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Tidigare stod på denna plats ett s.k. dubbelhus med två murstockar. Det 
byggdes 1838-39 och revs1990. Men den unika gamla entrén med kolonner 
och segmentbåge flyttades med till det nya huset, vilket uppfördes i samma 
byggnadsstil som det gamla. 
 
Det gamla dubbelhuset uppfördes av skepparen Johannes Falck (1813-
1873) och hans hustru Elin f. Engström (1816-1880). 
 
Från 1880 bodde kapten P.A. Johansson (1829-1898) här. Han var son till 
Abela på Florön. Även hans syster, Charlotta Johansson (1844-1922) 
bodde i huset. Hon drev matservering och hyrde ut rum. 
 
1897-1900 hyrde köpmannen Axel Wenander (1866-1931) och hans ny-
blivna hustru Josefina (1871-1946) 2 rum och kök.  
På 1920-talet köpte Axel Wenander huset (utan att flytta hit) och hyrde däref-
ter ut lägenheterna och lokalerna. En av hyresgästerna var Sylve Hansson 
som drev skrädderi i huset på 1940-talet. 
 
1946 ärvde Axels son Algot Wenander (1898-1982) hälften av huset  och 
han sommarbodde här med sin hustru Ebon, född Johansson och med de-
ras barn.  (Ebon (f.1901) var dotter till ”Boråsen”). 
Den andra häften av huset ärvde Axels dotter Gunhild ”Gunda” Wenander 
(1902-1988). Hon bodde här 1952-1987.  
Clary Swahn f. Wenander (1899-1994) hyrde under  1977-1987 en av lägen-
heterna av sin syster Gunda. 
1988 såldes  fastigheten och huset revs 1990 av de nya ägarna. 
 
Verksamheter: 
1902 -1906 fanns det Apotek i huset. Apotekare under denna tid var Knut 

Göran Lindblad (1853-1903), John Fr. Ericsson (1878-1936) och Nils Fi-
lip Nauclèr (1859-1907). Apoteksverksamhet flyttades därefter till det ny-
byggda stora huset på Allégatan 13. 
 
Under cirka 20 år fanns ett Postkontor i en del av huset. Postföreståndare 
var: 1921-1926 Tekla Falck (f.1895), 1928-1938 Gerda Rystedt (1876-1938) 

och 1939-1940 Carl Herlogsson. Därefter var Carl fram till 1952 
postmästare i det nya posthuset i funkis-stil, som 1940 byggdes 
på hörntomten, Falkevägen 5,  mitt emot den nuvarande busshåll-
platsen. 
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