Odinsvägen 5

Familjen Westenius

har förlorat sin handelsrörelse i Öregrund vid en brand och söker Credit för att
öppna en ny handelsbod i Stockholm.

På Dalarö har Nils Fredrik Blomberg, som drivit handelsboden på Dalarö under ett år, drabbats av en elakartad förkylning
som övergår i lunginflammation och han avlider, bara 38 år gammal. Blomgren har skulder till kryddhandlare Brink
som därför tar över handelsboden.
Brink erbjuder då familjen Westenius att på goda villkor ta över handelsboden på Dalarö.
På hösten 1859 anländer Fredrik och Josefina Westenius med sina barn till Dalarö för att driva handelsboden på Odinsvägen 5.
Familjen Westenius bodde åren 1859 - 1869 i det intilliggande ”Stenhuset”, där de hyr av fru Berg på Smådalarö.
Efter sju goda år i handelsboden påbörjar Westenius år 1866, på den intilliggande tomtmarken,
uppförandet av Fredrikshäll (senare Gammelgården) som bostad åt sig och familjen.
Fredrik och Sofia får fem barn Alice – Ingegerd – Hugo – Mimmi – Signe.
Alice namn som gift var Baeckman, 1857-1939.
Hon är författare till boken ”En Dalaröflickas memoarer”.
Haningebygden nr 22, Han. Hemby. Gille 1988
Ingegerd arbetade troligen i Westenius Bok- och Pappershandel på Dalarö.
Mimmi var verksam inom Dalarö privatskola åren 1910-1935

Westenius Handelsbod, Stenhuset ligger t.v. på bilden
Kundkretsen
Fast boende på Dalarö år 1840 var 600 personer och år 1890, 819 personer.
Antalet sommargäster 1888 var ca 650 personer. Därtill kommer öbor från Ornö, Muskö, Utö, Nämdö, Gålö och närliggande gårdar.
Även med hjälp av bokhållare och jungfru blev det intensiva arbetsdagar. Ofta med arbete långt in på kvällen fram till 22-23-tiden.
En konkurrent dyker upp efter fem år, 1864, då hustrun till ”Bull Olle” (Anders Olsson) öppnar bageri.

Fredrik Westenius dör 1873, 39 år gammal.
Josefina Westenius lever till 1912 då hon dör vid en ålder av 82 år.

Fredrikshäll och Affärshuset
Fredrik Westenius står som ägare till fastigheterna från 1860 till sin död 1873,
då den övertas av änkan Josefina, som innehar dem fram till 1908.
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Här låg under några år Turistbyrån

Färgfoton 2011
1913 startade J.A. Cederholm sin verksamhet,
ett skomakeri med försäljning och reparationer
av alla slags skodon. 1934 köper Alf Jonsson,
som varit anställd hos Cederholm sedan 1924,
affärsrörelsen.

