Cederborgska huset i Ekenässjön (Vetlanda)

Huset omkring 1950.
Lägenheten Albertsro i Ekenässjön (Lättebo 1:7) bildades 1917 genom avsöndring från Lättebo
1/4 mtl (1:1). Det var Albert Cederborg, delägare i det nybildade Ekenäs Glasbruk AB, som
köpte fastigheten av Lättebos hemmansägare Karl Käck. Huset byggdes 1917 av Janne Bark.
Albert bosatte sig i huset med sin hustru Frida, och senare bodde också fosterdottern Evy här.
När glasbruket gick i konkurs 1922 såldes huset på auktion till J.A.Möller i Trosa.
Huset låg mitt emot järnvägsstationen och hade adressen Stationsgatan 1. Tomten omfattade
2.550 kvm. Med sitt karaktäristiska torn var huset en bekant profil för resande som passerade
Ekenässjön längs den dåvarande genomfartsvägen förbi järnvägsstationen (Allégatan).
Ett nytt glasbruk bildades 1923. Många glasarbetare har bott i huset genom åren. 1925 öppnade
fröknarna Augusta Pettersson och Berta Svensson en pensionatsrörelse i huset. Den togs senare
över av fru Elin Wiktorin. 1946 övertog Gunnel och Folke Åstrand verksamheten och
ombildade den till ett konditori som drevs till 1950.
Cederborgs hade lämnat huset 1928 och flyttat till gården Lilla Sälleryd strax utanför samhället.
De köpte åter Albertsro 1934 och flyttade åter hit så småningom, 1946, nu även med Evys
sjuklige mor Viktoria Jonsson. När Frida och Albert dog i början av 1950-talet ärvde Evy
fastigheten. Hon sålde den strax efter det att hon 1962 flyttat härifrån.
Huset har byggts om flera gånger. 1950 var det inrett med fyra lägenheter, 10 rum och en
affärslokal ("Folkes konditori"). Vid ett annat tillfälle beskrivs bottenvåningen vara uthyrd till
café, mellanplanet är salsvåning och längst upp finns två lägenheter. Cederborgska huset, som
det även kallades, revs 2005.

Ägarlängd (till 1966):
1917-22
1922-34
1934-50
1950-53
1953-66
1966-

Albert Cederborg
J.A. och Ottilia Möller / dottern Elschen Möller
Frida Cederborg
Albert Cederborg
Evy Krause (Cederborgs fosterdotter)
Odencenter i Ekenässjön AB

Övre bilden: Huset med sitt torn mitt emot järnvägen. Modell på Ekenässjöns
industrimuseum.
Nedre bilden: Järnvägen och gamla vägen till vänster. Huset i mitten av
bilden.
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