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FÖRORD

I samverkan med Bohusläns Museum fick Jerer Kultur- & Byggnadsvård, Hamburgsund,  våren –06 
i uppdrag av Tanums kommun att ge förslag till ett långsiktigt handlingsprogram med målet att till 
år 2010 ha identifierat och klassat kommunens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse enligt Länssty-
relsens Miljömål.

Föreliggande rapport, som belyser kulturhistoriska byggnader och miljöer i Grebbestad, är den 
fjärde i denna rapportserie. Det kulturhistoriska inventeringsarbetet sker samordnat med kommu-
nens planarbeten. I samband med detaljplanering av de centrala delarna av Grebbestads samhälle har 
kommunen därför beslutat att det skulle göras en inventering av samhället och få en kulturhistorisk 
klassning av såväl byggnader som miljöer. 

1988 genomförde Bohusläns museum en inventering av Grebbestads äldre delar mellan Långgator-
na. Inventeringen redovisades i form av fastighetsvisa blanketter men först i och med denna utred-
ning finns materialet inarbetat i rapportform. Rapporten skall också ses som en fördjupning av det 
kulturhistoriska underlaget i Tanums Kommuns Kulturminnesvårdsprogram från 1984 som omfat-
tade hela kommunen. 

Ett viktigt skäl att ha ett aktuellt, kommunalt kulturmiljöprogram är att kommunens nämnder och 
förvaltningar skall ha tillgång till ett kvalificerat underlagsmaterial i plan- och bygglovsärenden. De 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna läggs in i kommunens databas Geosecma med både fotodo-
kumentation och motiveringar som stöd för handläggare/ politiker. Samtidigt skall även fastighetsä-
gare och kommuninvånare bli medvetna om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, som 
de förvaltar eller vistas i. Dessa utgör en mycket viktig del av samhällets identitet och kulturarv. 

Arbetet leds av Plan- och byggchef Martin Kvarnbäck. Arbetet följs också av en referensgrupp med 
representanter från Bohusläns Museum och kommunala tjänstemän. 
Conny Jerer (arkitekt och byggnadsvårdare) som tillsammans med Bohusläns Museum utformade 
uppdraget, har också varit delaktig i rapportens upplägg samt formulerat delar av rapportens inled-
ning.

Hamburgsund i juli 2009, rev november 2010

Bohusläns ByggnadsCultur    

Cecilia Wingård             &      Lars Rydbom
Etnolog/byggnadsvårdare  Bebyggelseantikvarie, Bohusläns Museum
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1.  BAKGRUND & SYFTE

1.1  Miljömålen
Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvalitén i Sverige. Dessa mål syftar bl a till att uppnå be-
gränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, skyddande ozonskikt, ett rikt växt- och 
djurliv m.m. Ett av målen rör också en god bebyggd miljö. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
som ansvarar för det regionala miljömålsarbetet, redovisar miljömålen för God bebyggd miljö under 
rubriken Delmål 2. Skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, som anger att:

Länsstyrelsens skrivning lägger ett stort ansvar på kommunerna att bygga upp en god kunskap om 
den bebyggda miljöns kulturvärden. Arbetet kan sammanfattas i ett dokument, ett sk Kulturmiljö-
program.

1.2 Kulturarv för framtiden – backspegeln och visionen
Kulturvård och byggnadsvård förknippar många med museiverksamhet och dagens nybyggnation 
har många gånger tappat bort förankringen i beprövad byggnadsteknik utifrån den felaktiga 
devisen ”allt nytt är bättre än allt gammalt”. Vi skall naturligtvis fortsätta att vidareutveckla 
huskonstruktioner, som fordrar ännu mindre köpt energi från materialskedet till användarskedet. 
Samtidigt finns det i det traditionella byggandet väldigt mycket kunskap om just materialkvalité och 
miljöanpassat byggande att ta vara på, om vi strävar mot en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
Vi kan lära av historien för framtiden - dvs perspektivet backspegeln och visionen  kan bli nyckeln 
för att vidareutveckla ett miljöanpassat byggande.

1.3 Rådgivning
I de flesta bebyggelsemiljöer kan man tydligt urskilja årsringar från olika bebyggelseepoker. Detta 
bebyggelsemönster är oftast en viktig del av ortens/platsens identitet och därmed viktigt att slå vakt 
om. I samförstånd med fastighetsägaren skall kommunen söka konkreta lösningar/förändringar, som 
fortsättningsvis speglar byggnadens kulturarv och historiska karaktär. Det kan gälla val av bygg-
nadsmaterial, färgtyper och kulörval, fönstertyper och fönsterproportioner mm. Byggnader har under 
historiens gång alltid byggts om och förändrats utifrån ändrade funktionskrav mm; detta bör gälla 
även idag men måste ske med respekt och kunskap om byggnadens kulturhistoria. 

”Bebyggelsens kulturhistoriska värden skall senast år 2010 vara identifie-
rade och ha en långsiktig hållbar förvaltning. ” 
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2.  TIDIGARE INVENTERINGAR, PLANER

Bebyggelsehistoriska undersökningar i Göteborgs & Bohuslän (1973)
1973 gjordes ett samarbetsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet, Göteborgs Universitets historiska 
institution, Historiska museet i Göteborg samt landsantikvarien i Uddevalla. Detta projekt kallades 
Bebyggelsehistoriska undersökningar i Västsverige och var ett beredskapsarbete för i första hand 
arbetslösa akademiker. Det ingick sex undersökningsområden i projektet, västra nordstan, Vasasta-
den- Lorensberg, Haga, Lindholmen, Strömstad samt Tanumsområdet. Tanumsområdet innefattade 
en ”korridor” från Grebbestad, Sannäs till Bullarebygden. 

Kulturminnesvårdsprogrammet för Tanums Kommun (1984)
I Kulturminnesvårdsprogrammet från 1984 beskrivs kulturmiljöer i Tanums kommun och däribland 
Grebbestad. Rekommendationer är enligt följande: man bör upprätta ett miljöprogram för de centrala 
och äldre delarna, där lämpliga åtgärder vid om- och tillbyggnad, nybyggnad samt för den yttre mil-
jöer, presenteras. Den äldre bebyggelsen bör underhållas så att dess karaktär bevaras, likaså bodar, 
bryggor, trädgårdstäppor och gatunät. Det äldre gatunätet bör hållas intakt. När det gäller nybebyg-
gelse bör de placeras in i samhället på ett sätt som stämmer med den befintliga bebyggelsen samt att 
husen exteriört anpassas till de omgivande byggnaderna.

Bebyggelseinventering Grebbestad, Bohusläns Museum (1988)
En dokumentation av de centrala delarna av Grebbestad genomfördes 1988 av Agneta Ericsson 
och Lars Rydbom, Bohusläns museum. Dokumentationen utmynnade i en husvis inventering av 
bebyggelsen mellan Långgatorna. Redovisningen utgjordes av inventeringsblanketter samt foton i 
svart/vitt samt dia. Inventeringen resulterade inte i en rapport. Dokumentationen genomfördes året 
efter att Lantmäteriverket genomfört en reform av fatighetsnamnen där många kustorter som tidigare 
haft kvartersnamn erhöll sina nuvarande beteckningar enligt systemet: Samhällets namn, litterering, 
korresponderade till tidigare kvarter samt slutligen kvartersnamn. Omläggningen innebar att det 
saknades kartor med aktuella fastighetsbeteckningar som underlag för inventeringen. I inventeringen 
definierades därför husen enbart utefter gatuadress. Som en påannonsering av inventeringen samt 
som ett sätt att inhämta lokal kunskap om de enskilda husen distribuerades en enkät till samtliga 
hushåll inom utredningsområdet rörande det enskilda husets ålder och dess förändring genom åren.

Fördjupad översiktsplan Grebbestad (FÖP) (2006)
Den fördjupade översiktsplanen antogs 2006 och där hänvisas till Tanums Kulturminnesvårdspro-
gram (1984). FÖP:en förtydligar att det är den kulturhistoriskt värdefulla, äldre bebyggelsen som i 
huvudsak ligger kring Övre och Nedre Långgatan som speglar hur Grebbestad har utvecklats som 
kustsamhälle. Miljön är avgränsad och den redovisas på karta Natur- och Kulturvärden samt under 
Planförslag samt på Rekommendationskartan. Inom detta område ska särskild hänsyn tas till bebyg-
gelsens karaktär och bevarandevärden vid prövning av ny-, om- och tillbyggnad samt vid ändring av 
detaljplaner. Rekommendationer enligt kulturminnesvårdsprogrammet ska gälla. FÖP:en fastställer 
också att gällande detaljplaner i centrala Grebbestad är otidsenliga och har inga bestämmelser till 
skydd för bebyggelsemiljön. Arbete har påbörjats med ny detaljplan för området vid torget. 



Kulturhistorisk bebyggelseinventering Grebbestad -7 

Avgränsningen av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsekärnan i Grebbestad enligt den fördjupade översiktsplanen. 
Källa: FÖP Grebbestad (2006)
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3.  2008 ÅRS BEBYGGELSEINVENTERING

3.1 Dokumentation
Inventeringen av Grebbestads bebyggelse har, bl a på grund av samhällets omfattning, delats in i två 
etapper. Föreliggande rapport innefattar etapp 1, kommande etapp 2 innefattar resterande av samhäl-
let.
I etapp 1 ingår de centrala delarna av Grebbestad, dvs Nedre Långgatan, området mellan Nedre och 
Övre Långgatorna, samt Gisslerödsbacken upp till kyrkan. Området mellan Långgatorna inventera-
des av Bohusläns Museum 1988, men arbetet sammanställdes inte i en rapport (se ovan). Det mate-
rialet ligger därför till grund för 2008 års inventering.  

All bebyggelse, byggnader och miljöer  har inventerats genom okulärbesiktning utifrån kulturhisto-
riska aspekter. Byggnaderna har fotodokumenterats och enkäter har skickats till fastighetsägarna för 
att få in kompletterande uppgifter om husets historia och byggnadsteknik. När kunskap om husens 
byggår och tidigare utseende har saknats har uppgifter hämtats från arbeten gjorda av lokala histo-
rieforskare. Erick R. Eklund har skrivit ner en stor mängd material om Grebbestads historia, liksom 
Hans Hedängklev. Mats Hansson har utifrån diverse källmaterial forskat i husens ålder och mängden 
hus vid olika tidsepoker. När uppgifter som t ex byggår kommer från någon av ovanståendes materi-
al hänvisas det i texten. Byggår och utseende har också tagits fram genom att jämföra kartor, särskilt 
fastighetskartorna från 1885 och 1909, samt äldre foton som finns tillgängliga digitalt hos Kulturför-
eningen Gamla Grebbestad. Tidigare husnummer har hämtats från 1909 års karta över kronojordlä-
genheten Grebbestad n:r 1.

Informationen om byggnaderna har samlats på fastighetsblanketter, tillsammans med ev svar på 
enkäter; uppgifter som senare skall läggas in i en databas (Geosecma) för att vara lättillgängliga för 
byggnadsnämnd, muséer, fastighetsägare m.fl. Utöver dokumentationen har husen klassats utifrån 
kulturhistoriska värderingar (se nedan). Värderingen av huset har förtydligats genom en motivering 
och specifika värden att bevara. Husens värden kan utgöras av detaljer såsom välbevarade dekoratio-
ner, originalfönster el.dyl, såväl som mer allmänna såsom husens proportioner och utformning.  

Beskrivningen av byggnaderna är upplagda efter en tänkt vandring med början på torget. Husen 
öster om Nedre Långgatan kommer först, för att därefter följas av Gisslerödsbacken, upp till kyrkan, 
sedan ner igen utmed västra sidan av Nedre Långgatan. Därefter kommer området mellan Lång-
gatorna, gata för gata med början vid Skomakargränd och Stöbergsliden. Sist kommer husen utmed 
Övre Långgatan.

3.2 Värdering 
Vid klassning av byggnader och miljöer har använts tre klasser (vid miljöer redovisas endast två 
i rapporten). Klass I är den högsta klassen. Klassningen är en rekommendation som kan ligga till 
grund för q-märkning i en detaljplan, alt områdesbestämmelser. 

Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer
En viktig skyddsmöjlighet för bebyggelseområden avser miljön som helhet och är oberoende av 
enskilda byggnaders värde (8kap 6§ PBL pkt 1-3). 

Helhetsmiljöer enligt 8kap 6§ PBL pkt 2, 3 hävdas inom tätort i detaljplan med skyddsbestämmelser 
(enl 3kap12§PBL och q-märkning).
Helhetsmiljöer enligt 8kap 6§ PBL pkt 1 hävdas på landsbygden i områdesbestämmelser med utökad 
bygglovsplikt.
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Kulturhistoriskt värdefulla byggnader
KLASS I - Mest bevarandevärda
Alla klass I -byggnader är kulturhistoriskt särskilt välbevarade hus, som är synnerligen goda repre-
sentanter vad gäller gångna tiders byggnadskultur och som på ett bra sätt speglar sociala förutsätt-
ningar, näringsfång mm i trakten. 
Byggnader som bedömts som mest bevarandevärda får inte förvanskas. Deras exteriör ska bibehållas 
och ska därför enbart restaureras. En vårdplan bör upprättas i samråd med fastighetsägaren. Klass-
ningen ”mest bevarandevärda” är en värdering som gjorts i denna inventering och skall ses som 
ett förslag. Länsstyrelsen kan besluta om byggnadsminnesförklaring av en enskild byggnad eller 
byggnadsmiljö enligt lagen om kulturminnen (SFS 1998:950). Ett skydd med motsvarande det som 
byggnadsminnesförklaring ger kan även tillskapas genom planbestämmelser i detaljplan. För båda 
skyddsformerna krävs samsyn mellan fastighetsägare och berörd myndighet i frågan. 

I övrigt gäller 3kap12§PBL:
Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.

KLASS II -Särskilt värdefulla byggnader
Alla klass II-byggnader skall vid byggnadslovsprövning anses vara sådana särskilt värdefulla bygg-
nader, som avses i 3kap12§PBL enligt ovan och får inte förvanskas.

KLASS III - Övriga värdefulla byggnader
Klass III-byggnader visar goda exempel på kulturhistoriskt intressanta hus; skall vid bygglovspröv-
ning av till- och ombyggnader mm uppfylla varsamhetskravet, som avses i 3kap10§PBL, så att 
byggnadens särdrag beaktas:

Tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att bygg-
nadens särdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden tas till vara. (3kap10§PBL)

För alla byggnader gäller underhållskravet enligt 3kap13§PBL och att bevarandet i första 
hand ska ske på grund av fastighetsägarens kunskap och intresse.
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4. GREBBESTAD - BESKRIVNING OCH HISTORIK

4.1 Karaktärisering av centrala Grebbestad

Samhället Grebbestad ligger utmed en långsmal vik, Greb-
bestadkilen, med inlopp från sydväst. Intrycket utifrån havet 
domineras av Stöberget som bildar en naturlig gräns mot 
söder samt av kyrkan som ligger vid samhällets norra infart 
men högt placerad så att den syns på långt håll. Viken fung-
erar som en fiske- och småbåtshamn, skyddad från väder 
och vind av Svinnäs, udden som ligger väster om Grebbe-
stad. 
Den äldsta bebyggelsen ligger på bergssluttningen, strax 
norr om och i skydd av Stöberget. Till skillnad från den 
gängse bilden av bohuslänska kustsamhällen är det inte 
sjöbodar som dominerar centrala Grebbestad. Istället är det 
större, modernare byggnader som ligger närmast vattnet. 
De ligger utmed Nedre Långgatan och är placerade med 
långsidan mot gatan och vattnet. De äldre husen som ligger 
innanför, uppå bergssluttningen, ligger däremot i regel med 
gavlarna mot vattnet som brukligt är i kustsamhällen. 
På håll ger samhället ett komplext intryck med byggnader 
av olika storlek och från flera tidsepoker.

Kommer man med bil in till samhället söderifrån möts man 
först av en stor röd tegelbyggnad, före detta Konservfabri-
ken, sedan kajen med det moderna fiskecentret och först 
efter man rundat Stöbergets fot når man till Grebbestads 
centrum. Torget, med Grebbestads infocenter i den före 
detta brandsstationen, gatuköken, krogarna och parken utgör 
en pendang till hamnplanen, det nya affärscentrum som bil-
dats längst in i viken med livsmedelsaffärer och klädaffärer. 
Mellan dessa samlingsplatser slingrar sig Nedre Långgatan 
mellan de relativt stora husen som inrymmer både affärer, 
restauranger och bostäder. 

Den äldre bebyggelsen inramas av Nedre och Övre Långga-
tan som möts strax söder om kyrkan. Emellan Långgatorna 
går förbindelsegator med en idyllisk småskalighet som man 
kan finna på många andra platser på kusten. Öster om Övre 
Långgatan, utan kontakt med havet och på före detta åker-
mark, ligger 1900-talsbebyggelse med helt annan planering 
än området mellan Långgatorna. Området präglas av Lilien-
bergs stadsplan från 1923 som inspirerades av trädgårds-
staden med assymmetrisk kvartersindelning och rymliga 
trädgårdar. I samhällets ytterkanter både mot norr och mot 
öster har under andra hälften av 1900-talet både hyreshus 
och radhus tillkommit. 
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4.2 Kort historik

Samhällsbildning och befolkningsutveckling
Bygden kring Grebbestad har varit bebodd under mycket 
lång tid, vilket bekräftas av det stora antalet fornminnen 
i anslutning till samhället. Exempelvis finns gravfält från 
järnåldern (500-800 e.kr) på Greby och Gissleröd samt en 
stenlabyrint och fornborg vid Ulmekärr. Namnet Grebbestad 
betyder Grebys stad, där stad i det här fallet betyder båtplats, 
dvs båtplatsen vid gården Greby. Greby kommer av Grjotby, 
bildat av fornnordiska ordet för sten, stenig mark.

1

Grebbestad dyker upp i de skriftliga källorna 1610. Då 
nämns tre strandsittare med familjer i en skattemantalslängd, 
totalt 16 personer. Strandsittare får inte sin utkomst av jor-
den, utan av fiske, handel och hantverk, och skapade därmed 
en annan samhällsbildning. De byggde husen på hällmark 
mellan stränderna och odlingsmarken. Marken som strand-
sittarna slog sig ner på, var Greby gårds strand, och de 
bodde där på ofri grund. Strandsittarbosättningen legalise-
rades i viss mån genom att den danske kungen Fredrik III 
1654 utfärdade ett öppet skattebrev till bönder och allmoge 
i Norge. Däri står bl a att varje husman och strandsittare 
skulle betala skatt till danska kronan samt en årlig grundav-
gift till bönderna på Greby.2 

Vid sillperioderna som inföll 1650-80 samt 1747-1809, flyt-
tade alltfler till kustsamhällena och försörjde sig på fisket 
eller de kringverksamheter som fisket gav. 1748 anges 27 
mantalsskrivna på kronostranden och i slutet av 1700-talet 
börjar bönderna på Greby bli alltmer besvärade av det allt 
större inflyttandet på sina marker. Motsättningarna mellan 
Grebybönderna och strandsittarna blir allt större och tvis-
ten drogs till slut inför rätta. Först 1849 beslutades i Göta 
hovrätt att Grebbestad var ”af krononatur” och att bebyg-
garna inte hade någon skyldighet att betala tomtavgift till 
hemmansägarna. Däremot drogs inte någon bestämd gräns 
mellan kronostranden och Grebys marker. (1792 var Greby 
gård kronogård, vilket gjorde att det inte fanns något behov 
av att tydligt avgränsa området).3

1835 bodde det 312 personer i samhället och kring mitten 
av 1850-talet ökade befolkningen ytterligare så att samhället 
1860 bestod av 500 invånare och ett hundratal hus. 
Invånarantalet växte kring sekelskiftet och 1902 var sam-
hället, efter Smögen, det näst största i Bohuslän med 1000 
invånare och omkring 200 hus. Därefter sjönk åter befolk-
ningen så att samhället hade som lägst 700 invånare på 

1 www.tanum.se: 2009
2 Tanum: 1984, 118f
3 Eklund: Vikströmiana, sid 1

Grebbestads hamn 1910-1920, silltunnor och 
sten.
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad

Grebbestads hamn i början av 1900-talet. Källa: 
Kulturföreningen Gamla Grebbestad.
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1970-talet. Idag har trenden vänt och Grebbestad har växt 
förbi centralorten Tanumshede och har idag ca 1800 invå-
nare.4

Under 1800-talet förändrades ägarbilden i kustsamhällena 
och alltfler fick friköpa sina tomter. Förrättningarna var en 
process som varade under många år. Till slut konfirmerades 
tomterna genom uppmätningen 19095. 

Näringar
Efter den sillperiod som varade mellan 1747-1809, mins-
kade fiskets betydelse. Istället utvecklades handeln och 
sjöfarten tack vare att seglationsförbudet hävdes 1832 och 
att näringsfrihet gavs, delvis 1842 och helt 1868. Det man 
handlade med var bl a spannmål, timmer, kreatur, tegel. 
Tegel kom från de många tegelbruken i Tanums Kommun. 
Topografiska kartan 1843 visar att det fanns 13 tegelbruk i 
gamla Tanums socken, varav ett i Grebbestad, två vid Eds-
vik och tre vid Mjölkeröd och Sannäs. 6 Timmer kom från 
skogsområdena i Bullaren och Dalsland. Längs med strand-
kanten, nuvarande Nedre Långgatan, växte då upp havrema-
gasin, det ska ha funnits sex stora magasin samtidigt. 1840 
började man också kunna livnära sig på badgäster. Detta 
mycket tack vare kusttrafiken mellan Göteborg och Kristia-
nia (nuv Oslo) som angjorde Grebbestad och gjorde det lätt 
att resa dit. Badgästerna strömmade till och det första bad-
huset byggdes 1844, med gyttjekurer som specialitet. Det 
byggdes både kallbadhus och varmbadhus. Ett större badhus 
stod färdigt 1859 men omkring 1870 brann det ner. Ett nytt 
varmbadhus byggdes på den smala strandremsan mellan 
Stöberget och vattnet i början på 1870-talet.7

 1870 byggdes en konservfabrik norr om Stöberget ungefär 
där sjöbodslängan ligger idag. Till att börja med lade man 
in skarpsill (Grebbestad Ansjovis) och sedan rökt makrill, 
vilket medförde ett betydande makrillfiske. En ny sillperiod 
börjar 1877 och då uppfördes även två guanofabriker i när-
heten av samhället. 1900 brinner Konservfabriken och en ny 
uppförs på sin nuvarande plats sydväst om Stöberget. Mot 
slutet av 1800-talet startades även stenhuggeri strax öster 
om Stöberget.8

I början av 1900-talet vände konjunkturen nedåt igen. Sillen 
försvann. Järnvägen tog en del av sjötransporterna. På 1870-
talet fanns planer på en järnvägsförbindelse mellan Berg-
slagsområdet till Krossekärr, nordväst om Grebbestad, men 
den realiserades inte. Bohusbanan byggdes 1893-1903 och 

4 www.tanum.se
5 Lantmäterimyndigheternas arkiv, 1909
6 Eklund: Liten hushistoria, s.1
7 Tanum: 1984, sid 120
8 Eklund: Liten hushistoria, sid 3

Kreatur vid hamnen, nuv torget i början av 
1900-talet.
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad

Foto från Härlidsberget, söderut 1940-tal.
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad 
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planer fanns då även på att bygga en bibana  till Grebbestad 
men den byggdes aldrig.9 Havre- och kreatursskeppningen 
upphörde vid samma tid. Unionsupplösningen 1905 resul-
terade i minskad fraktfarten på Norge och så småningom 
utkonkurrerades stenindustrin  av betong och asfalt. Under 
andra hälften av 1900-talet, i samband med att semestrarna 
för gemene man ökade, började istället turismen utgöra den 
största näringen.

Administration
1883 bröt sig Grebbestad ur Tanums kyrkoområde och 
bildade en egen församling och den egna kyrkan stod färdig 
1892. Man bildade även ett eget skoldistrikt och ett par år 
innan kyrkans färdigställande hade kyrkskolan blivit färdig 
på andra sidan landsvägen.10 Skolan användes som undervis-
ningslokaler av Grebbestads Folkhögskola under många år 
tills den revs 2004 för att ge plats åt bostäder.
År 1890 blev Grebbestad municipalsamhälle med ambitio-
ner att bli stad eller åtminstone köping. Men det dröjde ända 
till 1929 innan samhället fick status som köping och kom då 
att vara det enda av de bohuslänska samhällen som hade den 
statusen. Det dröjde dock inte längre än till 1952 innan sam-
hället, vid storkommunreformen, fick återgå till att enbart 
vara en av tätorterna i Tanums Kommun, där Tanumshede 
blev centralort.11

9 Bebyggelsehist undersökningar i Västsverige: 1973, sid 18f
10 Tanum: 1984, sid 120
11 Tanum: 1984, sid 122

Varmbadhuset vid Stöberget i början av 1900-
talet. Källa: Kulturföreningen Gamla Greb-
bestad

Panorama över Grebbestad från Svinnäs ca 1875. Här kan man se några av de stora magasin som byggdes under 1800-talet. Det 
finns inte så många enskilda bryggor som vi kan se under 1900-talet sedan. I byggnaden till höger ligger Gästgifvaregården. 
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad
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Foto från 1885 med Stöberget till höger i bild och torget strax nedanför. Jämför med foto från 2008 nedan, taget från Svin-
näs fast med lägre fotopunkt. Det vita tvåvåningshuset nedanför berget finns fortfarande kvar (N. Långg. 46). Magasins-
byggnaden till höger revs och ny byggnad uppfördes som tidigare innehöll brandstation och idag, 2008, innehåller Greb-
bestads infocenter. I mitten av bilden ligger en stor vit byggnad, det sk ”Buhällehuset” som revs i slutet av 1800-talet.
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad

Bebyggelsens utveckling
Det är svårt att fastlägga de äldre husens byggnadsår eftersom det inte fanns några lagfarter 
på husen förrän 1909. För att få reda på hur stor bebyggelsen var kan man titta på skatte-
mantalslängder, kartor m.m men svårigheten ligger i att fastställa vilka hus som avses, ef-
tersom många har genomgått stora förändringar genom rivning, ombyggnad och/eller rentav 
nybyggnad. Det man kan utläsa är att den äldsta bebyggelsen har legat utmed Bergsgatan 
samt vid Kaptensgatan och Snappegatan (se fig 1). Med största sannolikhet utgjorde Bergs-
gatan huvudgatan från landsvägen ner till vattnet. 
När befolkningen ökade vid mitten av 1800-talet tätnade bebyggelsen i skuggan av Stöber-
get. Man fick samsas om den yta som fanns tillgänglig, dvs som inte var jordbruksmark, och 
det resulterade i att de flesta husen byggdes tätt utan några större trädgårdar, liksom i andra 
kustsamhällen i Bohuslän. Till undantagen hörde de sk Kaptens- /Köpmanshusen som pga 
sin status försåg sig med trädgård.  
I mitten av 1800-talet möjliggjorde landhöjning och markutfyllnad byggande mellan nuva-
rande Nedre Långgatan och stranden.12 Till att börja med var det magasin som byggdes men 
mot slutet av 1800-talet började även bostadshus byggas väster om Nedre Långgatan mot 
vattnet. (se fig 2).
Bebyggelsen i slutet av 1890-talet bestod av en tät samling trähus av varierande storlek, 
utseende och innehåll. Där fanns några stora tvåvåningshus med långsidan mot havet med 
många fönster och symmetriskt placerade frontespiser. Där fanns desto fler mindre dub-

12 Eklund: Liten hushistoria, sid 1



Kulturhistorisk bebyggelseinventering Grebbestad -15 

Fig 3. Grebbestad 2004. Figur hämtad från 
från Signert, Wahlström: 2005. 

Fig 2 Grebbestad år 1909.
Ifyllda hus: bruksbyggnader enligt Westerlind (1982)
Kryssade hus: bostadshus enligt Westerlind (1982)
Svarta ramar: Hus enl. Bohusläns Museum
Vita hus: Möjliga hus enl. Bohusläns Museum
Källa: Mats Hansson utredning om Grebbestadshusens ål-
der. Bohusläns museums arkiv. Figur hämtad från Signert, 
Wahlström: 2005. 

Fig 1 Rekonstruerad karta från ca 1700. 
Källa: Mats Hansson utredning om Grebbestadshusens ål-
der. Bohusläns museums arkiv. Figur hämtad från Signert, 
Wahlström: 2005.

Snappegatan

Kaptensgatan Bergsgatan



16 - Kulturhistorisk bebyggelseinventering Grebbestad

belhus med gaveln utåt havet, med parställda fönster och 
entrédörrar omgivna av portaler i klassisk stil. Förutom bo-
stadshusen fanns det också en mängd magasin, bodar, uthus, 
ladugårdar och trädgårdar. 

Genom att Grebbestad blev municipalsamhälle så gällde 
Byggnadsstadgan och 1902 fastlade man en stadsplan. 
1923 upprättade Albert Lilienberg, som var förste stadsin-
genjör i Göteborg, ett förslag till stadsplan för samhället. 
Den fastställdes 1931 och på kartor från 1940-talet kan man 
se att en ny villastad började formas på åkermarken öster om 
dåvarande stadskärnan.13 Planen gav bostadshusen omkring-
liggande trädgårdstomter och raka gator, vilket gjorde att 
området skilde sig kraftigt från de centrala delarna. Från 
1950-talet och framåt har sedan Grebbestad vuxit med nya 
bostadsområden runtom Stöberget samt i nordväst. Till 
skillnad från tidigare epoker planeras dock inte bebyggelsen 
idag längre utifrån näringsfång. De boendes sätt att försörja 
sig påverkar inte bostadshusens gruppering och placering i 
landskapet. Istället präglas byggandet mer av planeringens 
och bebyggelseregleringens villkor, lantmäteriets praxis och 
av juridiska och administrativa bestämmelser.14

Näst intill alla hus före 1880 och merparten av husen fram 
till början av 1900-talet var uppförda i liggtimmer. Det 
allra vanligaste var att man köpte en stomme som byggdes 
upp av skogsbönderna i Bullaren, eller Dalsland, plockades 
ner och fraktades ut till kusten. Detta innebar att många av 
husen fick liknande utformning. Under 1700- och 1800talen 
var det svår virkesbrist vilket resulterade i att man, särskilt 
vid tillbyggnader, fick använda sig av andra typer av kon-
struktioner än timmerstommar. I några hus i Grebbestad 
har man funnit stolpverkskonstruktioner av typen korsvirke 
med tegelfyllnad. (Kaptensgården, Nedrumska huset i 
Gisslerödsbacken och det Liljenbergska huset (inte kvar)). 15 
Ännu ett alternativ till timmerstommen, knopphuset, kom-
mer i slutet av 1800-talet. Det är avkapade plankbitar som 
kommer från sågverksområdena kring Glomma i Norge och 
fraktades till Bohusläns sjövägen. Efter 1880-talet kommer 
plankstommen av stående eller liggande plank. Alla dessa 
konstruktionstyper finns representerade i Grebbestad. Flera 
hus i Grebbestad omtalas ha blivit flyttade från skärgården. 
Det var relativt vanligt utmed kusten, där byggnadsvirke var 
en bristvara, att man tog med sig huset eller delar av det-
samma när man flyttade in efter att utkomstmöjligheterna i 
skärgården sinat.
Både efter första och andra världskriget följde högkonjunk-
turer vilket ledde till bättre ekonomi hos allmänheten. Detta 

13 FÖP Grebbestad: 2005, sid 153
14 Werne, Östnäs: 1983, sid 45
15 Eklund: Liten hushistoria, sid 1

Exempel på stolpverkskonstruktion med tegel-
fyllnad. Kaptensgården, Grebbestad 7:2, vid 
restaurering 2008.

Exempel på timmerkonstruktion. Södra Torp, 
Kville socken. Nedplockning av huset 1999.

Exempel på knopphus-
konstruktion. Slottet, 
Kville socken, 2006.
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märktes tydligt genom att många renoverade sina hus. Man 
bytte fönster, fasadklädsel och man byggde till och moderni-
serade. På 1930-talet var det t ex vanligt att man höjde taket 
och gjorde ett sadeltak till ett brutet tak, samt bytte de äldre 
okopplade, spröjsade fönstren till kopplade, ospröjsade. 
På 1950-60talen bytte man fasadens locklistpanel till den 
underhållsfria eterniten och fönstren till ospröjsade enlufts-
fönster. 

Husens färgsättning
De dominerande kulören idag i kustsamhällen på Västkusten 
är vitt eller ljust gult. Färgerna är ofta moderna men karaktä-
ren söker efterlikna de traditionella linoljefärger som bör-
jade brukas i kustsamhällena under senare delen av 1800-
talet. Pigmenten var för vit kulör, blyvitt och för olika gula 
nyanser, ockra, vilken späddes till önskad intensitet genom 
inblandning av vit färg. Under 1800-talets mitt var fortfa-
rande en del byggnader omålade men många byggnader var 
också målade med falurödfärg. Att måla husen med ljusa 
oljefärger blev mer allmänt under andra hälften av 1800-ta-
let men inte ens då var alla husen bemålade. 

I Grebbestad har de ljusa kulörerna dominerat fasaderna un-
der 1900-talet och gör det än idag med ett och annat inslag 
av guldockra, blått, grönt och rött. På äldre svartvita foton 
från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet är det svårt 
att tolka exakta kulörer på fasaderna, men en enkel analys 
talar för att samhället hade en mer varierade färgsättning 
än det vi ser idag. Många hus var säkerligen omålade. Det 
fanns fler uthus, bodar och t om lagårdar bland bostadshu-
sen som var slamfärgsmålade, gula eller röda, vilket säkert 
gjorde att uppfattningen av kulören i samhället blev min-
dre homogen. När sillperioden och stenindustrin i slutet av 
1800-talet förbättrade ekonomin för kustborna fick många 
möjligheten att måla sitt hus. Framemot sekelskiftet 1900 
gjordes även oljefärgen billigare tack vare mer industrialise-
rade tillverkningsmetoder. 
Vanligare på 1800-talet än idag var att fönsterbågar och 
foder var i en mycket mörkare kulör än fasaden, vilket man 
kan se på de svartvita fotografierna. Vanliga kulörer var 
engelskt rött eller kromoxidgrönt. Sedan 1920-30talet blev 
det dock vanligare att måla fönsterbågarna vita medan fod-
ren gavs en mörkare avvikande kulör. I Grebbestad idag är 
mörkblå foder och vita fönsterbågar vanligt förekommande. 
Något som bidragit starkt till att de vita fönsterbågarna blivit 
mer vanliga under senare tid är att nya fönster ofta beställs 
färdigmålade. Det är praktiskt och enkelt för husägarna 
med färdigmålade fönster och för tillverkarna är det enklast 
och billigast att inte ha för många kulörer att välja mellan. 
Förändringen är dock beklaglig då fönstrens traditionella 
färgsättning är mycket identitetsskapande. Kunskapen om 

Exempel på rödmålat hus(inte slamf) med vita 
knutar. Ett av de få bevarade hus som tidigare 
varit en gård i centrala Grebbestad, 
Snappegatan 1

Ett exempel på den i Grebbestad så vanligt före-
kommande blå färgen på fodren. Bergsgatan 

Husen vid torget. Fasaderna är ljusa medan 
fönsterfoder, fönsterbågar och vindskivor har en 
mörkare kulör. Källa: Kulturföreningen Gamla 
Grebbestad.

Kolorerat vykort med varmbadhuset under Stö-
berget (finns inte kvar idag) som motiv. Man får 
anta att färgerna på vykortet stämmer någorlun-
da överens med färgerna i verkligheten. Fasaden 
är ljus guldockra och snickerierna bruna. Källa: 
Kulturföreningen Gamla Grebbestad. 
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tidigare kulörer breddas i samband med att färganalyser görs 
och tillsammans med trenden att inspireras av den lokala 
byggnadstraditionen från slutet av 1800-talet så målas åter 
alltfler bågar och foder i mörkare kulörer igen. 

Bilismen och gatorna 
Under 1900-talet, sedan bilen blev var mans egendom, så 
har antalet bilar ökat och detta har starkt påverkat alla sam-
hällen. I Grebbestad märktes det ökade antalet bilar bland 
annat genom den stora parkeringen på Hamnplanen som 
möjliggjordes genom en utfyllnad och höjning av de tidigare 
saltängarna. Det märktes också genom ett förändrat trafik-
flöde. Idag går vägen söderifrån genom samhället mellan 
Stöberget och vattnet. Men innan AK-arbeten på 1930-talet 
fanns det endast en smal stig närmast berget och vid högt 
vatten fick de som arbetade på konservfabriken hoppa mel-
lan stenarna eller t om vada i vattnet för att ta sig den snab-
baste vägen till samhället. Innan dess var också nuvarande 
torget en arbetsplats och uppläggningsplats för båtar och 
handelsvaror. Parken började anläggas i slutet av 1920-talet 
och i och med det förändrades platsens funktion. 

Övre Långgatan utgjorde tidigare landsvägen söderifrån mot 
norr men blev efterhand en mindre tillfartsväg till bostads-
områdena öster om centrum. I och med förändringen av 
trafikflödet minskade smågatornas betydelse som länk ner 
till hamnen. 
Att bilismen har förändrat utseendet på samhället märks 
också genom att gatorna har breddats och trappor som 
tidigare gått ut i gatan har flyttats eller vridits. Utmed Nedre 
Långgatan har biltrafiken gjort att fotgängarna fått mindre 
utrymme då bilarna dominerar gatan. I gengäld byggdes 
kajen utmed vattnet 1936 och den utgör idag ett attraktivt 
promenadstråk. 

Gatorna i Grebbestad var fram till 1900-talets början i regel 
grusbelagda. Den ökande trafiken ställde dock högre krav 
på gatornas beläggning. De gator som var mest trafikerade 
var också de som först fick beläggning. På foto från år 1900 
kan man se att den mellersta delen av Nedre Långgatan var 
belagd med kullersten. I samband med att Grebbestad fick 
status som municipalsamhälle 1929 så rustades samhället 
upp och man lade bl a smågatsten, sk knott, på vägarna16. 
Första gången man asfalterade en väg i Sverige var 1876.17 
Exakt när gatorna började asfalteras i Grebbestad finns 
ingen uppgift om men på foto från 1959 kan man se hur de-
lar av torget håller på att täckas med asfalt. Idag är alla gator 
asfalterade, med några få undantag, såsom Skomakargränd 

16 Eklund: Liten hushistoria, sid 1
17 www.raa.se. Materialguiden, 2009

Vägen utmed Stöberget in mot centrala Greb-
bestad ca 1910. Källa: Kulturföreningen Gamla 
Grebbestad.

Badortens dag. Området vid torget är här grus-
belagt.
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad.

Foto från omkring 1900 nuv Nedre Långgatan 
18. Gatan är belagd med kullersten. Foto Ate-
lier Swante Haeger. Källa: Kulturföreningen 
Gamla Grebbestad, 

Gisslerödsbacken ca 1930. Gatan är grusbelagd. 
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad, 
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som har gatsten och Kaptensgatan som bitvis har kvar sin 
kullersten samt gatsten. Däremot kan man på ett flertal stäl-
len lätt förstå att gatstenen funnits genom att ytorna som inte 
trafikeras har fått behålla denna beläggning. Flera exempel 
på detta finns på Snappegatan, Bergsgatan och Postgatan.

Delar av torget asfalteras i juni 1959. Närmast kameran är gatan belagd med 
smågatsten. Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad.

Postgatan 1950. Körbanan i mitten är belagd 
med smågatsten  och på var sida ligger kuller-
sten. Källa: Kulturföreningen Gamla Greb-
bestad.  

Skomakargränd belagd med smågatsten,
hösten 2008

Foto från 1940-talet nuv Nedre Långgatan. Tor-
get skymtar i bakgrunden. Gatan är belagd med 
smågatsten. Fotograf okänd/Almqvist&Cöster 
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad,.

Man kan dock tänka sig att de flesta gränder såg ut som denna under 1800-talet, 
en enkel upptrampad stig  kantad med gräs.  Hösten 2008
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Hamnen

Hamnen har spelat en stor roll i Grebbestads historia efter-
som samhället har sin bakgrund i fiske, handel och fraktfart. 
Det traditionella i Bohuslän med bostad, bod, brygga och 
båt, fanns också här men bodarna var i något större skala. På 
1800-talet dominerade de stora handelsmagasinen hamnen 
och däremellan låg småbodar. Bryggorna var av trä och i 
regel privata. Den inre delen av Grebbestadkilen var lång-
grund, så för att de största skutorna skulle kunna lägga till 
krävdes långa bryggor. 1858 fanns sju fraktfartyg i Grebbe-
stad som förtöjdes på redden med undantag för de tillfällen 
då de skulle lastas från någon av de utstickande bryggorna. 
Enligt Eklunds karta över bryggorna (se bild nedan) utmed 
strandkanten fanns det ca 7 stycken 1885 och vid 1909 fanns 
det ca 10 stycken i området mellan vikens inre och Stöber-
gets fot. Alla bryggor fick egna namn såsom Slaskebryggan, 
Smithens brygga, Palles brygga, Jungfrubryggan, m.fl.1 Sjö-
bodar i långa rader som det finns gott om i många kustsam-
hällen i Bohuslän, har inte funnits här, istället låg bodarna i 
grupper där det fanns plats mellan magasinen.
 

1 Eklund 

Bryggan vid Palles sjöbod (”Stenbryggan”) troligen början av 
1930-talet eftersom parken är anlagd men kajen inte byggd. Foto: 
Almquist & Cöster, Helsingborg. Källa: Kulturföreningen Gamla 
Grebbestad.

Karta över bryggor och bebyggelse längs strandkanten 
1885, 1898 och 1909. Källa: Erich R Eklund

Cemtrala Grebbestad sett från Stöberget, 1920-
talet. Träbryggorna som de var innan kajbygget. 
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad.

Hamnen i början av 1900-talet. Fraktskutorna 
ligger på redden. Källa: Kulturföreningen 
Gamla Grebbestad.

Brygga vid Palles sjöbod, 
hösten 2008. Liknande 
fotopunkt som fotot ovan.
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Ett ständigt problem i Grebbestad har varit översvämningar. 
Det kan  man se på ett flertal äldre fotografier. I samband 
med att Grebbestad blev municipalsamhälle skapades en ny 
hamn och senare skapades en kajskoning utmed hela inre 
delen av viken. Den färdigställdes 1934-36.2 I samband med 
det byggdes också T-piren vid torget och kajen vid nuva-
rande fiskecentrum. Efter ett flertal muddringar har hamnen 
allteftersom byggts ut och antalet bryggor har blivit fler. 
Idag är hamnen en utpräglad småbåtshamn och unde som-
martid är hela viken fylld med småbåtar. T-piren vid torget 
är tillsammans med kajen vid fiskecentrum enda platsen i 
centrala Grebbestad för båtrelaterad näringsverksamhet. 

2 Eklund

Flygfoto 1930-40tal. Den nya kajen, T-piren och kajen vid Stöberget är byggda. 
A/B Flygtrafik. Foto Liljequist. Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad.

T-piren vid torget, hösten 2008

Småbåtshamnen längst in i Grebbestadskilen, 
hösten 2008.
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4.3 Bebyggelsemiljöer - historik

Nedre Långgatan
På ”rekonstruerad” karta över bebyggelsen från ca år 1700 
kan man se att endast enstaka hus ligger längs med strand-
kanten och då på östra sidan av nuvarande Nedre Långgatan. 
Området längs med nuv Nedre Långgatan utgjorde under 
1800-talet strand. Sjöbodar och magasin låg vid vattnet och 
bostadshusen låg innanför. Allteftersom byggdes större ma-
gasin och senare även bostadshus längs med vattnet. Bygg-
naderna har i regel genomgått en hel del moderniseringar. 
Tillsammans med nybyggnationer har det inneburit att 
karaktären idag, 2008 inte är enhetlig. Byggnaderna varierar 
således både i storlek, ålder, utformning m.m. 

1900 härjades området mellan torget och Gästis, nuvarande 
Nautic på Nedre Långgatan 33, av en brand. Enligt uppgift 
brann sjutton bodar och uthus, däribland gamla Konservfa-
briken ner.1 Vid den branden försvann en stor mängd bygg-
nader från 1800-talet och på platsen återfinns idag endast 
byggnader från 1900-talet.

Området vid stranden har fyllts upp allteftersom, men mark-
nivån har ändå alltid varit låg vilket, vid kraftigt högvatten, 
resulterat i problem med översvämningar (se bild längst 
ner t.v). 1936 då kajen byggdes förbättrade läget något men 
ännu idag, 2008, kvarstår problemen efter kraftiga stormar 
som gör att vattnet stiger.

Nedre Långgatan har varit det naturliga centret för näringsli-
vet, både under sillperioderna och under handeln med frakt-
fart. Diverseaffärer har dock under senare delen av 1800-
talet samt början av 1900-talet funnits spridda i samhället. 
”Persarnes torg” på östra delen av Snappegatan var ett litet 
”centrum”. Vid norra delen av Nedre Långgatan har varit 
ett annat. Under 1900-talet har antalet affärer minskat samt 
centraliserats så att Nedre Långgatan har blivit den huvud-
sakliga affärsgatan, med butiker, gästgifveri, bageri m.m. 

18 Eklund: Liten hushistoria, sid 3

Nedre Långgatan/ Storgatan 1940-tal. T.h ligger 
nuv NL 30-34 och t.v nuv NL 39-43. 
Vykort, fotograf okänd/Almquist & Cöster. 
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad 

Problem med översvämning 
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad 

Utsikt från Stöberget 1929.  Parken börjar 
formas och så även torget där man har julgra-
nen. Kajen längs med vattnet har ännu inte 
byggts utan där finns endast bryggor från privata 
sjöbodar. 
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad

Torget efter högvatten 1914.
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad
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Nedre Långgatan norrut, omkring 1900. Th har 
du nuv Nedre Långgatan 18 och enligt fotot 
finns följande verksamheter i huset, ’Sam. Ols-
son Läder’, Viktor Svensson Pappers-, Cigarr-, 
och Kortvaruhandel’ samt ’Bokhandel’. Husen 
som ligger t.v. finns inte längre kvar. På platsen 
närmast kameran (N L 19) ligger idag ett ny-
byggt, liknande hus, byggt 1991. Platsen strax 
norr om är det tomt. Längst bort från kameran 
ligger nuv N.L 15.
Foto: Atelier Svante Hæger. Källa: Kulturfören-
ingen Gamla Grebbestad

1940-tal. I bildens mitt ligger gamla Gästis och Rotundan. Husen revs 1984 för 
att ge plats åt nuvarande byggnader. 
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad

”Brudinska huset”, nuv NL  längst t.v i bilden 
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad

Fr.v. Syskonen Wikströms Bleck- och plåtslage-
ri samt bosättningsaffär (huset finns inte kvar), 
Nedre Långg. 2 och 10 (inrymde Karl Nilssons 
Charkuteri)
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad
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Gisslerödsbacken

Korsningen där Nedre och Övre Långgatan går samman 
har i folkmun kallats ”Kap Horn” och dessa båda gator går 
sedan över i Gisslerödsbacken. Vägen utgör norra infarten 
till Grebbestad och kantas på västra sidan av Grebbestads 
Folkhögskola samt kyrkan, och på östra sidan av villor från 
slutet av 1800-talet fram till 1940-tal. 

Marken väster om vägen var tidigare jordbruksmark och 
tillhörde den sk Wounschgården. Idag har gården fått ge 
namn åt ett seniorboende som ligger väster om vägen, strax 
söder om Folkhögskolan. Runtom Wounschgården finns 
stora gräsmattor och där har man också anlagt en liten park 
till diktaren Ebba Lindqvists minne. På foton från början av 
1900-talet kan man se att det utmed Gisslerödsbacken fanns 
betydligt mer växtlighet än det finns idag, 2008. Stora träd 
och höga häckar växte på var sida om vägen, vilket ramade 
in och gjorde området lite mer småskaligt. Idag är området 
öppnare vilket ger Gisslerödsbacken en annan karaktär men 
däremot får man istället en fantastisk utsikt över Grebbe-
stadskilen när man kommer med bil norrifrån in i samhället.  

Liksom samhället i övrigt har affärer och serviceinriktad 
verksamhet tidigare varit decentraliserat. Det var betydligt 
vanligare att ha affärer, diverse mottagningar i sitt eget hem. 
Husen på Gisslerödsbacken har t ex inrymt post, läkarmot-
tagning, likkistefabrik m.m. Idag är det endast boende i 
husen på östra sidan vägen, medan byggnaderna på västra 
sidan inrymmer mer offentliga verksamheter. 

”Kap Horn” norrifrån. T.v Övre Långgatan 2. I mitten av bilden lig-
ger Vattenfabriken ”Bohus”. Byggnaden är numera riven. 
Foto: Felldin. Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad 

Fr.v Nedre Långgatan 3 och 1, t.h Vattenfabri-
ken ”Bohus”. Början av 1900-talet.
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad

Gisslerödsbacken norrifrån, ca 1930. Fr.v Giss-
lerödsbacken 2, 4 & 6.
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad

Folkhögskolan 1930-talet.
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad

”Kap Horn”, december 2008. Liknande fotopunkt som på 
fotografier till vänster. 
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Övre Långgatan & området mellan Långgatorna

Övre Långgatan går från ”Pilträdet” som ligger i korsningen 
mellan Pilgatan, Stöbergsliden, Lydénbacken, till ”Kap 
Horn” där Övre Långgatan går samman med Nedre Lång-
gatan och blir Gisslerödsbacken. Denna gata var tidigare en 
del av landsvägen som kom söderifrån förbi samhället och 
vidare norrut. Tvärs mot Övre Långgatan går smågator som 
länkar ner till Nedre Långgatan och hamnen. 

Övre Långgatan utgör den östra gränsen för den tidigare 
kronostranden. Öster om den var länge jordbruksmark och 
fram till 1950-talet låg också Thoréngården på platsen för 
fastigheten Grebbestad 33:2. Gården revs på 1950-talet för 
att ge plats för hyreshusen som ligger där idag. 
Det är i detta område, mellan Långgatorna, som man hittar 
rester av samhällets tidigare utseende med smala, vindlande 
gator, låga hus och små eller obefintliga trädgårdar. Ny-
are hus både från 1930-40talen och även senare finns dock 
som enstaka inslag i området. Trots en välbevarad karaktär 
har1900-talet satt sina spår. Gatorna har fått asfalt istället för 
kullersten eller grus och trappor som tidigare gått ut i gatan 
har flyttats för att ge plats åt biltrafiken. Gatan som tidigare 
var en del av ”vardagsrummet” har blivit mer offentlig.

Övre Långgatan, mot norr, ca 1930. Fr.v  Övre Långgatan 9, 5 och hus nr 64 
som inte finns kvar idag.
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad

Övre Långgatan, mot norr, ca 1910. T.h ligger 
Övre Långgatan 14, vars förstukvist numera är 
inbyggd och trappan går utmed huset istället för 
mot gatan.
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad

T.v Munk-Augustas, Snappegatan 12  ca 1910. 
Längre t.h i fotot kan man se Övre Långgatan 
10 och i kanten skymtar lagården som tillhörde 
Thoréngården. 
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad

Postgatan ca 1950. T.v i fotot ligger Postgatan 5 
och i mitten av fotot ligger Postgatan 6. Förstuns 
dörr och trappan på Postgatan 6 är ännu på 
1950-talet riktat ut i gatan, medan den idag, 
2008 är riktad österut utmed huset. 
Källa: Kulturföreningen Gamla Grebbestad

Övre Långgatan december 2008. Liknande 
fotopunkt som fotografiet till vänster.



26 - Kulturhistorisk bebyggelseinventering Grebbestad



Kulturhistorisk bebyggelseinventering Grebbestad- 27 

6.  BYGGNADER OCH MILJÖER I GREBBESTAD

  Inventeringsområde med kapitelindelning
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6.1 Nedre Långgatan (östra sidan) nr 46-20 

K2

K1
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K1 
Beskrivning: Del av Nedre Långgatan där det i de mindre 
husen fanns och finns affärer med ingången mot gatan. Husen 
har sitt ursprung från olika tidsperioder på 1800-talet och har 
i olika grad renoverats under 1900-talet. De ligger antingen 
sammanbyggda eller mycket nära varandra samt mycket nära 
gatan vilket ger en tät nära gatumiljö.
Motivering: Minner om tidigare utseende på affärsgator då 
fotgängare, hästskjutsar och cyklar dominerade trafiken snarare 
än bilar. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

6.1.1 Kulturmiljöer

K2
Beskrivning: En gräsbevuxen gränd med en vältrampad stig, 
som går mellan fastigheterna, parallellt med Nedre långgatan. 
Byggnaderna har sitt ursprung från mitten av 1800-talet och 
senare.
Motivering: Välbevarad gränd som minner om samhällets 
tidigare småskaliga vägsystem.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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Grebbestad 2:3
Nedre Långgatan 46 (Korndal´ns)

Byggår: Uppfört mellan åren 1850-1875 i 1½ plan. Kring år 
1900 byggdes huset på med en våning.
Fd husnummer/stadsäga: nr 2a/ stg  /1/ +3
Historia: ”Korndal’n” ägde huset i början av 1900-talet och 
drev affärsrörelse i södra delen av huset. Han var en skep-
pare som härstammade från Korndalen som ligger en halvmil 
sydöst om Grebbestad. Han startade brytning av skalgrus samt 
stenhuggeri på Otterön. Under en period drevs det även tryck-
eriverksamhet i huset. På bottenplan satt tidigare korsformade 
fönster, på andra våningen satt tvåluftsfönster med spröjsar. 
Beskrivning: Huset ligger vid torget och har Stöberget tätt intill 
i sydöst. Byggnaden är i 2½ plan och har en stomme av timmer 
och resvirke samt delvis i plank. Sockeln är mycket låg och 
består av granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med 
profilerad list på framsidan och med masonit på baksidan mot 
berget. På taket ligger tvåkupigt tegel. En del av de spröjsade 
tvåluftsfönstren har i början av 2000-talet ersatts med moderna 
pivothängda fönster indelade i sex rutor. Fönsterfoder och föns-
terbågar är vita. Balkongen ovanför entrén har tillkommit någon 
gång under 1900-talet. Bakom huset finns en tvättstuga.
Värden att bevara: Träklädseln i likadant utförande som befint-
lig. Den parställda fönsterplaceringen, liksom fönsterstorleken, 
entrén, proportionerna. 
Motivering: Byggnaden har ett stort egenvärde som represen-
tant för sin tid. Byggnaden är välbevarad och karaktärskapande 
och har mycket stort miljömässigt värde för samhällets centrala 
delar.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

6.1.2 Byggnader
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Grebbestad 13:11
Nedre Långgatan 44 och 42

På fastigheten finns två byggnader, varav en innehåller en guld-
smedsaffär (hus 1) och den andra ett gatukök (hus 2).

Byggår: Hus 1 skulle kunna vara byggt i början av 1900-talet. 
På foto från 1929 finns två hus på platsen som 1997 blev sam-
manbyggda. 
Fd husnummer/stadsäga: nr 3+4/ Fiskaren 11
Historia:  
Beskrivning: Hus 1- Ursprungligen ett 1½plans hus som blivit 
tillbyggt i flera omgångar. Grunden är låg och på taket ligger 
tvåkupiga tegelpannor. Fasaden är klädd med ljusgrå locklistpa-
nel. Fönstren är moderna ospröjsade pivothängda fönster.
Hus 2- Större förrådsbyggnad med pulpettak.
Värden att bevara: -
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning: -

Hus 2

Hus 1
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Grebbestad 2:16
Nedre Långgatan 38

Byggår: En byggnad finns på platsen på foto från 1929.
Fd husnummer/stadsäga: (9d)/ stg 17A
Historia: 1929 är byggnaden på platsen en liten 1½ plans-
byggnad med sadeltak och skyltfönster på bottenvåningen mot 
torget.
Beskrivning: Huset är idag sammanbyggt med fastigheterna 
Grebbestad 2:14 och 2:15. Fasaden har en 1960-talsprägel med 
pultpettak och ospröjsade fönster. Restaurang Kallsup bedriver 
verksamhet i huset.
Värden att bevara: -
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning: -

Grebbestad 2:14
Nedre Långgatan 40, Skomakargränd 5

Byggår: Någon gång mellan 1885 och 1900 (enligt äldre foto)
Fd husnummer/stadsäga: -/ stg 16
Historia: I byggnaden har tidigare inrymt Konsum och här låg 
även telegrafstationen innan den flyttades till Nedre Långgatan 
28. Vid 1988 års inventering låg Tuulas affär i gatuplan. Vid det 
inventeringstillfället bestod fasaden av gulrosa eternit och fönst-
ren var ospröjsade enluftsfönster. På foto från 1929 har huset 
korsfönster på första våningen, tvåluftsfönster med spröjsar på 
botten- och på vindsvåningen. Frontespisen på sidan mot torget 
fanns redan 1929 liksom tillbyggnaden på baksidan. Huset har 
byggts om 1982, 1992 och 2001.
Beskrivning: 1½ planshus vid torget. Källarvåningen helt i 
kvaderhuggen granit. Fasaden har numera gul locklistpanel med 
gördelgesims. På taket ligger tvåkupiga röda betongpannor. 
Fönstren är pivothängda moderna fönster med indelning i sex 
rutor. En frontespis mot torget, åt väster. Tillbyggnad på baksi-
dan åt öster. Byggnaden är numera sammanbyggd med fastighet 
Grebbestad 2:16. I bottenvåningen ligger idag Café Skafferiet 
och i de andra våningarna finns lägenheter.
Värden att bevara: Granitgrunden. Husets utformning och 
storlek.
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidsty-
piska ursprungskaraktär men byggnaden präglas i huvudsak av 
sentida renoveringar. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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Grebbestad 2:15
Nedre Långgatan 36

Byggår: 1892
Fd husnummer/stadsäga: -/ stg 17 +58
Historia: Edvard Nilsson lät bygga huset och han startade den 
första konservfabriken på Böstebo, Grebbestads konservfabrik. 
Han ägde även en guanofabrik på Krossekärr. På platsen för 
huset låg innan det byggdes en trädgård som tillhörde det sk 
’Buhällehuset’, ett stort vitt hus som låg på andra sidan Nedre 
Långgatan, där parken ligger idag. 
På foto från 1929 har huset träpanel på fasaderna, korspost-
fönster på första våningen och kvadratiska fönster indelade i 
nio rutor på bottenplan. På vindsvåningen fanns det spetsiga 
tvåluftsfönster. Tornet och frontespiserna på bak- och framsi-
dan är sannolikt ursprungliga. På var sida om frontespisen på 
framsidan fanns det 1929 två små plåtbeklädda takkupor. Vid 
1988 års inventering låg ICA i bottenvåningen och i våningarna 
däröver var det bostäder. Huset hade då grå eternitplattor på 
fasaden och enluftsfönster utan spröjsar.
Beskrivning: Byggnaden ligger vid torget och är i 1½ plan med 
hög källarvåning som är helt i kvaderhuggen granit. Fasaderna 
är klädda med gula eternitplattor. På taket ligger tvåkupiga 
tegelpannor. Bottenvåningens fönster har överliggare av huggen 
granit. Fönstren är vita enluftsfönster utan spröjsar. I källarvå-
ningen ligger Pub Hörnet.
Värden att bevara: Tornet, husets proportioner
Motivering: Byggnaden har förändrats mycket under 1900-talet 
och har förlorat en del av sin ursprungliga karaktär. Byggnaden 
är dock en mycket framträdande byggnad utmed Nedre Långga-
tan och kan om fasad och fönster mot Nedre Långgatan återges 
sitt ursprungliga utseende bli ett mycket positivt tillskott till 
miljön.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Grebbestad 2:49
Nedre Långgatan 34

Byggår: ca 1880 
Fd husnummer/stadsäga: nr 10a/ stg 57
Historia: Huset har fått Tanums Kommuns byggnadsvårdspris 
för en varsam renovering och återgång till tidigare utseende.  
Beskrivning: Byggnaden är uppförd i 1½plan med plankstom-
me. Grunden består av kvaderhuggen granit och på taket ligger 
enkupiga tegelpannor. Takfoten och vindskivorna är figursåga-
de. Takåsarna har figursågade tassar. Fasaden är klädd med vit 
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Grebbestad 2:47
Nedre Långgatan 32

Byggår: 1867
Fd husnummer/stadsäga: nr 12/ stg 55
Historia: Glasverandan åt Nedre Långgatan uppfördes omkring 
1920. På fastigheten har tidigare funnits ett magasin som revs 
och marken togs i anspråk som uteplats. I huset har det enligt 
äldre foto funnits ”Ernst Linneus Rak- och Frisersalong”.
Beskrivning: Byggnad i 1½plan med spritputsad granitgrund 
och tvåkupiga tegelpannor på taket. Vindskivorna är profilerade 
och takfoten är av figursågade brädor. Fasaden är klädd med 
gul stående spontad panel och avslutad uppåt mot en sågtandad 
list. Fönstren är från flera tidsperioder, 1800-tals tvåluftsföns-
ter med spröjsar, treluftsfönster utan spröjsar från 1930-40-tal 
samt nyare med lösa spröjsar. På glasverandan mot gatan sitter 
enkelglas med småspröjsade rutor i överdelen. Både fönster och 
foder är vita. 
Värden att bevara: Fasadens utformning, glasverandans föns-
ter, taköverhänget, husets utformning och storlek.
Motivering: Huset är, med undantag från fönstren, välbevarat. 
Det är ett av flera äldre karaktärsskapande byggnader i Greb-
bestad och har ett stort miljömässigt värde för gatubilden utmed 
Nedre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

locklistpanel och avslutas uppåt mot en profilerad list. Fönstren 
är kopplade fyrluftsfönster, sk korspost, med spröjsar i nedre 
bågarna. Fönstren är vita och fodren är mörkgröna. Fönstren i 
källarplan är treluftsfönster, sk T-postfönster. Frontespis finns 
både på västra och östra fasaden, åt öster även en balkong. I 
huset finns idag Café Sjögrens i Backen.
Värden att bevara: Fönsterutformningen, nock och vindsvale-
fönstren, granitgrunden, entrédörren, figursågade brädor.
Motivering: Huset är relativt välbevarat och det har varsamt 
renoverats till ursprungligt utseende. Huset är ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader i Grebbestad samt har ett stort 
miljömässigt värde för för gatubilden utmed Nedre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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Grebbestad 2:46
Nedre Långgatan 30

Byggår: Någon gång mellan 1885-1909.
Fd husnummer/stadsäga: - / stg54
Historia: Det finns foto från början av 1900-talet på huset, där 
man kan se att huset har korspostfönster och likadana snickerier 
som 2008. Frontespisen finns inte med på fotona och har alltså 
tillkommit någon gång under 1900-talet.
Beskrivning: Bostadshus/affärslokal uppförd i 1½ plan med 
källare. Källarvåningen som inrymmer affärslokal är åt Nedre 
Långgatan av grovhuggen granit. Fasaden klädd med vit lock-
listpanel. Fasadklädseln avslutas uppåt med en rundbågefris.
Taksprånget är inklätt med pärlspontpanel. På takfallet mot 
väster ligger en frontespis. Taket är belagt med betongpannor. 
Vindskivorna är figursågade. Huset är relativt oförändrat sen 
1800-talets senare del. Fönstren är nya kopplade, vita, tvålufts-
fönster med korspostindelning och spröjsar. Fönsterfodren har 
kanellyrer och är rödmålade. 
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstrens 
utformning, snickerier.
Motivering: Huset är, med undantag av fönster, frontespis och 
balkong relativt välbevarat. Huset är ett av flera äldre karaktärs-
skapande byggnader i Grebbestad och har ett visst miljömässigt 
värde för gatubilden utmed Nedre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II-III

Grebbestad 2:63
Nedre Långgatan 28
 
Byggår: 1920-talets början
Fd husnummer/stadsäga: (nr 15a)/ stg 79
Historia: Byggnaden kan eventuellt vara ritat av arkitekten 
Arthur Brattberg, Uddevalla och är uppförd som telegrafstation 
samt bostad under 1920-talet men innehåller nu bostad samt 
restaurang Telegrafen.
Beskrivning: Huset är i 2 ½plan och utvändigt klätt med lock-
listpanel. Taket är täckt med svarta betongpannor. Taket bygg-
des om under början av 2000-talet och gjordes högre. Taket var 
dessförinnan ett flackt valmat tak. Fönstren är vita, tvåluftsföns-
ter, dels med spröjsar och dels utan spröjsar. Både fönster och 
foder är vita. I vindsvåningen är det fönster från tidigt 2000-tal.
Värden att bevara: Panel, fönstersättning, dörromfattning
Motivering: Huset har förändrats genom takets höjning men har 
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Grebbestad 2:62
Nedre Långgatan 26 

Byggår: Mitten av 1800-talet.
Fd husnummer/stadsäga: 16a/stg 78
Historia: Enligt källor har fastigheten varit bebyggd redan på 
1830-talet. Tre bröder fick efter skifte varsin fastighet, varav 
denna är en. De andra två var Grebbestad 2:66 och 2:67.
Beskrivning: Byggnad uppförd i 2½plan med en tillbyggnad 
på baksidan mot bergssluttningen. Huset ligger vid en gränd 
som går emellan fastighet 2:62 och 2:59 (N. Långgatan 24) 
Huset står på en grund av putsad granit och på taket ligger nya 
enkupiga tegelpannor. Fasaden är klädd med vit locklistpanel 
med åslist. Fönstren är nya sidohängda, kopplade tvåluftsföns-
ter med spröjsar. Fönstren är röda och fodren är vita. Det finns 
även ett litet uthus på tomten.  
Värden att bevara: Fönsterplacering och utförande, husets 
utformning och storlek, gränden utmed huset.
Motivering: Huset är mycket välbevarat. Det är ett av flera äld-
re karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och har ett stort 
miljömässigt värde för gatubilden utmed Nedre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

Grebbestad 2:59
Nedre Långgatan 24 (Köpmanshuset)

Byggår: Före 1885 enl fastighetskarta
Fd husnummer/stadsäga: nr 18 3/5 / stg 75
Historia: På foto från början av 1900-talet (ca 1910) kan man 
se att huset har en frontespis samt tvåluftsfönster med spröjsar 
(tre rutor i varje båge) men likadan fönstersättning (med undan-
tag av skyltfönstren som inte fanns då).
Beskrivning: Byggnaden fungerar som bostadshus samt af-
fär och är sammanbyggt med 2:58 (N. långgatan 22). Huset 
är uppfört i 1½plan och står på en grovt huggen granitgrund. 

bibehållit sitt för 1920-talet, karaktäristiska formspråk. Bygg-
naden är unik genom sin tradition som telegrafstationen och sin 
välbevarade prägel av 1920-talets klassicism. Byggnaden har 
ett stort egenvärde som representant för sin arkitekturstil.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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Byggnaden är klädd med grön locklistpanel som avslutas uppåt 
mot en profilerad list. Fönstren är nya pivothängda fönster som 
sitter i par. Både fönster och foder är vita. Byggnaden försedd 
med frontespis och taket har inklätt taksprång samt figursågad 
takfotslist. 
Värden att bevara: Fönstersättningen, granitgrunden, de figur-
sågade listerna.
Motivering: Huset är, med undantag av de nya fönstren, rela-
tivt välbevarat. Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande 
byggnader i Grebbestad och har ett visst miljömässigt värde för 
gatubilden utmed Nedre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II-III

Grebbestad 2:58
Nedre Långgatan 22

Byggår: Före 1885 enl fastighetskarta
Fd husnummer/stadsäga: nr 18 3/2/ stg 74
Historia: Finns på samma foto från början av 1900-talet som 
grannfastigheten ovan. Där kan man se att frontespisen saknas 
samt att det hade fem fönster mot gatan. Idag är det inrymt bo-
stad samt en klädaffär på nedre plan.
Beskrivning: Byggnaden uppförd i 1½plan och är samman-
byggd med 2:59 (N. Långgatan 24). Huset står på en putsad 
grund. På taket ligger tvåkupiga tegelpannor. Både vindski-
vor och takfot är av figursågade bräder. Fasaden är klädd med 
ljusblå locklistpanel med en gördelgesims mellan våningarna. 
Fönstren är pivothängda, sexdelade. De är vita liksom fodren.
Värden att bevara: De figursågade listerna, byggnadens propor-
tioner.
Motivering: Huset har förändrats under 1900-talet. Den föränd-
rade fönstersättningen och balkongen påverkar helhetsintrycket 
negativt.
Kulturhistorisk bedömning: -

Grebbestad 2:60
Nedre Långgatan 20, Postgatan 1A

Byggår: 1856
Fd husnummer/stadsäga: nr 17/stg 76
Historia: Bostadshuset uppfördes tillsammans med Postgatan 
1B av två bröder. I huset fanns tidigare Åhnlunds skoaffär. 
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Åhnlund köpte fastigheten 1919. Själva skoaffären var förlagd i 
en särskild utbyggnad som tillkom 1929. Centralvärme installe-
rades vid samma tid då kakelugnar togs bort. En större invändig 
ombyggnad gjordes 1960 då dusch installerades och vägg mel-
lan rum och badrum flyttades.
Beskrivning: Byggnaden är uppförd i timmer samt klädd med 
vit locklistpanel med profilerad locklist, åslist samt en äldre 
bred list. Taket är täckt av  röda betongpannor. Vindskivor och 
takfot är av figursågade bräder. Grunden är tunt putsad och må-
lad . Fönstren är kopplade, sidohängda två- och treluftsfönster, 
samt på tillbyggnaden skyltfönster. Fönstren är vita och fodren 
mörkgröna. Förstun vid den bakre entrén har ett pulpettak med 
figursågade bräder under. Affärsdelen är inhyst i den rektangu-
lära tillbyggnaden med en balkong ovanpå. Taköverhänget har 
figursågade taktassar och fasaden är klädd med vit locklistpanel 
med åslist. Byggnaden har skyltfönster på var sida om den cen-
tralt placerade dörren mot Nedre långgatan samt ett skyltfönster 
åt Postgatan.
På fastigheten står en komplementbostad uppförd 1934 klädd 
med locklistpanel med profilerad list. Taket täckt med röda 
betongpannor. Grunden består av granit.
Värden att bevara: De figursågade detaljerna, snickerierna vid 
entrén på norrfasaden, fönsterutformningen, granitgrunden.
Motivering: Huset är relativt välbevarat, framförallt utmed 
norra och nordöstra fasaderna med dess 1800-talsdetaljerna. 
Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande byggnader i Greb-
bestad och har ett visst miljömässigt värde för gatubilden utmed 
Nedre Långgatan/Postgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II (Bostadshuset), klass III 
(Affärstillbyggnaden.
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6.2 Nedre Långgatan (östra sidan) nr 18-2
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Grebbestad 2:95
Nedre Långgatan 18

Byggår: 1900
Fd husnummer/stadsäga: -/ stg 124
Historia: Byggnaden kallades tidigare för ’Basaren’ och har 
inrymt olika slags butiker genom tiderna. Som mest har det 
varit tre butiker i nedre våningen. Enligt äldre foto från början 
av 1900-talet fanns det i huset följande verksamheter: ’Sam. 
Olsson Läder’, Viktor Svensson Pappers-, Cigarr-, och Kort-
varuhandel’ samt ’Bokhandel’. Vid samma period fanns utmed 
långsidan mot gatan fem fönster samt en ingång. På fotot fram-
går även att det fanns en trottoar förbi huset. Butiken i dagslä-
get heter Agnetas Maritimbod. 
Beskrivning: Affärslokal på enkel bredd i 1½ plan. Baksidan 
av huset gränsar till Kaptensgårdens trädgård och har inga 
fönster. Byggnaden är uppförd i timmer och är klädd med vit 
locklistpanel. På taket ligger enkupiga bruna betongpannor. 
Grunden är mycket låg och består av tuktad fältsten samt be-
tong. Mezzaninfönster med två rutor, under tak medan fönstren 
på nedervåningen är skyltfönster. I gavlarna på vinden sitter 
nya tvåluftsfönster med spröjsar. Karaktäristiskt för byggnaden 
är de avskurna hushörnen utmed gatan. 
Värden att bevara: Mezzaninfönstren, husets storlek och ut-
formning.
Motivering: Karaktärskapande byggnad från decennierna 
kring sekelskiftet 1900. Trots senare inslag har huset ändå 
kvar prägeln av äldre butiksbyggnad. Huset är ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och har ett stort mil-
jömässigt värde för gatubilden utmed Nedre Långgatan/Postga-
tan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Grebbestad 2:107
Nedre Långgatan 16

Byggår: Någon gång mellan 1885 och 1906
Fd husnummer/stadsäga: ?/ stg 156
Historia: På foto från början av 1900-talet kan man se att huset 
har korspostfönster på nedre plan och treluftsfönster med spröj-
sar på vindsplan. Frontespisen finns inte med på det fotot utan 
har tillkommit någon gång under 1900-talet. Huset renoverades 
1987-88.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med hög källarvåning av 
kvaderhuggen granit. Stommen består av timmer och fasaden 
är klädd med ljusgul locklistpanel. Fönster samt dörrar är från 



Kulturhistorisk bebyggelseinventering Grebbestad- 41 

Grebbestad 2:119
Nedre Långgatan 12-14

Byggår: 1965-66
Fd husnummer/stadsäga: -/stg 167
Historia: På platsen låg tidigare ett hus som troligen var uppfört 
1830. Detta revs när Tanums Sparbank lät bygga nuvarande 
byggnad. Posten har tidigare också haft sin verksamhet i bygg-
naden.
Beskrivning: Byggnaden uppförd i betong med tegelfasad och 
stora skyltfönster från sent 1900-tal. I bottenplan finns Svensk 
Fastighetsförmedling samt Sparbanken Tanum.
Värden att bevara: Ett rent 1960-talshus, tegelfasaden.
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning: -

senare tid, med undantag av mezzaninfönster under takfoten 
åt gatan. Taket täckt av röda betongpannor. Åt söder finns en 
nyare balkong. På fastigheten finns också ett nyare uthus/förråd 
med regelstomme på betongsockel. 
Värden att bevara: Granitgrunden, mezzaninfönstren, propor-
tionerna, volymen, fönstersättningen.
Motivering: Huset är, med undantag av fönster, frontespis och 
balkong relativt välbevarat. Huset är ett av flera äldre karak-
tärsskapande byggnader i Grebbestad och har ett miljömässigt 
värde för gatubilden utmed Nedre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II-III

Grebbestad 18:3
Nedre Långgatan 10 (Hantverkshuset)

Byggår: 1880
Fd husnummer/stadsäga: nr 22/Höjden 3
Historia: Huset har inrymt affärer, körskola, mekanisk verkstad, 
samlingssal, bostäder. På äldre foto från 1906 finns verksam-
heten Karl Nilssons Charkuteri- och diversehandel i huset med 
ingång via en hög dubbeltrappa. På samma foto kan man se att 
huset hade höga fyrluftsfönster med sk korspost på övre plan 
och tvåluftsfönster med spröjsar på nedre plan. Det renoverades 
1980 och hösten 2008 pågick en renovering där man bl a lägger 
om taket och gör tre takkupor åt väst.  
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Grebbestad 18:4
Nedre Långgatan 8 (’Taxihuset’, ’Posthuset’)

Byggår: 1887
Fd husnummer/stadsäga: nr 24/ Höjden 4
Historia: I huset har varit bostad samt bedrivits affär, post och 
taxistation. Enligt fastighetskarta från 1885 låg det ett mindre 
hus här. Nuvarande byggnad har blivit påbyggd åt sydväst så 
att den blivit sammanbyggd med 18:3, N.Långgatan 10. Hu-
set byggdes om 1985. Vid 1988 års inventering var eterniten 
omålad och källarplanen slätputsad. Ingången till posten låg i 
en tillbyggnad på norra gaveln (se nedre bilden). 
Beskrivning: Fastigheten ligger vägg i vägg med Grebbestad 
18:3, N. Långgatan 10 och inrymmer bostäder samt affärslokal 
i bottenplan. Huset är uppfört i 1½ plan med plankstomme hög 
källarvåning. Fasaden är klädd med grönmålad eternit. Käl-
larvåningen är panelbeklädd, troligtvis finns putsen kvar under. 
På taket ligger tvåkupiga tegelpannor. Fönstren består på andra 
plan av nyare två- och treluftsfönster med spröjsar, på vindsvå-
ningens frontespis sitter det ett 1930-40tals treluftsfönster utan 
spröjsar. Åt baksidan huset, mot sydost finns ett taklyft över i 
stort sett hela takfallet. 
Värden att bevara: -
Motivering: Huset har förändrats mycket under 1900-talet och 
har mycket lite av sin 1800-talskaraktär kvar. Verksamheterna 
som varit i byggnaden ger dock huset ett samhällshistoriskt 
värde.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Beskrivning: Hus i 2½plan byggt i vinkel med affärer i gatu-
våningen och bostäder på andra plan. Huset har plankstomme 
och ljusgult målad eternit som fasadklädsel i andra plan. I första 
plan är ena vinkeln slätputsad och andra vinkeln spritputsad. 
På taket ligger tvåkupiga tegelpannor. Fönstertyperna består av 
skyltfönster i gatuplan och tvåluftsfönster utan spröjsar i andra 
plan. Huset har idag mer en 1950-talskaraktär än 1880-tal. Över 
mittporten är det hugget i granit ’Hantverkshuset’.
Värden att bevara: -
Motivering: Huset har förändrats mycket under 1900-talet och 
har mycket lite av sin 1800-talskaraktär kvar. Verksamheterna 
som bedrivits  i byggnaden ger huset ett samhällshistoriskt 
värde.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III



Kulturhistorisk bebyggelseinventering Grebbestad- 43 

Grebbestad 2:127
Nedre Långgatan 6

Byggår: Någon gång mellan 1885-1898 (enl. Hans Hedängklev) 
Fd husnummer/stadsäga: nr 24/ stg 175
Historia: Huset är uppfört av Fredrik Larsson, jordbrukare och 
kommunalman. Huset övergick efter dennes död till sonen som 
hyrde ut lägenheter i huset. På 1940-talet inreddes en del av 
huset till tryckeri.
Enligt äldre foto har huset korspostfönster. Huset fungerar idag 
som sommarbostad.
Beskrivning: Huset är uppfört i 1½plan med plankstomme i 
dubbel bredd. Fasaderna är klädda med ockragul locklistpanel 
och äldre rundad locklist (fallande bredder på underbräderna). 
Klädseln avslutas uppåt mot en profilerad list. Grunden består 
av kvaderhuggen granit. På taket ligger tvåkupiga röda betong-
pannor. Profilerade taktassar och med pärlspont inklätt takö-
verhäng. Åt norr finns en frontespis. Fönstertyperna består av 
nya pivothängda, även i källarplan. Både fönster och foder är 
vita. Huset är tillbyggt med en lägre byggnad med pulpettak och 
regelstomme på östra gaveln. 
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, granitgrun-
den, den äldre klädselns utseende.
Motivering: Huset är, med undantag av fönstren, relativt välbe-
varat. Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande byggnader i 
Grebbestad och har ett miljömässigt värde för gatubilden utmed 
Nedre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Grebbestad 2:128
Fastigheten består av två hus som är nära sammanbyggda men är 
helt olika till utseende och karaktär.

Nedre Långgatan 4 (’Järnaffären’)
Byggår: 1875
Fd husnummer/stadsäga: nr 26/stg 176
Historia: Det har varit bageri, trädgårdsaffär och järnaffär i 
huset. På fastigheten har också funnits växthus och båtverkstad 
med försäljning.  Enligt äldre foto från början av 1900-talet har 
huset tidigare liknat grannhuset nedan, med korspostfönster och 
träfasad hela vägen ner till gatan.
Beskrivning: Huset är uppfört i 2½plan med plankstomme och 
en grund av tuktad fältsten. Bottenplan är klädd med bruna 
stenkrossplattor och de övre våningarna är klädda med beige 
eternitplattor. På husets norra gavel och en del av baksidan är 

Nedre Långgatan 4
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fasaderna klädda med locklistpanel. På taket ligger betongpan-
nor. Fönstren är ospröjsade en- och tvåluftsfönster i 1960-70-
talsstil. Taklyft mot väster, åt gatan. Idag ligger butiken Rubb & 
Stubb i huset, bostäder på andra och tredje plan. På fastigheten 
ligger också ett fd garage, byggt 1900, som 1990 byggdes om 
till bostad. 
Värden att bevara: -
Motivering: Huset har förändrats mycket under 1900-talet och 
har ingenting av sin 1800-talskaraktär kvar. Verksamheterna 
som varit i byggnaden ger dock huset ett samhällshistoriskt 
värde.
Kulturhistorisk bedömning: -

Nedre Långgatan 2
Byggår: 1896 (enligt E..R. Eklund)
Fd husnummer/stadsäga: -/ stg176
Historia: Huset har tidigare inrymt polisstation i bottenplan och 
kommunalkontor/sal i andra plan. Enligt muntlig källa satt knap-
pen till samhällets gatubelysning i huset. Balkongen ovanför 
mittingången har tillkommit efter kommunalkontorstiden.
Beskrivning: Huset är uppfört i 2 plan. Fasaderna är klädda med 
vit locklistpanel med åslist. Byggnaden har en mycket låg grund. 
Fönstren är korspostfönster likt de som återfinns på äldre foto 
från ca 1910. Norra hörnet är avskuret mot gatan, troligtvis gjort 
i samband med breddning av gatan. Huset ger fortfarande in-
trycket  av att ha varit en officiell byggnad. Idag ligger en butik i 
bottenplan och bostad/kontor i andra plan.
Värden att bevara: Husets utformning och storlek, fönstren
Motivering: Huset är mycket välbevarat både i detaljer och till 
karaktär och i kombination med husets bakgrund såsom mu-
nicipalsamhälle/Köpingen Grebbestads centrala byggnad har 
det ett högt värde. Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande 
byggnader i Grebbestad och har ett stort miljömässigt värde för 
gatubilden utmed Nedre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II 

Nedre Långgatan 2
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6.3 Gisslerödsbacken
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Grebbestad 20:4
Gisslerödsbacken 20 (’Hellstrands’)

Byggår: 1945
Fd husnummer/stadsäga: Järnhandlaren 4
Historia: Ombyggnadsår 1995
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan som är försett med sadeltak 
med avvalmade gavelspetsar. Stommen består av plank och 
grunden av betongblock. Fasaderna är klädda med vit fasadplåt. 
På taket ligger tvåkupiga tegelpannor. Fönstren är kopplade 
två-och treluftsfönster utan spröjsar, blåmålade. 
Värden att bevara: Fönstren karaktäristiska för 1940-talet.
Motivering: Huset har en typisk 1940-tals stil med vissa inslag 
från årtiondena efter.
Kulturhistorisk bedömning: -

Grebbestad 20:5
Gisslerödsbacken 18 (Nerdrumska huset)

Byggår: 1859
Fd husnummer/stadsäga: Järnhandlaren 5
Historia: Ägdes tidigare av Johan Thorén, som lät bygga huset. 
En period har posten varit inhyst i byggnaden. Idag ägs huset av 
släktingar till Thorén och fungerar som sommarbostad. 
Beskrivning: Bostadshus i 2½plan med plankstomme och vit 
locklistpanel. Enligt E.R Eklund har huset även delvis en stomme 
av korsvirke med tegelfyllnad. Grunden består av tuktad fältsten 
som delvis är putsad med cement. På taket ligger enkupiga tegel-
pannor och på tillbygget åt nordost ligger tvåkupiga tegelpannor. 
Locklistpanelen avslutas uppåt med en bred profilerad list och under 
takfoten finns en sågtandad list. Fönstren är, på sydvästra långsidan, 
placerade gruppvis om två och tre och består av tvåluftsfönster med 
spröjsar, tre rutor i varje båge. Några av fönstren är bytta till nya i li-
kadant utförande som de gamla. Gavelsidofönstren är fyrkantiga och 
har spröjsar, liksom nockfönstret. På ena hörnet av tillbyggnaden på 
husets baksida finns det en glasveranda med vackra sirliga spröjsar. 
Där finns också två äldre dörrar, den ena en pardörr med tre speglar, 
varav den översta är glasad. Den andra dörren är fiskbensmönstrad. 
Dörren på norra gaveln är från 1950-60tal. 
Värden att bevara: Fönstrens utformning och storlek, glasve-
randans fönster, samt dörrarna på tillbyggnaden, stengrunden, 
husets utformning, volym och proportioner.
Motivering: Huset är mycket välbevarat och det är ett av flera 
äldre karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och har ett 
stort miljömässigt värde för gatubilden utmed Gisslerödsbacken 
som utgör norra infarten till samhället.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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Grebbestad 15:1
Härlidsvägen 2 /Gisslerödsbacken 16
  
Byggår: före 1857 (fd snickarverkstaden före 1863)
Fd husnummer/stadsäga: Härlid Norra 1
Historia: Byggnaden ägdes 1857 av snickaren Carl Runehäll, 
farmorsfar till nuvarande ägare. Enligt försäkringsbrev hos 
Brandförsäkringsverket från 1863 så fanns det förutom snick-
arverkstaden och bostaden även vedbod, mangelbod, vagnsbod 
och lusthus på fastigheten.  Byggnaden fick Tanums Kommuns 
Byggnadsvårdspris 2001.
Beskrivning: Byggnaden är ett mindre hus symmetriskt or-
ganiserat med rum på var sida om en förstu och kök, en sk 
tvåkammarstuga. Huset är senare (enligt tomtkarta, före 1958) 
tillbyggt med en snedtäcka utmed långsidan mot gården samt en 
vinkelställd tillbyggnad med pulpettak. Byggnaden står på en 
låg stengrund. På taket ligger enkupiga tegelpannor. Ursprungs-
huset är av timmer och utvändigt är huset klätt med gul lock-
listpanel från flera tidskeden. Huset är försett med knutlådor. 
Panelen avslutas upptill av en bred profilerad list. Flera fönster 
är ursprungliga tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft och de 
har äldre profilerade foder. Både fönster och foder är vita. Mot 
gatan finns en tillbyggd klassicistiskt utformad öppen veranda. 
Entrédörren mot gatan är en pardörr med rikt profilerade foder. 
Inne på gården står en f d snickarverkstad. Denna har timmer-
stomme och är klädd med faluröd lockpanel. På taket ligger 
tvåkupiga tegelpannor. Fönstren är nyare tvåluftsfönster med 
spröjsar och de har figursågade foder. Dörren är blåmålad och 
har ett överljusfönster. 
Värden att bevara: Husets utformning, volym och proportioner, 
fönstren, locklistens varierande utformning, knutlådorna, pro-
filerade lister och foder, den klassicistiskt utformade verandan, 
entrédörren mot gatan. Fd snickarverkstadens utformning.
Motivering: Husen på fastigheten är mycket välbevarade och är 
karaktäristiska för byggnader från 1800-talets mitt. Husen är två 
av flera äldre karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och 
har ett mycket stort miljömässigt värde för gatubilden utmed 
Gisslerödsbacken som utgör norra infarten till samhället.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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Grebbestad 15:3
Gisslerödsbacken 12

Byggår: 
Fd husnummer/stadsäga: Härlid Norra 3
Historia: 
Beskrivning: Huset är ett dubbelhus, uppfört i 1½plan och står 
på en grund av kvaderhuggen granit. På taket ligger tvåkupiga 
betongpannor. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med ås-
list. Fönstren är kopplade två- och treluftsfönster med eller utan 
spröjsar. Fönstren är vita och fodren är blå.
Värden att bevara: Granitgrunden, den enkla utformningen.
Motivering: Byggnaden är, med undantag av fönsterbyte rela-
tivt välbevarad.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Grebbestad 15:2
Gisslerödsbacken 14

Byggår:
Fd husnummer/stadsäga: Härlid Norra 2
Historia: Byggnaden har enligt muntlig källa, varit havremaga-
sin och i början av 1900-talet likkisteaffär.
Beskrivning: Byggnaden är uppförd i 2½plan med låg putsad 
grund. På taket ligger enkupiga bruna betongpannor. Fasaden är 
klädd med vit locklistpanel med gördelgesims mellan våning-
arna. Fönstren är kopplade två- och treluftsfönster utan spröjsar.
Värden att bevara: -
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning: -

Grebbestad 15:13
Gisslerödsbacken 10

Byggår: Troligtvis 1903
Fd husnummer/stadsäga: Härlid Norra 13
Historia: Huset har troligtvis haft endast tre ägare. Det byggdes 
om 1971. Förr låg entrén mot vägen, med en balkong ovanför. 
Numera fungerar huset som sommarbostad.
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Grebbestad 15:5
Gisslerödsbacken 8

Byggår: 1904 (hus 1), före 1900 (hus 2)
Fd husnummer/stadsäga: Härlid Norra 5
Historia: Huset har byggts om på 1950-talet och mellan 1960-
67. Eternitplattorna satte man på på 1950-talet, innan dess hade 
huset stående klädsel på nedre våningen och liggande spontad 
panel på andra våningen. Fönstren var innan 1950-talet fyrlufts-
fönster, s k korspostfönster.
Beskrivning: Bostadshus (hus 1) uppfört i 1½plan med tim-
merstomme i första våningen och plankstomme (stående plank) 
i andra våningen (obs! hela huset är byggt samtidigt). Rumshöjd 
i bägge våningarna är 2.90m. Fasaderna är klädda med omålade 
eternitplattor. Grunden består av putsad, huggen granit. På taket 
ligger mörkgrå betongpannor. Taköverhänget är inklätt med 
spontad panel och huset har figursågade taktassar. Fönstren är 
två- och treluftsfönster utan spröjsar, 1930-40talsstil, blåmålade. 
Till entrén kommer man via en hög granittrappa och en jugend-
inspirerad förstu.
Gästhuset (hus 2) är byggt i sk knopphusteknik, och är uppmu-
rat med kapade plankbitar, spillved från sågverk, och lerbruk. 
Tekniken förekommer sporadiskt i hus utmed kusten i Norra 
Bohuslän under 1800-talets senare del. Gästhuset är tillbyggt på 
längden med ca 1,5 m åt norr, men då med plank. Fönstren är 
original, enkla bågar, tvålufts med spröjsar. Fönstersättningen är 
parställd i den äldre delen. Fasaden är klädd med gul locklistpa-
nel. På taket ligger tvåkupiga pannor.
Värden att bevara: Hus 1 - verandan, husets utformning. Hus 2 
- befintlig exteriör, byggtekniken.
Motivering: Bostadshuset, hus 1 - Huset har, trots byte av 
fasadklädsel och fönster, mycket av sin ursprungliga karaktär 
kvar. Husets ursprungliga utseende är delvis läsbart. Gästhuset, 
hus 2 - Husets byggteknik är kopplad till stenhuggeriepoken 

Hus 1

Beskrivning: Byggnaden är uppförd i 1½plan med plank-
stomme. Fasaden är klädd med vit locklistpanel. På taket ligger 
tvåkupiga tegelpannorna. Grunden är putsad, gråmålad betong-
grund. Fönstren är tvåluftsfönster utan spröjsar, där bågarna är 
vita, karmarna och fodren blå. Mot gatan finns en frontespis.
Värden att bevara: -
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidsty-
piska ursprungskaraktär men byggnaden präglas i huvudsak av 
sentida renoveringar.
Kulturhistorisk bedömning: -

Hus 2
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och  typisk för Bohuslän i stenhuggarsamhällen. Huset är också 
mycket välbevarat interiört. 
Kulturhistorisk bedömning: Bostadshuset - Klass III, Gästhu-
set - Klass I

Grebbestad 15:6
Gisslerödsbacken 6

Byggår: 1905
Fd husnummer/stadsäga: Härlid Norra 6 
Historia: Huset uppfördes av två bröder som även byggde 
grannhuset Grebbestad 2:149, Gisslerödsbacken 4. Till början 
av 1950-talet var det läkarmottagning i husets bottenvåning. På 
övervåningen bodde det en barnmorska som även hade mot-
tagning där. På äldre foto från 1930 kan man se att båda husen 
hade s k korspostfönster, med spröjsar i nedre bågen.
Beskrivning: Huset är byggt på dubbel bredd i 1½plan med 
plankstomme. Det ligger vägg i vägg med grannfastigheten 
Grebbestad 2:149, Gisslerödsbacken 4. Grunden består av kva-
derhuggen granit. På taket ligger tvåkupiga tegelpannor. Takt-
assarna är figursågade. Fasaden består av vit fasadplåt. Fönstren 
är nya dels pivothängda, indelade i sex rutor, dels sidohängda, 
kopplade tvåluftsfönster. Alla fönster är vita, medan fodren är 
blå. Det finns en frontespis åt gatan och en utdragen frontespis 
med entré på baksidan. Baksidan på huset har äldre karaktär än 
framsidan.
Värden att bevara: Den äldre karaktären på husets baksida, 
husets volym och proportioner, granitgrunden.
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidsty-
piska ursprungskaraktär men byggnaden präglas i huvudsak av 
sentida renoveringar.
Kulturhistorisk bedömning: -
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Grebbestad 2:149
Gisslerödsbacken 4 (”Norges vänner”)

Byggår: ca 1900
Fd husnummer/stadsäga: stg 206
Historia: Huset uppfördes av två bröder som även byggde 
grannhuset Grebbestad 15:6, Gisslerödsbacken 6. Enligt hörsä-
gen har det varit skola i huset. På äldre foto från 1930 kan man 
se att båda husen hade fyrluftsfönster, s k korspostfönster, med 
spröjsar i nedre bågen. tillbyggnaderna på baksidan har tillkom-
mit efter 1910.
Beskrivning: Huset är byggt på dubbel bredd i 1½plan med 
plankstomme. Det ligger vägg i vägg med grannfastigheten 
Grebbestad 15:6, Gisslerödsbacken 6. Grunden består av kva-
derhuggen granit. På taket ligger tvåkupiga tegelpannor. Taktas-
sarna är figursågade. Fasaden består av vit fasadplåt. Fönstren 
är nya dels pivothängda, indelade i tre lufter, dels sidohängda, 
kopplade tvåluftsfönster utan spröjsar. Alla fönster är vita. 
Fodren är vita på framsidan och blå på de andra fasaderna . Det 
finns en frontespis åt gatan och en utdragen frontespis med entré 
på baksidan. Baksidan på huset har äldre karaktär än framsidan.
Värden att bevara: Den äldre karaktären på husets baksida, 
husets volym och proportioner, granitgrunden.
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidsty-
piska ursprungskaraktär men byggnaden präglas i huvudsak av 
sentida renoveringar.
Kulturhistorisk bedömning: -

Grebbestad 15:8
Gisslerödsbacken 2

Byggår: ca 1885
Fd husnummer/stadsäga: Härlid Norra 8
Historia: Nuvarande ägarens morfars far flyttade till huset från 
Anrås, 1904. Han arbetade med kyrkbygget. Mellan 1954 och 
1974 fungerade huset som sommarbostad för nuvarande ägares 
morfar. 1974 blev det åreruntbostad igen för nuvarande ägaren. 
Mellan åren 1885 och 1920 var huset omålat, på 1920-talet falu-
rödfärgat, på 1960-talet ljusgrått och sedan 1980-talet vitt.
Beskrivning: Huset är byggt på dubbel bredd, i 1½plan och med 
timmer och plankstomme. Grunden består av kvaderhuggen gra-
nit. På taket ligger tvåkupiga tegelpannor. Taktassarna är ovan-
ligt figursågade. Fasaderna är klädda med vit locklistpanel, med 
åslist. Fönstren är äldre tvåluftsfönster med spröjsar (tre rutor i 
varje båge). Bågarna är blå, karmarna och fodren är vita. 
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Grebbestad 2:317
Sövallsvägen 1 (Församlingshem, pastorsexpedition)

Byggår: 1890
Fd husnummer/stadsäga: stg 274+276+277+278
Historia: Byggnaden utgjorde tidigare komministerboställe 
och  har renoverats 1945 och 1967. Vid 1976 års prästgårdsin-
ventering anges att det på taket låg enkupigt tegel, fasaden hade 
en profilerad locklist och ytterdörren var fernissad. En del av 
nedervåningen fungerade då som pastorsexpedition. Vid tiden 
fanns på tomten en lagård, troligtvis byggd någon gång mellan 
1890 och 1920. Den var byggd i timmer/stolpverk och var lock-
listpanelad och gråmålad. Dörrarna var grå och det låg betong-
tegel på taket. Lagården innehöll stall, loge och vagnslider samt 
var försedd med indragen logport. Därtill fanns bostadsbarack 
på tomten vilken var uppförd i resvirke, fjällpanelklädd och 
byggd mellan 1950-1970 och var vid tiden i dåligt skick. 
Beskrivning: Byggnad i 1½plan med timmerstomme och sex-
delad, sk salsplan. Grunden består av kvaderhuggen granit. På 
taket ligger tvåkupigt tegel. Fasaden är klädd med vit locklist-
panel med åslist. Fönstren är av korsposttyp med fyra respek-
tive sex lufter. Fönster såväl som foder är gråmålade. Ytterdör-
ren är rödmålad. I källaren, åt söder, finns ett par rödmålade 
garageportar. Entrén ligger i tillbyggd del på husets nordöstra 
fasad och ovanpå den finns en balkong, vars entré ligger i ett 
taklyft. Fönstren på andra våningen är ospröjsade, kopplade 
treluftsfönster.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstren, 
granitgrunden. 
Motivering: Huset är välbevarat och ett av flera äldre karaktärs-
skapande byggnader i Grebbestad och har ett visst miljömässigt 
värde för gatubilden.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Värden att bevara: Fönstren, fönstersättningen, husets utform-
ning och storlek, granitgrunden.
Motivering: Huset är mycket välbevarat både vad gäller mate-
rial och karaktär. Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande 
byggnader i Grebbestad och har ett miljömässigt värde för 
gatubilden utmed Gisslerödsbacken som utgör norra infarten till 
samhället.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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Grebbestad 2:139
Gisslerödsbacken 3 (Grebbestads folkhögskola)

Byggår: Mellangården (det norra elevhemmet) 1931, Sörgården 
(det södra elevhemmet) 1959, Västra elevhemmet och matsals-
byggnaden 1966, Huvudbyggnaden,1968, Hantverkshuset 2004.
Historia: Göteborgs- och Bohusläns Folkhögskola grundades 
1875 med lokalisering, till att börja med, i Sävedalen, mel-
lan Göteborg och Partille. Efter att ha funnits på diverse olika 
orter i Bohuslän kom folkhögskolan 1885 till Grebbestad. Ur-
sprungliga huvudbyggnaden uppfördes 1885 på en, från gården 
Wounsch inköpt, triangelformad tomt mellan nuvarande Giss-
lerödsbacken och vägen ut mot Krossekärr. Under åren fram 
till 1959 uppfördes åtta olika byggnader på fastigheten, varav 
endast det norra elevhemmet, som byggdes 1931, finns kvar 
idag. Elevhemmet helrenoverades under 1960-talet samtidigt 
som man var mitt inne i en tillbyggnadsfas. 1966 byggdes en ny 
matsalsbyggnad och ännu ett elevhem (intilliggande Wounsch-
gården hade då införlivats). Huvudbyggnaden från 1885 brann 
ner i februari 1967 och en ny skolbyggnad stod färdig oktober 
1968. Under sommaren 1969 anlades en ny trädgårdsanlägg-
ning. 2004 invigdes den senaste byggnaden som innehåller textil 
och slöjdsalar.
Beskrivning: Mellangården - Byggnad uppförd i 2 plan med 
valmat tak. Byggnaden bär prägel av 1920-tals klassisism med 
sitt stram formspråk och sin symmetri. Fasaden är klädd med 
ljusgul locklistpanel. Fönstren är nya, vita, sidohängda, tvålufts-
fönster med spröjsar. På taket ligger nya tvåkupiga tegelpannor. 
På taket finns en plåtinklädd takkupa på varje takfall. På norra 
gaveln finns den ursprungliga ingången till lärarbostaden. Åt 
väster ligger entrén med nya pardörrar under en balkong som 
stöttas upp av kolonner. På samma fasad finns även två gråmå-
lade, enkla dörrar med frontoner över. 
Sörgården - Byggnad i 2½ plan med sadeltak. Fasaden är klädd 
med ljusgul locklistpanel. Fönstren är nya pivothängda. Bygg-
naden har nyligen renoverats och har bl a fått en inglasad entré. 
Matsalsbyggnaden - Byggnad i 1 plan med sadeltak. Fasaden är 
klädd med ljusgul locklistpanel och har höga ospröjsade fönster.
Västra elevhemmet - Byggnad i 2 plan med sadeltak och fasad 
klädd med rött tegel. Fönstren är ospröjsade.
Huvudbyggnaden - Byggnad i 2½plan med sadeltak. Fasaden 
är klädd med rött tegel. Fönstren är av olika storlek och ospröj-
sade.
Hantverkshuset - Modern byggnad tre plan med pulpettak och 
ospröjsade höga fönster.
Värden att bevara: Mellangårdens äldre utformning, vad gäller 
fönster, fasadmaterial, ingången till lärarbostaden. Huvudbygg-
nadens typiska 1960-talsutformning.
Motivering: Grebbestads folkhögskola speglar tre skilda decen-

Mellangården

Folkhögskolan ca 1910

Huvudbyggnaden

Hantverkshuset
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nier, 1930-talet , samt tillbyggnadsfasen under 1960-talet. Det 
senaste nybygget ger även en bild av 2000-talets arkitektoniska 
stil. 
Mellangården har ett stort egenvärde som representant för sin 
tids arkitekturstil. Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande 
byggnader i Grebbestad och har ett miljömässigt värde för 
gatubilden utmed Gisslerödsbacken som utgör norra infarten till 
samhället.
Kulturhistorisk bedömning: Mellangården: klass II, övriga 
klass III

Källa: ”Göteborgs och Bohusläns folkhögskola 1875-1975”

Sörgården

Grebbestad 35:1
Gisslerödsbacken 11 (’Tärnevi’)

Byggår: Någon gång mellan 1870-90
Fd husnummer/stadsäga: nr 29/Tärnan 1
Historia: Fastigheten har ursprungligen bestått av flera små-
tomter som var bebyggda med dels ett bostadshus med två 
lägenheter, dels ett hus som fungerade som cykelverkstad, dels 
ett hus som enligt uppgift varit en begravningsbyrå. Marken 
sträckte sig då upp i linje med Ebba Lindqvists minnessten i 
parken ovanför. Vid ändrad stadsplan slogs tomterna samman 
till nuvarande fastighet. En del av det som nu är park byttes mot 
att av kommunen få större byggrätt. Detta resulterade i att be-
gravningsbyrån revs och ännu ett bostadshus uppfördes i vinkel 
mot det andra. Det äldsta huset byggdes om 1985. Idag fungerar 
husen som ett mindre hyreshus med 4 lägenheter.  
Beskrivning: Det äldsta bostadshuset har numera en regelstom-

Grebbestad 6:5
Gisslerödsbacken (Wounschgården)

Byggår: 1960-tal
Fd husnummer/stadsäga: Backen 5
Historia:
Beskrivning: Hyreshus med tegelfasader.
Värden att bevara: Ett rent 1960-talshus.
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning: -
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me, granitgrunden är delvis kvar. På taket ligger tvåkupiga röda 
betongpannor. Fasaden är klädd med ljusbrun locklistpanel. 
Fönstren är moderna pivothängda, vita med vita foder.  
Värden att bevara: -
Motivering: Huset är påtagligt omgestaltat under senare delen 
av 1900-talet.
Kulturhistorisk bedömning: -
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6.4 Nedre Långgatan (västra sidan) nr 1-21
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Grebbestad 2:135
Nedre Långgatan 3 (”Linds minne”)

Byggår: Troligtvis början av 1900-talet. De lägre byggnaderna 
på fastighetens gårdssida är byggda 1992.
Fd husnummer/stadsäga: -/ stg 186
Historia:  På platsen stod tidigare ett havremagasin. AB Göte-
borgs Bank har haft sin verksamhet i byggnaden. Enligt fastig-
hetskartan från 1885 låg en ekonomibyggnad som tillhörde nuv 
Grebbestad 26:1 på platsen. Nuvarande byggnad byggdes om 
1985. 
Beskrivning: En byggnad i 2½plan med framskjutet mittparti på 
bägge långsidor varav den åt Gisslerödsbacken har valmat tak 
och den åt sydväst har sadeltak. Grunden består av kvaderhug-
gen granit. På taket ligger tvåkupiga betongpannnor. Fasaden är 
klädd med ljusblå locklistpanel med åslist. Mellan våningarna 
finns en gördelgesims. Fönstren är moderna pivothängda men 
utformade likt korspostfönster och med separata nedre och övre 
bågar. På fastigheten ligger också två lägre byggnader med bo-
städer, varav en även innehåller soprum och tvättstuga.   
Värden att bevara: -
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidsty-
piska ursprungskaraktär men byggnaden präglas i huvudsak av 
sentida ombyggnader.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Grebbestad 26:1
Nedre Långgatan 1 (”Lindqvistska”)

Byggår: Före 1885 enligt fastighetskartan.
Fd husnummer/stadsäga: nr 28/Plåtslagaren 1
Historia: Det finns äldre foto från 1910 och från 1925, enligt 
dessa hade huset korspostfönster och en förstukvist med pulpet-
tak och figursågade räcken.
Beskrivning: Bostadshus uppfört i 1½plan på dubbel bredd och 
en grund av granit. På taket ligger röda betongpannor. Fasaden 
är klädd med gul locklistpanel med åslist. Fönstren är tvålufts-
fönster utan spröjsar. Taket har figursågade tassar och dekora-
tion vid nocken. Åt väster, mot trädgården finns en taklätta och 
en balkong stående på pelare.
Värden att bevara:
Motivering: Huset har förändrats mycket under 1900-talet och 
har mycket litet av sin 1800-talskaraktär kvar.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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Grebbestad 2:134
Nedre Långgatan 5 (”Severins”)

Byggår: Husen på fastigheten uppfördes 1859 (uppg. 
E.R.Eklund). Enligt uppgift från fastighetsägaren är de lägre 
byggnaderna (hus 2) byggda 1850.
Fd husnummer/stadsäga: nr 27a-d/ stg 185
Historia: I hus 1 fanns affärslokal i nedervåningen och bostad 
i andra våningen. Byggnaden är nästan helt oförändrad från 
tillkomsttiden med undantag av att hörnet mot gatan skars av 
vid breddning av densamma. I utbyte fick fastighetsägaren nya 
skyltfönster av kommunen.  Balkong samt terrass åt trädgården 
tillkom 1952. Det har även gjorts mindre ombyggnader från 
1988 och framåt. Verksamheter i byggnaden idag är ’Hälsopro-
filen’ och ett galleri. Den lägre byggnaden (hus 2) på fastighe-
ten inrymmer ’Riccius antik’. Tidigare innehöll de affär, stall, 
garage och förråd.
Beskrivning: Huvudbyggnaden (hus 1) är byggd i 2 plan med 
vind, med plankstomme. Grunden består av granit. På taket 
ligger röd plegel (pannliknande plåt). Fasaden är klädd med 
ljusgul locklistpanel som avslutas uppåt mot en rundad list och 
bräda. Taköverhänget är inklätt med slätspont. Fönstren är nya 
pivothängda fönster med korspostindelning. Både fönstren och 
fodren är vita. 
Den lägre byggnaden (hus 2) har pulpettak och stolpverksstom-
me. På taket ligger röd plegel och den mycket låga sockeln be-
står av tuktad fältsten. Fasaden är klädd med röd locklistpanel 
åt söder men inåt gården åt norr, sitter en äldre lockpanel kvar.  
Fönstren åt söder är nyare tvåluftsfönster med lösa spröjsar och 
åt norr, små äldre, fyrkantiga fönster med spröjsar. Fönsterbå-
garna är vita. Fodren på södra fasaden är vita, på norra är de 
svarta. Äldre portar är bevarade.
Värden att bevara: Byggnadernas utformning och volymer, 
granitgrunder, fönstrens utformning och placering.
Motivering: Husen är relativt välbevarade, trots nyare inslag 
som plåttak och moderna fönster. Husen tillhör gruppen med 
flera äldre karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och har 
ett mycket stort miljömässigt värde för gatubilden utmed Nedre 
Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Hus 1

Hus 2

Grebbestad 26:7
Nedre Långgatan 7

På fastigheten finns två äldre bostadshus som tillsammans med 
intilliggande tomts uthus formar en avskild gård. 

Hus 1
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Hus 2

Byggår: Troligen mitten av 1800-talet  (hus 1), 1902 ( hus 2)
Fd husnummer/stadsäga: 27b (hus 1) /Plåtslagaren 7
Historia: Det ena huset med kortsidan mot Sältevägen är till 
ursprunget ett dubbelhus som enligt fastighetskartan från 1885 
hörde till 2:134, N. Långgatan 5. 1902 byggdes det till med en 
vinkelställd huskropp. Den äldre delen brukades som manufak-
turateljé medan den nya delen brukades som affär och kontor 
och med bostad i övervåningen.  Affärsverksamheten bedrevs 
fram till 1969. Tidigare ägare var fabrikör Edvard Nilsson som 
här bedrev mekanisk verkstad och senare, under 1900-talets 
början, mekaniker Wilhelm Andersson och hans maka, Lotten 
Andersson. Lotten var textillärarinna och den som bedrev kon-
fektionsateljé och syskola.
Beskrivning: Det äldre huset (hus 1) är ett dubbelhus i 1½plan. 
Byggnaden är uppförd i timmer samt klädd med röd locklistpa-
nel. Huset är försett med taklyft på båda takfallen.
Hus nr 2 är uppförd i 1½plan med timmerstomme (från Svan-
dal) samt klädd med röd locklistpanel samt liggande fasspont-
panel åt gården. Byggnaden är försedd med frontespis åt båda 
takfallen samt kännetecknas av de uppåtvända lövsågerierna 
(akroterion) i gavelspetsarna. Planen delas av en gördelgesims 
prydd med grönmålade kvadrater. Fönstren är bytta under 
mitten av 1900-talet till tvåluftsfönster utan spröjsar, från att 
tidigare ha varit tredelade. Foder, snickerier och vindskivor är 
mörkgröna.
På fastigheten finns en större uthuslänga i vinkel som fungerat 
som vedbod och magasin.
Värden att bevara: Gördelgesimsen, snickerierna, särskilt de 
uppåtvända lövsågerierna på hus 2, den kringbyggda tomten, 
husens volym och proportioner.
Motivering: Husen är med undantag av fönstren relativt välbe-
varade och karaktäristiska för tidig 1900-tals nationalromantik. 
Husen tillhör gruppen med flera äldre karaktärsskapande bygg-
nader i Grebbestad och har ett miljömässigt värde för gatubilden 
utmed Nedre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Hus 1 - Klass II , hus 2 - klass I 

Grebbestad 26:9
Nedre Långgatan 9 (’Gula Villan’)

Byggår: 1890
Fd husnummer/stadsäga: - / Plåtslagaren 9
Historia: Fastigheten har sambrukats med Grebbestad 35:7. 
Byggnaden uppfördes av lantbrukaren och nämndemannen 
Emanuel Andersson. Vindsvåningen nyttjades då för uthyrning. 
En glasveranda byggdes kring 1920 och huset byggdes till åt 
väster kring 1925. En smedja uppfördes åt öster vars övervåning 
också nyttjades för uthyrning till sommargäster.
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Grebbestad 2:116
Nedre Långgatan 11 (COOP)

Byggår:
Fd husnummer/stadsäga: -/ stg 166
Historia: På platsen låg 1885 ett bostadshus i 2 våningar. Det 
finns foto på det från början av 1900-talet.  
Beskrivning: -
Värden att bevara: -
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning: -

Grebbestad 2:409
Nedre Långgatan 13/Tage Wikströms gata

Byggår: 2001
Fd husnummer/stadsäga: -
Historia: Huset ligger på tidigare strandmark.
Beskrivning: Hyreshus i 2½plan med regelstomme och betong-
grund.
Värden att bevara: -
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning: -

Beskrivning:  Byggnaden är uppförd i 1½plan med timmer-
stomme samt klädd med gul, stående fasspontpanel, samt lock-
listpanel. Byggnaden står på en grund av kvaderhuggen granit. 
Taket är täckt med enkupigt tegel. På båda takfallen finns det 
låga taklyft. Fönstren är av olika storlekar och typer, både två- 
och treluftsfönster med spröjsar. Åt söder finns en tillbyggd 
förstu med entré. Åt väster finns en altan.
Värden att bevara: Fönstrens utformning, granitgrunden
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidstypis-
ka ursprungskaraktär men byggnaden präglas något av sentida 
ombyggnader/renoveringar.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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Grebbestad 2:115
Nedre Långgatan 15

Byggår: Troligen 1890
Fd husnummer/stadsäga: nr 20b/stg 165
Historia: Tidigare låg det sk ’Jonsehuset’ på platsen. Det ägdes 
av och var uppkallat efter hustrun till Kaptensgården ägare. 
Nuvarande byggnad byggdes som ett spannmålsmagasin i kom-
bination med affär och bostad.  Från ca 1930 till 1992 innehöll 
den en möbelaffär. 1988 hade huset gul och brun plåtfasad. 
1997 renoverades byggnaden och därefter har det funnits en 
affär i bottenvåningen och vandrarhem i mellanvåningen och på 
vinden.
Beskrivning: Byggnaden ligger i vinkel mot fastighet Grebbe-
stad 2:409 och består av 2½ plan med timmerstomme. Fasaden 
är klädd med vit locklistpanel och på taket ligger röda, tvåku-
piga, betongpannor. Grunden är en betonggrund. Fönstren är 
kopplade, sidohängda,  tvåluftsfönster med spröjsar. Bågarna är 
vita, fodren är ljusblå.
Värden att bevara: -
Motivering: Huset har förändrats mycket under 1900-talet och 
har mycket litet av sin 1800-talskaraktär kvar.
Kulturhistorisk bedömning: -

Grebbestad 2:112
Nedre Långgatan 19

Byggår: 1991
Fd husnummer/stadsäga: (nr 19b) /stg162
Historia: På platsen stod ett liknande hus med likadana snick-
erier, fast lägre väggliv (det sk Brudinska huset). Nuvarande 
byggnad är uppförd med det gamla huset som förebild men med 
smärre avvikelser.
Beskrivning: Byggnaden är uppförd i 2½plan med regelstomme. 
Fasaden är klädd med vit locklistpanel. På taket ligger tvåkupi-
ga pannor. Fönstren är pivothängda fönster med korspostindel-
ning. Fodren är enkla och gråmålade. Mellan första och andra 
plan sitter en gördelgesims prydd med rektanglar.
Värden att bevara: Husets utformning, volym.
Motivering: Huset har, trots nybygge, karaktär som minner om 
det äldre huset.  
Kulturhistorisk bedömning: -
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Grebbestad 2:111
Nedre Långgatan 21

Byggår: 1969
Fd husnummer/stadsäga: (nr 19a)/stg 160
Historia: På platsen låg tidigare det ’Liljenbergska huset’ och 
före 1850 ’det Vidiska palatset’. Vid 1988 års inventering låg 
Götabanken i huset.
Beskrivning: Byggnaden är uppförd i 2½plan med regels-
tomme. Grunden består av betong och fasaderna är klädda med 
gul fasadplåt. Fönstren är ospröjsade fönster i olika storlekar. I 
Bottenplan ligger Restaurang Hertigen och en klädbutik. 
Värden att bevara: -
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning: -
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6.5 Nedre Långgatan 23-45, Hageprången, Hamnen

K1

K3
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6.5.1 Kulturmiljöer

K3 - Hageprången
Beskrivning: Asfaltsbelagd gränd som går mellan Nedre 
Långgatan och Hamngatan. Den kantas av rödmålade mindre 
lager/magasinsbyggnader från 1930-talet.
Motivering: Gränden minner om småskalig näringsverksamhet.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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Grebbestad 2:91
Nedre Långgatan/ Hamngatan (Brf Strandsittaren)

Byggår: Senare delen av 1900-talet.
Fd husnummer/stadsäga: - /stg 93, 108, 117, 120
Historia:
Beskrivning: Lägenheter inrymda i sammanbyggda huskroppar 
inspirerade av sjöbodar. 
Värden att bevara: -
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning: -

Grebbestad 2:94
Nedre Långgatan 23

Byggår: Byggt någon gång mellan 1885 och 1914 enl fastig-
hetskarta och äldre foto.
Fd husnummer/stadsäga: (nr 105b)/ stg 119
Historia: På foto från 1914 har huset inget taklyft men fönstren 
har likadan utformning som dagens. Fönsterplaceringen är i 
stort sett likadan, med undantag av att det var ett par fönster och 
en ingång till på första plan norrut. På platsen låg tidigare en 
sjöbod som då tillhörde Kaptensgården, Grebbestad 7:2. Häri-
från har också gått ut en brygga som beskrivs som ”slaskebryg-
gan”, då man enligt traditionen slängde sitt hushållsavfall där. 
Bryggan ska ha utgjort den enda bryggan i Grebbestadskilens 
inre, där tilläggning av båt var möjlig.
Beskrivning: Hus i 2½plan med mycket låg grund, gatunivån 
ligger högre. På taket ligger nya enkupiga tegelpannor. Taklyft 
finns både åt norr och söder. Fasaden är klädd med gul locklist-
panel samt med stående spontad panel. Huset är tilläggsisolerat. 
Fönstren är röda kopplade två- och treluftsfönster med spröjsar, 
samt skyltfönster. Fodren är vita.
Värden att bevara: Husets storlek och utformning, fönsterpla-
cering och utformning.
Motivering: Huset har, trots några nyare inslag, en välbevarad 
karaktär. Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande bygg-
nader i Grebbestad och har ett  visst miljömässigt värde för 
gatubilden utmed Nedre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II-III

6.5.2 Byggnader
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Grebbestad 2:92
Nedre Långgatan 25-31

Byggår: Efter 1985
Fd husnummer/stadsäga: -
Historia: På denna fastigheten och grannfastigheten 2:93 låg 
tidigare Gästgivaregården, Gästis. Denna revs 1984-85 för att 
bereda plats för hyresfastigheten.  
Beskrivning: Hyreshus i 2½plan.
Värden att bevara: -
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning: -

Grebbestad 2:93
Nedre Långgatan 33 

Byggår: Efter 1985
Fd husnummer/stadsäga: (nr18b)/ stg117c
Historia: På denna fastigheten och grannfastigheten 2:92 låg 
tidigare Gästgivaregården, ”Gästis”, vilken revs 1984-85. Sedan 
byggdes ett nytt Gästis upp i denna fastighet. Idag ligger ’Nautic 
restaurang och biograf’, samt klädaffären ’Rabalder’ i byggna-
den. En ombyggnad är pågående under hösten 2008.  
Beskrivning:  Byggnaden är uppförd i 2½plan med tre huskrop-
par som är sammanbyggda. Nedre våningen är putsad och de 
övre våningarna är klädda med blå locklistpanel. Fönstren är 
ospröjsade. 
Värden att bevara: -
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning: -
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Grebbestad 2:390, 2:391
Nedre Långgatan 35

Byggår: ca 1904
Fd husnummer/stadsäga: 17d+18¾a (1909)/ stg 110+113
Historia: Ursprungligen har byggnaderna innehållit magasin 
(sjöbod) och bostad. 1930 byggdes de om till charkaffär och 
slakteri. 1956-57 byggdes husen om för charkuteri. Numera 
bedrivs endast rökeriverksamhet i byggnaderna.  
Beskrivning: På fastigheterna ligger två byggnader som är sam-
manbyggda. De är byggda med regelstomme (stolpverk) med 
rödmålad locklistpanel på fasaderna. 
Värden att bevara: Husens volymer, småskalighet, karaktären 
av näringsbyggnader (hus 1).
Motivering: Byggnaderna minner om tidigare näringsverksam-
het i samhället. Husen tillhör gruppen med flera äldre karaktärs-
skapande byggnader i Grebbestad och har ett visst miljömässigt 
värde för gatubilden utmed Nedre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II (hus 1), klass III (hus 2)

Hus 1 Hus 2

Grebbestad 2:90
Hageprången 5

Byggår: ca 1930
Fd husnummer/stadsäga: -/ stg 114
Historia: Byggnaden har tidigare innehållit lager och kontor.
Beskrivning: Förrådsbyggnad med låg torpargrund i granit. 
Fasaderna är klädda med röd locklistpanel, samt masonit med 
locklist. 
Värden att bevara: Husets karaktär av förrådsbyggnad.
Motivering: Byggnaden minner om tidigare näringsverksam-
het i samhället. Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande 
byggnader i Grebbestad och har ett  stort miljömässigt värde för 
gatubilden utmed Nedre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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Grebbestad 3:8
Nedre Långgatan 37

Byggår: 1938
Fd husnummer/stadsäga: - /Alkan 8
Historia: Huset byggdes av en man vid namn Pålson. Först var 
det järn- och skeppshandel i huset, sedan Hedin Anders Skräd-
deri. Idag inrymmer huset bostäder samt hemslöjdsaffären 
’Lockfågeln’.
Beskrivning: Byggnaden är uppförd i 2½plan med regelstom-
me. Grunden består av betongblock. På taket ligger tvåkupiga 
tegelpannor. Fasaderna är klädda med vit locklistpanel med 
gördelgesims mellan våningarna. Fönstren är treluftsfönster 
utan spröjsar (enligt 1930-40talsstil). De är vita med vita foder. 
Skyltfönster i hemslöjdsbutiken.
Värden att bevara: Fönstrens utformning och storlek, husets 
rena 1930-tals utformning.
Motivering: Välbevarat 1930-40talshus. Huset är ett av flera 
äldre karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och har ett  
stort miljömässigt värde för gatubilden utmed Nedre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Grebbestad 2:389
Hageprången 

Byggår: Flyttat till platsen från Nedre Långgatan efter 1950
Fd husnummer/stadsäga: -/ stg 109 +121
Historia: På platsen låg tidigare en uthuslänga. Har tidigare fun-
nits en mjölkbod i huset. 
Beskrivning: Byggnad uppförd i 1½plan på enkel bredd. Myck-
et låg grund. På taket ligger tvåkupiga betongpannor. Fasaden 
är klädd med röd locklistpanel. Fönstren är smårutiga spröjsade 
fönster. Fönstren är vita och är försedda med vita fönsterluckor. 
Värden att bevara: -
Motivering: Byggnaden är ett udda inslag i sin miljö och har en 
utformning som skiljer sig från traditionell bohuslänsk bebyg-
gelse.
Kulturhistorisk bedömning: -
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Grebbestad 3:2
Nedre Långgatan 39

Byggår: Någon gång mellan 1850-75 (enl. Mats Hansson)
Fd husnummer/stadsäga: nr 14a/ Alkan 2
Historia: Enligt foto troligen från 1930-40tal hade huset sin 
entré mot gatan men denna är idag ersatt med ett mycket litet 
kvadratiskt fönster.  Entrén hade då en fronton över dörren. 
Fönstren hade likadan utformning som idag, 2008, men det var 
fler fönster mot gatan, fyra fönster sittande parvis på var sida 
om entrén. Vid inventeringen 1988 var husets fasad klädd med 
beige eternit och bruna snickerier.
Beskrivning: Hus uppfört i 1½plan i dubbel bredd med mycket 
låg grund. Det är sammanbyggt med 2:56, N.Långgatan 41. På 
taket ligger tvåkupigt tegel. Vindskivor och takfot av figurså-
gade bräder. Frontespis finns det en åt öster, mot gatan samt tre 
stycken åt väster. Fasaden är klädd med ljusbrun locklistpanel 
med åslist. Fönstren är nya kopplade, sidohängda tvåluftsfönster 
med spröjsar. Fönstren och fodren är vita. Entréer finns på norra 
gaveln och på västra långsidan. 
Värden att bevara: Husets volym, de äldre fönstrens utform-
ning, snickerierna.
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidsty-
piska ursprungskaraktär men byggnaden präglas i huvudsak av 
sentida ombyggnader/renoveringar. Huset är ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och har ett visst mil-
jömässigt värde för gatubilden utmed Nedre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Grebbestad 2:56
Nedre Långgatan 41

Byggår: Någon gång mellan 1850-75 (enl. Mats Hansson)
Fd husnummer/stadsäga: nr 13a/ stg 68
Historia: Enligt foto, troligen från 1930-40tal, hade huset 
likadana fönster som 3:2 i frontespisen. Husen var i stort sett 
identiska. Skillnaden låg i att 2:56 har skyltfönster på var sida 
entrén mot gatan och ingen fronton över entrén. 2:56 hade lik-
som 3:2 har även idag, 2008, två parställda tvåluftsfönster med 
spröjsar i frontespisen mot gatan. 2008 har huset en smyckesaf-
fär i bottenvåningen och bostad på andra våningen.
Beskrivning: Hus uppfört i 1½plan i dubbel bredd med mycket 
låg grund. Det är sammanbyggt med 3:2, N.Långgatan 39, och 
har i stort sett likadan utformning vad gäller volym och snick-
erier. Grunden är mycket låg och på taket ligger tvåkupiga 
tegelpannor. Vindskivor och takfot är figursågade. Fönstren i 
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frontespisen mot gatan är treluftsfönster utan spröjsar. På var 
sida entrén på bottenplan sitter skyltfönster. Åt väster har huset 
två frontespiser med olika taklutning och med balkong vid den 
ena av dem. 
Värden att bevara: Husets volym, snickerierna, entrén mot 
gatan.
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidsty-
piska ursprungskaraktär men byggnaden präglas i huvudsak av 
sentida ombyggnader/renoveringar. Huset är ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och har ett visst mil-
jömässigt värde för gatubilden utmed Nedre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II-III

Grebbestad 2:55
Nedre Långgatan 43
 
Byggår: 1850-75 enl Mats Hansson (fd förrådet, 1900)
Fd husnummer/stadsäga: nr 11a/ stg 67
Historia: Byggnaden har nyttjats till bostad, café, resanderum, 
fotoateljé, affär. Numera inrymmer den en pizzeria och lägen-
heter. Byggnaden skall ha uppförts av en stenhuggare Olof 
Ljungberg. Den byggdes om 1998. På fastigheten finns även 
ett fd förråd som byggdes om 1988 och som numera inrymmer 
lägenheter. På foto från 1930-40tal hade huset två parställda 
spröjsade tvåluftsfönster på var sida om entrén. Taklyftet har 
sannolikt tillkommit  på 1930-talet då det inte finns med på foto 
från 1920-talet. Vid inventeringen 1988 hade huset grovsågad 
gulbeige locklistpanel.
Beskrivning: Huvudbyggnaden är uppförd i 1½plan med regel-
stomme. Grunden består av betongblock och på det brutna taket 
ligger en äldre typ av låga betongpannor, med trapetskorruge-
rad yta. Taklyft finns på båda takfallen. Fasaden är klädd med 
ljusblå locklistpanel. Fönstren är kopplade, ospröjsade en- och 
tvåluftsfönster. Fönstren och fodren är vita. Ovanför entrén 
mot Nedre Långgatan sitter ett rundat entréöverstycke som man 
även kan se på ett äldre foto, trol. från 1930-40tal.  
Det andra huset, det fd förrådet har en plankstomme och grund 
av skrotsten. På taket ligger enkupiga tegelpannor. På baksidan 
har pizzerian en uteservering.
Värden att bevara: Entréöverstycket, de ovanliga betongpan-
norna, entrén mot gatan.
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidsty-
piska ursprungskaraktär men byggnaden präglas i huvudsak av 
sentida ombyggnader/renoveringar. Huset är ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och har ett visst mil-
jömässigt värde för gatubilden utmed Nedre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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Grebbestad 2:51
Nedre Långgatan 45 (Vinbergska huset)

Byggår: I början av 1900-talet.
Fd husnummer/stadsäga: 10½a-c/ stg 2 +60
Historia: Innan 1920-talet hade hus 1 fyrluftsfönster, sk kors-
post. Någon gång på 1920-talet byggdes huset till mot väster 
med ett framskjutet mittparti. Man satte in ett par treluftsfönster 
åt söder och man kan på äldre foto också se att Göteborgs Bank 
har flyttat in i byggnaden. I den mindre byggnaden (hus 2) 
fanns från början av 1900-talet Grebbestads första brandstation. 
Beskrivning: På fastigheten finns två byggnader som är sam-
manbyggda. Hus 1 är uppfört i 2½plan med kvaderhuggna gra-
nitblock i grunden. Fönstren är moderna, pivothängda fönster. 
Gavelsidofönstren är formade som en kvartscirkel. Hus 2 är 
uppfört i 1½plan. På södra gaveln mot parken finns två gara-
geportar. I andra plan finns idag en lägenhet med balkong åt 
söder. På taket ligger enkupiga tegelpannor. Fönstren är pivot-
hängda och i varierande storlek. Fodren är röda och fönstren är 
vita.
Värden att bevara: -
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidsty-
piska ursprungskaraktär men byggnaden präglas i huvudsak av 
sentida ombyggnader/renoveringar. Byggnaden har ett framträ-
dande läge invid ”stadsparken”.  
Kulturhistorisk bedömning: -

Hus 2

Hus 1

Grebbestad 3:6
(”Palles sjöbod”)

Byggår: 1906.
Fd husnummer/stadsäga: nr 30c /Alkan 6
Historia: Innan kajbygget på 1930-talet låg magasinet precis 
bredvid vattnet. 
Beskrivning: Magasinsbyggnad i 1½plan som ligger norr om 
torget mellan Grebbestad 2:51 och kajen. Byggnaden står på 
plintar och på taket ligger enkupiga tegelpannor. Den har satt 
sig något åt öster. Fasaden är klädd med rödmålad panel, dels 
masonit med locklist, dels locklistpanel. Fönstren är sannolikt 
original och är av olika storlek, samtliga med spröjsar.
Värden att bevara: Fönstren, husets proportioner och magasin-
skaraktär.
Motivering: Karaktärskapande välbevarad byggnad från sent 
1800-tal/tidigt 1900-tal. Byggnaden är en av de ytterst få be-
varade äldre magasinsbyggnaderna i Grebbestad och har stort 
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Grebbestad 
Hamngatan

Byggår: Efter 1936 då kajen var klar samt 1952.
Fd husnummer/stadsäga: -/-
Historia: Sjöbodarna i Grebbestad är, till skillnad från andra 
kustsamhällen inte ett framträdande element i de centrala de-
larna. Det som dominerar istället är denna bodlänga. Delar av 
längan är ett fd magasin flyttad till platsen 1952.
Beskrivning: Byggnaden är en låg länga med bodar som står på 
granitgardister. På taket ligger korrugerad eternit med undantag 
av en del i mitten som har rött plåttak. Fasaden är klädd med röd 
locklistpanel. Varje bod har separata bräddörrar. De flesta av 
bodarna har även ett litet fönster som vintertid är igensatt med 
lucka. På baksidan av längan sitter det några fönster i varierande 
storlek. Bräddörrarna är svartmålade och fönstren är vita. Bygg-
naden har satt sig vilket gör att taket böljar och väggarna lutar.
Värden att bevara: Byggnadens fasadmaterial och färger samt 
volym och utformning.
Motivering: Byggnaden är en av flera karaktärsskapande bygg-
nader i Grebbestad och har ett mycket stort miljömässigt värde 
för samhällets centrala delar.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

miljömässigt värde för samhällets centrala delar.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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6.6 Skomakargränd, Stöbergsliden, Sjömansgatan

K4
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K4 - Skomakargränd, Stöbergsliden
Beskrivning: Skomakargränd och Stöbergsliden kännetecknas 
av en brant stigning mellan stranden upp till Stöbergets fot. 
Husen ligger på terraseringar av granitblock, vilka tillkommit 
allteftersom marken successivt börjat hävdas som tomtmark. 
Stöbergsliden, idag belagd med gatsten och med brant 
trapport i huggen granit, bekräftar en stig som tidigare brukats 
mellan husen. Miljön är avskild mot Nedre Långgatan genom 
att husen där är sammanbyggda med varann. Husen runt 
Stöbergsliden ligger tätt och till synes utan inbördes system och 
skapar en intim, tät miljö i skuggan av Stöberget. I höjd med 
Sjömansgatan blir marken flackare och husen ligger här, utmed 
övre delen av Stöbergsliden, med jämna avstånd och på relativt 
stora tomter. Övergången mot trädgårdsstaden/villastaden 
ovanför sker här närmast successivt.
Motivering: Skomakargränd och Stöbergsliden och dess 
byggnader bildar tillsammans en sammanhållen miljö som 
för tankarna till typiska bohuslänska kustsamhällen med 
småskalighet och trånga gator, gränder och prång.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

6.6.1 Kulturmiljöer
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Grebbestad 2:18
Skomakargränd 2

Byggår: Troligen uppförd mellan 1800-1850
Fd husnummer/stadsäga: nr 7a/stg 19
Historia: Enligt uppgift skulle ursprungsdelen vara ett båts-
manstorp i en våning som senare påbyggts. I bottenvåningen 
har tidigare funnits skomakeri. 
Beskrivning: Nedervåningen är i huvudsak i timmer medan 
övervåningen är uppförd i stolpverk med tegelfyllning. Grunden 
har murade fältsten ytterst. Fasaden är klädd med locklistpa-
nel. Taket är belagt med tvåkupigt tegel. Tvåluftsfönstren med 
spröjsar är gröna och saknar foder.
Värden att bevara: Grundmuren, fönstren, panelens utform-
ning, husets volym och proportioner.
Motivering:  Mycket välbevarad byggnad från början av 1800-
talet. Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande byggnader i 
Grebbestad och har ett stort miljömässigt värde för samhällets 
centrala delar.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

Grebbestad 2:19 
Skomakargränd 4

Byggår: Någon gång mellan 1850-1875 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 6a/ stg 20
Historia: Huset bestod ursprungligen av rum och kök med 
stomme i timmer och senare breddat med tillbyggnad av oisole-
rad vedbod. På 1930-talet uppfördes frontespiser åt båda lång-
sidorna. Taklyften på var sida av frontespisen har tillkommit i 
början av 2000-talet.
Beskrivning: Huset ligger i hörnet mellan Skomakargränd och 
Stöbergsliden. Grunden är spritputsad och målad grå. Fasaden 
är klädd med ljusblå fasadplåt och locklistpanel. Taket är belagt 
med tvåkupigt tegel. Tvåluftsfönstren med spröjsar är gröna och 
har vita foder.
Värden att bevara: Fönstren, fönsterplaceringen, spritputsen.
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidsty-
piska ursprungskaraktär men byggnaden präglas i huvudsak av 
sentida ombyggnader/renoveringar.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II-III

6.6.2 Byggnader
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Grebbestad 2:6
Stöbergsliden 1
 
Byggår: 1895
Fd husnummer/stadsäga: nr 31½a/ stg 6
Historia: Huset uppfördes  av en snickare Jacobsson vilken 
hade sin verkstad i källaren. Huset är till ursprunget ett dub-
belhus. Under 1900-talets mitt fick huset klädsel av etenitskivor 
och samtidigt gjordes en utbyggnad på baksidan mot Stöberget. 
Huset hade tidigare tredelade fönsterbågar. På fastigheten finns 
en komplementbostad/gäststuga, sannolikt även den från sekel-
skiftet 1900. Denna var från början försedd med ett pulpettak 
men har idag ett sadeltak.
Beskrivning: Huset är beläget högt och framträdande i den 
mycket branta delen av Stöbergsliden. Åt nordväst finns en 
mindre frontespis och åt nordost finns en utbyggnad som tidi-
gare inrymt trapphus men som nu rymmer wc. Grunden består 
av kvaderhuggen granit.
Taket är försett med inklätt taksprång och taket är belagt med 
tvåkupigt tegel. Fönstren är numera blå, ospröjsade två- och 
treluftsfönster.
Värden att bevara: Husets läge mellan Stöbergsliden och Stö-
berget, proportioner, frontespisen.
Motivering: Byggnaden präglas till stor del av den ombyggnad 
som gjordes under 1900-talets mitt då det var vanligt att man 
helrenoverade de äldre 1800-talshusen på motsvarande sätt.
Byggnaden är en av flera delar som skapar intimiteten i den 
tätbebyggda södra delen av Stöbergsliden. Byggnaden kan med 
ett varsamt återställande av äldre fasad- och fönstertyp  bli en 
stor tillgång i sin närmiljö.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Grebbestad 2:7
Stöbergsliden 3 (Mjölnarstugan)

Byggår: Byggnaden är uppförd någon gång mellan 1840-1844 
(enl. Mats Hansson). 
Fd husnummer/stadsäga: nr 31a/stg 7
Historia:
Beskrivning: Ett hus på enkel bredd, vilken utmed en del av 
huset breddats i form av en snedtäcka mot Stöberget. Byggna-
den har vid något tillfälle höjts ca 50 cm. Grunden består av 
tuktad fältsten. Fasaden är klädd med stående röd locklistpa-
nel. Taket är belagt med enkupigt tegel. Tvåluftsfönstren med 
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Grebbestad 2:8
Stöbergsliden 5

Byggår: Sannolikt uppförd vid 1800-talets mitt
Fd husnummer/stadsäga: nr 32/stg 8+12
Historia: Huset är ursprungligen en enkelstuga, som senare 
förlängts
Beskrivning: Huset ligger vägg i vägg med grannfastigheten 
Grebbestad 2:9 och är uppförd i timmer samt klädd med vit 
locklistpanel. Grunden är gjord av både tuktad och otuktad 
fältsten. Fönstren är två- och treluftsfönster utan spröjsar, en 
fönstertyp som var vanlig under 1930-40 talen. Fönsterbågarna 
är vita och fodren blå. Taket belagt med röda betongpannor. 
Värden att bevara: Husets storlek och placering, panelens ut-
formning, granitgrunden, det lilla taköverhänget.
Motivering: Huset har detaljer kvar från 1800- talet men har 
förlorat delar av sin ursprungliga prägel genom fönsterbyte och 
betongpannor.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

spröjsar är på långsidan mot gatan omålade med blå foder, på 
gaveln  vita med vita foder. Över entrédörren sitter en fronton  
med namnet Mjölnarstugan målat för hand. 
Värden att bevara: Stugans volym och placering, entrédörrens 
fronton med målningen, panelens utformning, fönstrens utform-
ning, de enkupiga tegelpannorna.
Motivering: Huset är välbevarat. Huset är ett av flera äldre ka-
raktärsskapande byggnader i Grebbestad och har ett stort miljö-
mässigt värde för området kring Stöbergsliden 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Grebbestad 2:9
Stöbergsliden 7

Byggår: Någon gång mellan 1885 och 1909
Fd husnummer/stadsäga: nr 35½a / stg 9
Historia:
Beskrivning: Byggnaden ligger vägg i vägg med grannfastighe-
ten Grebbestad 2:8 och är uppförd på enkel bredd med tre rum. 
En veranda åt sydväst har senare byggts in och på motsvarande 
sida finns en tillbyggd förstu. Huset är uppfört i timmer samt 
klätt med stående vit locklistpanel. På östra sidan har huset 
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Grebbestad 2:12
Stöbergsliden 9

Byggår: Omkring 1880.
Fd husnummer/stadsäga: nr 33a/ stg 13 +21
Historia: Huset har inte nämnvärt förändrats till det yttre sedan 
slutet av 1800-talet.
Beskrivning: Byggnaden ligger i ett framträdande läge på en 
avsats utmed Stöbergsliden. Planlösningen är en variant av 
tvåkammarhusets. Byggnaden står på en huggen granitgrund. 
Stommen är av timmer och fasaden är klädd med vit locklistpa-
nel med profilerad list. Under taket avslutas listerna i en bågfris. 
Takkanten har en figursågad list och takutsprånget bärs upp av 
figursågade taktassar. Vindskivorna är figursågade.  Taksprång-
et är inklätt med pärlspont. Åt sjön finns en frontespis och åt 
samma håll finns en öppen veranda med rika snickerier i räck-
verk samt under tak. Åt baksidan finns en utbyggd köksförstu. 
Taket är belagt med enkupigt tegel.
Fönstren är s k korspostfönster med fyra lufter med spröjsade 
nedre bågar. Några fönster är sannolikt original medan andra är 
ersatta med nya motsvarande fönster i senare tid. Fönsterfodren 
är profilerade. En tillbyggnad med badrum är under uppförande 
på gaveln mot söder.
Värden att bevara: Husets planlösning och utformning, granit-
grunden, originalfönstren om möjligt, annars fönstrens utform-
ning. De enkupiga tegelpannorna. Snickarglädjen på huset. 
Verandans utformning och snickarglädje.
Motivering: Byggnaden har ett mycket stort egenvärde som 
representant för sin tids arkitekturstil. Huset är även ett av flera 
äldre karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och har ett 
mycket stort miljömässigt värde för samhällets centrala delar. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

en enkel stengrund, resterande grund är kvaderhuggen granit. 
Tillbyggnadens grund är putsad och sannolikt byggd av cement-
block. På taket ligger enkupiga tegelpannor. Fönstren är vita 
två- och treluftsfönster med spröjsar. De har blå foder.
Värden att bevara: Husets enkla bredd, de äldre fönstren.
Motivering: Huset har förändrats mycket under 1900-talet och 
har mycket litet av sin 1800-talskaraktär kvar. 
Kulturhistorisk bedömning: -
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Grebbestad 2:11
Stöbergsliden 11 (’Potätehauven’)

Byggår: Någon gång mellan 1840-44 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 34a /stg 11
Historia: Enligt traditionen skall ett rum samt frontespisen ha 
byggts till det i övrigt mycket låga huset under slutet av 1800-
talet. Huset renoverades kring 1980 och då byttes några fönster 
och huset fick då även sina karaktäristiska spetstandade dekora-
tioner i fönsterfodren. Det var tidigare klätt med eternit.
Beskrivning: Huset har timmerstomme och grunden består av 
tuktad fältsten. Fasaden är klädd med vit stående locklistpa-
nel. Taket är belagt med röda betongpannor. Fönstren är vita 
tvåluftsfönster med spröjsar. Fodren är blå.
På fastigheten finns en fd vedbod, nu redskapsbod.
Värden att bevara: Husets storlek och utformning, fönstren, 
granitgrunden
Motivering: Huset har genomgått förändringar under 1900-talet 
men är till sin karaktär och utformning välbevarat. Huset är ett 
av flera äldre karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och 
har ett  stort miljömässigt värde för området kring Stöbergsli-
den.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Grebbestad 2:10
Stöbergsliden 13

Byggår: Någon gång mellan 1844-50 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 35a/ stg 10+28
Historia:
Beskrivning: Bostadshuset är sannolikt till ursprunget ett dub-
belhus som förlängts åt nordost. Byggnaden är uppförd i tim-
mer samt klädd med vit locklistpanel. Grunden består av tuktad 
fältsten. Taklyft finns utmed båda takfallen. Åt gatan finns en 
förstuutbyggnad med plåt på taket och småspröjsarat fönster. 
Taksprånget bärs upp av figursågade taktassar. Taket är belagt 
med tvåkupiga tegelpannor. Fönstren är vita ospröjsade två- och 
treluftsfönster som sattes in på 1940-talet. Fodren är vita.
Värden att bevara: Husets utformning och storlek. Granitgrun-
den. 
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidstypiska 
ursprungskaraktär men byggnaden präglas av sentida ombyggna-
der/renoveringar.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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Grebbestad 2:167
Stöbergsliden 15
 
Byggår: 1897 (Huset finns inte med på karta över municipal-
samhället 1909)
Fd husnummer/stadsäga: - /stg 233
Historia:  Husets byggmästare var Adolf Kock. I komplement-
byggnaden fanns tidigare skrädderi.
Beskrivning: Byggnaden har en dubbelhusplan som byggdes 
till åt väster på 1980-talet. Ursprungsdelen är i timmer. Grunden 
består av kvaderhuggen granit. Huset har ett taklyft åt gatan 
som tillkom under 1900-talets mitt medan ett brett taklyft åt 
gården tillkom vid ombyggnaden 1980.  Husets är klätt med 
vit locklistpanel. Taket är belagt med svarta betongpannor och 
taksprånget bärs upp av figursågade taktasar. De vita fönstren är 
pivothängda och har röda foder. 
På tomten finns en komplementbyggnad, gäststuga, som sanno-
likt tillkommit runt 1900-talets början. 
Värden att bevara: Fönstersättningen, granitgrunden. 
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidsty-
piska ursprungskaraktär men byggnaden präglas i huvudsak av 
sentida ombyggnader/renoveringar.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Grebbestad 2:232
Stöbergsliden 17

Byggår: Enligt uppgift kring 1870-talet.
Fd husnummer/stadsäga: nr 138/ stg 235T
Historia: Huset skall enligt uppgift vara uppfört av en familj 
Hellsten. Det renoverades och fick bl a nya fönster i början av 
2000-talet.
Beskrivning: Byggnadens planlösning liknar dubbelhusets men 
möjligen kan huset ha sitt ursprung som enkelhus som senare 
breddats. Stommen består i huvudsak av timmer men en del av 
huset är i resvirke. Grunden består av råhuggen granit, målad 
grå. Fasaden är klädd med vit locklistpanel. Taket är belagt med 
svarta betongpannor. Fönstren är nya vita tvåluftsfönster med 
spröjsar. Även fodren är vita. På taket finns en frontespis/takkupa 
som tillkom vid senaste renoveringen.
En förstukvist finns utbyggd åt sydost med trappa i huggen 
granit. Den har profilerade taktassar och med balusterdockor i 
räckverket. 
På fastigheten finns ett uthus som fungerat som vedbod och 
avträde. 
Värden att bevara: Fönstrens utformning samt de parställda 
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fönstren på framsidan, granitgrunden.
Motivering: Byggnaden har till stor del bibehållit sin tidstypiska 
ursprungskaraktär men byggnaden präglas ändå något av sen-
tida renoveringar. Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande 
byggnader i Grebbestad och har ett visst miljömässigt värde för 
området kring Stöbergsliden.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II-III

Grebbestad 2:171
Stöbergsliden 19

Byggår: Sannolikt från tiden 1850-1870
Fd husnummer/stadsäga: nr 137/ stg 235AC
Historia: En likkistmakare skall ha haft bostad och verksamhet 
på fastigheten.
Beskrivning: Byggnadens planlösning motsvarar dubbelhusets. 
Byggnaden är uppförd i timmer samt klädd med gul locklistpa-
nel med flera typer av profilerad list. Grunden består av tuktad 
fältsten. Taket är belagt med enkupigt tegel. 
Fönstren mot gatan har fyra parställda tvåluftsfönster med tre 
rutor i varje båge. De är med största sannolikhet original. Två 
bågar är öppningsbara och anmärkningsvärt är att de har gång-
järnen fastsatta i mittposten. Bågarna är blå och panelen runt 
fönstren är målade vita för att likna foder. Entrédörren är en 
pardörr med fiskbensmönster med handsmidda beslag och ovan 
dörren finns ett överljusfönster.  
Värden att bevara: Fönstren och de parställda fönstren på lång-
sidan mot gatan. De ”målade” foderbräderna. Det välbevarade 
äldre dörrpartiet.
Motivering: Huset är synnerligen väl bevarat och karaktärs-
skapande och har bibehållit unika detaljer från tillkomsttiden. 
Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande byggnader i Greb-
bestad och har ett mycket stort miljömässigt värde för området 
kring Stöbergsliden.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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Grebbestad 32:6
Stöbergsliden 8

Byggår: 1930-tal
Fd husnummer/stadsäga: - / Styrmannen 6
Historia: Huset tillhör de egnahem som byggdes utefter Lilien-
bergs stadsplan där villastaden och trädgårdsstadsidyllen,  var 
förebild. Heds bageri och senare Einars bageri har inrymts i 
byggnaden.
Beskrivning: 1½plans villa med brutet tak.  Grunden består av 
betongblock och på taket ligger tvåkupiga tegelpannor. Fasa-
den är klädd med vit locklistpanel med åslist. Fönstren är nya 
sidohängda, kopplade två- och treluftsfönster med spröjsar. Div 
tillbyggnader har gjorts. På fastigheten finns också ett uthus.
Värden att bevara:  Den övergripande egnahems- /tidiga vil-
laprägeln.
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning: -

Grebbestad 2:233
Stöbergsliden 6

Byggår: 1950-60tal
Fd husnummer/stadsäga: -/ stg 235U
Historia: Huset genomgår för närvarande en kraftig förändring 
i och med förändringen av fasadmaterial och fönster.
Beskrivning: 1½plans villa med tegelfasad på långsidorna, 
vit ny locklistpanel på östra gaveln, röd äldre locklistpanel på 
västra gaveln.
Värden att bevara: -
Motivering: Till stor del välbevarat tegelhus från 1950-60talet 
men får ses som en apart byggnad i sitt sammanhang.
Kulturhistorisk bedömning: -



Kulturhistorisk bebyggelseinventering Grebbestad- 85 

Grebbestad 32:9
Stöbergsliden 4, Sjömansgatan 4

Byggår: 1965
Fd husnummer/stadsäga: - /Styrmannen 9
Historia: Byggnaden är tillverkad av Elementhus. Nyligen 
renoverat i en tidig 1900-talsstil. På platsen låg tidigare ett äldre 
hus med husnummer 36a.
Beskrivning: Huset har en putsad betonggrund, stående vit 
locklistpanel och nya enkupiga tegelpannor. Fönstren är ny-
tillverkade tvåluftsfönster med spröjsar, bågarna är vita liksom 
fodren. 
Värden att bevara: -
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning: -

Grebbestad 2:2
Sjömansgatan 5 ”(Napoleons”)

Byggår: 1744 enligt skylt på fasaden; 1825-35 (enl. Mats Hans-
son). 
Fd husnummer/stadsäga: nr 37/ stg 26
Historia: Byggnaden skall enligt ägaren ha fungerat som uthus 
en tid innan det åter blev bostad. Vid 1988 års inventering var 
husets fasader klädda med masonit och locklist. På taket låg då 
eternit.
Beskrivning: Huset är uppfört på enkel bredd med stomme av 
timmer och fasaden är klädd med vit locklistpanel. Sannolikt är 
förstudelen åt norr senare tillbyggd på en ordinär enkelstuga. På 
taket ligger tvåkupiga tegelpannor. Fönstren är moderna pivot-
hängda fönster. På södra gavelns nedre spröjsade tvåluftsfönster 
sitter blyinfattade färgade glas istället för klarglas. Bågarna är 
liksom fodren, vita. På östra fasaden sitter en skylt där det står 
Napoleons. 
Värden att bevara: Husets utformning och volym.
Motivering: Byggnaden har till stor del bibehållit sin tidsty-
piska ursprungskaraktär men byggnaden präglas ändå något av 
sentida renoveringar. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III



86 - Kulturhistorisk bebyggelseinventering Grebbestad 

Grebbestad 2:22
Sjömansgatan 1 (”Arons Johannas”)

Byggår: Någon gång mellan 1840-44 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 39a/ stg 25
Historia: Huset har försetts med en tillbyggnad åt nordväst och 
även sammanbyggts med en vedbod. Ombyggnader har därefter 
skett 1935 samt 1957. 1988 var taket täckt med tvåkupigt tegel.
Beskrivning: Byggnaden är i grunden ett dubbelhus med mitt-
förstu men med ett spiskomplex som täckt en yta mellan ytter-
vägg och husets mitt. Huset är uppfört i timmer samt klätt med 
locklistpanel med flera olika typer av profilerad locklist. Åt väst 
finns en frontespis med moderna fönster och modern föns-
tersättning. I hörnet i söder finns ett fönster i original medan 
övriga är nytillverkade med detta som förebild. Vid 2008 års 
inventering håller man på att ersätta även originalfönstret med 
ett nytt i likadant utförande. På långsidan mot Sjömansgatan 
finns treluftsfönster. Bågarna är vita och fodren är blå och har 
en liknande tandning som fastighet Grebbestad 2:11.
Taket är täckt med nya enkupiga tegelpannor. 
Värden att bevara: Snickeridetaljerna, fönstrens utformning
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidsty-
piska ursprungskaraktär men byggnaden präglas ändå något av 
sentida renoveringar.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Grebbestad 2:26
Sjömansgatan 2

Byggår: Någon gång mellan 1840-44 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 38/ stg32
Historia: Huset var före ombyggnaden en enkelstuga med sned-
täcka åt nordost. År 1977 höjdes huset och takknocken lades 
symmetrisk och centrerad över hela byggnaden. Fasaden var vid 
1988 års inventering klädd med fasadplåt.
Beskrivning: Byggnaden är delvis uppförd av timmer och 
fasaden är klädd med vit locklistpanel. Taket är täckt med röda 
betongpannor. Fönstren är moderna tvåluftsfönster med spröj-
sar, samt ej öppningsbara med lösa spröjsar. Bågarna är vita 
och fodren blå. På fastigheten finns ett förråd med fasadmaterial 
motsvarande bostadshuset. Taket är täckt med enkupiga tegel-
pannor. 
Värden att bevara: -
Motivering: Byggnaden har till liten del bibehållit sin tidsty-
piska ursprungskaraktär men byggnaden präglas i huvudsak av 
sentida ombyggnader/renoveringar.
Kulturhistorisk bedömning: - 
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Grebbestad 2:20
Sjömansgatan 3/Stöbergsliden 2

Byggår: Före 1885
Fd husnummer/stadsäga: nr 40½a/ stg 22
Historia: En uppgift säger att huset uppfördes av en återvän-
dare från Amerika, vilken även skall ha uppfört Lydénbacken 
1 samt intilliggande Stöbergsliden 9. Vid inventeringen 1988 
hade huset fortfarande de ursprungliga T-postfönstren som var 
vanliga vid husets tillkomsttid. De hade en liggande överhängd 
båge upptill. 
Beskrivning: Huset har en tvåkammarhusplan med köket cen-
tralt placerad på husets baksida. Huset står på en relativt hög 
grund av tuktad fältsten. Huset är sannolikt uppfört i liggande 
eller stående plank. På taket ligger tvåkupiga tegelpannor. Fasa-
den är klädd med gul locklistpanel med åslist. Husets fönster är 
nya och av typen korspostfönster med vertikala spröjsar i över-
bågarna. Fönsterfodren är rikt profilerade  med profilsågade 
överstycken. Takfot samt vindskivor försedda med figursågade 
dekorationer. Entrén skyddas av ett öppet snedtak uppburet av 
stolpverk. Köksförstuutbyggnad finns åt baksidan och västerut 
har man låtit uppföra en balkong, samt altan.
Värden att bevara: Snickeridetaljerna, entréns räcke, de par-
ställda fönstren på norra sidan.
Motivering: Välbevarad byggnad från 1800-talets slut. Huset 
är ett av flera äldre karaktärsskapande byggnader i Grebbestad 
och har ett mycket stort miljömässigt värde för området kring 
Stöbergsliden/Lydénbacken. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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K5 - Lydénbacken
Beskrivning: Lydénbacken sträcker sig från Nedre Långgatan, 
uppför bergssluttningen och slutar sedan vid Övre Långgatan. 
Den är asfaltsbelagd. Trädgårdarna är terrasserade och de 
flesta är försedda med vita spjälstaket åt gatan. Början av 
Lydénbacken präglas av äldre 1800-talsbyggnader och avslutas 
med byggnader från 1930-talsvillor.
Motivering: Början av Lydénbacken utgör en sammanhållen 
miljö med byggnader med samma formspråk. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

6.7 Lydénbacken

6.7.1 Kulturmiljöer

K5
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Grebbestad 2:17
Lydénbacken 1 (”Asplunds”)

Byggår: 1883
Fd husnummer/stadsäga: nr 40a/ stg 18+23
Historia: På platsen låg tidigare ett stort hus med brutet tak, 
byggt 1836-43. I källarplan i nuvarande byggnad, med ingång 
på hörnet, låg tidigare Asplunds bageri. På foto från 1885 kan 
man se att fönstren var s k T-postfönster. Huset har byggts ihop 
med ett par mindre byggnader söder om huvudhuset. Det har 
även tillkommit div altaner. Huset har restaurerats i slutet av 
1900-talet.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med en mot väster hög gra-
nitgrund med kvaderhuggen granit. På taket ligger nya tvåku-
piga tegelpannor. Vindskivor och takfot av figursågade bräder. 
Taktassarna är figursågade. Fasaden är klädd med beige lock-
listpanel med åslist. Fönstren är röda korspostfönster. Fodren 
är ljusgrå. I källarplan sitter det skyltfönster samt fönster med 
välvt överstycke. På baksidan av huset har man byggt en stor 
öppen veranda. En av de mindre byggnaderna innehåller bl a 
garage och bostad och har samma utseende som huvudhuset. 
Värden att bevara: Snickeridetaljerna, fönstrens utformning, 
granitgrunden.
Motivering: Vid restaurering av huvudbyggnaden har man tagit 
hänsyn till husets tidigare kvaliteter. Huset är ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och har ett stort 
miljömässigt värde för samhällets centrala delar.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

6.7.2 Byggnader
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Grebbestad 2:21
Lydénbacken 3 (”Morins hus”)
 
Byggår: Någon gång mellan 1825-35 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 43a/ stg 24
Historia: Enligt ägaren skall det ha bedrivits caférörelse i huset 
och i rummet i nordost satt bönderna efter torghandeln. Den nu-
varande fasadklädseln tillkom 1983 och taklyftet tillkom 1987. 
Renoverades ca 2006-2007.
Beskrivning: Byggnaden är uppförd i 1½plan med timmerstom-
me samt är klädd med rosa locklistpanel med åslist. Grunden 
består av fältsten. Taket är belagt med enkupigt tegel. Tvålufts-
fönstren med spröjsar är, liksom fodren, vita. Mot Lydénbacken 
har huset ett taklyft och tillbyggd förstu med balkong ovanpå.
Värden att bevara: Granitgrunden, de enkupiga tegelpannorna, 
fönstrens utformning.
Motivering: Byggnaden har, trots nyare inslag såsom taklyft 
och balkong, till stor del bibehållit sin tidstypiska ursprungska-
raktär. Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande byggnader 
i Grebbestad och har ett visst miljömässigt värde för gatubilden 
utmed Lydénbacken.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II-III

Grebbestad 2:27
Lydénbacken 5
 
Byggår: 1999
Fd husnummer/stadsäga: nr 48a/ stg 33
Historia: Före 1999 låg på platsen en stuga på enkel bredd som 
förlängts åt nordost och som byggts på. Detta hus revs och det 
nuvarande byggdes i början av 1999. 
Beskrivning:  Huset har vit locklistpanel och granitgrund. En 
föstuutbyggnad finns åt nordost. En frontespis och glasveranda 
finns åt nordväst. Taket är täckt av enkupiga tegelpannor. 
Fönstren är nya vita tvåluftsfönster med spröjsar. Fodren är 
också vita. På tomten finns en förrådsbyggnad från 1969.
Värden att bevara: Husets storlek och utformning, granitgrun-
den, fönstrens utformning.
Motivering: Vid nybygget har tagits hänsyn till det förra husets 
ursprungskaraktär. Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande 
byggnader i Grebbestad och har ett miljömässigt värde för gatu-
bilden utmed Lydénbacken.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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Grebbestad 32:2
Lydénbacken 7

Byggår: 1970-80tal
Fd husnummer/stadsäga: -/ Styrmannen 2
Historia: -
Beskrivning: Huset är en modern enplansvilla med flackt sadel-
tak och med träfasad och snickeridetaljer som delvis kan asso-
cieras med det tidiga 1900-talets. 
Värden att bevara:  -
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning:  -

Grebbestad 32:3
Lydénbacken 9

Byggår: 1940-50tal
Fd husnummer/stadsäga: -/ Styrmannen 3
Historia: Huset tillhör de egnahem som byggdes utefter Lilien-
bergs stadsplan, där villastaden och trädgårdsstadsidyllen var 
förebild.
Beskrivning: 1½plansvilla med brant taklutning, vars fasader 
är klädda med eternitplattor. Grunden består av putsad betong 
och på taket ligger tvåkupiga tegelpannor. Fönstren är ospröj-
sade fönster i olika storlekar. På norra sidan, mot gatan finns en 
frontespis med balkong som står på betongpelare.
Värden att bevara: 1940-50talskaraktären.
Motivering: Relativt välbevarat hus från tilkomsttiden.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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Grebbestad 32:4
Lydénbacken 11

Byggår: 1920-30tal
Fd husnummer/stadsäga: -/ Styrmannen 4
Historia: Huset tillhör de egnahem som byggdes utefter Lilien-
bergs stadsplan, där villastaden och trädgårdsstadsidyllen var 
förebild. Huset har fått de extra fronterna under senare tid.
Beskrivning: 1½plans villa med brant taklutning. På taket lig-
ger enkupiga tegelpannor. Fasaden är klädd med vit locklistpa-
nel med åslist. Fönstren är vita, kopplade, sidohängda två- och 
treluftsfönster med spröjsar. Fodren är ljust gråblå. 
Värden att bevara: Fönsterutformningen, volym och utform-
ning, husets 1920-talskaraktär, t ex takvinkel och enkla, rena 
detaljer.
Motivering: Relativt välbevarat hus från villastadsepoken.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Grebbestad 32:5
Lydénbacken 13

Byggår: 1920-30tal
Fd husnummer/stadsäga: -/ Styrmannen 5
Historia: Huset tillhör de egnahem som byggdes utefter Lilien-
bergs stadsplan, där villastaden och trädgårdsstadsidyllen var 
förebild.
Beskrivning: 1½plans villa med brant taklutning. Grunden är 
målad och putsad och på taket ligger tvåkupiga tegelpannor. 
Fasaden är klädd med vit locklistpanel med åslist. Fönstren är 
vita, pivothängda tvåluftsfönster med spröjsar (ev lösa). Fodren 
är vita. Huset har fått snickeridetaljer såsom fönsteröverstycke 
med konsoler och lövsågerier som är inspirerade av tidigt 1900-
tal. Åt söder har man gjort en tillbyggnad med tak som går ut 
över källaringång och entrétrappa, samt en takkupa.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner.
Motivering: Huset har renoverats men element har nyttjats som 
bär en prägel äldre än husets tillkomsttid.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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Grebbestad 2:235, 2:31
Lydénbacken 16
   
Byggår: Byggnaden har en datering vid skorstenstocken som 
anger 1860, vilket kan vara husets tillkomstår.
Fd husnummer/stadsäga: nr 125 (1885), 126 (1909)/ stg 235Å 
+37A
Historia: Det berättas att det under 1900-talets början bodde 
fyra familjer i huset.
Beskrivning: Byggnaden står delvis på berg som går i dagen på 
framsidan.  Byggnaden är sammanbyggd med bostadshuset på 
fastighet Lydenbacken 14. Byggnaden är uppförd i timmer samt 
klädd med ljusgrå lockpanel. Grunden består av kvaderhuggen 
granit. Taket är täckt med tvåkupigt tegel. Det finns ett taklyft 
åt sydost och en frontespis samt balkong åt nordväst. Fönstren 
är kopplade ospröjsade tvåluftsfönster. I taklyftet sitter pivot-
hängda fönster. Fönsteröverstyckena är av samma mönstrade 
typ som grannhuset Lydénbacken 14. Fodren är profilerade. I 
gavelfälten finns överst under tak ett triangulärt spröjsat vinds-
fönster samt två kvadratiska gavelsidofönster. 
Värden att bevara: Snickarglädjen, granitgrunden.
Motivering: Huset har några äldre byggnadsdetaljer, men 
mycket är också förändrat under 1900-talet. Huset är ett av flera 
äldre karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och har ett 
visst miljömässigt värde tillsammans med grannhusen vid övre 
delen av Lydénbacken.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Grebbestad 2:165, 2:29
Lydénbacken 14

Byggår: Enligt en markering på husgrunden skulle huset vara 
uppfört 1893.
Fd husnummer/stadsäga: nr 124a/ stg 230 +36
Historia: Huset ägdes fram till 1963 av målaren Wilhelm Ols-
son. Husets nordöstra del var en fristående del med egen ingång 
och med trappa upp till vinden. Vinden inreddes på 1930-talet i 
den nordöstra delen och resten på 1970-talet då även frontespi-
sen tillkom. Byggnaden tilläggsisolerades på 1970-talet. Entrén 
hade vid 1988 års inventering ett vackert spröjsat överljusföns-
ter.
Beskrivning: Huset är sammanbyggt med Grebbestad 2:235, 
Lydénbacken 16. Grunden består av granit och fasaden är klädd 
med ljusgrå locklistpanel. Fönstren är vita moderna kopplade 
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Grebbestad 2:166
Lydénbacken 12
 
Byggår: 1862
Fd husnummer/stadsäga: nr 51/ stg 231
Historia: Huset skall under en tid ha inhyst skomakeriverksam-
het. Frontespisen tillkom 1927 och huset är tillbyggt åt nordost.
Beskrivning: Byggnaden är uppförd i timmer och klädd med 
vit locklistpanel med enkel kälad list. Grunden består av tuktad 
fältsten. Taket är täckt med enkupigt tegel. Takfoten försedd 
med en sågtandad list. Fönstren är i huvudsak röda tvåluftsföns-
ter med tre rutor i var fönsterbåge men några är treluftsfönster. 
Fodren är vita och profilerade. Dörren är en pardörr, glasad i 
övre fyllningen. Huset är tilläggsisolerat.
Värden att bevara: Fönstrens utformning, stengrunden, de en-
kupiga tegelpannorna.
Motivering: Huset har några äldre byggnadsdetaljer, men 
mycket är också förändrat under 1900-talet. Huset är ett av flera 
äldre karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och har ett 
visst miljömässigt värde tillsammans med grannhusen vid övre 
delen av Lydénbacken.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

tvåluftsfönster med spröjsar. De rikt dekorerade fönsterö-
verstyckena är dock sannolikt ursprungliga. Vindskivorna är 
figursågade. Huset har inklätt taksprång och  en frontespis åt 
nordväst. Åt sydost finns en frontespis med balkong och förstu/
förstukvist framför. I anslutning till huset, åt nordväst, ligger ett 
uthus på egen fastighet (Grebbestad 2:29).
Värden att bevara: Granitgrunden, fönstrens utformning, snick-
arglädjen.
Motivering: Huset har några äldre byggnadsdetaljer, men 
mycket är också förändrat under 1900-talet. Huset är ett av flera 
äldre karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och har ett 
visst miljömässigt värde tillsammans med grannhusen vid övre 
delen av Lydénbacken.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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Grebbestad 2:40
Lydénbacken 8 (”Karl Palles hus”)

Byggår: Någon gång mellan 1844-50 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 49a/ stg 47
Historia: Har tidigare inrymt affär.
Beskrivning: Bostadshus uppfört i 1½plan. Grunden är sprit-
putsad. På taket ligger tvåkupiga tegelpannor och fasaden är 
klädd med gul locklistpanel med åslist som avslutas uppåt mot 
en sågtandslist. Huset är tilläggsisolerat. Fönstren är parställda 
på södra långsidan mot Lydénbacken. Det finns både två- och 
treluftsfönster, sidohängda med spröjsar. Både fönster och foder 
är vita.
Värden att bevara: Fönstren och deras  placering, stengrunden.
Motivering: Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande 
byggnader i Grebbestad och har ett stort miljömässigt värde för 
gatubilden utmed Lydénbacken.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Grebbestad 2:39 
Lydénbacken 10

Byggår:
Fd husnummer/stadsäga: nr 49d +55b (1885), 55½ (1909)/ stg 
46
Historia: Husen har tidigare varit uthus till nr 49a samt 55a.
Beskrivning: Två sammanbyggda hus som dessutom är sam-
manbyggda med 2:40 (Lydénbacken 8). Huset närmast gatan 
har ett pulpettak belagt med röd korrugerad plåt. Dess fasad är 
klädd med vit locklistpanel. Det andra huset har med största 
sannolikhet höjts, vilket har gett dess konstiga utformning (se 
bild. Dess fasad är klädd med ljusblå locklistpanel med enkel 
locklist. Fönstren är nya sidohängda tvåluftsfönster med spröj-
sarar. Entrén ligger i en tillbyggd förstu med svagt lutande 
pulpettak.
Värden att bevara: Byggnadernas uthuskaraktär.
Motivering: Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande 
byggnader i Grebbestad och har ett visst miljömässigt värde för 
gatubilden utmed Lydénbacken.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II-III
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Grebbestad 2:43
Murargränd 3

Byggår: På karta från 1885 och 1909 finns hus på platsen, 
men mycket tveksamt om det är samma hus som förändrats så 
mycket.
Fd husnummer/stadsäga: (nr 45a)/ stg 50
Historia: 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan. På taket ligger betongpan-
nor. Fasaden är klädd med ockragul locklistpanel. Fönstren är 
ospröjsade enluftsfönster, pivothängda. Bågarna är vita och 
fodren röda.
Värden att bevara: -
Motivering: Huset har 1970-talskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: -

Grebbestad 2:41
Lydénbacken 6

Byggår: Det fanns ett hus på platsen 1885 som enligt Mats 
Hansson var byggt före 1825. Nuvarande husets volym och tak-
vinkel har dock mer karaktären av ett 1930-talshus, vilket talar 
för att det äldre huset har rivits och ett nytt byggts på platsen. 
Fd husnummer/stadsäga: nr 47a/ stg 48
Historia: 
Beskrivning: Bostadshus uppfört i 1½plan med brant taklut-
ning. Grunden är putsad och målad. På taket ligger tvåkupiga 
tegelpannor. Fasaden är klädd med vit locklistpanel. Fönstren är 
moderna sidohängda, kopplade tvåluftsfönster med spröjsarar. 
Fönstren är vita och fodren gröna. På fastigheten finns också ett 
uthus/gästhus murat med betongsten och målat rött.
Värden att bevara: -
Motivering: Husets proportioner har 1930-talskaraktär men 
fönstersättning, fönsterutformning och snickeridetaljer har fått 
en modern prägel.
Kulturhistorisk bedömning: -
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Grebbestad 2:42
Lydénbacken 4

Byggår: Någon gång mellan 1850-75 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 42a/ stg 49
Historia: Verandan har tillkommit efter 1896 enligt äldre foto.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan. Grunden består av fältsten. 
På taket ligger tvåkupiga tegelpannor. Vindskivorna är profi-
lerade. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med åslist som 
avslutas uppåt mot en profilerad list. Fönstren är äldre spröjsade 
tvåluftsfönster som är parställda åt gatan. Fodren har kannel-
lyrer på sidoomfattningarna och understycket är figursågat. 
Bågarna är beige/ljusgula och fodren är mörkgrå. Ytterdörren är 
modern. Taket över entrén har figursågade konsoler och vind-
skivor.
Värden att bevara: Fönstren, fönsteromfattningarna, de par-
ställda fönstren, snickeridetaljerna, husets volym och proportio-
ner.
Motivering: Huset har en välbevarad karaktär och originalde-
taljer. Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande byggnader i 
Grebbestad och har ett stort miljömässigt värde för gatubilden 
utmed Lydénbacken.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Grebbestad 2:48
Lydénbacken 2

Byggår: Någon gång mellan 1835-45 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 41a/ stg 56
Historia: Verandan har tillkommit efter 1896 enligt äldre foto.
Beskrivning: Bostadshus uppfört i 1½plan. Grunden är putsad. 
På taket ligger tvåkupiga tegelpannor. Vindskivor och takfot 
figursågade. Fasaden är klädd med gul locklistpanel som avslu-
tas uppåt mot en profilerad list. Huset är tilläggsisolerat. Fönst-
ren är parställda mot gatan och är tvåluftsfönster med spröjsar. 
Både bågar och foder är vita. Fodren har kannellyrer på sidoom-
fattningarna och understycket är figursågat. Verandans fönster 
mot gatan har rombmönstrade spröjsar.
Värden att bevara: Verandan, fönstrens utförande, fönsterom-
fattningarna, de parställda fönstren, snickeridetaljerna, husets 
volym och proportioner.
Motivering: Huset har en välbevarad karaktär och originalde-
taljer. Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande byggnader i 
Grebbestad och har ett stort miljömässigt värde för gatubilden 
utmed Lydénbacken.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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6.8 Länsmansgatan, Postgatan
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Grebbestad 2:408
Länsmansgatan 5

Byggår: Slutet av 1800-talet (hus 1), 1850-75 (hus 2)
Fd husnummer/stadsäga: nr 52a (hus 1), nr 54a (hus 2)/  -
Historia: Enligt uppgift var byggherren skeppare (hus 2). Tidi-
gare stod här ett hus som flyttades (till nuvarande badplatsen, 
första huset på vänster hand). Byggmästare var en Jacobsson 
som bodde invid Stöberget. Huset uppfördes med intentionen att 
nedervåningen skulle hyras ut till sommargäster medan ägarna 
flyttade upp på vindsvåningen. På foto från 1920-talet fanns 
frontespisen men den var inte framskjuten som idag. Hus nr 
2 hade vid 1988 års inventering masonitklädsel med locklist. 
Fönstren var huvudsakligen treluftsfönster utan spröjsar. Veran-
dan hade rika snickerier med blomstermotiv. Verandans golv 
var då av granit samt utkragad. 
Beskrivning: På fastigheten ligger två byggnader, ett mindre 
dubbelhus (hus 1) och ett större (hus 2). Hus 1 står på en låg 
granitgrund bestående av tuktad fältsten. Fasaden är klädd med 
vit locklistpanel och på taket ligger betongpannor. Fönstren är 
vita, nya, kopplade tvåluftsfönster med spröjsar. Fodren är vita. 
Över entrén sitter ett litet skärmtak.
Hus 2 står på en hög grund med kvaderhuggen granit och är 
uppförd i timmer samt klädd med vit locklistpanel. Takfoten 
och nedre vindskivan har en spetsågad list. Taket är belagt med 
enkupigt tegel och undertill försett med figursågade taktas-
sar. Verandan åt sydost är troligtvis påbyggd under senare tid. 
Fönstren är huvudsakligen moderna treluftsfönster både med 
och utan spröjsar, vissa pivothängda.   
Värden att bevara: Granitgrunden (hus 1 och 2), Fönstrens ut-
formning (hus 1), tegelpannorna (hus 2), snickarglädjen (hus 2).
Motivering: Hus 1 har till stor del bibehållit sin tidstypiska 
ursprungskaraktär även om det renoverats i senare tid. Hus 2 
har till viss del bibehållit sin tidstypiska ursprungskaraktär samt 
några äldre detaljer men byggnaden präglas i huvudsak av sen-
tida ombyggnader/renoveringar.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II-III (hus 1), Klass III (hus 
2)

Hus 1

Hus 2
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Grebbestad 2:71
Länsmansgatan 4
 
Byggår: Någon gång mellan 1885 och 1909.
Fd husnummer/stadsäga: nr 61½ (1909)/ stg 88
Historia: Byggnaden uppfördes som frikyrka och har sedan 
1960-talet fungerat som logelokal för Druidorden. Vid invente-
ringen 1988 var fasaderna klädda med stående slätspont.
Beskrivning: Byggnaden är troligen uppförd i plank. Taket är 
täckt med korrugerad plåt. Berget kommer i dagen på byggna-
dens sydöstra långsida. Grunden består av stenskärv. På norra 
långsidan finns en entré som sannolikt har tillkommit i senare 
skede. Byggnaden har en planlösning såsom traditionella folk-
rörelselokaler med en stor samlingslokal samt kök. Fasaderna 
är klädda med ljusgrå stående locklistpanel. Fönstren är vita 
enkelbågar, tvåluft med spröjsar.
Värden att bevara: Fönstren, stengrunden, husets enkla utform-
ning.
Motivering: Husets verksamhetshistoria ger huset ett kulturhis-
toriskt värde.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Grebbestad 2:38
Länsmansgatan 3
  
Byggår: Bostadshuset skall enligt uppgift ha uppförts runt 
1850. Enligt Mats Hansson har huset dock uppförts före 1825.
Fd husnummer/stadsäga: nr 55a/ stg 45
Historia: Byggnaden skall tidigare ha inrymt skola. På foto från 
1920-talet kan man se att huset hade fyra tvåluftsfönster på väs-
tra fasaden samt saknade både taklyft och frontespis/balkong.
Vid 1988 års inventering hade huset ospröjsade tvåluftsfönster 
och profilerade vindskivor. 
Beskrivning: Byggnaden är uppförd i timmer samt klädd med 
vit lockläktspanel med bred profilerad typ samt rundad 1930-
talslocklist. Sydostgaveln klädd med masonite. Grunden är en 
spritputsad stengrund. Taket är belagt med tvåkupigt tegel. Åt 
väster finns en frontespis med balkong framför och mot öster 
ett taklyft. Nedervåningens fönster är kopplade tvåluftsföns-
ter med lösa spröjsarar medan ett gavelfönster är sexdelat och 
nockfönstren är fyrdelade och dessa har profilerade neder- och 
överstycken. Gavelsidofönstren är nya ospröjsade fönster. Fod-
ren är mörkt blå.
Karaktäristiska detaljer är kapitälavsluten utmed gavlarna samt 
den breda profilerade listen under takfoten. Entrén har, i likhet 
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med flera hus i Grebbestad, pilastrar med frontonöverstycken/
tympanonfält ovanför men här är gavelfältet utskjutet från fasa-
den som ett förstutak samt buret av kolonner.
På fastigheten finns en fd vedbod samt brygghus som är om-
byggt till garage.  
Till fastigheten skall tidigare funnits ett stall vilket i dag är om-
byggt till bostadshus. Stallet såldes omkr 1910-15. (se fastighet 
Grebbestad 2:39)
Värden att bevara: Entréns utformning, kapitälavsluten, den 
breda profilerade listen under takfoten, tegelpannorna, fönstrens 
utformning, den äldre lockläkten.
Motivering: De karaktäristiska detaljerna ger huset en karak-
tärsfull prägel.  Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande 
byggnader i Grebbestad och har ett stort miljömässigt värde för 
området kring Länsmansgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Grebbestad 2:70
Länsmansgatan 2

Byggår: Någon gång mellan 1835-45 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 56a/ stg 87
Historia:  Huset har ägts av en sjökapten Hellberg samt senare 
inhyst skrädderi under den tid den ägdes av skräddarmästare 
Svanstedt. Huset har även tjänat som landsfiskalskontor då fast-
igheten ägdes av länsman Nyberg. Under mitten av 1900-talet, 
när fastigheten ägdes av agronom Allan Dyberg var trädgården 
en enastående anläggning. 
Huset byggdes om 1895-96 då taksprången gjordes större samt 
två lägenheter inreddes på övervåningen och vid samma tid togs 
de äldre fönsteröverstyckena bort. På 1970-talet genomfördes 
viss ändring av husets planlösning och flera fönster byttes vid 
ungefär samma tid. Huset har under början av 2000-talet ge-
nomgått en totalrenovering. Glasveranda med balkong har fun-
nits på samma plats tidigare men den befintliga är modernare 
och troligtvis byggd i början av 2000-talet, liksom takkuporna 
på södra takfallet. Tidigare stod ett förråd med pulpettak strax 
öster om huset och en mycket större uthusbyggnad/ev stall in 
mot Länsmansgatan vilket framgår av äldre bilder.
Beskrivning: Bostadshuset är beläget på en höjd och utgör ett 
av de största och mest framträdande husen i den övre delen av 
Grebbestad. Byggnaden är uppförd i timmer i 2½ plan samt 
är klädd med en ljusgrå locklistpanel med åslist. Grunden är 
putsad. På taket ligger enkupiga nytillverkade röda tegelpannor. 
Fönstren är vita moderna kopplade tvåluftsfönster med spröjsar. 
Fodren är vita. Över den blå entrédörren sitter ett överljusföns-
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Grebbestad 2:67
Länsmansgatan 1 (Bockehuset)

Byggår: 1850-tal.
Fd husnummer/stadsäga: nr 63? /stg 83+86
Historia: På tomten fanns redan omkring 1855 ett hus byggt 
av sjömannen Magnus Andreasson, född 1826 i ett grannhus, 
drunknad 1876. Det nuvarande huset skall dock enligt lokal 
tradition ha flyttats hit från Greby, nordost om Grebbestad. Från 
denna tid fram till början av 1930-talet bodde medlemmar ur 
familjen Bock i huset. Under åren 1928 till 1960 bodde en följd 
av, mestadels äldre, ensamstående personer i Bockehuset. 1950 
köptes huset för 800 kr av Grebbestads köping och 1961 upplät 
kommunen huset till den nybildade Tanums Hembygdsförening 
för att användas som museum.
Beskrivning: Huset är uppfört i 1½plan med timmerstomme. 
Planen är av typen tvåkammarstuga, med köksingång via en 
otimrad svale mot Länsmansgatan. Fasaden är klädd med stå-
ende rödmålad panel med locklist från olika tidsepoker. Fönst-
ren  har vita fönsterfoder och fönsterbågar. Även vindskivorna 
är vita. Huset har enkupiga tegelpannor och skärvstensgrund 
tätad/fogad med cementhaltigt bruk. På norra fasaden sitter 
äldre blåmålade fönsterluckor med fiskbensmönster. På övriga 
fasader sitter nya fönsterluckor målade för att efterlikna fönster-
rutor.
Värden att bevara: Planlösningen, fasadpanelen, fönstren, de 
äldre fönsterluckorna, granitgrunden, interiören, husets volym, 
proportioner och utformning.
Motivering: Huset är ett åskådligt exempel på ett hus bebott av 
den icke välbärgade klassen i samhället. Huset har fungerat som 
hembygdsmuseum och har därigenom inte genomgått några 
omstöpande förändringar. Invändiga och utvändiga material 
är därför i många fall ursprungliga. Byggnaden har ett mycket 
stort egenvärde som representant för sin tid.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

ter. 
På fastigheten finns ett nybyggt förråd på samma plats som det 
tidigare förrådet med pulpettak. 
Värden att bevara: Granitgrunden, husets volym
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidstypis-
ka ursprungskaraktär men präglas i huvudsak av sentida renove-
ringar. Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande byggnader i 
Grebbestad och har, pga dess höga och iögonfallande placering, 
ett stort miljömässigt värde för samhällets centrala delar.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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Grebbestad 2:61
Postgatan 1B

Byggår: 1863 (det större huset) och sannolikt kring 1880 (det 
mindre huset, bild finns ej).
Fd husnummer/stadsäga: nr 72a-c/ stg 77+115
Historia: Postgatan 1A (se Nedre Långgatan 20) och 1B bygg-
des av två bröder och snart därefter köptes 1B av Börje Larsson 
som byggde det mindre huset på tomten åt sina döttrar. I källa-
ren har bedrivits mjölkförsäljning.
Beskrivning: Byggnaderna på tomten är sammanbyggda med 
varann i U-form med ett större bostadshus, en förbindelsegång 
med bl a f d tvättstuga samt ett mindre hus. Det större huset lig-
ger mycket tätt bredvid Postgatan 1A.
Stommen på det större huset är av timmer och fasaden är klädd 
med eternitskivor. Grunden är spritputsad. Fönstren är i huvud-
sak nyinsatta kopplade tvåluftsfönster med spröjsar. Dörrfodren 
är rikt profilerade, har pilasterform och ovan dörren finns ett 
tympanonfält. Verandan har rika snickerier under tak, i räckverk 
samt i sparrhuvuden. Taket är belagt med tvåkupigt tegel. 
Det mindre huset på tomten har en grund av huggen granit. 
Byggnaden kom tidigt att hyras ut till sommargäster. Huset är 
sannolikt uppfört i stolpverk och fasaden är klädd med locklist-
panel. Taket är belagt med enkupigt tegel. 
Värden att bevara: De pilasterformade dörrfodren samt tympa-
non ovanför, verandans rika snickerier, de enkupiga tegelpan-
norna, husets volym och proportioner.
Motivering: Huset har mycket av sin ursprungliga karaktär kvar 
trots byte av fasadmaterial och fönster. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II-III

Grebbestad 2:68
Postgatan 3
    
Byggår: Grunden sägs vara från 1700-talet men huset är sedan 
tillbyggt i flera skeden.
Fd husnummer/stadsäga: nr 71a-c/stg 84
Historia: Byggnaden har fungerat som bostad, postkontor samt 
affär. Den byggdes om 1921 då taket höjdes och huset försågs 
med ny dörr samt fönster. Verandan uppges vara uppförd runt 
1927, taklyftet på framsidan är sannolikt från tiden runt 1940.
Beskrivning: Huset är av typen tvåkammarstuga med två rum, 
kammare och kök men med tillbygd förstu/glasveranda. Bygg-
naden är uppförd i timmer samt klädd med vit stående spontad 
panel på en sida samt övriga sidor med locklispanel. På taket 
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mot nordväst finns en taklyft  och mot sydost en frontespis. 
Grunden utgörs i nordost och under den utbyggda verandan 
av en kvaderhuggen granitgrund medan grunden i sluttningen 
åt sydväst är en putsad och målad stengrund. Taket är täckt av 
enkupigt tegel på ena sidan och tvåkupigt på andra sidan samt 
plåt på verandan. Fönstren är av typen korspost med fyra lufter 
och har enkelbågar med spröjsar på nedre bågarna. Både fönster 
och foder är vita. Verandans fönster bär jugendprägel.
På fastigheten finns ett uthus som nyttjats som tvättstuga, ved-
bod, förråd samt avträde.
Värden att bevara: Glasverandan, husets storlek, utformning 
och planlösning, granitgrunden, fönstren, de enkupiga tegelpan-
norna.
Motivering: Huset har kvar många av sina äldre detaljer, och är 
ett av flera äldre karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och 
har ett stort miljömässigt värde för gatubilden utmed Postgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

Grebbestad 2:69
Postgatan 5
 
Byggår: Byggnaden skall vara uppförd 1865. Enligt Mats Hans-
son har det funnits en byggnad på platsen före 1825.
Fd husnummer/stadsäga: nr 68a +e/ stg 85 
Historia:
Beskrivning: Byggnadens stomme är av timmer samt klädd 
med grön locklistpanel med profilerad list. Byggnaden står på 
en grund av kvaderhuggen granit samt delvis av betonghål-
sten. Byggnaden är breddad åt sydost och taknocken är flyttad 
till husets nuvarande mittlinje. Takfoten har en profilerad list 
och taksprånget är inklätt, alla delar är vita. Taket täckt med 
tvåkupigt tegel. Fönstren är bytta men med utformning såsom 
originalskick, tvåluftsfönster med spröjsar, tre glas i varje båge. 
Fönstren liksom fodren är vita. En glasveranda är tillbyggd åt 
sydväst klädd med liggande spontad panel och har korspost-
fönster med kryssformad spröjsarning i de övre bågarna. 
På fastigheten finns ett f d hönshus, numera komplementbostad, 
uppförd i stolpverk samt klädd med bred locklistpanel. Fönstren 
är tvåluftsfönster med tre rutor i varje luft där bara ena bågen är 
öppningsbar. Taket är täckt med tvåkupigt tegel. Det finns även 
ett utedass samt vedbod av brädor med eternittak.
Värden att bevara: Fönstrens utformning, de profilerade lis-
terna och fodren, granitgrunden.
Motivering: Huset har förändrats mycket under 1900-talet. Ge-
nom senare tids renovering har huset fått en äldre prägel. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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Grebbestad 34:3
Postgatan 8

Byggår: Någon gång mellan 1885 och 1909.
Fd husnummer/stadsäga: nr 68½a/ Tullaren 3
Historia: Vid 1988 års inventering var vindskivorna profile-
rade och fönstren var tvåluftsfönster utan spröjsar. Tillbyggt ca 
2007.
Beskrivning: Byggnaden är i 1½plan med hög huggen sten-
grund med källare åt sjösidan där man nyligen ersatt en sentida 
garageport med nya klarblåfärgade dörrar. Byggnaden är upp-
förd i timmer samt klädd med ljusgul locklistpanel med profile-
rad list. Grunden består av kvaderhuggen granit. Taket är täckt 
med en- och tvåkupigt tegel och försett med figursågade tak-
sparrar. Takfotslisten är figursågad. Taklyft finns utmed båda 
takfallen. Fönstren är nya, två-och treluftsfönster. Både fönstren 
och fodren är vita.
Värden att bevara: Granitgrunden.
Motivering: Huset har förändrats mycket under 1900-talet. 
Huset har genom senare tids renoveringar fått en blandning av 
detaljer från 1800-tal och nutid. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Grebbestad 2:79
Postgatan 6

Byggår: Före 1825 (enl. Mats Hansson)
Fd husnummer/stadsäga: nr 69a/ stg 99+101
Historia: På foto från 1950-talet kan man se att entrén och trap-
pan var vänd mot gatan.
Beskrivning: Mindre bostadshus uppfört i 1½plan. Grunden är 
spritputsad. På taket ligger tvåkupiga tegelpannor. Fasaden är 
klädd med ljusblå locklistpanel med åslist som avslutas uppåt 
mot en profilerad list. Fönstren är äldre kopplade, tvålufts-
fönster med spröjsar. Fodren är enkla utan profileringar. Både 
fönster och foder är vita. Huset har två ingångar, dels genom en 
förstu mot gatan, dels utmed östra gaveln.
Värden att bevara: Husets småskalighet, proportioner, fönster-
utformningen.
Motivering: Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande bygg-
nader i Grebbestad och har stort miljömässigt värde för gatubil-
den utmed Postgatan. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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Grebbestad 2:385
Postgatan 4

Byggår: Före 1825 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 70a/ stg 104
Historia: 
Beskrivning: Litet bostadshus uppfört i 1 plan med vind. Grun-
den består av putsad sten. På taket ligger tvåkupiga tegelpannor. 
Huset har ett mycket litet taköverhäng. Fasaden är klädd med 
röd locklistpanel med åslist. Fönstren är moderna pivothängda 
samt sidohängda fönster med spröjsar. Fönstren är vita och 
fodren gråblå. 
Värden att bevara: Husets småskalighet, proportioner, fönster-
utformningen.
Motivering: Huset har en välbevarad äldre karaktär, trots nya 
inslag såsom fönstren. Huset är ett av flera äldre karaktärsska-
pande byggnader i Grebbestad och har stort miljömässigt värde 
för gatubilden utmed Postgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II-III

Grebbestad 2:386
Postgatan 2

Byggår: Före 1825 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 73a/ stg 105
Historia: På foto från 1875 har huset sk korspostfönster. Fron-
tespisen, som finns nu, fanns även då.
Beskrivning: Större bostadshus uppfört i 1½plan. Grunden är 
spritputsad och fasaden är klädd med ljusgul eternit. Fönstren 
är vita två- och treluftsfönster utan spröjsar. Åt väster finns det 
en frontespis samt balkong och altan och åt öster finns det ett 
taklyft.
Värden att bevara: -
Motivering: Huset har förändrats mycket under 1900-talet och 
har inte många detaljer kvar från sent 1800-tal. Byggnaden 
präglas till stor del av den ombyggnad som gjordes under 1900-
talets mitt då det var vanligt att man helrenoverade de äldre 
husen på motsvarande sätt.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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6.9 Bergsgatan

6.9.1 Kulturmiljöer

K6

K6 - Bergsgatan
Beskrivning: Bergsgatan utgjorde den ursprungliga huvudgatan 
mellan landsvägen och stranden och gatans sträckning kantas på 
båda sidor av högre partier. Tillsammans med Kaptensgatan och 
Snappegatan är det den gata som har flest hus med anor från 
1700-tal och tidigt 1800-tal. Gatan är idag asfaltsbelagd men 
man anar en tidigare knottbeläggning under. Den övre delen av 
gatan har en flack lutning som övergår i en brantare del närmast 
Nedre Långgatan. Vissa tomter har försetts med terraseringar av 
granitblock som hägnar trädgårdarna. Flertalet av byggnaderna 
utmed Bergsgatan har förändrats under 1800- och 1900-talen, 
bland annat genom höjningar och tillbyggnader. Miljön ger 
därför ett varierat intryck speglande perioden från 1700-talet 
och fram till 1900-talets början. Husen är förlagda i gatuliv med 
trädgårdarna på baksidan. 
Motivering: Gatan har en karaktär av äldre bebyggelsestruktur 
trots att byggnadernas karaktär inte är sammanhållen.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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Grebbestad 2:388
Bergsgatan 1

Byggår: Före 1825 (enl. Mats Hansson). På en bräda i bostads-
huset finns året 1893 angivet vilket troligtvis kan betyda att 
man renoverat/byggt om detta år. Huset finns med på kartan 
från 1885.
Fd husnummer/stadsäga: nr 74a/ stg 107
Historia: Huset ägdes från 1910 av Johan Edward Corneliusson 
enligt lagfartsbevis. Johan var polis i Grebbestad. Huset genom-
gick omfattande renovering 1955 samt renoverades invändigt 
1976-77 samt 1981-82 då även ett takfönster tillkom.
Beskrivning: Huset är uppfört i 1½plan med timmerstomme. 
Det ligger med gaveln mot Nedre Långgatan och har en putsad, 
målad stengrund. Fasaden är klädd med vit locklistpanel. På 
taket ligger tvåkupiga tegelpannor, nedre vindskivan är profilså-
gad, liksom takfotslisten. Entrén har en förstukvist med figur-
sågade räcken. Fönstren är två-och treluftsfönster utan spröjsar. 
Bågarna och fodren är mörkblå, karmarna vita. 
Värden att bevara: Granitgrunden, de figursågade detaljerna.
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidstypis-
ka ursprungskaraktär men byggnaden präglas något av ombygg-
nader/renoveringar under 1900-talet. Huset är ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och har visst miljö-
mässigt värde för gatubilden utmed Bergsgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II-III

Grebbestad 2:387
Bergsgatan 3

Byggår: Troligtvis slutet av 1800-talet
Fd husnummer/stadsäga: nr 75a-c/ stg 106
Historia: Huset finns med på foto från 1920-talet i den utform-
ning huset har idag.
Beskrivning: Bostadshus uppfört i 1½plan med grund av kva-
derhuggen granit. Fasaden är klädd med vit eternit på västra och 
södra fasaderna och vit locklistpanel på norra och östra. Fönst-
ren är vita moderna pivothängda fönster. Fodren är blå. Taket är 
försett med figursågade taktassar. Vindskivorna är profilerade. 
Vindssvalefönstren är spetsformade. Ett äldre utedass med pul-
pettak finns på fastigheten.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, granitgrun-

6.9.2 Byggnader
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Grebbestad 2:82
Bergsgatan 5
 
Byggår: Före 1825 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 78a/ stg 103
Historia: 
Beskrivning: Byggnaden är en timmerbyggnad uppförd på en 
grund av skärvsten. Byggnaden är klädd med ljusgul locklist-
panel med bred profilerad list. Taket täckt med tvåkupigt tegel. 
Takfotslisten och nedre vindskivan är figursågad. Inåt träd-
gården åt sydost ligger entrén som har en fint smyckad öppen 
förstu med figursågat räcke.
Fönstren är vita och försedda med profilerade foder med ka-
nellyrer på sidostyckena. Fönstren har enkla bågar och har två 
lufter med tre rutor i varje båge. Fodren är vita.
Värden att bevara: Husets volym, proportioner och detaljut-
formning, dvs fönstren, de figursågade detaljerna, de profile-
rade fodren, granitgrunden, den öppna förstun.
Motivering: Huset har många äldre detaljer bevarade. Huset är 
ett av flera äldre karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och 
har ett mycket stort miljömässigt värde för gatubilden utmed 
Bergsgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

den, de äldre fönstren i källaren, utedasset.
Motivering: Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande 
byggnader i Grebbestad och har ett visst miljömässigt värde för 
gatubilden utmed Bergsgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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Grebbestad 2:81
Bergsgatan 7
 
Byggår: Före 1825 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 80a/ stg 102
Historia: Huset är renoverat 1973 och under början av 2000-
talet.
Beskrivning: Byggnaden står på en putsad stenmur och är upp-
förd i timmer. Gatufasaderna är klädda med vit locklistpanel. 
Taket täckt med tvåkupigt tegel. Fönstren är nya låga en-och 
tvåluftsfönster med spröjsar åt gatan, de andra fasaderna är väl 
dolda från gatan. Den blå ytterdörren är modern liksom det run-
da fönstret på fasaden mot grannfastigheten Grebbestad 2:80.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, fönstrens 
utformning.
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidsty-
piska ursprungskaraktär men byggnaden präglas i huvudsak av 
nyligen gjorda renoveringar.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Grebbestad 2:80
Bergsgatan 9
   
Byggår: Årtalet 1851 finns inristat i husets förstu och kan vara 
husets tillkomstår eller ombyggnadsår. Enligt Mats Hansson är 
huset uppfört före 1825.
Fd husnummer/stadsäga: nr 82a/ stg 100
Historia: De båda nedan nämnda entréerna tillkom på 1920-
talet och före det utgjordes husets mittparti av en öppen gång. 
Huset var då uppdelat i tre delar för tre hushåll varav två på var 
sida om gången och en på vinden. 
Beskrivning: Byggnaden är särpräglad med sitt brutna tak samt 
att det är försett med väl artikulerade klassicistiska entréer och 
närmast identiska fasader åt båda långsidorna. Byggnaden är 
belägen på en låg stengrund. Stommen är till delar sannolikt 
i timmer samt klädd med grå locklistpanel med oprofilerad 
locklist. Panel samt snickerier var nya vid 1988 års inventering. 
Dörrarna är pardörrar med fiskbensmönstrad panel och är för-
sedda med överljusfönster. Taket är täckt med enkupigt tegel. 
De vita fönstren är kopplade tvåluftsfönster med spröjsar och 
ligger parvis mot gatan. Även fodren är vita.
På fastigheten, och vettande mot Postgatan ligger en f d mang-
elbod, en funktion den hade fram till 1966. Byggnaden är klädd 
med locklistpanel med åslist. Taket täkt med enkupigt tegel. 
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Värden att bevara: Husets storlek, takform, utformning, fönst-
rens utformning, entréerna med de klassicistiskt inspirerade 
förstukvistarna, granitgrunden. Den fd mangelbodens storlek 
och utformning.
Motivering: Husets särpräglade utseende och tidigare funktion 
som flerfamiljsboende ger huset ett stort kulturhistoriskt värde. 
Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande byggnader i Greb-
bestad och har ett mycket stort miljömässigt värde för gatubil-
den utmed Bergsgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

Grebbestad 2:78
Bergsgatan 11

Byggår: Före 1825 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 83a/stg 98
Historia: Om årtalet stämmer har byggnaden förändrats mycket 
under 1800-talet då huset har mer karaktär av sent 1800-tal än 
tidigt. På foto från 1875 är byggnaden på platsen mycket lägre 
än idag. 
Beskrivning: Byggnaden är ett större dubbelhus uppfört i 
timmer samt klätt med locklistpanel och vitmålat. Grunden är 
av kvaderhuggen granit. Taket är täckt med tvåkupigt tegel. 
Fönstren är i huvudsak sentida tvåluftsfönster och småspröjsade 
med åtta rutor i varje båge. Utmed långsidan mot gatan är huset 
försett med mezzaninfönster. I gavelfältet åt sjösidan finns idag 
ett stort fönsterparti. Åt gatan är byggnaden försedd med fron-
tespis och framför denna finns en balkong. Denna bärs upp av 
en förstukvist, som är glasad på sidorna men öppen åt gatan och 
med rika snickerier av 1910-talstyp. Förstukvisten är även den 
försedd med en kvaderhuggen sockel av granit som är dekora-
tivt utkragad uppåt. Förstukvistens fönster är korspostfönster 
med en konstfullt v-formad spröjsarning i övre fönsterluften.
Värden att bevara: Förstu/förstukvisten, stengrunden, fönster-
sättning.
Motivering: Huset har förändrats mycket under 18- och 1900-
talet och har mycket litet av sin tidiga 1800-talskaraktär kvar. 
Entrépartiet är ett av de finaste exemplen på snickerimodet runt 
sekelskiftet 1900. Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande 
byggnader i Grebbestad och har stort miljömässigt värde för 
gatubilden utmed Bergsgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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Grebbestad 2:77
Bergsgatan 13
 
Byggår: Före 1825 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 85a/ stg 97
Historia:
Beskrivning: Byggnaden är en relativt låg byggnad, uppförd på 
dubbel bredd med dubbelhusplan men med mittförstu. Huset 
står på en spritputsad, stengrund. Stommen är av timmer och 
byggnaden är utvändigt delvis klädd med locklistpanel, med 
hög kälad list, samt delvis med masonit. Överst på fasaden finns 
en bred profilerad list som löper runt hela huset. Taket är täckt 
med enkupigt tegel och takfotsbrädorna är figursågade. Fönst-
ren är nyare men troligen utformade som dess föregångare. De 
är vita, kopplade tvåluftsfönster med spröjsar. Fönsterfodren är 
mörkblå och har enkel profilering. Entrén mot gatan är försedd 
med klassicistiskt tympanonfält. Dörren är en fiskbensmönstrad 
dubbeldörr och ovan denna finns ett överljusfönster.
På fastigheten in mot gården finns en förrådsbyggnad.
Värden att bevara: Entréns utformning, granitgrunden, de en-
kupiga tegelpannorna, de figursågade detaljerna.
Motivering: Huset har många äldre detaljer kvar och sin karak-
tär bevarad. Entréns utformning bidrar starkt till huset karaktär. 
Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande byggnader i Greb-
bestad och har stort miljömässigt värde för gatubilden utmed 
Bergsgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Grebbestad 19:20
Bergsgatan 4

Byggår: Före 1825 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 81a-c/stg Höken 20
Historia: Om huset är detsamma sedan tidigt 1800-tal så 
byggde man till samt höjde huset några stockvarv i början av 
av 1900-talet. Senare förändringar, utförda under 1950-talet är 
byte av fönster och dörr mot gatan (där det även tidigare fanns 
parställda fönster och en dubbeldörr) samt tillkomst av taklyft 
i samband med att vinden inreddes. Dörr med karosseripanel 
samt entrétak är också från 1950-talet.
Beskrivning: Byggnaden är uppförd på dubbel bredd med tre 
rum och kök och hall mitt på fasaden. Huset är uppfört i timmer 
och klätt med vit locklistpanel. Taket är täckt med enkupigt te-
gel.Vindskivorna är profilerade. Det finns ett taklyft åt nordväst 
och en frontespis med balkong åt sydost. Grunden är uppmurad 
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av skärvsten. På framsidan har  de parställda fönstren återställts.  
Fönstren är nytillverkade och består av både sidohängda kopp-
lade tvåluftsfönster samt av pivothängda fönster indelade i sex 
rutor. Fodren är vita.
På tomten finns en uthusbyggnad med pulpettak som nyttjats 
som vedbod samt avträde.
Fastigheten har stor tomt med terraseringar av granitblock.
Värden att bevara: Fönstrens utformning, granitgrunden, den 
parställda fönstersättningen på framsidan.
Motivering: Huset har förändrats mycket under 18- och 1900-
talet och har mycket litet av sin tidiga 1800-talskaraktär kvar. 
Genom senare tids renovering har huset återfått en äldre prägel.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Grebbestad 10:13
Bergsgatan 2
  
Byggår: Före 1825 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 79/ stg Duvan 13
Historia: Bland tidigare ägare finns fam. Gavén, tullmästare 
som köpte huset 1936. Husets detaljer talar för att huset har 
genomgått renoveringar, dels under 1880-talet, dels under 1920-
talet.
Beskrivning: Byggnaden står på grund av kvaderhuggen granit 
och grunden är försedd med med fin rundad fog. Stommen är av 
timmer och fasaden är klädd med locklistpanel med profilerad 
list, samt masonite med locklist på tillbyggnaden åt Bergsgatan. 
Taket är täckt av betongpannor. Fönstren är T-formade utom 
i utbyggnaden samt åt baksidan där de är ospröjsade två- och 
treluftsfönster. Det utskjutande mittpartiet åt Bergsgatan är 
troligen uppfört mellan 1920-40-talen. Taket har profilerade 
taktassar. 
Till fastigheten hör en vedbod/gäststuga med källare. Byggna-
den är tillbyggd med en källardel i betonghålsten i en plan med 
terrass ovan. En snedtäcka finns utbyggd på gaveln åt nordost. 
Värden att bevara: T-postfönstren, granitgrunden.
Motivering: Huset har förändrats mycket under 18- och 1900-
talet och har mycket litet av sin tidiga 1800-talskaraktär kvar. 
Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande byggnader i Greb-
bestad och har ett visst miljömässigt värde för gatubilden utmed 
Bergsgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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6.10 Kaptensgatan, Snappegatan, Henriksbergsvägen

6.10.1 Kulturmiljöer

K7

K8

K7 - Kaptensgatan
Beskrivning: Kaptensgatan är en kullerstensbelagd gränd som 
går parallellt med Nedre Långgatan mellan Bergsgatan och 
Snappegatan. På ena sidan ligger bostadshusen och på den 
andra ligger uthusen. Bostadshusen är mycket välbevarade 
från tillkomsttiden. En övre trädgård som tidigare tillhört 
Kaptensgården är uppbyggd med naturstensmur öster om 
Kaptensgatan.
Motivering: Kaptensgatan är en väl sammanhållen miljö och 
med såväl gatan som den omgivande bebyggelsen utgör den en 
mycket autentisk miljö från 1800-talets mitt.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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Grebbestad 10:15
Kaptensgatan 4 

Byggår: 1841 eller före 1825 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 77a/ Duvan 15
Historia: 
Beskrivning: Husets västra gavel ligger mot Kaptensgatan och 
södra långsidan längs med Bergsgatan. Byggnaden är uppförd i 
timmer och har knutlådor i hörnen samt på långsidorna. Grun-
den är en putsad stengrund. Fasaden är tilläggsisolerad i sen tid 
och klädd med vit locklistpanel. Huset är försett med tillbyggd 
förstu mot Kaptensgatan. Taket är täckt med tvåkupigt tegel och 
vita vindskivor. Fönstren är nya, vita, kopplade tvåluftsfönster 
med spröjsar. Fodren är blå. På sydöstra långsidan sitter två av 
fönstren i par. På gaveln sitter en emaljskylt där det står ’Au-
gustas A.D 1841’.
Värden att bevara: Fönsterutformningen, de parställda fönstren 
åt söder, stengrunden, knutlådorna, husets volym och proportio-
ner.
Motivering: Huset är ett av de få på Bergsgatan som har en 
bevarad tidig 1800-talskaraktär. Huset är ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och har ett stort 
miljömässigt värde för gatubilden utmed Kaptensgatan och 
Bergsgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

K8 - Snappegatan
Beskrivning: Snappegatan slingrar sig uppför bergssluttningen 
från Nedre Långgatan till Övre långgatan. Den är idag 
asfaltsbelagd men man anar knotten i kanterna. För att få 
planare ytor i trädgårdarna har man med hjälp av granitmurar 
byggt terrasser. Till skillnad från flera andra gator har flera av 
husen här vita spjälstaket mot gatorna. Tomtytorna storlek har 
här gett möjlighet till något större trädgårdar. På några ställen 
här har man tidigare bedrivit jordbruk men ladugårdarna är alla 
numera rivna.
Motivering: En väl sammanhållen miljö och bevarad äldre 
bebyggelsestruktur.
Kulturhistorisk bedömning: Klass 1

6.10.2 Byggnader
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Grebbestad 7:3
Kaptensgatan 5

Byggår: Före 1825 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 76a/ Berget 3
Historia: Enligt foto från 1875 var huset längre och södra delen 
av huset låg då på nuvarande grannfastigheten, Grebbestad 7:4. 
Huset var tidigare rödmålat. 
Beskrivning: Huset är sammanbyggt med grannfastigheten 
Grebbestad 7:4, Kaptensgatan 7.
Värden att bevara: -
Motivering: Huset har förändrats mycket under 1900-talet och 
har mycket litet av sin 1800-talskaraktär kvar.
Kulturhistorisk bedömning: -

Grebbestad 2:98
Kaptensgatan 

Byggår: 
Fd husnummer/stadsäga: nr 104c, 105c/ stg 123+125+129
Historia: Fastigheten är bebyggd med uthus som tidigare 
tillhört bostadshusen på andra sidan gatan, men som genom 
kvartersindelningen som gjordes i samband med friköpandet 
av marken och den äldsta planläggningen kom att hamna på 

Grebbestad 7:4
Kaptensgatan 7

Byggår: 1892.
Fd husnummer/stadsäga: nr 76½a/ Berget 4
Historia:   
Beskrivning: Husets stomme är av timmer och fasaden är klädd 
med vit locklistpanel. Taket täckt av betongpannor. Fönstren är 
genomgående av senare datum vilket även gäller fodren.  
Värden att bevara: -
Motivering: Huset har förändrats mycket under 1900-talet och 
har mycket litet av sin ursprungliga karaktär kvar.
Kulturhistorisk bedömning: -



Kulturhistorisk bebyggelseinventering Grebbestad- 117 

Grebbestad 7:2
Kaptensgatan 3 (Kaptensgården)

Byggår: 1700-talet, höjning 1846, breddning och förlängning 
1956.
Fd husnummer/stadsäga: nr 105a/ Berget 2
Historia: Ursprungligen en 1-plans framkammarstuga med loft. 
1846 höjdes byggnaden till två hela plan och 1856 breddades 
byggnaden åt Kaptensgatan med en loftgång samt åt söder med 
ett rum i varje plan. 
1838 blev skepparen Olaus Jonasson ägare till fastigheten och 
det är han som sedan låter bygga till huset. Hans efterföljare 
var alla kaptener/skeppare och därav har byggnaden fått sitt 
namn. Under 1900-talet ägdes huset av Elsa Johansson som vid 
sin död testamenterade fastigheten till Tanums Kommun med 
syftet att användas som hembygdsmuseum. Kommunen övertog 
fastigheten 1974. Trädgården med tillhörande uthus som ligger 
på andra sidan Kaptensgatan ingick inte i donationen till komm-
nuen och såldes därför till privatpersoner. Till fastigheten hörde 
även en sjöbod som låg på marken som numera utgör fastighe-
ten Grebbestad 2:94. Därifrån har också gått ut en brygga som 
beskrivs som ”slaskebryggan”, då man enligt traditionen släng-
de sitt hushållsavfall där. Bryggan ska ha utgjort den enda bryg-
gan i Grebbestadskilens inre, där tilläggning av båt var möjlig.
Byggnadens underhåll har varit eftersatt sedan 1970-talet men 
en utvändig restaurering gjordes under 2008. Rötskadat material 
ersattes, fönstren restaurerades och fasaderna målades. Innan 
restaureringen var både fasaderna och fönstren vita. 

egen fastighet. Hus nr 104c ( t.h på bilden) har tidigare tillhört 
bostadshuset på nuvarande fastigheten Grebbestad 2:97, Kap-
tensgatan 1 och hus nr 105c (t.v i bilden) har tidigare varit uthus 
till Grebbestad 7:2, Kaptensgatan 3.
Beskrivning: Bodarna är enkla byggnader uppförda med pul-
pettak och vit locklistpanel. Grunden består av tuktad fältsten.
Värden att bevara: Byggnadernas enkelhet.
Motivering: De två bodarna tydliggör det ursprungliga bebyg-
gelsemönstret i Grebbestad och även i de flesta kustsamhällen, 
där marken betraktades som gemensam och där det sågs som 
mest naturligt att placera sitt uthus mitt för entrédörren på andra 
sidan gatan istället för, som det är idag, bakom det egna huset 
och inne på den egna tomten och kvarteret. Bodarna är ett par 
av flera äldre karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och 
har ett mycket stort miljömässigt värde för gatubilden utmed 
Kaptensgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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Grebbestad 2:97
Kaptensgatan 1

Byggår: Före 1825 (enl. Mats Hansson).Tidstypisk utformning 
från mitten av 1800-talet. 
Fd husnummer/stadsäga: nr 104a/ stg 127+128
Historia: I Grebbestads äldsta husnummerförteckning 1792-
1821 har huset nummer 9 och har sannolikt funnits redan om-
kring 1760. ”Blå bandet” och Mor Claras Kafé (1950-talet) har 
funnits i huset.
Beskrivning: Byggnaden är uppförd på dubbel bredd och har 
en planlösning liknande tvåkammarhuset med två rum på var 
sida om entrén samt två rum på var sida om köket åt baksidan. 
Byggnaden är uppförd i timmer samt klädd med locklistpanel 
samt målad i en gråvit nyans. Grunden är av tuktad fältsten. 
Byggnaden är försedd med en bred profilerad list i takfoten 
och rika profileringar finns även på fönstrens över- och un-
derstycken samt i dörrfodren som är försedda med kanellyrer. 

Kaptensgården blev byggnadsminne i december 2008.
Beskrivning: Byggnad uppförd i 2½plan med timmerstomme 
samt stolpverk med tegelfyllnad. Grunden består av otuktade 
stenblock. På sadeltaket ligger enkupiga tegelpannor. Fasaden 
är klädd med vit lockläktpanel med lockläkt i varierande bredd 
med handhyvlade profiler. Södra fasaden har en yngre panel 
med enkel locklist. På västra fasaden, mot trädgården är fönst-
ren symmetriskt placerade och består av tvåluftsfönster med 
spröjsar. Fönstren är gulgrå och fodren i empirestil är vita. På 
östra fasaden är fönstren mer oregelbundet placerade och består 
bl a av fönster i 1700-talsstil. Huvudentrén är centralt placerad 
på fasaden mot Kaptensgatan och består av en fiskbensmönstrad 
pardörr. I norr är huset sammanbyggt med Kaptensgatan 1 med 
en bodbyggnad där köksingången är placerad. Boden har även 
en ingång från trädgårdssidan. Trädgården tillhör en av de äldre 
planerade trädgårdarna i Grebbestad och har en representativ 
karaktär. Kaptensgatan är kullerstensbelagd.
Värden att bevara: Hela byggnaden såväl exteriört som interi-
ört, såväl utseende som material.
Motivering: Huset är unikt, dels genom att vara mycket väl-
bevarat från senare delen av 1800-talets mitt, dels genom dess 
ovanliga och spännande byggnadshistoria. Det kulturhistoriska 
värdet förhöjs genom sitt typiska läge i direkt anslutning till den 
kullerstensbelagda Kaptensgatan. Huset är ett av flera karak-
tärskapande byggnader i Grebbestad och har ett mycket stort 
miljömässigt värde för samhällets centrala delar.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
Källa:  Krus, Roos; 1998, samt Byggnadsminnesförklaringen Länststyrelsen, 2008
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Grebbestad 2:109
Snappegatan 2 (”Går´n”)

Byggår:  I nocken finns inristat årtalet 1795. Årtalet står också 
på en skylt ovanför entrén.
Fd husnummer/stadsäga: nr 102a (1885), 103a (1909)/ stg 158
Historia: Byggnaden exemplifierar ett äldre skede av Greb-
bestad då här fanns ett fåtal mindre gårdar insprängda i det i 
övrigt fiskepräglade samhället. Till huset har tidigare funnits en 
ladugård som revs på 1940-talet. Ladugården låg på nuvarande 
fastighet Grebbestad 2:110, vilken numera är obebyggd. Häri-
från bedrevs jordbruk och djuren hade sitt bete på tillhörande 
mark på Svinnäs västra sida.
Beskrivning: Huset består av en ursprunglig byggnadskropp 
i 1½ plan utmed Snappegatan samt en senare sammanbyggd 
vinkelställd byggnadsdel i en våning med snedtak, parallellt 
med N Långgatan. Den finns med på 1909 års karta men inte på 
kartan från 1885. I innerhörnet av denna gård sticker spismuren 
fram ur fasaden. Ett bislag med nytillverkade fiskbensmönst-
rade pardörrar finns åt Snappegatan. Grunden består av putsad 
och gråmålad granit. Byggnaden är klädd med röd locklistpanel 
med oprofilerad locklist och har tilläggsisolerats under senaste 
decennierna. På entrétillbyggnaden (bislaget) sitter stående 
pärlspontspanel. Taket är täckt med nytt enkupigt tegel. Taket 
saknar taköverhäng och har mycket litet takutsprång, vilket 
tillsammans med knutlådorna tydliggör byggnadens ansenliga 
ålder. De vita vindskivorna är profilerade. Fönstren är vita, 
kopplade, tvåluftsfönster med spröjsar både med två, tre och sex 
rutor i varje båge. Byggnaden är interiört som exteriört mycket 
välbevarad. 
Värden att bevara: Husets utformning och storlek, fönstren, 
granitgrunden, det lilla taköverhänget/takutsprånget, murstock-

Dörren är en fiskbensmönstrad inåtgående dubbeldörr och ovan 
denna finns ett överljusfönster. Entrépartiet kröns av ett tympa-
nonfält. En förstukvist med ett pulpettak buret av kälade stolpar 
och utmed dess räckverk och vindskivor finns lövsågerier från 
ett senare skede. Utmed långsidan åt Nedre Långatan finns en 
altan. 
Värden att bevara: Fasaderna, fönster och fönstersättning, en-
trépartiet, övergripande form och proportioner.
Motivering: Byggnaden utmärker sig med sin storlek och 
mycket begränsade taksprång, sin rytmiska fönstersättning. 
Huset är mycket välbevarat och är ett av flera äldre karaktärs-
skapande byggnader i Grebbestad och har ett mycket stort 
miljömässigt värde för samhällets centrala delar.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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Grebbestad 10:9
Snappegatan 1

Byggår: En inristning i takåsen anger tillkomståret till 1897. 
Fd husnummer/stadsäga: nr 102a/ Duvan 9
Historia: Huset var under en tid klädd med eternitskivor men 
återfick locklistpanel vid en ombyggnad 1977 då också förstu-
kvisten tillkom.
Beskrivning: Byggnaden är ett dubbelhus med mittförstu. 
Byggnaden är uppförd i timmer. Grunden består av tuktad 
fältsten. Takfoten är figursågad. Taket är belagt med betongpan-
nor. Fönstren är i huvudsak moderna blå, spröjsade, kopplade 
två- och treluftsfönster. I gavelröstet finns tre trekantiga spröj-
sade fönster.  Fönsterkarmarna liksom fodren är vita. Åt väster 
finns en frontespis med nya vita fönster, kopplade, spröjsade 
tvåluftsfönster. Åt samma håll finns ett utbyggt pannrum vars 
tak nyttjas som altan. På tomtens entresida är marken belagd 
med kullersten.
Värden att bevara: Markbeläggning med kullerstenen, granit-
grunden.
Motivering: Huset har förändrats något under 1900-talet och 
har litet av sin 1800-talskaraktär kvar. Huset är ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och har ett visst 
miljömässigt värde för gatubilden utmed Bergsgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Grebbestad 2:108
Snappegatan 4

Byggår: Det finns olika uppgifter, dels kring 1890, dels mellan 
1835-45 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 101a/ stg 157
Historia: Bostadshuset uppfördes av skeppare Gustav Mattson. 
På foto från 1875 ligger det ett lägre hus på platsen. Antingen 
byggdes ett nytt hus eller så höjdes det befintliga 1890. Fönst-
ren är bytta under 1950-talet till två- och treluftsfönster utan 

ens placering.
Motivering: Huset är välbevarat både interiört och husets 
karaktär exteriört. Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande 
byggnader i Grebbestad och har ett mycket stort miljömässigt 
värde för samhällets centrala delar.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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spröjsar. Gavelsidofönstren byttes till kvadratiska fönster utan 
spröjsar vid samma tid. Vid 1988 års inventering var vindski-
vorna figursågade.
Beskrivning: Byggnaden är i timmer med mellanväggar i plank. 
Grunden består av huggen granit. Fasaden är klädd med vit 
locklistpanel med åslist. Överst på fasaden sitter en profilerad 
list. Takfoten är figursågad. Taket är täckt med röda betongpan-
nor. På takfallet åt väster finns ett taklyft som tillkom under 
1970-talets början.
Fönstren är vita, kopplade två-och treluftsfönster som nämnts 
ovan. Åt östsidan finns tre mezzaninfönster med spröjsar och 
bevarade foder. I övrigt är fodren enkla, moderna. Alla foder är 
blå. Förstukvisten är ny där det äldre frontonöverstycket som 
tidigare var fäst vid väggen har flyttats ut. De kannelyrförsedda 
sidostycken vid entrédörren är dock kvar på ursprungsplatsen. 
Den utbyggda förstun är omklädd med enkel locklistpanel. 
Värden att bevara: Husets äldre fönster och foder, granitgrun-
den, dörrfodren. 
Motivering: Huset har förändrats mycket under 18- och 1900-
talet och har mycket litet av sin tidiga 1800-talskaraktär kvar. 
Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande byggnader i Greb-
bestad och har ett visst miljömässigt värde för gatubilden utmed 
Snappegatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Grebbestad 2:106
Snappegatan 6
 
Byggår: Byggnaden är, enligt uppgift, sannolikt Grebbestads 
äldsta hus och den äldsta delen skall vara från 1709 enligt ett 
inskuret årtal i timmerväggen.
Fd husnummer/stadsäga: nr 100a/stg 155
Historia: Byggnaden byggdes till i vinkel 1915. Huset var tidi-
gare försett med svalgång utmed långsidan mot sjön men denna 
är numera till största delen inbyggd. Byggnaden har fungerat 
som gästgiveri och som bostad och varefter att huset byggdes 
till, uppdelat i tre lägenheter. Vid 1988 års inventering hade 
vinden äldre fönster med enkla bågar och taket var belagt med 
enkupiga tegelpannor.
Beskrivning: Huset är uppfört i timmer i den äldre delen och 
försedd med knutlådor åt ena långsidan. Fasaden är klädd med 
ljusbeige locklistpanel. Överst på fasaden sitter en profilerad 
list. Byggnaden har vita, moderna, spröjsade tvåluftsfönster 
på nedervåningen och på vinden, moderna pivothängda sex-
delade fönster. Fodren och vindskivorna är blå. Entrédörrarna 
är moderna men källardörren är av äldre typ och försedd med 
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Grebbestad 10:10
Snappegatan 3

Byggår: Före 1825 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 99a/ Duvan 10
Historia: 
Beskrivning: Byggnaden är en låg byggnad belägen utmed 
Snappegatan som är sammanbyggd med en uthusbyggnad i 
hörnet mot Henriksbergsvägen. Bostadshuset är uppfört i tim-
mer medan den senare sannolikt är byggd i stolpverk. Husen är 
klädda med vitmålad locklistpanel med profilerad list. Fönstren 
är från senare tid med spröjsar på inre bågen. Fönsterfodren är 
blåmålade liksom de sentida fönsterluckorna. Uthusbyggnaden 
står på en grund av kvaderhuggen granit. Grunden på bostads-
huset är spritputsad. På taket ligger betongpannor.
Värden att bevara: Husens volym och proportioner, stengrun-
derna.
Motivering: Husen är två av flera äldre karaktärsskapande 
byggnader i Grebbestad och har stort miljömässigt värde för 
gatubilden utmed Snappegatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II-III

handsmidda gångjärnsbeslag. Taket är belagt med röda betong-
pannor och den nedre av de tre vindskivorna är profilhyvlade. 
Enligt uppgifter från ägaren var timmerkonstruktionen delvis 
utförd av sexkantigt bilat timmer.
På fastigheten finns en uthusbyggnad uppförd som tvättstuga, 
utedass och förråd. Byggnaden är troligen tillkommen under 
början av 1900-talet. Byggnaden är klädd med locklistpanel. 
Tvättstugedelen försedd med liggande sexdelat fönster och ett 
liggande överljusfönster finns över dassdörren. 
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, svalgången, 
knutlådorna, planlösningen.
Motivering: Den ursprungliga byggnadsdelen är med sin ålder 
att anse som en unik byggnad i de bohuslänska kustsamhällena. 
Dess planlösning kan berätta mycket om boendet under 1700-
talet. De moderna fönstren minskar dock dess värde. Huset är 
ett av flera äldre karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och 
har ett mycket stort miljömässigt värde för gatubilden utmed 
Snappegatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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Grebbestad 10:11
Henriksbergsvägen 1

Byggår: Före 1825 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 97a/ Duvan 11
Historia: 
Beskrivning: Byggnaden är en låg byggnad med brutet tak. 
Byggnaden kan ha en stomme av liggande timmer och är klätt 
med locklistpanel samt målad i ljusgrön kulör. Fönstren är på 
södra fasaden målade i engelskt rött och på östra fasaden må-
lade vita medan fodren är vita på samtliga. Taket är belagt med 
enkupiga tegelpannor. Utmed gaveln åt norr finns en tillbyggd 
förstu. Husets karaktär skiljer sig åt mellan söder och öster.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, småskalig-
heten.
Motivering: Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande 
byggnader i Grebbestad och har ett stort miljömässigt värde för 
gatubilden utmed Henriksbergsvägen.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Grebbestad 10:12
Henriksbergsvägen 3

Byggår: Bostadshuset anses uppfört 1849.
Fd husnummer/stadsäga: nr 96a/ Duvan 12
Historia: Byggnaden har tidigare kallats Henriksberg och har 
givit upphov till gatan med samma namn. Huset genomgick 
även stora förändringar på 1940-talet. Bland annat fick huset ett 
taklyft åt nordväst, samt en frontespis åt sydost. 
Beskrivning: Huset står direkt på berghällen och har en grund 
av betonghålsten efter att huset lyfts på 1940-talet. Huset är 
uppfört i timmer samt har tills nyligen varit klätt med eterni-
skivor men en profilerad takfotsbräda antyder att huset tidigare 
haft profilerad stående panel. Huset har idag närmast formen av 
ett trefrontshus på grund av den breda frontespisen åt sydost.  
Taket har varit täckt med enkupigt tegel. En renovering hade 
precis påbörjats vid inventeringstillfället, vilket gör att kom-
mande material är okänt. Fönstren är idag gröna, ospröjsade, 
kopplade två- och treluftsfönster. Huset är tillbyggt  med en 
tvättstuga i sluttningen vars platta tak tjänstgör som altan. På 
fastigheten finns ytterligare en förrådsbyggnad.
Värden att bevara: -
Motivering: Huset har förändrats mycket under 1900-talet och 
har mycket litet av sin 1800-talskaraktär kvar.
Kulturhistorisk bedömning: -
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Grebbestad 19:21
Henriksbergsvägen 2

Byggår: Bostadshuset kan beläggas från 1858. 
Fd husnummer/stadsäga: nr 95a/ Höken 21
Historia: Bostadshuset har fungerat som strykinrättning. Flera 
ombyggnader gjorda efter 1940.
Beskrivning: Byggnaden är belägen överst på en avsats i 
berget.  Huset är uppfört i timmer och resvirke. Huset har idag 
en närmast korsformad plan men kan ha sitt ursprung som 
enkelstuga som senare byggts till. Grunden består av putsad 
och målad granit. Byggnaden är försedd med taklyft utmed 
båda takfallen. Fasaden är klädd med gul fasadplåt samt lock-
panel och är tilläggsisolerad. Taket är täckt med tvåkupiga röda 
betongpannor. Fönstren är kopplade, ospröjsade tvåluftsfönster, 
några har vita bågar, några har bruna, karmarna är vita. 
Värden att bevara: -
Motivering: Huset har förändrats mycket under 1900-talet och 
har mycket litet av sin 1800-talskaraktär kvar.
Kulturhistorisk bedömning: -

Grebbestad 19:22
Snappegatan 5
   
Byggår: Skall vara byggt runt 1850.
Fd husnummer/stadsäga: nr 93 (1885) nr 94a (1909)/ Höken 
22
Historia: Har inhyst brödbutik samt mjölkaffär. Huset tillhörde 
i äldre tid Thoréngården, vars bostadshus låg på fastigheten.
Beskrivning: Huset ligger vid det i folkmun så kallade ”Pers-
arnes torg” och är byggt på enkel bredd, i 1½plan. Grunden är 
uppmurad av tuktad fältsten. Fasaderna är klädda med vit lock-
listpanel med både åslist och rundad oprofilerad list. Klädseln 
avslutas uppåt mot en profilerad list. På taket ligger enkupiga 
tegelpannor. De vita vindskivorna är profilerade och takfoten är 
figursågad. Åt öster sitter ett tvåluftsfönster med spröjsar, samt 
ett par mindre fönster utan spröjsar. Dessa är vita och har blå 
äldre foder. Åt väster och norr sitter ospröjsade en- och tvålufts-
fönster. Den västra fasaden är tilläggsisolerad. Huset har olika 
karaktärer och skiljer sig åt på östra och västra fasaderna.
Värden att bevara: Husets storlek, entréns utformning, granit-
grunden, de äldre fönstren åt öster.
Motivering: Byggnaden har på östra fasaden bibehållit sin tids-
typiska ursprungskaraktär men på övriga fasader präglas bygg-
naden i huvudsak av renoveringar under 1900-talet. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II-III
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Grebbestad 19:23
Snappegatan 7

Byggår: 1980-tal
Fd husnummer/stadsäga: nr 93 (1885) nr 94a (1909)/ Höken 
23
Historia: Har tidigare inrymt affär som drevs av Johan och 
Mikael Thorén, söner till ägaren till Persegården, Torin Persson. 
På foto från 1875 kan man se att på fastigheten ligger ett stort 
iögonfallande hus i 2½plan som inte har många likheter med 
nuvarande byggnad.
Beskrivning: Byggnad i 2½plan som ligger vid ”Persarnes 
torg”. Fasaden är klädd med vitt mexitegel, samt ljusblå lock-
listpanel. På taket ligger svarta betongpannor. På taket finns 
två frontespiser både åt söder och åt norr, som ligger högre än 
taket vilket ger huset en annorlunda siluett från väster och öster. 
Fönstren är alla ospröjsade. Åt norr, vid entrén är ett dubbelga-
rage med altan ovanpå, sammanbyggt med huset.
Värden att bevara: -
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning: -

Grebbestad 19:17
Snappegatan 9

Byggår: Någon gång mellan 1850-75 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 90 /Höken 17
Historia: I huset var det varulager, under samma tid som det 
var affär i grannhuset (Grebbestad 19:23, Snappegatan 7). Vid 
1988 års inventering var taket belagt med kurrugerad plåt. 
Fönstren på nedervåningen var spröjsade åt Övre Långgatan 
men ospröjsade åt väster. Fasaden avslutades uppåt mot en pro-
filhyvlad list och takkanten var figursågad. 
Beskrivning: Bostadshuset, som ligger vid ”Persarnes torg”, 
är troligtvis till ursprunget ett dubbelhus som senare förlängts. 
Förlängningen har en avfasning i södra hörnet som ett resultat 
av att det utmed gaveln tidigare gick in en gränd som numera 
har blivit tomtmark. Byggnaden är klädd med rosa liggande 
fasspontpanel.  På taket ligger svart plegel. Fönstren är vita, 
moderna, pivothängda. Snickerierna runt fönster är unika för 
orten och karaktärskapande och är, liksom fönstren, vita. På 
husets båda takfall finns det frontespiser. Åt Övre Långgatan 
finns en i sin tid tillkommen glasveranda med avfasade hörn. På 
fastigheten finns två komplementbyggnader.
Värden att bevara: Snickerierna runt fönstren, fönstrens ut-
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Grebbestad 19:16
Snappegatan 11
  
Byggår: Det finns olika uppgifter- Enligt Erik R. Eklund skall 
huset vara tillkommet runt 1870, enligt Mats Hansson skall det 
vara uppfört före 1825.
Fd husnummer/stadsäga: nr 91a/ Höken 16
Historia: Mellan åren 1910-1935 bedrevs bageri i huset.
Beskrivning: Byggnad i 1½plan som ligger vid ”Persarnes 
torg”. Fasaden är klädd med ljusgul locklistpanel samt i den 
övre delen av vägglivet med liggande bred pärlspontpanel. Att 
panelen växlats av med liggande panel överst på långsidorna 
kan möjligen antyda att huset är höjt i något skede. Taket är 
belagt med nytt enkupigt tegel. Grunden består av fältsten och 
skärvsten. Fönstren är lackade tvåluftsfönster med spröjsar. 
Fönsterfodren är gröna och moderna. Entrédörren, vilken är 
grön, är nytillverkad med spegeldörrsutförande med fyra små 
glasrutor i övre dörrspegeln överst som efterliknar ett överljus-
fönster.
Värden att bevara: Fönstren, granitgrunden, husets volym, 
proportioner och utformning.
Motivering: Huset är välbevarat och ett av flera äldre karaktärs-
skapande byggnader i Grebbestad och har ett stort miljömässigt 
värde för området kring ”Persarnes torg”.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

formning, den liggande panelen, det avfasade hörnet i söder 
som berättar om den tidigare gränden.
Motivering: Huset har en ålderdomlig karaktär, trots de nya 
inslagen, plåttak och pivothängda fönster. Huset är ett av flera 
äldre karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och har ett 
visst miljömässigt värde för området kring ”Persarnes torg”.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II-III

Grebbestad 2:99
Snappegatan 12 (”Munk-Augustas”)
 
Byggår: Bostadshuset är om man ser till detaljer och utform-
ning troligen byggt omkring 1885. Enligt Mats Hansson ska det 
ha funnits ett hus på platsen före 1825.
Fd husnummer/stadsäga: nr 110a/ stg 146
Historia: Munk-Augusta var en tvätterska som bodde i huset. I 
huset har bedrivits skomakeri samt läkarmottagning. Bostads-
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Grebbestad 2:101
Snappegatan 10

Byggår: Enligt Mats Hansson är huset uppfört före 1825. Ut-
formningen på huset antyder dock 1870-tal. 
Fd husnummer/stadsäga: nr 92a/ stg 149
Historia:
Beskrivning: Byggnaden ligger vid ”Persarnes torg” och är 
(sannolikt ) ett sk tvåkammarhus med förstu samt kök förlagt 
mitt i huset. Byggnaden är uppförd i timmer samt klädd med 
ljusgul locklistpanel. Fasaden är relativt nyligen bytt och sam-
ma gäller fönstren som är två- och treluftsfönster med spröjsar. 
Fodren har kannelyrer och understycket avslutas med en båg-
fris. Grunden är av råhuggen granit medan grunden till trappan 
är av kvaderhuggna granitblock. På den senare står stöttor som 
bär ett skärmtak och här finns ett räckverk med lövsågerier.
Värden att bevara: De parställda fönstren, fönstrens utform-
ning, snickeriernas utformning, husets volym och proportioner.
Motivering: Huset är välbevarat och ett av flera äldre karaktärs-

huset uppfördes sannolikt av byggmästare Karl Runehäll. På 
fastigheten har tidigare stått ett uthus innehållande avträde samt 
vedbod, vilket revs 1965. 
Beskrivning: Byggnaden har en planlösning motsvarande 
tvåkammarhuset. Byggnaden står på en stengrund vilken är hög 
och av tuktad fältsten åt norr och öster. Byggnaden är uppförd 
i timmer och klädd med stående gul profilhyvlad fasspontpanel 
på alla sidor utom utmed västgaveln. Taket är täckt med en-
kupigt tegel. Takfoten är figursågad. Fasaden avslutas mot en 
profilerad list. Förstun har en huggen granitsockel samt trappa. 
Förstukvisten är försedd med snickerier. Fönstren är relativt nya 
men av traditionell utformning med tre rutor i varje fönsterbåge. 
Under taknocken finns ett trekantigt fönster med fin spröjsindel-
ning. De trekantiga vindsvalefönstren saknar däremot spröjsar. 
Både fönster och foder är vita. Entrén har dubbeldörrar av äldre 
typ samt försedd med glas i de övre fyllningarna. Sidostyckena 
har kannelyrer. Åt baksidan finns en köksförstu.
Värden att bevara: Fasspontpanelen, profilerade och figurså-
gade detaljer, förstukvistens snickerier, fönsterutformningen, 
nockfönstret, granitgrunden.
Motivering: Huset är mycket välbevarat och ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och har ett stort 
miljömässigt värde för området kring ”Persarnes torg” samt för 
gatubilden utmed Övre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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Grebbestad 2:102
Snappegatan 8

Byggår: Hus 1: På kartan från 1885 finns ett hus på platsen men 
enligt foto från 1875 så är huset mycket lägre. Hus 2: Enligt 
Mats Hansson är huset uppfört någon gång mellan 1840-44. 
1909 finns alla idag befintliga byggnader redovisade. 
Fd husnummer/stadsäga: nr 93a-d (1909)/ stg 150
Historia: 
Beskrivning: Större bostadshus (hus 1) i 1½ plan troligen upp-
fört i timmer och idag klätt med gul fasadplåt. Grunden är av 
kvaderhuggen granit. Byggnaden har ett framskjutet mittparti åt 
söder och är åt norra långsidan sammanbyggd med en likaledes 
plåtklädd byggnadskropp i 1½ plan med pulpettak. Fönstren 
är dels av två-, samt treluftstyp utan spröjsar och mot nordväst 
pivotfönster.
I den norra delen av fastigheten finns ytterligare ett bostadshus 
(hus 2) klätt med locklistpanel med profilerad list samt målat i 
ljus gul kulör. Fönstren är i huvudsak tvåluftsfönster och vitmå-
lade. Taket är täckt med betongpannor. 
Värden att bevara: Källarfönstren och granitgrunden på hus 1, 
volym och stengrunden på hus 2.
Motivering: Husen (framförallt hus 1) har förändrats mycket 
under 1900-talet och har mycket litet av sin 1800-talskaraktär 
kvar.
Kulturhistorisk bedömning: Hus 1: - Hus 2: III

Hus 1

skapande byggnader i Grebbestad och har ett visst miljömässigt 
värde för området kring ”Persarnes torg”. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Hus 2
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6.11 Baggegatan

Grebbestad 2:103
Baggegatan 7

Byggår: Någon gång mellan 1844-50 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 98/ stg 151
Historia:
Beskrivning: Låg, men till ytan stor, byggnad uppförd i 1½plan 
med  timmerstomme samt klädd med locklistpanel. Grunden är 
putsad. Panelen, en locklistpanel med profilerad list, samt de 
pivothängda fönstren är samtliga bytta i sen tid och samtliga 
delar i byggnaden är idag vitmålade. Fönstren är av två- och 
treluftstyp med spröjsar. Åt söder finns en frontespis samt en 
förstukvist med valmat plåtklätt tak och åt norr finns en sned-
täcka utmed Baggegatan och bredvid den en altan i trä. Taket är 
täckt av enkupig tegel.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, stengrun-
den.
Motivering: Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande bygg-
nader i Grebbestad och har ett miljömässigt värde för gatubil-
den utmed Snappegatan och Baggegatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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Grebbestad 18:6
Baggegatan 5

Byggår: 1917-18
Fd husnummer/stadsäga: -/ Höjden 6
Historia: Huset var vid 1988 års inventering utvändigt klätt 
med masonite med profilerad locklist. Fönstren var ospröjsade 
kopplade två- och treluftsfönster. Planlösningen har ändrats och 
tidigare var entrén från husets nuvarande baksida. 
Beskrivning: Huset står i suterrängerrängläge på en grund av 
fint kvaderhuggna granitblock. Byggnaden har sannolikt en 
stomme av liggande plank. Byggnaden är tilläggsisolerad och 
utvändigt klädd med ljusgul locklistpanel med åslist. Huset har 
en gördelgesims mellan våningarna. Fönstren är nytillverkade, 
kopplade två- och treluftsfönster med enkel spröjsar, vilka san-
nolikt är bytta i anslutning till isoleringen. Fönster och foder är 
vita. Byggnaden har ett framskjutet mittparti åt söder. Åt norr 
finns en taklätta. På taket ligger tvåkupigt tegel. De figursågade 
vindskivorna samt takfotslisterna är nytillverkade. Åt väster 
finns en ny rotunda, panelad upptill och grunden klädd med 
granitskivor.
Ett förråd tillhör huset och är belägen på motsatta sidan om 
Målaregatan. Förrådet är ungefär samtida med bostadshuset. På 
fastigheten, bakom bostadshuset finns en hög granitskodd ter-
rass samt en stor altan.   
Värden att bevara: Granitgrunden, husets utformning.
Motivering: Huset har förändrats mycket under 1900-talet men 
genom senare tids renovering har huset åter fått en äldre prägel.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Grebbestad 18:5
Baggegatan 3

Byggår: Byggnaden finns med på karta från 1885 och från äldre 
foto från 1875. 
Fd husnummer/stadsäga: nr 108/ Höjden 5
Historia: På fotot från 1875 är huset ett lågt dubbelhus med 
parställda fönster på långsidan mot väster.
Beskrivning: Hus uppfört i 1½plan i dubbel bredd. Grunden 
är putsad och på taket ligger tvåkupiga röda betongpannor. 
Fasaden är klädd med vit locklistpanel. Huset är tilläggsisole-
rat. Takfoten är figursågad. Fönstren är ospröjsade, kopplade 
tvåluftsfönster. På norra gaveln sitter en extra skorsten utanpå 
fasaden.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner.
Motivering: Byggnaden präglas till stor del av den ombyggnad 
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Grebbestad 29:1
Baggegatan 2

Byggår: Bostadshuset sägs ha varit uppfört 1785 ( inristat i 
huset enligt tidigare ägare).  
Fd husnummer/stadsäga: nr 107/ Sparven 1
Historia: Huset beboddes tidigare av Albert Paulsson, ’Paul på 
torget’ och hans far. Huset har tidigare bestått av kök och rum. 
Byggnaden har troligen höjts ca tre stockvarv att döma av de 
synliga knutlådornas höjd. År 1954 breddades huset med två 
meter.
Beskrivning: Huset är i ursprungsdelen uppförd på en råhuggen 
stengrund och byggd i liggande timmer med inklädda utknutar 
åt öster. Fasaderna är klädda med gul locklistpanel med profile-
rad list. Taket täckt med tvåkupigt tegel. Entrén är försedd med 
trappa av huggen granit och en fronton med solmönster ovan-
för pardörrarna. Dörrarna är från 1950-talet och försedda med 
delvis rödlackade och delvis glasade pardörrar. Fönstren är nya, 
kopplade, två- och treluftsfönster med spröjsar. Både fönster 
och foder är vita. På takfallet åt väster finns det en plåtinklädd 
takkupa. Huset är tillbyggt åt söder med ett rum. På tomten 
finns en tvättstuga uppförd 1954. Fasaden klädd med locklistpa-
nel och taket täckt med enkupigt tegel.
Värden att bevara: Fönsterutformningen, granitgrunden
Motivering: Huset har förändrats mycket under 18- och 1900-
talet och har litet av sin ursprungliga karaktär kvar.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

som gjordes under 1900-talets mitt då det var vanligt att man 
helrenoverade de äldre 1800-talshusen på motsvarande sätt
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Grebbestad 2:125
Baggegatan 1

Byggår: Före 1885
Fd husnummer/stadsäga: nr 108½/ stg 173
Historia: Ett äldre hus som renoverades på 1950/60-talet. Det 
har också blivit tillbyggt på norra långsidan.
Beskrivning: 1½plans villa uppfört i timmer men klätt med gult 
fasadtegel och ospröjsade fönster. Fönstren är ospröjsade vitmå-
lade från ombyggnadstiden. Taket är lyft på långsidan åt nord-
ost varigenom husets sadeltak har fått en asymmetrisk form. Åt 
sydväst finns ett frambyggt mittparti i övervåningen som bärs 
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upp av pelare i tegel.
Sammanbyggt med bostadshuset finns ett panelklätt vitmålat 
garage med pulpettak. 
Värden att bevara: -
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning: -
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6.12   Övre Långgatan nr 2-14, 1
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Grebbestad 20:3 
Övre Långgatan 2

Byggår: Någon gång mellan 1850 och 1875 (enl. Mats Hans-
son).
Fd husnummer/stadsäga: nr 30/ Järnhandlaren 3
Historia: I huset har tidigare funnits järnaffär och färgaffär. En-
ligt muntlig källa har det även mellan 1900 och 1930 varit lager 
för sprängämnen i huset.
Beskrivning: Fastigheten ligger där Övre och Nedre Långgatan 
möts, vid platsen som kallas ’Kap horn’. Huset, som är uppfört 
med stolpverk, har magasinskaraktär. Grunden består av be-
tongblock och på taket ligger tvåkupiga tegelpannor. Det finns 
ett flertal olika sorters dörrar och fönster oregelbundet placerade 
i fasaden.
Värden att bevara: Magasinskaraktären, träfasaden, oregelbun-
denheten gällande fönster och dörrar.
Motivering: Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande bygg-
nader i Grebbestad och har ett miljömässigt värde för gatubil-
den utmed Gisslerödsbacken/ Övre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Grebbestad 20:2 
Övre Långgatan 4

Byggår: 1928
Fd husnummer/stadsäga: nr 30b/ Järnhandlaren 2
Historia: I huset har tidigare funnits grossistlager, elaffär, kon-
tor och lager. Det har byggts om 1971, 1985 och 1994.
Beskrivning: Byggnaden är tillbyggd och har höjts i omgångar 
och har en modern karaktär. Grunden består av betongblock och 
stommen av reglar. Fasaderna är klädda med vit locklistpanel. 
Fönstren är ospröjsade fönster av varierande storlek. 
Värden att bevara: -
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning: -
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Grebbestad 20:1
Övre Långgatan 6

Byggår: Troligtvis 1910-tal.
Fd husnummer/stadsäga: -/ Järnhandlaren 1
Historia: 
Beskrivning: Huset är uppfört i 1½plan på en grund av kvader-
huggen granit. Fasaderna är klädda med vit locklistpanel. Huset 
har ett litet takutsprång och en frontespis samt balkong ovanpå 
en förstukvist åt väster. På taket ligger tvåkupiga tegelpannor. 
Fönstren är sentida indelade i sex rutor och vitmålade. Fodren 
är ljusgrå. 
Värden att bevara: 
Motivering: Huset har förändrats mycket under 1900-talet men 
genom senare tids renovering har huset fått en äldre prägel.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Grebbestad 30:1
Övre Långgatan 8

Byggår: ca 1869
Fd husnummer/stadsäga: nr 119/ Spoven 1
Historia: Timmerstommen skall ha plockats ner ’någonstans 
i Tanum’ och sedan flyttats till nuvarande plats. Nuvarande 
ägarens farfars morfar Anders Sandberg, fd soldat, köpte huset 
1895 och hade ett skomakeri i en vedbod på tomten som kall-
lades ”Kajutan”. På 1920-talet installerades el i huset. 1968-69 
byggdes huset till på baksidan och fick därmed en tvättplats 
med dusch samt ett för den tiden modernt kök. Samtidigt fick 
huset direktvärmande radiatorer från att tidigare haft järnspis i 
köket och kokskamin i stora rummet som huvudsaklig värme-
källa. På 1970-talet byttes fönstren till kopplade tvåluftsfönster, 
trappa till vinden gjordes och vinden inreddes. 1981 installera-
des WC. 1971 såldes vedboden från 1896 till grannfastigheten 
pga nya gränsdragningar som gick tvärs igenom vedboden. 
1996 flyttades den över till grannfastigheten och 2005 byggdes 
en ny gäststuga.
Beskrivning: Ett litet hus uppfört i 1½plan med timmerstomme. 
Grunden består av tuktad fältsten. Fasaderna är klädda med gul 
locklistpanel. Huset har synliga knutlådor. På taket ligger äldre 
enkupiga tegelpannor. Fönstren är tvåluftsfönster med spröjsar. 
Både fönster och foder är vita.
På fastigheten ligger också en nybyggd gäststuga med regels-
tomme på tidigare vedbods grund av tuktad fältsten.
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Grebbestad 2:156
Övre Långgatan 10

Byggår: 1877 
Fd husnummer/stadsäga: nr 117a/ stg 220
Historia: Huset renoverades 1985-87.
Beskrivning: Byggnad uppförd i 1½plan med timmerstomme. 
Grunden består av tuktad fältsten. Fasaderna är klädda med vit 
locklistpanel. På taket ligger tvåkupiga tegelpannor. Huset har 
litet takutsprång och en frontespis åt väster med balkong ovanpå 
en glasveranda med fasad hörn. Fönstren är två- och trelufts-
fönster utan spröjsar. På gavlarna finns triangulära gavelsido-
fönster och där avslutas locklistpanelen uppåt mot en tandad 
list. 
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, stengrun-
den, de triangulära gavelsidofönstren.
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidsty-
piska ursprungskaraktär men byggnaden präglas ändå något av 
sentida renoveringar.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Grebbestad 2:157
Övre Långgatan 12

Byggår: 1870, 1968 (verkstaden)
Fd husnummer/stadsäga: nr 114/ stg 221
Historia: Huset har under de första trettio åren inrymt ett tyg-
färgeri. Sedan har huset tillhört familjen Lind. Glasmästare Ivan 
Lind ramade in tavlor, tillverkade och reparerade möbler. Hans 
mor var sömmerska och arbetade hemma. Innan verkstaden 
byggdes användes ett av rummen som verkstad. Huset restau-
rerades 2005 och har varit nominerat till Tanums kommuns 
Byggnadsvårdspris.
Beskrivning: Byggnad i 1½plan med timmerstomme. Grunden 
består av otuktad fältsten. Fasaderna är klädda med gul locklist-

Värden att bevara: Husets volym, proportioner och småskalig-
het, fönstrens utformning och parställda placering, stengrunden, 
tegelpannorna. 
Motivering: Huset är mycket välbevarat och ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och har ett mycket 
stort miljömässigt värde för gatubilden utmed Övre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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Grebbestad 2:158
Övre Långgatan 14

Byggår: ca 1900 (Ett hus finns på platsen 1885), 1965 (garage)
Fd husnummer/stadsäga: nr 115/ stg 222
Historia: Huset har ursprungligen varit ett bostadshus som även 
inrymde en hattaffär. 1942 byggdes den nedre våningen om 
för att inrymma landsfiskalkontor, vilket det gjorde fram till ca 
1965.  Efter 1965 var det bibliotek i huset och sedan kontor för 
Grebbestads Byggkonsult. Nu innehåller huset lägenheter.
Beskrivning: Byggnad i 1½plan med timmer och plank i stom-
men. Grunden består av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd 
med ljusblå locklistpanel. På taket ligger enkupiga tegelpannor. 
Fönstren är tvåluftsfönster utan spröjsar, med undantag från 
källaren som har tvåluftsfönster med spröjsar. Mot Övre Lång-
gatan är huset försett med en frontespis samt balkong ovanpå en 
förstu.
På fastigheten finns också ett garage som är byggt på  platta 
med regelstomme.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, granitgrun-
den.
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidsty-
piska ursprungskaraktär men byggnaden präglas ändå något av 
sentida renoveringar. Verksamheterna i huset ger dock huset ett 
samhällshistoriskt värde.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

panel med åslist. På taket ligger både äldre och nya enkupiga 
tegelpannor. Fönstren är tvåluftsfönster med spröjsar. Fönstren 
är vita och de enkelt utformade fodren är beige. På fastigheten 
finns även den fd glas/snickarverkstaden som nu fungerar som 
förråd samt ett fd utedass/vedbod/förråd som idag enbart fung-
erar som vedbod.
Värden att bevara: Husets volym, proportioner och utformning. 
Fönstrens placering och utformning.
Motivering: Huset är välbevarat och det har varsamt renoverats 
till ursprungligt utseende. Huset är ett av flera äldre karaktärs-
skapande byggnader i Grebbestad och har ett mycket stort 
miljömässigt värde för gatubilden utmed Övre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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Grebbestad 2:124
Övre Långgatan 1/Baggegatan

Byggår: trol 1920-tal (hus 1), sent 1900-tal (hus 2) 
Fd husnummer/stadsäga: nr 109b (hus 1), nr 109a (hus 2)/ stg 
172
Historia:
Beskrivning: Hus 1 - Utmed Långgatan står en förrådsbyggnad 
klädd med gulmålad locklistpanel. På taket ligger tvåkupiga 
tegelpannor. Fönstren är äldre tvåluftsfönster med spröjsar. Den 
äldre tvådelade typen av garageport är blåmålad.
Hus 2 - Bostadshuset på fastigheten är klädd med lockpanel 
samt gråmålad med vita våningskiljande lister. Huset är idag 
mycket ombyggt och förändrat från tillkomstiden.
Värden att bevara: De äldre fönstren och garageporten på hus 1
Motivering: Hus 1- Huset är ett av flera äldre karaktärsskapan-
de byggnader i Grebbestad och har ett visst miljömässigt värde 
för gatubilden utmed Övre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II (hus 1),  - (hus 2)

Hus 1

Hus 2
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6.13 Övre Långgatan nr 16-26, 3-17
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Grebbestad 19:18
Övre Långgatan 3
 
Byggår: Under perioden 1850-1875
Fd husnummer/stadsäga: nr 89a/ Höken 18
Historia: Takfoten var vid 1988 års inventering rikt profilerad.
Beskrivning: Byggnaden är belägen i ett mycket smalt parti 
mellan berg i väster och gatan i öster vilket också styrt husets 
utformning. Huset är uppfört i timmer och fasaderna är klädda 
med locklistpanel som är målad i mörkbrun kulör. Taket är be-
lagt med tvåkupigt tegel. Taksprånget är klätt med pärlspontpa-
nel. Fönstren är moderna, kopplade ospröjsade tvåluftsfönster. 
På fastigheten finns en förrådsbyggnad från 1970-80-tal.
Värden att bevara: Husets volym, proportioner och enkla ut-
formning.
Motivering: Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande bygg-
nader i Grebbestad och har ett miljömässigt värde för gatubil-
den utmed Övre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Grebbestad 19:19
Övre Långgatan 5
 
Byggår: 1885 (enl. Hans Hedängklev)  
Fd husnummer/stadsäga: nr 87/ Höken 19
Historia: Bostadshuset är uppfört av Johan Henriksson. På foto 
från 1930-talet kan man se att huset saknade frontespis och 
balkong. På var sida om entrén satt två parställda tvåluftsfönster 
med spröjsar. Entrédörren bestod av en enkelt utformad pardörr. 
Huset är under renovering vintern 2009.
Beskrivning: Fastigheten är belägen i korsningen mellan 
Bergsgatan och Övre Långgatan. Tomten är relativt stor och 
den västra delen består av berg. Huset är uppfört i 1½plan med 
timmerstomme och fasaderna är klädda med vit locklistpanel. 
Grunden består av tuktad fältsten. Taket är täckt av tvåkupigt 
tegel. Fönstren är insatta under 1940-50talen och är ospröjsade 
och i huvudsak treluftsfönster. Vindskivorna är figursågade 
med ”spetskant”. En frontespis med balkong framför finns åt 
söder. Ett uthus finns också på fastigheten.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner.
Motivering: Byggnaden förändrats under 1900-talet och har 
inte mycket av sin 1800talskaraktär kvar. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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Grebbestad 2:245
Övre Långgatan 16

Byggår: Troligtvis slutet av 1800-talet.
Fd husnummer/stadsäga: nr 88/ stg 238B
Historia:
Beskrivning: Byggnaden är uppförd i 1½plan med timmer-
stomme samt klädd med vitmålad locklistpanel. Grunden är 
råhuggen granit men är idag delvis spritputsad. Åt gaveln i syd-
väst finns en envåningstillbyggnad i form av en snedtäcka på 
vilken det idag finns en balkong. Byggnaden är även tillbyggd 
åt nordost, en tillbyggnad aningen högre än ursprungshuset och 
med nocken tvärs mot husets längdriktning varigenom huset har 
frontespiser förlagda ytterst utmed båda långsidorna. Åt norr 
finns ytterligare en frontespis och utmed gaveln åt söder finns 
en glasad veranda med plåtklätt pulpetttak och försedd med en 
uttrycksfull spröjsindelning. Taket är täckt med ett flackt be-
tongtegel av äldre typ. Fönstren är av olika datum och två- och 
treluftsfönster med spröjsar. Både fönster och foder är vita.
Värden att bevara: Glasverandan, fönstrens utformning, husets 
volym och proportioner.
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidsty-
piska ursprungskaraktär och är ett av flera äldre karaktärsska-
pande byggnader i Grebbestad och har ett miljömässigt värde 
för gatubilden utmed Övre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II-III

Grebbestad 24:5
Övre Långgatan 18

Byggår: 
Fd husnummer/stadsäga: nr ?/ Pallen 5
Historia:
Beskrivning: Byggnad uppförd i 1½plan. Fasaderna är klädda 
med grå locklistpanel. På taket ligger en äldre typ av betong-
pannor. Åt väster är huset tillbyggt i vinkel och på takfallet åt 
väster finns ett plåtbeklätt taklyft. Entrén ligger i en tillbyggd 
liten veranda i hörnet mellan huset och tillbyggnaden. Fönstren 
är sidohängda, kopplade två- och treluftsfönster, där bågarna är 
röda och karmarna, liksom fodren, är vita.
Värden att bevara: Husets volym och utformning, fönstrens 
utformning.
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidsty-
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Grebbestad 24:4
Övre Långgatan 20 

Byggår: Någon gång mellan 1850-75 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 66/ Pallen 4
Historia: Ägdes tidigare av skräddar Hansson som hade ateljé 
på övre våningen. På foto från 1930-talet kan man se att trappan 
mot gatan gick rakt fram istället för åt sidorna som de gör idag. 
Huset renoverades 2007.
Beskrivning: Byggnad uppförd i 1½plan med timmerstomme. 
Grunden är spritputsad. Fasaden är klädd med vit locklistpanel. 
Huset är tilläggsisolerat. Åt söder har huset fått en tillbyggd 
glasveranda/burspråk med balkong ovanpå. Fönstren är sido-
hängda, kopplade två- och treluftsfönster med spröjsar. Fönst-
ren är röda och de enkelt utformade fodren är vita. Åt norr sitter 
gavelsidofönster som är igensatta. Åt söder är fönstren vita 
pivothängda fönster. Entrén som ligger åt väster, åt gatan har en 
fronton ovanför dörren som är en modern röd dörr med lunett-
fönster i. På var sida om entrén sitter fönstren parvis.
Värden att bevara: Entrén mot gatan, frontonen över entrédör-
ren, fönstrens placering och utformning, husets volym, propor-
tioner och enkla utformning.
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidsty-
piska ursprungskaraktär och är ett av flera äldre karaktärsska-
pande byggnader i Grebbestad och har ett miljömässigt värde 
för gatubilden utmed Övre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II-III

Grebbestad 34:1
Övre Långgatan 7

Byggår: Byggnaden är troligen tillkommen under tidigt 1800-
tal.
Fd husnummer/stadsäga: nr 86/ Tullaren 1
Historia: Under en period har huset bebotts av en skomakare 
med verksamheten på fastigheten. Huset har även under första 

piska ursprungskaraktär och är ett av flera äldre karaktärsska-
pande byggnader i Grebbestad och har ett miljömässigt värde 
för gatubilden utmed Övre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II-III
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världskriget fungerat som lokal för skolbespisning.
Beskrivning: Husets plan består av tre rum i fil, en rumsindel-
ning som även finns redovisad genom knutlådor på fasaden. 
Byggnaden är uppförd i timmer samt klädd med vit locklistpa-
nel med profilerad list. Klädseln avslutas uppåt mot en profile-
rad list. Taket är täckt med enkupigt tegel. Den nedre vindski-
van är profilerad och blåfärgad, medan den övre är oprofilerad 
och vit. Grunden, vilken är mycket låg mot Övre Långgatan 
består av fältsten och skärvsten. Fönstren är kopplade tvålufts-
fönster med spröjsar. Bågarna är blå, karmarna är vita och så är 
också fodren. På fasaden mot Bergsgatan är de parställda. En-
trédörren är fiskbensmönstrad pardörr med foder försedda med 
kanelyrer. Dörren försedd med små fyrtantiga glasrutor. Utmed 
sydvästgaveln finns en köksentré i form av en snedtäcka. 
På fastigheten finns en förrådsbyggnad med pulpettak, uppförd 
i stolpverk och utvändigt masonitklädd. Taket är täckt med 
enkupigt tegel. 
Värden att bevara: Planlösningen, fönsterutformningen, de par-
ställda fönstren, köksingången samt entrén på gaveln mot Övre 
Långgatan, det enkupiga teglet, de profilerade detaljerna.
Motivering: Byggnaden är en av få hus från före 1850 som 
bevarat sin ursprungskaraktär. Huset är ett av flera äldre ka-
raktärsskapande byggnader i Grebbestad och har ett mycket 
stort miljömässigt värde för gatubilden utmed Övre Långgatan/
Bergsgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

Grebbestad 34:2
Övre Långgatan 9 (”Emma Magnussons”)

Byggår: Enligt ägaren skall huset vara uppfört kring 1890. 
Husets utformning talar dock för att det kan vara byggt tidigare 
under 1800-talet.
Fd husnummer/stadsäga: nr 65a/ Tullaren 2
Historia: Huset moderniserades 1967-70 och försågs då med 
nya fönster och dörrar. Fönstren var tidigare tvåluftsfönster med 
spröjsar och dörren hade ett överljusfönster. I huset har tidigare 
legat en sybehörsaffär som drevs fram till 1969. Vid 1988 års 
inventering var fasaden klädd med masonite med locklist.
Beskrivning: Byggnaden är uppförd i 1½plan med timmer-
stomme och fasaden är klädd med röd locklistpanel. Grunden 
är mycket låg och ligger nedanför gatunivå. Taket är belagt 
med enkupigt tegel. Taksprånget är litet. Fönstren är mestadels 
tvåluftsfönster med spröjsar där bågarna är vita och fodren är 
blå. Huset har sedan inventeringen 1988 renoverats i äldre stil. 
Taket över entrén är tillkommen i senare tid liksom fönstren 
och fönsterfodren. Åt väster, mot trädgården finns en förstu-
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Grebbestad 2:73
Övre Långgatan 11 (”Präst- Annas” ,”Ro”)

Byggår: Före 1825 (enl. Mats Hansson).
Fd husnummer/stadsäga: nr 63a/ stg 92
Historia: Enligt ägaren är huset inflyttat från en ö i skärgården. 
Byggnaden skall också ha tillbyggts åt sydost samt höjts några 
stockvarv. I huset bedrev en tidigare ägare, ”Präst-Anna” ”för-
säkringsrörelse”. 
Beskrivning: Bostadshuset är ett tvåkammarhus uppfört i tim-
mer samt klätt med lockpanel, vilken är profilerad, samt lock-
listpanel med åslist. Grunden är en stengrund täckt med tjock 
puts och åt nordväst, där grundmuren är som högst finns en syn-
lig fackverkskonstruktion som bär huset från marken. Taket är 
täckt av nya enkupiga tegelpannor. Takfotslisten är rikt profile-
rad och likaså hörnlisterna. Under vindskivorna sitter det hålkäl. 
Tandsnittsfris, sk guttae, under takfoten. Fönstren är bytta men 
ändå tvåluftsfönster med spröjsar. Fönstrens omfattningar var 
tidigare profilerade men de nuvarande är släta. Förstukvisten är 
utformad i klassisk stil med gavelfält och hörnpelare. Pardörren 
mot gatan är en spegeldörr.
På fastigheten finns en uthusbyggnad innehållande tvättstuga, 
vedbod samt avträde.
Värden att bevara: Den profilerade lockpanelen, de figursågade 
takfotsbräderna, vindskivelister, den klassicistiska förstukvis-
ten, pardörren.
Motivering: Byggnaden är en prestigefullt utformad byggnad, 
vars yttre sannolikt kan knytas till 1900-talets början men där 
byggnaden och stommen har betydligt äldre anor. Huset är ett 
av flera äldre karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och 
har ett mycket stort miljömässigt värde för gatubilden utmed 
Övre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

kvist byggd i senare tid.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, taksprång-
et, entrén mot gatan.
Motivering: Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidsty-
piska ursprungskaraktär men byggnaden präglas ändå något av 
renoveringar under 1900-talet.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II-III
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Grebbestad 2:72
Övre Långgatan 13
  
Byggår: Troligen uppförd under 1800-talets mitt.
Fd husnummer/stadsäga: nr 61a/ stg 89+90
Historia: På fastigheten har tidigare inrymts borstbinderi samt 
urmakeri. Lönnkrog skall ha funnits här som kallades ”Sista 
styvern”.
Beskrivning: Byggnaden består av en enkelstuga med rum och 
kök som byggts till med tillbyggnad i form av en snedtäcka 
åt nordväst. Byggnaden är uppförd i timmer och har inklädda 
utknutar åt framsidan samt nordostgaveln. Fasaden är klädd 
med vit locklistpanel med profilerad list. Fönstren är kopplade, 
tvåluftsfönster med spröjsar. Bågarna är vita och fodren gråblå. 
Förstuutbyggnaden åt sydväst har fönster med nedre fönster-
fodret med bågfris anslutande till locklisten samt kannelyrer i 
stolpverken. Utbyggnaden har figursågade taktassar samt figur-
sågad takfotslist.
På fastigheten finns en gäststuga samt ett förråd, båda från 
1970-80-tal.  
Värden att bevara: Knutlådorna, byggnadens volym, proportio-
ner och utformning, fönstrens utformning, snedtäckan.
Motivering: Huset är mycket välbevarat och ett av flera äldre 
karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och har ett mycket 
stort miljömässigt värde för gatubilden utmed Övre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

Grebbestad 24:3
Övre Långgatan 22
 
Byggår: Sannolikt uppförd kring år 1838.
Fd husnummer/stadsäga: nr 62/ Pallen 3
Historia: Förstubyggnaden uppfördes kring 1900. 
Beskrivning: Byggnaden är uppförd i timmer samt klädd med 
locklistpanel med profilerad list och fasaden är målad ljusblå. 
Grunden är spritputsad. På taket ligger svarta tegelpannor. 
Taket är försett med figursågade taksparrar. Frontespis finns åt 
gatan medan ett taklyft finns åt baksidan. Huset har en mindre 
tillbyggnad åt baksidan med snedtak täckt med svarta tegel-
pannor samt en förstubyggnad med balkong över mot gatan. 
Fönstren är kopplade, tvåluftsfönster med spröjsar. Både fönster 
och foder är vita. Det sitter ett överljusfönster över entrédörren 
i förstun åt gatan och mot innergårdens entrédörr. Interiören är 
välbevarad, såsom golv, golv- och taklister, spänntak, dörrar 
m.m.
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Grebbestad 24:2
Övre Långgatan 24 ”Bockegården”

Byggår: 1830 enligt skylt på huset.
Fd husnummer/stadsäga: nr 126/ Pallen 2
Historia: Gården anges i beskrivningen som en fd bondgård 
och här fanns ladugård och andra ekonomibyggnader. Tidigare 
ägare var familjen Bock. Huvudentrén låg tidigare mot gatan 
men är nu flyttad till norra gaveln. 
Beskrivning: Huset ligger med södra hörnet tätt intill Övre 
Långgatan. Fasaden är klädd med vit locklistpanel och på taket 
ligger nya tvåkupiga tegelpannor. En frontespis finns åt gatan 
och en tillbyggnad på baksidan mot trädgården. Fönstren består 
dels av pivothängda fönster och kopplade, sidohängda, tvålufts-
fönster med spröjsar. Bågarna är vita, karmarna och fodren är 
mörkblå.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner.
Motivering:  Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande bygg-
nader i Grebbestad och har ett miljömässigt värde för gatubil-
den utmed Övre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Grebbestad 24:1
Övre Långgatan 26

Byggår: Kring slutet av 1890-talet.
Fd husnummer/stadsäga: ?/ Pallen 1
Historia: Uppfördes av en bror till folkskollärarinnan Fina Jo-
hansson som bodde i huset. Grannhuset uppfördes av ytterligare 
en bror, Herman. Båda husen tillkom kring slutet av 1890-talet 
och är i stort sett identiska i utformning. Huset var tidigare en 
del av Bockegården. 
Beskrivning: Byggnaden står på en grund av huggen granit. 
Byggnaden är uppförd i timmer samt klädd med locklistpanel 
med profilerad list. Taket är täckt med enkupigt tegel. Bygg-

Värden att bevara: Husets volym, proportioner och utformning, 
fönstrens utformning.
Motivering: Byggnaden har till stor del bibehållit sin tidstypis-
ka ursprungskaraktär och är ett av flera äldre karaktärsskapande 
byggnader i Grebbestad och har ett miljömässigt värde för gatu-
bilden utmed Övre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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Grebbestad 2:34
Övre långgatan 15

Byggår: 1885 enligt skriftlig dokumentation.
Fd husnummer/stadsäga: nr 53a/ stg 40
Historia: Ludvig Johansson hade speceriaffär i husets östra del.
Beskrivning: Byggnaden är uppförd i timmer och grunden 
består av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med ljust 
guldockra locklistpanel. Locklisten avslutas under tak av en 
rundbågefris. Nertill avslutas panelen med en profilerad vatt-
bräda. Taket är belagt med enkupigt tegel och vindskivorna är 
figursågade. Taktassarna är figursågade, liksom takfotslisten. 
Verandan är försedd med uttrycksfulla snickerier. Fönstren är 
okopplade, sexdelade tvåluftsfönster med äldre beslag. Fönst-
rens sidostycken har kannelyrer. Överstyckena är formade som 
frontoner av listverk med schablonmålat mönster i fältet. Över 
entréerna på var långsida finns liggande låga mezzaninfönster. 
Både fönster och foder är vita, schablonmönstret är rött.
Verandan har uttrycksfullt utformade snickerier. Entrén försedd 
med höga pardörrar (spegeldörr). 
Värden att bevara: Snickerier, fönster, dörr, stensockel samt 
granitmur mot nordost, husets volym och proportioner.
Motivering: Ett exklusivt utformat hus från sin tillkomsttid, 
1800-talets slut, som alltjämt är mycket väl bibehållet. Huset är 
ett av flera äldre karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och 
har ett mycket stort miljömässigt värde för gatubilden utmed 
Övre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

naden har figursågade sparrhuvuden och såväl vindskivor som 
takkantslisten är figursågade. Förstun är rikt dekorerad i bröst-
ning samt under tak. Fönstren är tvåluftsfönster uan spröjsar. 
Huset är tilläggsisolerat.
Värden att bevara: Husets volym och proportioner, granitgrun-
den
Motivering: Huset är ett av flera äldre karaktärsskapande bygg-
nader i Grebbestad och har ett miljömässigt värde för gatubil-
den utmed Övre Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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Grebbestad 2:178
Övre Långgatan 17 (Littorinahuset, ”Hesslands”)
 
Byggår: ca 1908
Fd husnummer/stadsäga: nr 129a (1909)/ stg 235AN
Historia: Ägdes under början av seklet av skeppare Herman 
Johansson och därefter av Josef Svensson, f d lantbrukare från 
Greby. Frontespisen tillkom kring 1930-talet. Huset var vid 
1988 års inventering målat i ljusgrön kulör men var tidigare 
brunt och därefter ockragul. Fönsteröverstyckenas dekoration 
var 1988 ljusblå. 
Beskrivning: Byggnaden är uppförd i timmer och står på en 
grund av kvaderhuggen granit. Källare finns under en liten del 
av huset. Planlösningen motsvarar det sk tvåkammarhusets, 
med en förstu respektive kök förlagt i byggnadens mitt. Fasa-
den är klädd med beige locklistpanel med profilerad list. Taket 
är täckt med röda betongpannor. Fönstren är korsformade med 
tvärpost och spröjsar. Låga liggande mezzaninfönster finns 
utmed långsidorna. Huset har också fint spröjsade gavelsido-
fönster samt nockfönster. Fönsteromfattningarna är rikt deko-
rerade med rundbågefris under nederstycket och en applikation 
med korsande bågar i överstycket. Byggnaden är försedd med 
frontespis åt söder och ett taklyft åt norr och mot samma sida 
finns en förstukvist samt balkong. Taktassarna är profilerade 
och takkanten försedd med figursågad list.
Värden att bevara: Snickerier, fönster, stensockel, husets vo-
lym och proportioner.
Motivering: Välbevarat hus från tillkomsttiden. Huset är ett av 
flera äldre karaktärsskapande byggnader i Grebbestad och har 
ett mycket stort miljömässigt värde för gatubilden utmed Övre 
Långgatan.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I



7. Sammanställning I-II klassade byggnader och miljöer
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7.2  Sammanställning I-II klassade miljöer

Klass I
K2 - ”Nedre Långgatan”
K4 - Skomakargränd, Stöbergsliden
K6 - Kaptensgatan
K7 - Snappegatan

Klass I-II
K5 - Lydénbacken
K6 - Bergsgatan

Klass I
Grebbestad 2:3 - Nedre Långgatan 46
Grebbestad 2:62 - Nedre Långgatan 26
Grebbestad 15:1 - Härlidsvägen 2
Grebbestad 15:5 (del av) - Gisslerödsbacken 8
Grebbestad 26:7 (del av) - Nedre Långgatan 7
Grebbestad 3:6 - Hamngatan
Grebbestad 2:12 - Stöbergsliden 9
Grebbestad 1:18 - Skomakargränd 2
Grebbestad 2:171 - Stöbergsliden 19
Grebbestad 2:67 - Länsmansgatan 1
Grebbestad 2:82 - Bergsgatan 5
Grebbestad 2:80 - Bergsgatan 9
Grebbestad 7:2 - Kaptensgatan 3
Grebbestad 2:97 - Kaptensgatan 1
Grebbestad 2:109 - Snappegatan 2
Grebbestad 30:1 - Övre Långgatan 8
Grebbestad 34:1 - Övre Långgatan 7
Grebbestad 2:157 - Övre Långgatan 12
Grebbestad 2:73 - Övre Långgatan 11
Grebbestad 2:72 - Övre Långgatan 13
Grebbestad 2:34 - Övre Långgatan 15
Grebbestad 2:178 - Övre Långgatan 17

Klass I-II
Grebbestad 2:49 - Nedre Långgatan 34
Grebbestad 2:128 (del av) - Nedre Långgatan 2
Grebbestad 20:5 - Gisslerödsbacken 18
Bodlängan - Hamngatan
Grebbestad 2:20 - Sjömansgatan 3
Grebbestad 2:68 - Postgatan 3
Grebbestad 2:78 - Bergsgatan 11
Grebbestad 2:98 - Kaptensgatan 2
Grebbestad 2:106 - Snappegatan 6
Grebbestad 2:99 - Snappegatan 12

Klass II
Grebbestad 2:15 - Nedre Långgatan 36
Grebbestad 2:47 - Nedre Långgatan 32
Grebbestad 2:63 - Nedre Långgatan 28
Grebbestad 2:60 (del av) - Nedre Långgatan 20
Grebbestad 2:95 - Nedre Långgatan 18
Grebbestad 15:8 - Gisslerödsbacken 2
Grebbestad 2:139 - Gisslerödsbacken 3
Grebbestad 2:317 - Sövallsvägen 2
Grebbestad 2:134 - Nedre Långgatan 5
Grebbestad 26:7 (del av) - Nedre Långgatan 7
Grebbestad 2:390, 2:391 - Nedre Långgatan 35
Grebbestad 2:90 - Hageprången 5
Grebbestad 2:7 - Stöbergsliden 3
Grebbestad 2:11 - Stöbergsliden 11
Grebbestad 2:17 - Lydénbacken 1
Grebbestad 2:27 - Lydénbacken 5
Grebbestad 2:40 - Lydénbacken 8
Grebbestad 2:42 - Lydénbacken 4
Grebbestad 2:48 - Lydénbacken 2
Grebbestad 2:71 - Länsmansgatan 4
Grebbestad 2:38 - Länsmansgatan 3
Grebbestad 2:79 - Postgatan 6
Grebbestad 2:77 - Bergsgatan 13
Grebbestad 10:15 - Kaptensgatan 4
Grebbestad 10:11 - Henrikbergsgatan 1
Grebbestad 19:16 - Snappegatan 11
Grebbestad 2:101 - Snappegatan 10
Grebbestad 20:3 - Övre Långgatan 2
Grebbestad 2:124 (del av) - Övre Långgatan 1
Grebbestad 24:3 - Övre Långgatan 22

7.1  Sammanställning I-II klassade byggnader 

Klass II
K1 - Nedre Långgatan
K3 - Hageprången
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8. ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER 
Grebbestad är ett välbevarat kustsamhälle som speglar fiske, handel och kustsjöfart samt 
även tidig badortsverksamhet och turism. Genom sin bebyggelse kan samhället berätta om 
livet förr och för att den historiska kontinuiteten ska kunna bibehållas, vilken bidrar till cen-
trala Grebbestads karaktär, är det viktigt att vara varsam vid förändringar i samhället. 

Värna gatumiljön
Kustsamhällskaraktären representeras av de smala gatorna som går mellan Långgatorna, 
samt av de smågränder som speglar hur gång- och vägnätet successivt har vuxit fram. Sär-
skilt i området västra Stöbergsliden, Sjömansgatan, Skomakargränd samt även i området 
Kaptensgatan/Snappegatan är det viktigt att denna karaktär bibehålls. Nedre Långgatans 
vindlande, trånga affärsgata är också en viktig karaktärsegenskap för samhället. Byggnader-
nas placering utmed gatan bidrar till ortens småstadskaraktär. 
Såväl gatubeläggning, trädgårdar, stödmurar, staket och synliga berghällar bidrar till sam-
hällets karaktär. Därför är det av betydelse att visa hänsyn till platsens förutsättningar, att 
undvika utfyllningar och bortsprängning av hällar. Där gatsten, eller kullersten finns kvar 
bör den bevaras då de är viktiga för gatukaraktären. För framkomlighetens skull kan det 
vara svårt att återställa tidigare gatstensbelagda gator men man kan då med fördel kombi-
nera asfalt och gatsten och låta körbanorna förbli asfalterade. 

Se huset
Byggnader har alltid förändrats och utvecklats utifrån förändrade behov, förutsättningar 
och trender. Vid om- och tillbyggnader är det dock viktigt att få grepp om husets ursprung-
liga form, men även hur det har förändrats genom tiderna och vad dess uttryck är idag. Lär 
känna huset, vilka grunddrag har det? Är det ett hus med enkel utformning, rena linjer och 
takfall eller är det byggt med detaljrikedom, verandor och frontespiser. Olika tidsperioder 
har haft olika stilideal. Före 1880-talet och efter 1920-talet var det rena linjer som gällde, 
däremellan hade den sk schweizerstilen med lövsågerier, snickarglädje sin storhetstid. Alla 
stilar har sina renässanser och återkommer med jämna mellanrum. Det är därför lätt att 
fastna även i dagens trender, estetiska ideal och att vilja anpassa husen till dessa. 
 
Värna originalet
Fasad och snickerier: Den äldre husfasaden och dess detaljer är svåra att återskapa. 
Paneltypen, locklistens form, klädselbrädornas bredd m m bidrar till stor del till det enskilda 
husets genuina intrycket. Finns det skador behöver sannolikt inte hela fasaden bytas. På 
många äldre husfasader i Grebbestad kan man utläsa skeden av reparationer och om- och 
tillbyggnader genom små variationer i panelen. Den äldre fasadklädseln är därutöver ofta 
utförd av bra virke. Panelerna har varierat under olika tidsepoker. Locklistpanelen är starkt 
dominerande men finns i olika utföranden. Den vanligaste idag är åslisten och denna var 
vanlig även på hus byggda före 1920. Variationer i underbrädornas bred liksom på listens 
bredd är ett vanligt kännemärke för de äldre husen och bidrar till liv i fasaden. Hus byggda 
under 1800-talets mitt hade vanligen bredare locklist med en dubbel karnisprofil. Exempel 
på en sådan locklist finns på Kaptensgården (Grebbestad 7:2) På 1930-40talen var det van-
ligt med en svagt välvd översida. Senare har det varit vanligt att klä uthus men även bo-
stadshus med locklistpanel med slätsågad list. Man bör som med mycket annat se till husets 
ursprungstid för att se vad som passar bäst på just det huset.
Färgsättning: Det är svårt att ge generella rekommendationer om färgsättning. Det är inte 
så enkelt som att alla hus var vita eller röda och då är det det som gäller. Samhällena har, 
vad gäller färgsättning, haft en stor variation på kulörer men inom vissa givna ramar. De 



152 - Kulturhistorisk bebyggelseinventering Grebbestad

vid tiden för bygget tillgängliga pigmenten gav en begränsning som gjorde att kulörerna i de flesta 
fall var i harmoni. Äger man ett äldre hus och vill vara helt säker på husets tidigare kulörer kan man 
göra en färganalys och på så sätt få lite vägledning i hur huset kan färgsättas.
Fönster: Ett fönsterbyte kan påverka ett hus uttryck markant då äldre fönsters profileringar samt 
ojämna glas bidrar till ett skuggspel som nya fönster och plana glas inte ger. Det är också sällan 
det lönar sig energimässigt att byta, trots många fönstertillverkares råd. Äldre bågar med enkelglas 
och lösa innanfönster har energivärden jämförbara med ett nytt isolerglasfönster. Fram till omkring 
1940-talet var fönstrens material och konstruktion generellt av mycket god kvalitet. Material till 
karm och bågar valdes ut noga och bestod av kärnfura med särskilt höga halter av kåda och hartser, 
vilka har hög motståndskraft mot röta. Det traditionella fönsterhantverket gav fönster som med hjälp 
av någorlunda okomplicerat underhåll fick närmast obegränsad livslängd. Lite omtanke om ett äldre 
1800-talsfönster som till ytan ser rent bedrövligt ut kan därför enkelt öka livslängden. Äldre fönster 
kan bli som nya om man anlitar seriösa fönsterhantverkare och väljer man ändå att byta fönstren så 
välj ett mindre snickeri som kan utföra de nya fönstren helt i enlighet med de äldre. I äldre fönster 
var bågarna smala och fabriksmässigt tillverkade standardfönster har ofta såväl bredare som tjockare 
bågstycken. Väljer du ändå att sätta in nya fönster se över proportionerna så att fönstren blir rätta i 
sina proportioner, såväl fönstren som helhet som rutorna. Välj sidohängda fönster med fasta spröjs 
och fast mittpost.
Takbeläggning: Teglet som takbeläggningsmaterial fick genomslagskraft under 1800-talet hos 
allmänheten. Enkupigt tegel var då det vanliga fram till 1920-talet då tvåkupiga pannor blev allt 
vanligare. Det har även förekommit andra beläggningar såsom  t ex falsad plåt (framförallt på större 
byggnader och i städerna), eternit och tjärpapp. Betongpannor har, i mycket sparsam omfattning, 
funnits under hela 1900-talet och idag finns även tegelimiterande plåt. 
På hus äldre än 1920 bör det ligga röda enkupiga tegelpannor. Äldre lertegel bör bevaras och om så 
behövs ersättas med nytt lertegel. Man kan också samla de gamla som fortfarande fungerar på ena 
takfallet och lägga nytt på andra. Betong och tegelimiterat plåttak ska helst undvikas i äldre miljöer.
Grundmuren: Hur och med vad grundmuren är murad säger oerhört mycket om husets historia då 
det är det som minst har förändrats på ett hus. Hus från första hälften av 1800-talet är oftast murad 
med fältsten. Senare under 1800-talet när stenindustrin startade uppfördes stenmurarna med huggna 
granitblock. Har huset en grund av betong är det byggt under andra hälften av 1900-talet. 

Miljöaspekter 
Byggnadssektorn är en av de sektorer i samhället som kräver mest energi i produktion, transporter 
och avfall. För att minska koldioxidutsläpp och energiåtgång behöver man inom detta område göra 
ett flertal miljöbesparande åtgärder. Visst är det viktigt att minska uppvärmningskostnader men nog 
så viktigt är det att försöka se till det man har. Byggmaterial kan återanvändas. Äldre material kan 
med rätt underhåll hålla några årtionden till. 
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Fastighetsbeteckningar
 
Grebbestad (Hamnen)  73
Grebbestad 10:10   122
Grebbestad 10:11   123
Grebbestad 10:12   123
Grebbestad 10:13   113
Grebbestad 10:15   115
Grebbestad 10:9   120
Grebbestad 13:11   31
Grebbestad 15:1   47
Grebbestad 15:13   48
Grebbestad 15:2   48
Grebbestad 15:3   48
Grebbestad 15:5   49
Grebbestad 15:6   50
Grebbestad 15:8   51
Grebbestad 18:3   41
Grebbestad 18:4   42
Grebbestad 18:5   130
Grebbestad 18:6   130
Grebbestad 19:16   126
Grebbestad 19:17   125
Grebbestad 19:18   140
Grebbestad 19:19   140
Grebbestad 19:20   112
Grebbestad 19:21   124
Grebbestad 19:23   125
Grebbestad 2:10   81
Grebbestad 2:101   127
Grebbestad 2:102   128
Grebbestad 2:103   129
Grebbestad 2:106   121
Grebbestad 2:107   40
Grebbestad 2:108   120
Grebbestad 2:109   119
Grebbestad 2:11   81
Grebbestad 2:111   62
Grebbestad 2:112   61
Grebbestad 2:115   61
Grebbestad 2:116   60
Grebbestad 2:119   41
Grebbestad 2:12   80
Grebbestad 2:124   138
Grebbestad 2:125   131
Grebbestad 2:127   43
Grebbestad 2:128   43
Grebbestad 2:135   57
Grebbestad 2:139   53
Grebbestad 2:14   32
Grebbestad 2:149   51
Grebbestad 2:15   33
Grebbestad 2:156   136
Grebbestad 2:157   136
Grebbestad 2:158   137
Grebbestad 2:16   32

Grebbestad 2:165, 2:29  93
Grebbestad 2:166   94
Grebbestad 2:167   82
Grebbestad 2:17   89
Grebbestad 2:171   83
Grebbestad 2:178   148
Grebbestad 2:18   77
Grebbestad 2:19    77
Grebbestad 2:2   85
Grebbestad 2:21   90
Grebbestad 2:22   86
Grebbestad 2:232   82
Grebbestad 2:233   84
Grebbestad 2:235, 2:31  93
Grebbestad 2:245   141
Grebbestad 2:26   86
Grebbestad 2:27   90
Grebbestad 2:3   30
Grebbestad 2:317   52
Grebbestad 2:34   147
Grebbestad 2:38   100
Grebbestad 2:385   106
Grebbestad 2:386   106
Grebbestad 2:387   108
Grebbestad 2:388   108
Grebbestad 2:39    95
Grebbestad 2:390, 2:391  68
Grebbestad 2:40   95
Grebbestad 2:408   99
Grebbestad 2:409   60
Grebbestad 2:41   96
Grebbestad 2:42   97
Grebbestad 2:43   96
Grebbestad 2:46   35
Grebbestad 2:47   34
Grebbestad 2:48   97
Grebbestad 2:49   33
Grebbestad 2:51   72
Grebbestad 2:55   71
Grebbestad 2:56   70
Grebbestad 2:58   37
Grebbestad 2:59   36
Grebbestad 2:6   78
Grebbestad 2:60   37
Grebbestad 2:61   103
Grebbestad 2:62   36
Grebbestad 2:63   35
Grebbestad 2:67   102
Grebbestad 2:68   103
Grebbestad 2:69   104
Grebbestad 2:7   78
Grebbestad 2:70   101
Grebbestad 2:71   100
Grebbestad 2:72   145
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Grebbestad 2:73   144
Grebbestad 2:77   112
Grebbestad 2:78   111
Grebbestad 2:79   105
Grebbestad 2:8   79
Grebbestad 2:80   110
Grebbestad 2:81   110
Grebbestad 2:82   109
Grebbestad 2:9   79
Grebbestad 2:90   68
Grebbestad 2:91   66
Grebbestad 2:92   67
Grebbestad 2:93   67
Grebbestad 2:94   66
Grebbestad 2:95   40
Grebbestad 2:97   118
Grebbestad 2:98   116
Grebbestad 2:99   126
Grebbestad 20:1   135
Grebbestad 20:2    134
Grebbestad 20:3    134
Grebbestad 20:4   46
Grebbestad 20:5   46
Grebbestad 24:1   146
Grebbestad 24:2   146
Grebbestad 24:3   145
Grebbestad 24:4   142
Grebbestad 24:5   141
Grebbestad 26:1   57
Grebbestad 26:7   58
Grebbestad 26:9   59
Grebbestad 29:1   131
Grebbestad 3:2   70
Grebbestad 3:6   72
Grebbestad 3:8   69
Grebbestad 30:1   135
Grebbestad 32:2   91
Grebbestad 32:3   91
Grebbestad 32:4   92
Grebbestad 32:5   92
Grebbestad 32:6   84
Grebbestad 32:9   85
Grebbestad 34:1   142
Grebbestad 34:2   143
Grebbestad 34:3   105
Grebbestad 35:1   54
Grebbestad 6:5   54
Grebbestad 7:2   117
Grebbestad 7:3   116
Grebbestad 7:4   116
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Ordlista fackuttryck
Brutet tak, mansardtak - en variant på sadeltak med brutet takfall.
Burspråk - utbyggt fönsterförsett fasadparti
Dubbelhus - hus på dubbel bredd, alltså en dubbel enkelstuga, dvs som har två rum i bredd. Totalt 
blev det då ett rum, kök samt två mindre kammare. Dubbelhusen byggdes bredare än enkelstugan 
vilket gjorde taket högre och möjliggjorde inredning av vindsvåningen. Det bohuslänska, eller väst-
svenska dubbelhuset är ett exempel på en regional utveckling av denna husform. Det blev vanligt 
i slutet av 1800-talet p g a bättre ekonomi. Det dubbelhuset har förhöjt väggliv, så fler rum kunde 
inredas på andra våningen, samt byggdes bredare så att kamrarna blev rum.
Enkelstuga, enkelhus - benämning på en stuga, ett hus i enkel bredd, dvs som endast har ett rum i 
bredd. Vanligtvis består planlösningen av ett rum och kök. Denna husform har varit mycket vanlig 
bland allmogen i vår bebyggelsetraditions begynnelse. Oftast har dessa hus fått tillbyggnader av 
olika slag, t ex en snedtäcka.
Eternit - varumärke för asbestcement som är fiberartat kristalliserade silikat. Det började användas 
i stor utsträckning efter andra världskriget, främst som hus- och takbeläggning och blev populärt för 
dess styrka och förmåga att klara höga temperaturer. Totalförbjöds 1982.
Foder - kallas brädorna som spikas upp runt t ex ett fönster för att dölja springan mellan vägg och 
karm. 
Fris - skulpterat eller målat fält som löper vågrätt under taket på en vägg.
Frontespis - gavelliknande mittparti på en byggnads fasad.
Fronton - en låg triangulär gavel över en portik, en dörr eller ett fönster. Begreppet hämtat från 
antika tempelbyggnader.
Fönsterluft - del av fönster som avdelas genom mitt- eller tväpost.
Fönsterpost - vertikal eller horisontal fönsterluftsskiljande del av fönsterkarm. Den vertikala posten 
kan benämnas mittpost och den horisontella tvärpost.
Gavelröste - den övre triangelformade delen av en byggnads kortsida som, anslutande till takstolens 
form, bildas av takfallen och ibland av ett horisontellt listverk vid dessas fot.
Gavelsidofönster - mindre fönster placerat i gavelröstets nedre vinkel.
Gesims - krönande listverk på en fasad, ibland löpande runt hela byggnaden, kransgesims alt gördel-
gesims beroende på placering.
Husnummer - För att kunna föra bok över de boende i husförhörslängderna så gavs varje hus ett 
nummer. Om husägaren hade flera uthus, bodar el dyl lade man till a, b, c m.m. för dessa byggnader. 
I regel har de äldsta husen de lägsta numren och allteftersom det tillkommit hus har de fått nummer i 
sifferordning. Däremot har numreringen förändrats vid olika tidpunkter. 
Hålkäl - list med konkav profil eller insvängd övergång mellan två plana ytor.
Kallmur - mur vars fogar inte är utfyllda med bruk.
Kanellyrer -grunda, konkava räfflor, vilka löper vertikalt på skaftet till en kolonn eller pilaster eller 
på någon annan yta.
Kapitäl, -avslut - översta delen av en pelare, pilaster eller kolonn.
Karnis - list med S-formad, d v s konkav-konvex profil.
Knopp - avkapade plankbitar, spillved från sågverk, som användes till husstommar genom att de 
murades (liksom tegelsten) med lerbruk. Tekniken förekommer sporadiskt i hus utmed kusten i 
Norra Bohuslän under 1800-talets senare del.
Kolonner -är ett fristående vertikalt stöd, bestående av bas, skaft och kapitäl eller bara skaft och 
kapitäl.
Kopplade fönster - fönster där inner- och ytterbågen är sammankopplade.
Korsplan - benämning på en planlösning som är mycket vanlig i bl a västsvenska dubbelhus, bestå-
ende av fyra rum placerade runt en central murstock.
Korspostfönster - benämning på ett fönster med fyra lufter och med mittpost och tvärpost placerade 
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så att de bildar ett kors. 
Kvaderhuggen sten - massiva stenblock huggna i fyrkant.
Källarvåning - som våning räknas källare, om golvets översida i våningen närmast ovanför ligger 
mer än 1,5m över markens medelnivå invid byggnaden.
Locklistpanel - panel där underbräder spikas med smala springor, över springorna spikas smala 
läktbräder.
Lockpanel - panel där underbräder spikas med breda mellanrum som sedan täcks med lika breda 
lockbräder.
Lunettfönster - halvcirkelformat fönster.
Mezzaninfönster - låga fönster som ligger högst upp på långsidans fasad, under takfoten. Begreppet 
kommer från ordet för en låg mellanvåning, halvvåning, vanligt på slott och större herrgårdar.
Nockfönster - mindre fönster placerat i gavelröstets övre vinkel, nocken.
Pilaster - flat pelare, framskjuten ur väggen, med bas och kapitäl.
Pivothängt fönster - fönster som öppnas genom svängning runt vågräta tappar vid fönstrets halva 
höjd.
Plankstomme - en väggkonstruktion med syll, stående eller liggande plank, dvs trävirke med minsta 
tjocklek om 45 mm samt minsta bredd om 140 mm.
Profilerad plåt - (alt korrugerad) Plåt med karakteristisk profil, kan vara vågprofilerad eller trapets-
profilerad.
Pulpettak - yttertak med lutning åt endast ett håll.
Pärlspont - spontat hyvlat virke med en smal, rundad, längsgående utbuktning nära kanten.
Regelstomme - en väggkonstruktion med syll, stående reglar och hammarband av reglar, dvs trä-
virke med tjockleken 34-63 mm och bredden 70-125 mm.
Resvirke - en äldre träbyggnadsteknik som innefattar konstruktioner med stående virke. Olika for-
mer av resvirke är palissadteknik, stolpteknik och stavverk.
Rundbågefris - list som är snidad med halvcirkelformade bågar i en lång rad. Vanligt förekomman-
de  i överkant fasaden som dekorativt avslut av fasadpanelen. 
Råspont - spontat virke med den bättre flatsidan sågad och den andra grovhyvlad.
Räckverk, räcke - upprättstående konstruktion av stänger vid trappa eller avsats.
Sadeltak - toppigt tak med två sidor. Den enklaste och vanligaste typen av hustak.
Snedtäcka - benämning för en typ av tillbyggnad, med eller utan väggar, med pulpettak och i direkt 
samband med en huvudbyggnad.
Spontat virke - virke försedd med not och fjäder.
Spröjs - list som delar in glasruta vertikalt eller horisontalt utan att vara fönsterluftsuppdelande.
Stadsäga - före tillkomsten av 1970 års fastighetsbildningslag benämning på fastighet i stad eller 
liknande som ej är tomtindelad. 
Stolpverksstomme - en väggkonstruktion med syll och hammarband samt stående stolpar av ode-
finierade mått. Samma konstruktion som i regelstommar men likadan teknik som i timring. Har 
traditionellt använts vid bygge av ouppvärmda hus, såsom ekonomibyggnader, uthus m.m.
Suterrängvåning, alt souterrainvåning - våning som är belägen i en sluttning så att den delvis lig-
ger under omgivande markyta och som till någon del innehåller bostads- eller kontorsrum.
Svalgång, alt loftgång - en gång utmed huset, indragen under tak, antingen öppen eller med enkel 
oisolerad brädfodring.
Tandsnittsfris, -list - list som är snidad så att den bildar en serie små kuber eller ”tänder” med 
mycket smala mellanrum. 
Takfall - taklutning
Takfot - nedersta kanten av yttertak.
Takkupa - liten utbyggnad på taket som innehåller fönster. Om takkupan bryter takfoten har vi i 
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föreliggande rapport använt taklyft respektive frontespis beroende på utformning.
Taklyft -  en annan benämning på takkupa el frontespis där taket är lyft för att ge plats åt ett fönster 
och inte utgör en front.
Takutsprång, taksprång - den del av taket som skjuter ut utanför ytterväggen, kallas även takskägg 
eller takfot. 
Taköverhäng - se takutsprång.
Timmerstomme - en väggkonstruktion med syll och liggande timmer, dvs trävirke som har minsta 
tjocklek 100 mm. Timmerstockarna hålls ihop med trädymlingar och är sammanfogade över hörnen.
T-postfönster - benämning på ett fönster med tre lufter (två nedre och en övre) och med mittpost 
och tvärpost placerade så att de bildar ett T. 
Tvåkammarhusplan - en variant på dubbelhuset (se ovan) men med köket liggande i mitten med en 
kammare på var sida. På motsatt sida mellan rummen ligger ofta en liten hall med entré.
Tympanon - triangel- eller segmentbågeformat gavelfält som omsluts av en frontons listverk. Be-
greppet hämtat från antika tempelbyggnader. 
Valmat tak - ett tak som har takfall även mot husets kortsidor. Ett komplett valmat tak ersätter hu-
sets gavlar dvs har fyra takfall medan ett delvis valmat tak har en gavel i form av en trapets.
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