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Efter andra världskriget var fraktskeppar-
nas tid förbi och Hamburgsund utvecklades i 
en ny riktning. På 1950-talet ville man göra 
om Hamburgsund till en industriort med ett 
affärscentrum på den öppna ytan i områdets 
mitt. I samband med detta fylldes mark ut 
på Udden för att skapa större ytor för indu-
stri och affärsverksamhet. Under samma 
period byggdes även en ny väg via Strand-
backen upp till Hökebacken som krävde att 
mark fylldes ut vid Lökeskär. 

Under 1980- och 90-talen byggdes ett nytt 
bostadsområde söder om kapellet på Ham-
burgön eftersom det under denna period råd-
de ett ekonomiskt uppsving i landet. Störst 
förändring av bebyggelsen har skett i färjelä-
gena på båda sidor av sundet. Hamburgsund 
och Hamburgö består idag av en blandning 
av sommarbostäder och åretruntbostäder.
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Fiske och skepparverksamhet

Hamburgsund och Hamburgö har länge haft 
en viktig roll inom sjöfartsindustrin längs 
med Bohusläns kust. Från 1500-talet fram 
till slutet av 1800-talet har det inträffat tre 
stora sillperioder som var mycket 
gynnsamma för ekonomin i Bohuslän. Detta 
innebar en befolkningsinvandring till 
västkustsamhällena. När den andra 
sillperioden avtog i början av 1800-talet 
utvecklades en stark fraktskeppar-
verksamhet i Hamburgsund/Hamburgö 
genom att det år 1811 upphävdes ett förbud 
som tidigare hindrat allmogen att frakta 
varor utrikes. Skepparverksamheten gick 
länge bra, men efter 2:a världskriget tog 
lastbilar och fartyg från andra länder över 
allt mer av frakten och Hamburgsunds 
skepparverksamhet dog så småningom ut.

Fiskarna lade sina bostäder med närhet till 
vattnet. Det var viktigt med utsikt över 
havet från bostaden för att bedöma 
väderutsikten för arbetsdagen. 
Bostadshusen byggdes i trä och var fram till 
1700-talets slut omålade, under 1800-talet 
blev vanligt att måla husen röda och i slutet 
av 1800-talet slog den vita oljefärgen 
igenom. Traditionen att rödfärga uthusen 
och sjöbodarna kom under samma tid, de var 
tidigare omålade, eller bestrukna med tjära 
eller tran. Fiskarna hade oftast 
blygsammare bostäder än skepparna, som 
hade råd att bygga större.

Jordbruket

Stora delar av Hamburgsund och 
Hamburgö har lämpat sig väl för att 
bedriva jordbruk, men marken kunde inte 
brukas ordenligt förrän på 1800-talet när 
järnplogen blev vanlig, som behövdes för att 
kunna plöja den leriga före detta havsbott-
nen. Bebyggelsen har förlagts med stor hän-
syn till den odlings- och betesbara marken. 
Ladugårdarna är jämförelsevis små jämfört 
med längre in på fastlandet, vilket beror på 
den begränsade tillgången på 
jordbruksmark.

Sommarbostäderna

År 1938 lagstadgades två veckor betald 
semester för alla statligt anställda. 
Mentaliteten under 30-talet uppmanade 
folket att utnyttja semestern och vara 
aktiva, ordentliga och skötsamma för att 
sedan återvända till arbetet med nya krafter. 
Den moderna campingen slog igenom och 
folket uppmanades att lära känna sitt land 
och sin historia, små fritidshus byggdes 
också för detta ändamål. År 1946 fi ck alla 
ungdomar under 18 år rätt till tre veckors 
semester och 1951 kom detta att gälla alla 
anställda. Under 50- talet slog även bilandet 
och charterresandet igenom. År 1963 
infördes fyra veckors semester och 1978 
utökades det till fem veckor. 
På Hamburgsund och Hamburgö syns 
semesterns utveckling genom fritidshus från 
olika tider.

Områdesindelning:
1:1 Vänd igen, Tullboden, Hökebacken och Strandbacken 
1:2 Bergavägen, Sjövik
2:1 Södra Röd, Rödsvägen
2:2 Bergavägen
2:3 Norgård, Sandvik
3:1 Rödsvägen, varvet och sommarstugeområdet
3:2 Berga
4:1 Ekehogen 

4:2 Udden och Lökeskär

Fiske och skepparverksamhet
Jordbruk

Sommarbostäder

Industri i centrum
Områdena är indelade i olika färger 
som betecknar den näring/utveckling 
som utgör störst avtryck i bebyggelsen.
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Bebyggelsetraditioner

Den äldsta typen av hus som fi nns kvar på 
Hamburgö och Hamburgsund är enkel-
stugan. Enkelstugor har varit en vanlig 
hustyp sedan medeltiden. Enkelstugan har 
en planlösning med ett rum och kök med bak-
ugn och en murstock oftast placerad i mitten.  

I Hamburgsund och på ön är det västsvenska 
dubbelhuset vanligt. Dubbelhuset började 
uppföras runt 1830 och byggdes fram till ca 
1930-talet. Oftast är planformen nästan kva-
dratisk med fyra rum som är placerade kring 
en murstock i mitten. Huset har en stensock-
el och  är byggt i 1 ½ eller 2 plan. Fasaden 
har träpanel som avslutas med en kraftig 
droppbräda som hindrar regnvatten från att 
tränga in i grunden. Husen har vanligtvis 
sadeltak med brant lutning och tegelpannor. 
Husen har ofta en frontespis. Fönstren är 
spröjsade och placerade symetriskt. Det 
karaktäristiska med de bohuslänska 
gavelfönstren är att på bottenvåningen fi nns 
två stora fönster, ovanför dessa sitter ett 

stort fönster som är omgärdat av två mindre 
fönster som kan ha olika utformning. Den 
vanligaste formen på dessa fönster i det här 
området är triangelformen. En liten förstuga 
utanför ytterdörren byggdes ofta för att man 
skulle slippa få in den kalla vinden i huset.  

Färgsättningen på bostadshusen är ofta ljus 
med vita oljefärger brutna med andra 
kulörer. Huset kan ha olika färger på lister, 
foder och vägg. Exempel på foder- och 
listfärger kan vara blått, grönt eller rött. 
Färgsättningen är infl uerad från norsk 
bebyggelsetradition liksom andra detaljer 
såsom gavelfönster. 

Den västsvenska gårdsstrukturen är vanli-
gast på Hamburgö. Det innebär att ett fåtal 
byggnader är placerade i parallella eller vin-
kelställda längor, strukturen är oregelbun-
den. Ekonomibyggnaderna är ofta små, i trä 
och målade i röd färg. Vanligt är att det fi nns 
ett hus för varje ändamål.  
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