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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 Läns-
styrelsens Miljömål. Arbetet utförs numera av undertecknad i samverkan med en referensgrupp med 
representanter från Bohusläns Museum och kommunala tjänstemän. Plan- och byggchef Martin 
Kvarnbäck leder arbetet.

Föreliggande rapport, som belyser kulturhistoriska byggnader och miljöer i Fjällbacka, är den åt-
tonde i denna rapportserie. Rapporten är en uppdatering av den inventering som Bohusläns Museum 
utförde i Fjällbacka 1990-91 som kan ses som en fördjupning av det kulturhistoriska underlaget i 
Tanums Kommuns Kulturminnesvårdsprogram från 1984 som omfattade 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 
kulturhistoriska bebyggelseinventeringarna görs också tillgängliga via kommunens hemsida för att 
på så vis sprida informationen till fastighetsägare och kommuninvånare för att därmed öka medve-
tenheten om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som de förvaltar eller vistas i. Dessa 
byggnader utgör en mycket viktig del av samhällets identitet och kulturarv. 

Hamburgsund i maj 2012

Cecilia Wingård
Etnolog/bebyggelseantikvarie/byggnadsvårdare
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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. Men 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 huskonstruktio-
ner, 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 byg-
gande 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 samhällsbildningar 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 identifierade och ha en långsiktig hållbar förvaltning”
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2. TIDIGARE INVENTERINGAR, PLANER

Kulturminnesvårdsprogrammet för Tanums Kommun (1984)
I Kulturminnesvårdsprogrammet från 1984 ges rekommendationer enligt följande: 
Fjällbacka är näst efter Grebbestad kommunens största kustsamhälle, fortfarande dominerat av 
maritima näringar och med hamnen som centralpunkt. Stora delar av samhället och intilliggande 
små fiskelägen, nu mer eller mindre inkorporerade med Fjällbacka, utgörs fortfarande av äldre 
bostadshus utmed slingrande, smala gator och stigar, bodar och magasin utmed bryggor. De gamla 
samhällsdelarna är väl bevarade.
För Fjällbacka med Mörhult och Källvik samt Sälvik bör ett miljöprogram upprättas. I ett miljö-
program presenteras lämpliga åtgärder vid om- och tillbyggnad, vid nybyggnad samt för den yttre 
miljön. Förutsättningen för ett miljöprogram är att en detaljerad inventering av bebyggelse och 
miljö utförs.
I väntan på ett miljöprogram bör den äldre bebyggelsen underhållas så att dess karaktär bevaras. 
Detsamma gäller bodar, bryggor, trädgårdstäppor och gatunätet. Det äldre gatunätet bör behållas 
intakt.
I de områden där utrymme för nybebyggelse finns, bör gälla att nya hus inplaceras i samhället på 
ett sätt som stämmer med den befintliga bebyggelsen samt att husen exteriört anpassas till de omgi-
vande byggnaderna.*

Kulturhistorisk undersökning - Inventering i Fjällbacka, 
preliminär rapport Bohusläns Museum (1990-91).
Sensommaren och hösten 1990 utförde Bohusläns Museum en bebyggelseinventering i Fjällbackas 
äldre centrala delar samt i Mörhult och Sälvik. Syftet med arbetet var primärt att skaffa en mer de-
taljerad och nyanserad kunskap om bebyggelsen i samhället. Museets bedömmer att miljöns kultur-
historiska värde i Fjällbacka är intimt knuten till bebyggelsens placering och utformning. För kultur-
minnesvårdens del är syftet att bevara bebyggelsebildens karaktär i samhället. De skriver vidare att; 
med en god kunskap om bebyggelsen finns möjlighet att från byggnadsnämnden och museet på ett 
mer aktivt sätt styra förändringar till att harmoniera med den traditionella byggnadstraditionen.**

Översiktsplan Tanums Kommun -(ÖP) (2002) 
I ÖP:ns kapitel om Kulturmiljövård läggs kommunens utgångspunkter fram såsom bl a: Värda att 
bevara är bebyggelse och andra objekt som kan skänka inblick i äldre tiders levnadsvillkor, närings-
liv, byggnadsstil och skönhetsuppfattning, samt: Vid utformning av ny bebyggelse skall den lokala 
byggnadstraditionen tjäna som utgångspunkt. Man tar också upp de nationella miljömålen där bl a 
målet God bebyggd miljö ingår. Kulturvärdena skall enligt detta tas tillvara och utvecklas. 
Rekommendationer för samhällsområdena finns redovisade på karta S13. (se nedan)*** 

Fördjupad översiktsplan - Fjällbacka (2004)
Sammanfattningen i FÖP:en ser ut som följer:
Fjällbacka skall fortsätta att vara ett levande samhälle året runt. För att detta ska bli möjligt krävs 
bl a attraktiva bostäder i en rimlig prisnivå i olika storlekar. Det krävs också möjlighet för det lo-
kala näringslivet att kunna utvecklas och expandera.
En av Fjällbackas största kvaliteter är närheten till havet. Det är då viktigt att värna om tillgänglig-
heten till detta attraktiva område. Ytterliggare privatisering av strandområde, tillgången på parke-

* KMV (1984) sid 228f
** Kulturhistorisk undersökning - Fjällbacka (1990-91)
*** ÖP (2002) sid139ff
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rings- och båtplatser är faktorer som begränsar tillgängligheten.
Fjällbackas utveckling skall ske med stor hänsyn till de bevarandevärden som finns i samhället.* Se 
även karta på sidan 8.

Inventering av Mörhult (2007)**

En inventering utfördes av undertecknad som ett led i ett detaljplanearbete i området (del 2:1). Den 
inventeringen har nu bakats in i föreliggande rapport om hela Fjällbacka. 

Riksintresse för kulturmiljö
Den äldre bebyggelsekärnan i Fjällbacka utgör riksintresse för kulturmiljövård. I
beskrivningen av riksintresseområdet står: ”Fiskeläge med bebyggelseklunga främst
från 1800-talet, i skyddat läge, som omges av glesare bostads- och
strandbebyggelse, präglad av en för norra Bohuslän karaktäristisk utveckling där
kustfisket under 1800-talet kom att kombineras med fraktfart, fiskberedning och
badortsverksamhet.” En del av denna bebyggelse är skyddad med två
bevarandeplaner.
En bevarandeplan syftar till att säkra de kulturhistoriska värdena i samhällsmiljön,
men ska samtidigt finna möjligheter för människor att leva och vistas i miljön utifrån
de krav som kan ställas på en god boende- och vistelsemiljö idag.*** 

Diverse jämförelseprojekt
I projekten nedan har ett antal miljöer valts ut, däribland Fjällbacka. Miljöerna har undersökts med 
metoder som ska underlätta direkta jämförelser.

Projekt Kungsörn 
- en mätning av förändringar i den bebyggda miljön. Kustsamhället Fjällbacka (2006). Länsty-
relsen i Västra Götaland/ Bohuslän Museum
Projekt Kungsörn har genomförts på ett flertal platser i Sverige. Metoden som användes var att med 
hjälp av statistik undersöka hur välbevarade byggnaderna i ett samhälle är. I Fjällbacka ville man 
med hjälp av denna metod testa ett antal antaganden såsom exempelvis att hus från 1930-talet, som 
av många inte uppfattas som ”äkta kustarkitektur” har förändrats i högre grad än andra.**** 

Kustbebyggelseprojektet (2011)
Kustbebyggelseprojektet syftar till att utveckla metoder för att beskriva hur bebyggelsen i olika 
kustorter förändrats och utvecklats under olika tidsperioder. Det är ett led i arbetet med kulturmil-
jöfrågorna i miljömålen Levande kust och skärgård och God bebyggd miljö. Resultatet ska också 
kunna vara en del i arbetet med kustzonsplanering, kommunal översiktsplanering och information 
till allmänheten.*****

Presentationen baseras på material från rapporterna Kustorter i Göteborgs och Bohuslän från bör-
jan av 1980-talet och resultatet av en fältinventering under sommaren 2010. Liksom på 1980-talet 
genomfördes arbetet 2010-11 av arkitekterna Gunnar och Ann-Marie Westerlind. De använde sig   
bl a av DIVE-metoden som innebär att man utifrån en bestämd metod jämför geografiska nivåer vid 
olika tidsepoker. I presentationen punktar paret Westerlind upp såväl kunskapsvärden som upplevel-
sevärden i samhället Fjällbacka och ger även rekommendationer på vad som bör och inte bör för-
ändras för att såväl heltids- och deltidsboende som näringsidkare och besökare ska kunna uppskatta 
dessa värden.****** 

* FÖP (2004), sid 5
** Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Fjällbacka -Mörhult del 2:1 (2007)
*** FÖP (2004), sid 20
**** Projekt Kungsörn - Fjällbacka (2006)
***** Kustbebyggelseprojektet - Fjällbacka (2011), sid 4
****** Kustbebyggelseprojektet -Fjällbacka (2011)
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3. 2011 ÅRS KULTURHISTORISKA 
BEBYGGELSEINVENTERING  

3.1 Dokumentation och källor 2011
Inventeringen behandlar samtliga byggnader som ingick i den inventering som gjordes 1990-91 av 
Bohusläns Museum. Den inbegrep centrala Fjällbacka med Backen, Framstranden, Håkebacken, 
Oxnäs samt Källvik, Mörhult i norr och Sälvik i söder. Dessa kompletteras i denna inventering med 
bebyggelsen utmed Allégatan och trädgårdsvillaområdet norr om. I början av varje inventeringskapi-
tel finns kartor där inventeringsområdena är markerade.
All bebyggelse, byggnader och miljöer har inventerats genom okulärbesiktning utifrån kulturhisto-
riska aspekter. Byggnaderna har fotodokumenterats och till de tillkomna fastigheterna har enkäter 
skickats till fastighetsägarna för att få in kompletterande uppgifter om husets historia och bygg-
nadsteknik. Bohusläns Museum fotograferade de inventerade husen 1990-91 och dessa finns på 
kontaktkopior i museets arkiv. I vissa fall har den kunskap som Bohusläns museum tog fram 1990-
91 kompletterats med litteratur, äldre kartor och äldre fotografier/vykort. I de fall husen förändrats 
kraftigt och det finns äldre fotografier på det enstaka huset ligger de med vid husbeskrivningarna. 
För att lättare kunna lokalisera vyerna på de översiktliga äldre fotografierna är fotopunkter utsatta på 
kartorna vid miljöbeskrivningarna. När byggåret är osäkert har det kontrollerats mot husförhörsläng-
der och mantalslängder. Det är lätt att se när ett husnummer tillkommer i längderna, däremot kan 
det ändå vara osäkert om det är samma hus som står kvar på platsen eller om ett annat uppförts vid 
något tillfälle. 
Vid varje hus står även tidigare fastighetsbeteckning alternativt kvartersbeteckning och dessutom 
husnummer (i tidigare strandlägenheten Fjällbacka samt Mörhult). Detta för att underlätta om fast-
ighetsägaren eller andra intresserade önskar gå djupare in i historiken. Husnumreringen ändrades 
omkring år 1900 och därför finns husnumren med från både före och efter förändringen. 1880 upp-
rättade Lantmätare Busck en karta över samhället men gjorde då en egen numrering. Kartan använde 
Bohusläns Museum som källa så därför har även detta nummer skrivits med. Vissa husnummer kan 
vara svårttolkade på Buscks karta så därför reserverar jag mig för felläsning.
Utöver ovanstående är en oerhört viktig informationskälla det arbete som genomförts av ideella kraf-
ter. Bland annat har Kville Hembygdsarkiv samlat ovärderligt material i form av husuppmätningar, 
kartor, fotografier mm i sitt arkiv. Medlemmarna i Föreningen för Fjällbacka har också i sitt forum 
Fjällbackabladet skrivit artiklar bl a om Fjällbackas historia vilket har varit mycket användbart. De 
har också satt samman ett flertal husskyltar; ”Hus med historia”. Dessa sitter på ett antal hus i sam-
hället och berättar för allmänheten om respektive hus bakgrund, vilka som bott och verkat i huset.
Hus har många gånger i folkmun fått namn, antingen efter någon som varit boende i husen (t ex 
”Lindehuset”) eller efter platsen. Dessa namn kan variera utifrån vilken generation information kom-
mer från. 

Husbeskrivningarna är redovisade efter Fjällbackas äldre kvartersindelning som kom till i samband 
med Lilienbergs stadsplan 1922. I 1990-91 års inventering ligger beskrivningarna i nummerordning. 
I denna uppdaterade version ligger beskrivningarna i kvartersindelningen men utifrån en tänkt vand-
ring. Därför har ordningen kastats om inom kvarteren från tidigare inventering. Vandringen börjar 
vid torget, uppför Galärbacken och sedan kvartersvis i området Backen. Därefter följer området 
Liden med Allégatan och trädgårdsstaden i Sumpan, Framstranden, Hökebacken, Oxnäs, Källvik, 
Mörhult och sist Sälvik.
Informationen om byggnaderna har samlats i rapporten och eventuella svar på enkäterna finns för-
varade i kommunens arkiv. Föreliggande rapport kommer att vara nåbar på kommunens hemsida för 
att vara lättillgängliga för byggnadsnämnd, muséer, fastighetsägare med flera. 
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3.2 Källmaterialet 1991* 

De källor som ligger till grund för föreliggande rapport är dels uppgifter från enskilda husägare och 
hembygdskunniga personer och dels lokalhistorisk litteratur och arkivmaterial. Fältarbetet inleddes 
med att vi delade ut ett frågeformulär till hushållen i Fjällbacka där husägarna fick redogöra för vad 
de visste om sitt hus, såsom byggnadsår och tidigare ägare. 
De arkiv som genomgåtts för detta arbete är Kville härads hembygdsarkiv i Fjällbacka, Göteborgs 
Historiska museums arkiv, Göteborgs sjöfartsmuseums arkiv, Lantmäterienhetens arkiv, Lant-
mäteriverkets arkiv samt Brandförsäkringsverkets arkiv. Nedan görs en summarisk beskrivning av 
det vi funnit vara intressant för vårt arbete i de olika arkiven. Denna upplysning kan vara till god 
hjälp även för andra forskare i lokalhistoria.
 
Kville hembygdsarkiv: 
Arkivet innehåller en stor mängd fotografier av samhället Fjällbacka. Vidare finns här uppmätning-
sritningar på ett stort antal hus i samhället utförda av signaturen B S (Bengt Säfve). Ritningarna är 
mycket fint gjorda och ett utomordentligt dokumentationsmaterial för framtiden. Arkivet innehåller 
även excerpter från lokalhistorisk forskning från Sverker Stubelius, folkskollärare i Fjällbacka under 
1900-talet och flitig lokalhistorisk forskare med flera publicerade artiklar och böcker om Fjällbacka 
med omnejd. Det mesta materialet om enskilda hus i Fjällbacka har dock sammanställts av Johan 
Mjölner, fiskeriinspektör till yrket och även han fjällbackabo. Denne genomförde under 1940-talet 
en genomgång av samtliga hus med redovisning av husens ålder samt uppgift om antal rum i vart 
och ett av dessa. Mjölner har även författat sammanställningar om enskilda byggmästare som verkat 
i trakten m m. I Kville hembygdsarkiv finns även förvarat enkätsvar från den bostadssociala utred-
ningen på 1930-40-talen där uppgifter om husens ålder, antal rum, ägare och husens funktion anges. 

Göteborgs historiska museums arkiv: 
Här förvaras renskrifter av Johan Mjölners forskning med uppgift om enskilda hus (se Kville hem-
bygdsarkiv). Vidare finns här flertalet av de uppmätningsritningar från 1940-talet som även 
finns i hembygdsarkivet. I arkivet förvaras även excerpter från mantalslängder för decennierna kring 
sekelskiftet samt renskrifter av brandförsäkringshandlingar från åren 1832-1886 vilka förvaras i 
original på Brandförsäkringsverkets arkiv i Stockholm.** 

Göteborgs sjöfartsmuseums arkiv: 
I arkivet finns ett stort antal fotografier samt uppmätningsritningar av enskilda hus som gjordes av 
Nordiska museet på uppdrag av staden Göteborg inför Göteborgsutställningen 1923. Uppmätnin-
garna är signerade H G Gyllensköld. Materialet är intressant genom att det genomförts så tidigt då 
många hus alltjämt var i ursprungsskick och antalet uppmätningar är relativt omfattande.*** 

Brandförsäkringsverkets arkiv, Stockholm: 
Här förvaras, förutom brandförsäkringshandlingar gällande orten i 8 nämnda bolag, även en karta 
från 1891 över Fjällbacka, vilken är en bearbetning av Buscks karta från 1880, med tillhörande för- 
teckning över försäkringar.**** 

Lantmäteriverkets arkiv, Gävle: 
I detta arkiv återfanns Buscks karta över Fjällbacka från år 1880. En kopia av denna karta finns i 
Kville Hembygdsarkiv.*****

* Texten hämtad från Kulturhistorisk undersökning - Fjällbacka 1990-91Texten hämtad från Kulturhistorisk undersökning - Fjällbacka 1990-91
** Samlingarna finns numera i magasinet på Polstjärnegatan på Lindholmen på Hisingen.
*** Arkivets handlingar är sökbara via hemsidan www.nad.ra.se samt www.visualarkiv.se  
**** Brandförsäkringshandlingarna är sökbara digitalt via www.svar.ra.se
***** Historiska kartor är sökbara digitalt via www.lantmateriet.se
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Lantmäterienhetens arkiv, Länsstyrelsen Göteborg: 
På Lantmäterienhetens arkiv finns flera äldre kartor över Fjällbacka däribland “Charta öfver 
Ödsmåls andel uti Fjellbacka strand” av dels finns en karta över municipalsamhället Fjällbacka från 
år 1900 författad av samme lantmätare Busck.* 

Byggnadsnämndens arkiv, Tanums kommun, Tanumshede: 
I detta arkiv förvaras äldre stadsplaner från Fjällbacka med början år 1922 då Albert Liljenberg, 
dåvarande länsarkitekten, författade den första stadsplanen för ortens centrala del. Vidare finns i 
byggnadsnämndens arkiv bygglovshandlingar med uppmätningsritningar av enskilda hus. 

* Historiska kartor är sökbara digitalt via www.lantmateriet.se

3.3 Värdering 

Utöver byggnadsbeskrivningarna har husen givits en klassning utifrån sitt kulturhistoriska värde. I 
regel kan man se klassningen som en sammanvägning av hur välbevarat huset är som exponent för 
sin tid samt dess betydelse i kulturmiljön. Värderingen av huset har förtydligats genom en motive-
ring och specifika värden som är viktiga att bevara. Dessa kan utgöras av detaljer såsom välbevarade 
dekorationer, originalfönster eller dylikt, såväl som mer allmänna karaktärsegenskaper såsom husens 
proportioner och övergripande utformning. Även om det enskilda huset har fått en lägre klassning, 
till exempel mot bakgrund av senare tiders moderniseringar, så kan huset ändå ha specifika värden 
att bevara samt en kulturmiljö att ta hänsyn till.

Byggnader som enligt denna inventering inte erhållit klassning enligt nedan utgörs dels av nya hus 
eller hus som förändrats i sen tid så att husets kulturhistoriska egenvärde minskat. Bland byggnader-
na i den förstnämnda kategorin skall nämnas de tidiga fritidshusen från 1930-70-talen samt villorna 
från 1970-talet som ofta är goda exempel på en tidsepoks byggande. I denna inventering lyfts inte 
dessa fram då de inte utgör huvudmotiv för de kulturhistoriska kvaliteterna i samhället. Det ligger 
dock ett värde i att bevara husens tidsprägel för att slå vakt om den sena historien.
För nya hus eller hus som är ombyggda i sen tid är det viktigt att undvika sådana förändringar som 
ger konsekvenser på samhällets helhetsintryck och förtar upplevelsen av de många alltjämt välbeva-
rade husen.

Vid klassning av byggnader och miljöer har använts tre klasser samt mellanklasser (I-II, II-III). Vid 
miljöer redovisas endast två (I, II) i rapporten). Klass I är den högsta klassen. Klassningen är en rek-
ommendation som kan ligga till grund för q-märkning i en framtida detaljplan, alternativt områdes-
bestämmelser. Klassningen är kopplad till olika kapitel i Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer
En viktig skyddsmöjlighet för bebyggelseområden avser miljön som helhet och är oberoende av 
enskilda byggnaders värde (PBL 9kap 8§, tidigare 8kap 6§ pkt 1-3). 

Helhetsmiljöer enligt PBL 9kap 8§ pkt 2, 3 hävdas inom tätort i första hand i detaljplan med 
skyddsbestämmelser (q-märkning) eller varsamhetsbestämmelser (k).
Helhetsmiljöer på landsbygden kan hävdas genom inrättande av sk områdesbestämmelser med 
utökad bygglovplikt enligt PBL 9kap 8§.
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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 får 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 bygg-
nadsmiljö enligt lagen om kulturminnen (SFS 1998:950). Ett skydd motsvarande det som byggnads-
minnesförklaring ger kan även tillskapas genom planbestämmelser i detaljplan. För båda skyddsfor-
merna krävs samsyn mellan fastighetsägare och berörd myndighet i frågan. 
I övrigt gäller PBL 8kap 13§ (tidigare §3:12):
 En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konst 
 närlig synpunkt får inte förvanskas.

KLASS II -Särskilt värdefulla byggnader
Alla klass II-byggnader har förändrats sedan byggåret men är ändå goda representanter för gångna 
tiders byggnadskultur. Klass II-byggnader skall vid byggnadslovsprövning anses vara sådana särskilt 
värdefulla byggnader, som avses i PBL 8kap 13§ enligt ovan och får inte förvanskas ytterligare.

KLASS III - Övriga värdefulla byggnader
Klass III-byggnader har förändrats mer än klass II-hus men är ändå goda exempel på kulturhistoriskt 
intressanta hus. Dessa skall vid bygglovsprövning av till- och ombyggnader m.m uppfylla varsam-
hetskravet, som avses i PBL 2kap 6§ pkt 1 samt PBL 8kap 17§ (tidigare PBL §3:10), så att byggna-
dens särdrag beaktas:
 Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hän 
 syn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kultur 
 historiska, miljömässiga och konstnärliga värden. (PBL §8:17) 

För alla byggnader gäller underhållskravet enligt PBL 8kap 14§ (tidigare 3kap 13§) och att 
bevarandet i första hand ska ske på grund av fastighetsägarens kunskap och intresse.

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de 
tekniska egenskaper som avses i 4§ i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgiv-
ningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 
konstnärlig synpunkt. 
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig elelr 
konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
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4. ALLMÄN HISTORIA
4.1 Karakterisering av samhället

Vilket håll man än kommer ifrån är det kyrkan som först drar ögonen till sig. Från havet sticker 
kyrktornet upp bakom öarnas konturer bredvid Vetteberget med sin karakteristiska form. När man 
närmar sig breder sedan husen ut sig utefter bergssluttningen och vattnet. Kommer man landvägen 
söderifrån är det kyrkan man först ser i glipan där berget sprängts bort för att ge plats för vägen. 
Kommer man österifrån sticker kyrkan upp över industrilandskapet som breder ut sig över de tidi-
gare åkrarna. Från havet har Fjällbacka ett typiskt kustsamhälles utseende. Inifrån land möts man 
först av reguljära industriområden och villaområden från mitten av 1900-talet. Kommer man norri-
från glider man genom Mörhult och utmed stranden med sjöbodsrader vid Källvik. Fjällbacka breder 
idag ut sig emellan och på kullarna från Mörhult i norr till Sälvik i söder. De tidigare egna samhäl-
lena, Mörhult och Sälvik har vuxit ihop med ursprungliga Fjällbacka strand. Bebyggelsemiljöer från 
olika tidsepoker ger ett antal olika bebyggelsebilder, alltifrån den tätbebyggda backbebyggelsen till 
den luftigare 1930-talsmiljön med rymliga trädgårdar, till kedjehus och villaområde från 1960- och 
70-tal. 
Centrum idag varierar från sommar till vinter. Sommartid rör folk sig mest i de äldre affärskvarteren 
utmed Galärbacken och torget medan man vintertid rör sig mest kring området mellan gamla Evas 
livs ovanför Galärbacken, vid Harry Järunds plats till Servicehuset och skolan bortanför Sumpan.
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4.2 Allmänt om fiskelägens historia*

Att Fjällbacka tillsammans med flera andra kustsamhällen (Sannäs, Havstensund, Smögen, Fiske-
bäckskil, Käringön, Gullholmen, Mollösund) är en riksintressant del av vårt kulturarv är inte bara 
avhängigt av att här finns en välbevarad äldre bebyggelsemiljö. Fjällbacka är framförallt ett exempel 
på de bohuslänska fiskelägena, eller rättare kustsamhällena, en samhällstyp som i stort sett saknar 
motsvarighet på andra håll i landet. 
Eftersom samhällena bitvis ligger ganska tätt längs Bohuskusten är det lätt att bli hemmablind för 
deras kvalitéer. Kustsamhällenas speciella utseende är betingat av ett samspel för näringsliv och bo-
sättning som kanske varit lite annorlunda än på andra delar av den svenska och delvis också norska 
kusten. 
- Fisket på Kattegatt, Skagerack och Nordsjön liksom det kustnära fisket har varit fritt och inte som 
i Östersjön varit knutet till jordinnehav. Periodvis har det också varit mycket givande. Detta har 
skapat förutsättningar för bosättningar, ibland mycket täta sådana, av en befolkning som till övervä-
gande del levde av vad havet gav, samtidigt som man inte var knuten till det samtida jordbrukssam-
hällets ägostruktur. 
- Eftersom dessa människor i allmänhet saknade egen mark, var de hänvisade till att bosätta sig på 
de strandplatser eller öar, som för de jordbrukande markägarna hade litet eller inget värde. Till följd 
av detta hade man oftast endast ett begränsat utrymme till sitt förfogande och härigenom kom husen 
att förläggas tätt, ibland mycket tätt, när samhällena så småningom växte. 
- Marken inom samhällena styckades aldrig upp i tomter före och under de viktiga tillväxtfaserna 
under 1700- respektive 1800- talens andra hälfter. Indelningen i mindre fastigheter skedde i liten 
utsträckning från och med 1800-talets slut, men tog inte fart förrän den s k ensittarlagen kom 1925. 
Dessförinnan var marken således gemensam och man byggde, där det fanns plats, och man inte var 
i vägen för andra. Då de enskilda husägarna inte var markägare och heller inte hade anledning att 
hävda marken som sin egen saknades skäl att uppföra stängsel och hägnader mellan husen. Gatunä-
tet utvecklades därigenom successivt genom att folk valde att färdas utmed hävdade stigar mellan 
husen. ( Det var därför också möjligt att ta sig fram överallt, privata trädgårdar och staket stängde 
inte vägen så som i en stad.) 
De människor som under sillperioder flyttade ut i kustbandet kom ofta från socknarna inåt land och 
hade med sig byggnadstradition därifrån. Det kontaktnät man sedan hade som fiskare eller fraktseg-
lare sträckte sig däremot inte så mycket inåt land som vid de norska, danska och engelska kusterna 
liksom på Färöarna. Man har alltså kunnat få mycket impulser därifrån. 
Det Fjällbacka vi ser idag är i hu-
vudsak tillkommet under en hund-
raårsperiod, mellan 1840 och 1940, 
med en tyngdpunkt på ny- och om-
byggnader mellan 1870 och 1910. 
Dessutom finns inslag från 1930-
talet på den 1928 brunna Framstran-
den.     

* texten hämtad från Bohusläns Museums inventering 1990-91texten hämtad från Bohusläns Museums inventering 1990-91
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4.3 Fjällbackas historia* 

Samhället ligger på marken till hemmanen Ödsmål och Ler-
sten i Kville socken. Gränsen hemmanen emellan går nedan-
för Vetteberget där strandremsan mellan berg och hav är som 
smalast. Marken som samhället ligger på har längre tillbaka 
inte haft något större ekonomiskt värde, då jordbruket var 
basen i landsbygdens ekonomi. 
Sedan medeltiden har sillen periodvis “gått till” längs väst-
kusten, dvs den har under senhösten och vintern lekt alldeles 
intill land. Den har då utgjort ett mycket lättfångat byte med 
vadar dragna från land eller från småbåtar. 
Eftersom fisket var fritt var det möjligt för människor att slå 
sig ned i kustbandet och idka fiske utan att äga mark. Under 
sillperioderna kom därför kusten att befolkas för att sedan
avfolkas, när sillen efter något eller några tiotal år drog sig 
längre ut till havs igen. Vissa platser kom med tiden att få en 
mindre bofast befolkning, som under mellanperioderna levde 
på annat fiske. Detta gäller särskilt efter 1500-talets stora sill-
period, och man anser att de flesta av Bohusläns kustsamhäl-
len har rötter i denna tid. 
Den äldsta källuppgiften om Fjällbacka är från tidigt 1600-
tal, då ett fåtal skattebetalande strandsittare finns här. Möjligt 
är att de stannat kvar efter sillperioden några decennier tidi-
gare. Samhället växte till sig under 1600-talets slut, då sillen 
återigen gick till, om än i mycket mindre omfattning. På den 
första kartan från denna tid, 1673, finns sex bebyggelsetecken 
markerade. 1694 har den lilla bosättningen “Fiellbacke fiskel-
äggie” på hemmanen Lerstens och Ödsmåls utmark vuxit 
ytterligare, med 22 byggnadsmarkeringar, alla belägna på 
Framstranden och Oxnäs. Även i Mörhult redovisas att folk 
slagit sig ner under 1600-talet. 
Det var dock först under “den stora sillperioden” under 
1700- talets slut som samhället växte till sig och expansionen 
sker vid denna tid i första hand kring Backen. På kartan över 
Ödsmåls andel uti Fjällbacka strand från 1799 redovisas en 
tät husrad öster om Hamngatan samt ytterligare en husrad 
utmed vattnet. 
Sillperioden innebar enorma ökningar av fångsterna. Sil-
len kom nu inte bara till användning som föda utan även till 
framställning av silltran. Trankokerierna hade en blomstring 
under den korta perioden mellan 1750-1810. 1 Fjällbacka 
tillkom ett stort antal trankokerier både i själva Fjällbacka 
och i Fjällbacka skärgård. 
Efter det att sillen åter lämnat kusten under 1800-talets första 
år, sjönk åter invånarantalet i Fjällbacka som i andra kust-
samhällen, men här bodde 1830 ändå ca 330 människor. När 
fraktfarten släpptes fri 1832 innebar detta ett uppsving för bl 
a Fjällbacka, och samhället började åter sakta växa. Förutom 
att idka fraktfart, handel och en del hantverk fortsatte man 

* Texten hämtad från Bohusläns Museums inventering 1990-91Texten hämtad från Bohusläns Museums inventering 1990-91

Bebyggelsen utmed Vetteberget år 1799. Ma-
gasinen och några av köpmanshusen hade då 
tillkommit. Källa: Westerlind (1982) sid 41

Bebyggelsen nordväst om Vetteberget (Backen) 
år 1856. Flera köpmanshus med stora trädgårdar 
och ladugårdar hade byggts i samhället. Källa: 
Westerlind (1982), sid 41

Fiskebåtar i Fjällbacka hamn. Källa: Kville 
Hembygdsarkiv
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naturligtvis att fiska. I vattnen utanför Fjällbacka tog man 
enligt uppgifter upp sill, förmodligen skarpsill. Den 1840 
inflyttade sjökaptenen Gustaf Andersson startade 1842 ett 
sillföretag och började efter några år att lägga in sillen till-
sammans med kryddor till ansjovis, vilket var den första ans-
jovistillverkningen i Sverige. 
1877 inleddes den senaste sillperioden med storsill, och sam-
hället växte till ett av de största fiskelägena i Sverige, med 
875 invånare. Fiske och fiskberedning var under denna tid 
den viktigaste inkomstkällan, men Fjällbacka var också hem-
mahamn för fraktfartyg som seglade på världshamnarna. Men 
det var inte bara de traditionella maritima näringarna som 
drog folk till Fjällbacka vid denna tid. Orterna utmed Bo-
huskusten hade också börjat attrahera folk i första hand från 
de bemedlade befolkningsskikten genom sin skönhet. I flera 
av husen under 1800-talets senare del kunde badgäster hyra 
in sig under sommarmånaderna. Det är under denna tid som 
merparten av den bebyggelse vi ser i Fjällbacka idag kom till, 
och karaktären på husen fick genom lövsågerier en viss ank-
nytning till de ideal som rådde för de rena badorterna. 
Med tiden som Fjällbacka blev en mer betydande ort växte 
även kraven på att orten skulle få municipalsamhällesrät-
tigheter. Detta skedde år 1898. År 1907 fick samhället sin 
första byggnadsordning. Alltjämt var en klar merpart av hu-
sen belägna på ofri grund, sannolikt belägna på tomter upplåt-
na mot arrende. På karta från år 1900 redovisas sammanlagt 
21 friköpta tomter. Det är utifrån denna karta man föreslår en 
tomtdelning i huvudsak efter principen en tomt - ett hus. 
År 1922 utarbetade Albert Liljenberg, stadsingenjör i Göte-
borg en stadsplan för Fjällbacka. Liljenberg hade 1917 utar-
betat en stadsplan för Fiskebäckskil, som i mycket tog hänsyn 
till den existerande bebyggelsen. Han fick därefter uppdrag i 
flera kustsamhällen, men med tiden blev planerna allt mindre 
anpassade till de befintliga förhållandena. Vi har inte under-
sökt vilka reaktioner som uppstod i Fjällbacka, men vid en 
granskning förefaller det som om relativt stora ingrepp måst 
göras i framförallt sjöbodsraderna längs vattnet för att planen 
skulle ha kunnat fullföljas. Ett 
mindre antal hus hamnade också 
på gatumark eller på tomtmark 
som prickmarkerats – d v s mark 
som inte skulle vara bebyggd. 
Första stadsplanen kom alltså 
1922, men redan lantmätarkartor-
na 1880 och 1900 innebar försök 
till reglering av bebyggelsen. 
Med ensittarlagen 1925 började 
tomter att friköpas i större skala. 

Den samlade bebyggelsen i Fjällbacka år 1880. 
Källa: Westerlind (1982), sid 42

Fjällbacka enligt 1930-talets ekonomiska karta. 
Källa: Westerlind (1982), sid 45

En del av Liljenbergs stadsplan 
1922. Källa: Westerlind (1982), 
sid 43
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Badgäster samlade i Galärbacken (Långbacken) utanför ”Nya Hotellet. Källa: 
Kville Hembygdsarkiv

Flygfoto över centrala Fjällbacka, tidigt 1930-tal. På området Sumpan har endast 
ett par hus byggts. Den  nya vägen till Kville har byggts. På platsen där Richters 
konservfabrik senare byggs ligger en trävaruaffär. Källa: Kville Hembygdsarkiv

Framstranden tidigt 1900-tal, före branden 1928. Källa: Kville 
Hembygdsarkiv

Backen, tidigt 1900-tal. Här kan man se de stora magasin som 
tidigare låg vid torget. Källa: Kville Hembygdsarkiv

Fiskare i hamnen. Nedan Fiskeriföreningens fd 
magasin, beläget strax bredvid föreningens ny-
are lokal som numera inrymmer fiskaffär, kontor 
och Widelius Marinsservice AB. Källa: Kville 
Hembygdsarkiv
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4.4 HUSTYPER* 

4.4.1 Enkelhus
Bebyggelsen inom de bevarandevärda områdena består av 
hus med tämligen enhetliga grundformer. Det är intressant att 
konstatera att oavsett om huset uppfördes med en viss plan-
lösning eller byggdes om till denna så är planlösningarna i 
mångt och mycket desamma med distinkta tidskaraktärer. 
Den äldsta husformen som finns representerad är det enkla 
huset, med kök och rum. I äldre uppteckningar kallades rum-
met för “stöva”. Ingången till huset var oftast till köket, inte 
sällan på gaveln. Ett fönster i köket och två i rummet (ett 
på långväggen och ett på gaveln verkar vara det vanliga.) 
Bakugnsmuren tog ofta så stor plats att den stack ut genom 
bakre långväggen. 
Spismuren hade alltid en sida in mot rummet för värmens 
skull. Tidigare fanns ofta norska järnkaminer placerade här. 
De ersattes dock i början av 1900-talet av kakelugnar, som i 
sin tur ersattes med modernare kaminer, eller där värmekällan 
helt togs bort efter några få tiotal år ersattes de med element. 
Hustypen är liten, och eftersom man inte som på en bondgård 
hade gott om förvaringsutrymmen i gårdens olika ekonomib-
yggnader, måste utrymmesbristen ha varit kännbar. Så har 
enkelhusen under åren ofta fått tillbyggnader eller genomgått 
andra förändringar. En del av husen förlängdes genom 
tillkomst av ytterligare ett rum eller kammare i fil. Husen 
byggdes under första hälften av 1800- talet som ryggåsstugor, 
dvs inne var det öppet upp till taknocken. Lika mycket som 
för att få ett plant innertak som för att skapa förvaringsu-
trymme försågs husen så småningom med loft, vilket för de 
mindre husen vanligen innebar att man även höjde vägglivet 
med några stockvarv. Loftstrappan placerades i köket, oftast 
vid bakväggen. Två hus utan loft har vi funnit vid inventer-
ingen, dels det hus som allmänt kallas just “ryggåsstugan”, i 
Mörhult (Fjällbacka 184:29), men också det lilla gula huset 
på norra sidan av Bergsmansgatan (Fjällbacka 131:9). Båda 
dessa har i stället panelklädda s k tredingstak. 
Som skydd mot väder och vind byggde man ibland invändiga 
vindfång, men som detta stjäl yta från köket har många enkel-
hus en utvändig förstu. I en del fall har denna senare ersatts 
med en mindre glasveranda. 
Ett vanligt sätt att skapa ett förråds- och arbetsutrymme har 
varit att på köksgaveln eller baksidan bygga till en bod eller 
svale med snedtak, en s k snedtäcka. Denna kunde inte sällan 
sträcka sig utefter hela baksidan. Det blev under mitten och 
slutet av 1800-talet vanligt att man ersatte dessa oisolerade 
utrymmen med beboeliga rum. Det enkla huset hade därig-
enom blivit dubbelt. De äldsta dubbelhusen i länet anses vara 
från omkring 1830-talet. Naturligtvis har det kommit att up-

* Texten hämtad från Bohusläns Museums inventering 1990-91Texten hämtad från Bohusläns Museums inventering 1990-91

Fjällbacka 184:29, Fyrmästargatan 7. Huset är 
en ryggåsstuga, dvs vindsbjälklag saknas.

Fjällbacka 131:9, Bergmansgatan 6
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Fjällbacka 146:8, Skolgårdsgatan 3. En äldre 
form av nordbohuslänskt dubbelhus.

Fjällbacka 165:17, Föreningsgatan 3 får repre-
senta dubbelhuset som börjar dyka upp under 
1800-talets sista decennier.

Fjällbacka 184:19, Fyrmästaregatan 4

pföras nya hus, som redan från början hade denna planlös-
ning, men flera exempel finns även i Fjällbacka på att hus 
av enkelhustyp byggdes till på bredden och där taknocken 
flyttades till mitten på det nya huset. 

4.4.2 Dubbelhus 
Dubbelhusen byggdes alltså i flertalet fall redan från början 
med (en kammare bakom respektive kök och rum (stöva), 
“kökskammer” resp “stövkammer”. Ingången var fortfar-
ande i köket, och där fanns också vindstrappan. Eftersom 
dubbelhusen gjordes bredare blev taket också högre och 
man fick plats att inreda ett eller ibland två rum på vinden. 
Detta skedde dock oftast långt senare, kanske när familjen 
växte eller man började hyra ut till sommargäster. 
En variant av denna planlösning är den som inte har kök 
och rum i rad på framsidan, utan i motsatta hörn av huset. 
Denna form, som ibland kallas nordbohuslänsk, förekom-
mer i Fjällbacka. 
Under 1800-talets sista två decennier kom dubbelhusen på 
västkusten att byggas större på både höjden och bredden. 
De två kamrarna blev rum, och med ett förhöjt väggliv blev 
det plats på vinden att inreda flera rum, ibland en separat 
lägenhet. För att slippa ha trappan i köket stod två lösningar 
till buds. Den ena bestod i att en smal hall byggdes mellan 
köket och ett av rummen. Det andra sättet, vilket förekom-
mer även på äldre dubbelhus, var att bygga ett separat trap-
phus på gaveln eller långsidan. Man hade inte sällan en 
glasveranda redan från början. 
Det var det förbättrade fisket under 1800-talets slut, med 
sill och större båtar, som gjorde det möjligt för Bohusläns 
tidigare ganska fattiga fiskarbefolkning att uppföra dessa 
stora hus. 

4.4.3 Hus med kök mitt på baksidan, Tvåkammar-
hus. 
I Fjällbacka finner vi dock inte stora dubbelhus förrän efter 
sekelskiftet 1900. Här förefaller det som om man valt en 
annan hustyp när sillpengarna rann till på 1870- och 80-
talen. Typen är endast sparsamt uppmärksammad i svensk 
litteratur, och även om det ej varit möjligt att inom inven-
teringens ram undersöka hustypen närmare så har dess 
särdrag först i denna inventering särskilt uppmärksammats. 
Klart är dock att det på 1870-80-talen uppförs över tjugo 
nya sådana hus. Äldre hus kan också ha byggts till för att få 
denna planform, detta vet vi ännu inte. 
Hur ser då husen ut? Närmar vi oss huset framifrån leder 
ofta en trappa upp till en öppen förstukvist med snickar-
glädje samt en inåtgående dubbel spegeldörr. Dörrarna 
har ibland diamantsnitt i speglarna och omges av en klas-
sicerande dörromfattning. Innanför finns en liten hall. Rakt 
fram har man så baksidan av spismuren, vilken ligger mitt 
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i huset. Idag är bakugnen ofta riven, och man finner i stället 
en garderob, wc eller vindstrappa på denna plats. Från hal-
len leder dörrar på ömse sidor in till de två rummen. Detta 
var en “fin” ingång, som kanske inte användes så mycket till 
vardags. 
Mitt på baksidan ligger köket, med egen ingång utifrån. Detta 
är mycket bredare än hallen och härifrån kan man alltså nå 
till de bägge rummen på framsidan. Om huset är strikt syme-
triskt, vilket är mindre vanligt, finns på ömse sidor om köket 
två kamrar. Till dessa kommer man i en del av husen från 
köket och i andra från rummen. Betydligt vanligare är att hu-
set i det ena hörnet på baksidan i stället för en kammare har 
en förstu, vindstrappa och kanske en skrubb. 
På ena vindsgaveln var ofta inrett ett rum, men i övrigt var 
det från början en kallvind, som användes till förvaring. 
Dessa hus har liksom andra vid samma tid köpts som färdiga 
timmerstommar från inlandet och forslats hit ut och sedan 
monterats upp på det sätt som var vanligt i kustsamhällena. 
Flera av husen skall ha kommit “från Bullaren” eller “från 
Lur”, d v s de trakter i Tanums nuvarande kommun som hade 
gott om skog och som därför kunde leverera timmerstommar 
till kusten. Något skall också ha kommit från Lersten. Plan-
lösningarna på dessa hus i Fjällbacka visar små variationer, 
de verkar inte ha utvecklats under en längre tid utan snarare 
ha införts som en nyhet. Varifrån man tog förebilden vet vi 
ännu inte. 
Hus med kök mitt på baksidan har dock funnits tidigare 
på västkusten, det rör sig då ofta om kaptenshus från förra 
hälften av 1800-talet och vi känner till exempel så långt sö-
derut som i Mollösund och Hälleviksstrand. Dessa hus har 
då två rum och två kammare på var sida och hall samt kök 
i mitten, men till skillnad från dessa leder hallen i kaptens-
husen rätt igenom och in till köket. Johannes Falcks gula 
hus (Fjällbacka 108:1, numera rivet) från 1830-talet överst 
i Galärbacken hade också en sådan planlösning från början. 
Hustypen finns även representerad i Grebbestad. 

4.4.4 1900-talets dubbelhus med hall 
De hus som byggdes i Fjällbacka under 1920- och 30-talen, 
och även in på 1940-talet, hade inte sällan en planlösning 
som var en vidareutveckling av det stora dubbelhuset från 
tiden före och kring sekelskiftet. 
Den fyrdelade lanlösningen på bottenvåningen inrymde två 
rum och kök samt en hall. Trappan till andra våningen plac-
erades också här, en andra våning som nu var mer integrerad 
i bostaden än tidigare. 
Husen gavs en något högre takvinkel än tidigare och en ex-
teriör som under 1920-talet ibland fick klassicistiska drag 
och senare under 1930-och 40-talen blev mer påverkad av 
funktionalismen, med en enkel locklistpanel och utan övriga 
snickerier. 
Dessa hus finner vi i de dåtida utkanterna av samhället: 

Fjällbacka 141:2, Södra Hamngatan 15

Kapten Johannes Falcks hus i Fjällbacka, ori-
ginalet. Idag är huset ersatt med nytt där exteri-
ören är till stora delar kopierad men interiören är 
inte inventerad. Planlösningen är av Bohusläns 
Museum kallad typ ”A1”. Boshusläns Museums 
arkiv. Källa: ”Särtryck ur BOHUSLÄN, Årsbok 
1994. 

”Stava-Bergs” hus, ett tvåkammarhus som Bo-
husläns museum kallar typ ”B”. Uppmätning 
1943. GSM:s arkiv. Källa: ”Särtryck ur BO-
HUSLÄN, Årsbok 1994. 
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Ovanför Backen respektive Håkebacken, i Källviken mm, 
men också på Framstranden inom det område som brann 
1928. 
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5. INVENTERADE MILJÖER
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5.4 Oxnäs
5.3 Håkebacken

5.3 Framstranden

5.1 Backen
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5.2 Liden

5.7 Sälvik

Under varje miljö så redovisas specifika miljöer som har fått en kulturhistorisk klassning.
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Backen är bebyggelseområdet som ligger norr om Vetteberget. Området har ett typiskt kustsamhäl-
les utseende där husen trängs på den obrukbara mark som sträcker sig ner mot havet och de smala 
gatorna vindlar sig mellan husen, för smala för att användas för biltrafik. De allra flesta gatorna ärDe allra flesta gatorna är 
numera belagda med asfalt men Fjällgatan och Majorsbacken har kvar sin beläggning med kuller-
sten. De första husen byggdes utmed dagens Norra Hamngatan i slutet av 1700-talet och områdetDe första husen byggdes utmed dagens Norra Hamngatan i slutet av 1700-talet och området 
fylldes därefter på uppåt. Det byggdes då även ladugårdar emellan bostadshusen. Det är inte många 
hus kvar sedan 1700-talet med undantag av Basehuset (Fjällbacka 163:45, Norra Hamngatan 1A) 
men huslägena är många gånger desamma vilket ger husen en kontinuitet bakåt i tiden.  
Den mest ursprungliga bebyggelsen låg utmed Norra Hamngatan men den gatubilden har förändrats 
något p g a att rivningar och breddning av vägen glesat ut husraderna.

Husen har traditionellt vänt gaveln mot havet och det gör också många av husen fortfarande men 
flera yngre hus har långsidan vänd mot havet och där har man också ofta byggt frontespiser och bal-
konger. Fasaderna är övervägande vitmålade, men även en och annan är gul och enstaka ljusblå före-
kommer. Husen har små eller obefintliga trädgårdar, ofta terraserade med hjälp av stenmurar.

5.1 BACKEN

Utmed stranden och Norra Hamn-
gatan ligger sjöbodar och även äldre 
magasin samt enstaka bostadshus. 
1960 byggdes fiskeriföreningens 
fastighet som också ligger belägen 
utmed Hamngatan. Den inrymmer 
numera fiskaffär, kontor och Wi-
delius marinservice. Längre norrut 
ligger den stora kajen som idag inte 
kan användas pga att den inte längre 
tål större tryck och där bredvid lig-
ger Richters konservfabrik.
Torget som från början av 1800-ta-
let in på 1930-talet var ett torg med 
tillhörande stor träbrygga samt tre 
intilliggande stora magasin. Trä-
bryggan fungerade som tilläggsplats 
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för fiskare samt för trä- och ångbåtar som trafikerade kusten 
och skärgården utanför samhället. Affärsverksamheten var 
här stor och det handlades med sill, fisk och jordbrukspro-
dukter av olika slag. Magasinen fungerade då som lager av 
dessa varor. Hästar och boskap samlades också här för att 
sändas med ångbåtar till Göteborg och Oslo. Magasinen 
ägdes i början av 1900-talet av paret Axel och Josefina We-
nander. På 1950-60talen revs magasinet som låg längs med 
strandkanten. Torget övergick efter rivningen till att bli en 
torg- och parkeringsplats.* För några år sedan minskades par-
keringsplatserna och torget återfick sin torgkänsla med be-
läggning av gatsten. Idag utgör Galärbacken, torget och ävenGalärbacken, torget och även 
delar av Norra Hamngatan sommarens centrum då de flesta 
butiker håller stängt på vintern. Istället har centrum och de 
dagliga verksamheterna förflyttat sig längre österut till områ-
det Sumpan och Allégatan.

Värden att bevara: Bebyggelsemönstret, kullerstensgatorna, 
trappor, gränder och murar från 1860-1910, den tidstypiska 
bebyggelsen som finns bevarad, industrikaraktären utmed 
stora kajen och Richters, havsanknuten verksamhet utmed 
vattnet och bostadshus på andra sidan hamngatan (med un-
dantag av befintliga bostadshus), magasinen mellan torget 
och Norra Hamngatan.
Motivering: Området Backen, tillsammans med torget och 
Norra hamngatan har ett välbevarat bebyggelsemönster och 
välbevarad gatustruktur, vilket bidrar till att tydliggöra Fjäll-
backa samhälles framväxt. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

* Fjällbackabladet (1969), sid 17

Fiskeriföreningens fastighet som numera inrym-
mer fiskaffär, kontor och Widelius marinservice.

Fd. Wenanders magasin längst bort och närmast 
tidigare Dahlbergs magasin som en period in-
rymde charkuteri och senare Setterlinds bageri.

Fd Richters konservfabrik. Byggnaderna har 
inrymt olika verksamheter under senare delen 
av 1900-talet, bland annat Björklövets tryckeri 
och annonsavdelning. Nyligen har en ny rörelse 
startat i byggnaderna med restaurang, bar, café 
och logi under namnet Richters konservfabrik.

Norra Hamngatan mellan kajen och torget, med 
Vetteberget i bakgrunden. Husen har en mycket 
traditionell placering med gavlarna mot havet. 
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Vykortsbild från 1911. Stora hotellet till vänster har ännu inte fått sin andra vå-
ning medan Wenanders hus (till höger) har byggts upp. Gatan är belagd med kul-
lersten. Källa: Kville Hembygdsarkiv.

Ungefärligt likadan fotovinkel som ovan. Galärbacken med nymålade Stora hotel-
let till vänster och fd Wenanders hus numera pensionat och kafé till höger.

Pålsgatan - belagd med asfalt. Gatan anla-
des 1909 och då revs ett hus som låg mitt 
i den blivande gatan. I det huset bodde i 
mitten av 1800-talet en fiskare som hette 
Olof Pålsson f. 1806 och hans hustru Fred-
rika Vahlgren, f 1809. Källa: Mjölners 
artikel i Fjällbackabladet nr 26, 1968.

Bergmansgatan, numera belagd med asfalt. 
Gatan fick namn efter skeppare Jonas Bergman, 
f. 1786, boende tillsammans med sin hustru Ole-
na Askengren på gatan i början av 1800-talet. 
Gatan fick sitt namn omkring år 1900. Kallades 
i folkmun även Bergman street. Källa: Mjölners 
artikel i Fjällbackabladet nr 26, 1968. 

Majorsbacken - ännu idag belagd med 
kullersten. Namnet kommer av en boende 
på gatan under mitten av 1800-talet, skep-
paren Anders Hasselqvist. Han var från 
ett ställe som hette Majoreberg el. likn i 
närheten av Uddevalla och kallades därför 
för ”Majorn” och hans hustru för ”Ma-
jora´”. Källa: Mjölners artikel i Fjällback-
abladet nr26, 1968. 

Fjällgatan - En av de smalaste gatorna i 
Fjällbacka, mest lik de äldre gatumönstren. 
I ena änden är gatan belagd med kullersten 
i den andra gräs- och grusbelagd.  

Skepparegatan - har fått sitt namn efter jaktskep-
pare Anders Engelbrektsson, f. 1794. Kallades 
i folkmun även Nella street. Källa: Mjölners 
artikel i Fjällbackabladet nr 26, 1968.  
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Norra Hamngatan under tidigt 1900-tal. Folksamling vid det sk ”Glada hörnet”, 
korsningen mellan Norra Hamngatan och Galärbacken. Längre bak i bilden kan 
man se ”huset i gatan”. Vilket fick ge plats för biltrafiken senare under 1900-talet. 
Källa: Kville Hembygdsarkiv

”Glada hörnet” 2011 med de gamla magasinen till vänster, numera inrymmande 
sommarbutiker samt Café Bryggan, och Stora hotellet till höger

Trappgatan med höga stenmurar för att göra 
trädgårdarna större. Gatan anlades på 1930-40 
talet.

Kajen vid Richters konservfabrik där tunnorna 
ligger uppradade i väntan på transport. Källa: 
Kville Hembygdsarkiv

Vykort stämplat 1910. Övre delen av Galär-
backen (Långbacken), med Carl Larsson-huset 
(Fjällbacka 135:12), Hilmer Karlssons hus med 
Augustas manufaktur (Fjällbacka 135:11) samt 
Wahlbergs speceriaffär (Fjällbacka 161:2). 
Källa: Kville Hembygdsarkiv

Backen, tidigt 1900-tal, före gatornas tid. Källa: Kville Hembygdsarkiv
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Området öster om Backen och nordost om Vetteberget kallas i folkmun för Sumpan. Marken när-
mast samhället i trädgårdsstaden gick tidigare under namnet Falkängen samt Dalängen, beroende på 
vilken gård marken tillhörde. Gränsen gick mellan fd färgaffären (Fjällbacka 187:62)och fd Olofs-
sons järnhandel (Fjällbacka 171:2).
Området planerades enligt tankarna kring trädgårdsstadsmodellen med rymliga trädgårdar och större 
hus. Trädgårdstaden blev populär i stadsplanering i Sverige under de första åren på 1900-talet och 
spred sig sedan ut på landsbygden. Impulserna kom från England och Tyskland. Lättbebyggda åker-Impulserna kom från England och Tyskland. Lättbebyggda åker-Lättbebyggda åker- 
och hagmarker i utkanterna av städer och samhällen togs ofta i anspråk för dessa nya områden.
Husen, som till att börja med byggdes i Sumpan, byggdes i 1930-tals ”landsbygds”funkis, dvs hus 
inspirerade av såväl 1920-talsklassicismen och 1930-talsfunkisen. De hade i regel planlösningar an-
passade för uthyrning med två ingångar, en till var våning. De allra flesta hade brutna tak. Området 
förtätades sedan med hus byggda på 1950-60talen.

5.2 LIDEN, Allégatan, Trädgårdsgatan (Sumpan)

Falkängen och Dalängen troligen på 1940-talet. Brandstationen har kvar sitt torn, Åldersro är ännu inte byggt, men det är däremot 
posthuset som byggdes omkring 1939-40. Källa: Kville Hembygdsarkiv
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Carlsgatan som går i syd-nordlig riktning från Allégatan till 
Falkevägen har fått sitt namn av tre tidigare markägare som 
alla hette Carl, sjökapten Carl Aron Hansson (f 1822), sjö-
kapten Carl Johan Carlsson (f, 1852) samt bankkamrer Carl 
Larsson (f. 1868).* Gatan som går igenom bebyggelseområ-
det fick namnet Trädgårdsgatan pga de stora trädgårdarna.
Allégatan var tidigare den stora infarten söderifrån in i Fjäll-
backa fram till början av 1900-talet. Till att börja med var det 
en enkel rid- och gångstig. 1817 förbättrades hela vägen mel-
lan Kville och Fjällbacka. På 1850-talet lät dåvarande äga-
ren av Ödsmål innergården, Sjökapten Carl Aron Hansson, 
plantera en allé av träd utmed gatan, därav namnet. Endast ett 
fåtal träd kvarstår idag.** 

Värde att bevara: Butiks- och servicebyggnaderna utmed 
Allégatan och Falkevägen som en förlängning av affärerna i 
Galärbacken. De välbevarade 1930-talsbostäderna med till-
hörande tidstypiska trädgårdar utmed Trädgårdsgatan.
Motivering: Området visar på samhällets utveckling från fis-
ke- och fraktsamhälle med fokus på havet till mer landburen 
verksamhet.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

* Mjölner (1968)
** Mjölner (1968)

Allégatan och nuv Fjällbacka 171:2. Vykortet är poststämplat 1906 och Allégatan 
utgjorde då infarten till Fjällbacka. till höger kan man ana lagården där Gröna Lid 
nu ligger. Källa: Kville Hembygdsarkiv

Korsningen Falkevägen och Allégatan. Liknande fotopunkt som ovan. Fjällbacka 
171:2 till vänster och Gröna Lid samt Fjällbacka 171:4 till höger.

Trädgårdsgatan 

Fjällbacka 187:45 med stor gräsmatta, grusa-
gång och fruktträd.

Östra delen av Allégatan.
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Fjällbackas äldsta bebyggelse har troligen till en början varit 
koncentrerad till Framstranden, ungefär vid södra hamnen, 
för att senare flyttas till Backen. Tyvärr finns inte mycket 
äldre bebyggelse kvar på Framstranden pga branden 1928. På 
området söder om Telegrafhuset finns dock en gatusträcka 
som kan ge en aning om detta äldre mönster som även fanns 
längre norrut.
Före branden var bebyggelsen tätare och gaturummet mindre, 
vilket gav en helt annan miljö. De hus som sedan byggdes 
på det brända området mellan torget och Telegrafhuset vid 
södra hamnen byggdes i 1930-talets anda, med större trädgår-
dar och rymligare bostäder regelbundet placerade. Vanligast 
är att man finner dessa 1930-talsområden på fd åkermark i 
utkanten av samhället. Utmed Håkebacken har vi emellertid 
kvar den förtätade bebyggelsemiljön som också har föränd-
rats relativt lite vad gäller mönstret, men kanske något mer 
vad gäller själva husen. Många har moderniserats och fått 
nyare inslag. Trädgårdarna är av variande storlek och ofta 
uppbyggda med hjälp av stenmurar. Gatorna är något bredare 
så där kan bilar köra till skillnad från området i Backen. Alla 
gator, med undantag av Hällesporten, är belagda med asfalt. 
Övervägande fasader är vitmålade men ett och annat gul-
målat förekommer. Ett hus är rödmålat och ett annat är målat 
i en ljusgrön kulör. Till skillnad från Backen vänder de flesta 
husen här långsidan mot havet. Undantaget är en rad hus byg-
gda på 1930-talet väster om Södra Hamngatan som alla har 
gaveln mot vattnet. 

Mjölner skrev en artikel i Fjällbackabladet nr 26 (1968) om 
gatorna i Fjällbacka där han bl a tar upp när de anlades och 
hur de fått sina namn. 1959 gjordes den nya sträckningen 
väster om Hällesporten. Föreningsgatan som leder från Södra 
Hamngatan och uppför Håkebacken började anläggas 1902 
och den fick sitt namn för att den förenade Framstranden med 

5.3 FRAMSTRANDEN OCH HÅKEBACKEN

Södra Hamngatan som den såg ut före branden 
1928. Gatan var trång och husen låg tätt utmed 
den smala strandremsan mellan Vetteberget och 
havet. Källa: Kville Hembygdsarkiv

Södra Hamngatan januari 2012.

Framstranden och delar av Håkebacken.
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Håkebackarna. 
Södra Hamnen kallades på Mjölners tid för Lotsplanen och 
där var tidigare en bukt som kallades Lotsebukten pga att 
Aron Bruce och hans hustru Josefina f. Falck bodde vid buk-
ten och Aron brukade under 1860-70-talen tjänstgöra som 
“känt man”, d v s en reservlots. Bukten började fyllas ut om-
kring 1900 då stenhuggeri påbörjades i Kvarnberget. Efter 
branden 1928 fylldes bukten ut med rester av nedbrunna hus 
och undermurar. 1930-40 så fylldes bukten ytterligare och på 
1940-talet anlades den betongkaj som ligger där idag.* 

Värden att bevara: Bebyggelsemönstret, gatumiljön i Håke-
backen med smala gator och terrassmurar som bygger upp 
trädgårdarna. Den enhetliga bebyggelsemiljön utmed Södra 
Hamngatan samt Brandparken. Den tidstypiska bebyggelsen 
från tiden 1860- 1910 i Södra Hamnen och Håkebacken.
Motivering: Området uppvisar tydliga konstraster mellan 
1800-talets bebyggelse och bebyggelsen från 1930-talet samt 
de olika bebyggelsemönstren.
Kulturhistorisk bedömning: Södra Hamnen - Klass I, Häl-
lesponten - Klass I, Framstranden - Klass II, Hökebacken 
- Klass II 

* Fjällbackabladet nr 26 (1969), sid 17, Mjölner

Vykort från tidigt 1900-tal där Lotsebukten har börjat fyllas ut. De hus som finns 
på bilden finns alla kvar, dock något förändrade. Huset i mitten är Fjällbacka 
132:1,  Södra Hamngatan 31. Källa: Kville Hembygdsarkiv. Nedan: Södra ham-
nen 2011

Södra Hamngatan där den smalnar av vid Tele-
grafen och leder ner till Södra Hamnen.

Huset till höger på bilden ovan är samma hus 
som det som syns mitt i bilden till vänster. 
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Vy från Vetteberget över Framstranden och 
Badholmen. Badholmen har blivit större med 
hjälp av utfyllnader men den nuvarande bron 
från Oxnäs har ej ännu blivit byggd. Troligen 
1940-tal. Källa: Kville Hembygdarkiv.

Vy över Håkebacken från Kvarnberget. Vykort 
stämplat 1926. Källa: Kville Hembygdsarkiv

Liknande fotopunkt som ovan, 2011. Pilen mar-
kerar samma hus på båda bilderna, Fjällbacka 
165:17, Föreningsgatan 3.
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Oxnäs, udden som sticker ut söder om Framstranden är 
en bergknalle fylld med mindre bostadshus. Få har någon 
trädgård att tala om. Marken mellan husen har likt många äl-
dre strandsittarsamhällen utmed kusten varit fri, ägd av ingen 
men använd av alla. Idag är den dock indelad i fastigheter och 
gränserna mellan husen har gradvis markerats med staket och 
terrasering. Längst ut på udden finns den ursprungliga bebyg-
gelsen kvar och representeras av mindre enkelstugor. Längre 
in har större dubbelhus kompletterat och ibland ersatt äldre 
hus. 
Namnets ursprung har olika teorier. En teori som Mjölner tar 
fasta på är den att udden, innan sentida utfyllnader, liknade 
ett oxhuvud. 
Stenbron ut till Badholmen, tidigare Fiskholmen, byggdes i 
slutet av 1940-talet.

Värde att bevara: Det 
oregelbundna bebyg-
gelsemönstret från 
tidigt 1800-tal som 
har kontinuitet ännu 
längre tillbaka, med 
små hus på hälleberget 
med små och ej tydligt 
markerade trädgårdar. 
De enstaka välbeva-
rade byggnaderna från 
tiden före 1860. Sjö-
bodsraden utmed södra 

5.4 OXNÄS
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Oxnäs på 1930-talet med tennisbanan i förgrunden. Källa: Kville Hembygdsarkiv

Oxnäs på 1940-talet. Före de större husen har börjat byggas. Badgatan är ännu inte anlagd. Del av större foto.Del av större foto. Källa: Kville Hem-
bygdsarkiv

hamnen.
Motivering: Husen längst ut på Oxnäs är exempel på den enklaste och ursprungligaste strandsittar-
bosättning även om dagens hus är yngre. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I (bebyggelsen längst ut på udden)
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Före 1920-talets slut fanns endast enstaka hus i denna del av 
Fjällbacka. 1929 fastställdes en plan för området mellan kyr-
kan och gränsen mot Mörhult.* Genom planen skapades ett 
avgränsat kvarter mellan Norra Hamngatan, Dinglevägen och 
Långsjövägen. Övrig bebyggelse är tillkommen före 1940, 
belägen och orienterad utefter Långsjövägen. En utvidgning 
av bostadsområdet högre upp i backen har senare gjorts efter 
en plan från 1940. Bebyggelsen i denna del utgörs främst av 
fritidshus från 1940-50-tal och redovisas ej i denna rapport. 

Husen har i regel mindre trädgårdar där de har fått plats mel-
lan vägen och berget. Utmed stranden ligger en rad sjöbodar. 
På Skäret i norra delen av Källvik, eller snarare södra delen 
av Mörhult, låg under en period från 1958 och framåt cen-
tralföreningens silo, där mottagning och vidareförsäljning av 
spannmål skedde. När den revs ersattes den av de bostadshus 
som nu finns på platsen.

Långsjövägen anlades i 
samma period som man 
byggde bilbron över An-
råsälven öster om Mörhult 
på 1940-talen som ett 
AK-arbete. 1951 invigdes 
bron och vägen. Före dess 
fanns här bara en stig ut-
med vattnet. **

Stenbrott anlades i 
Mörhultsbergen av ett 
företag som hetter Svensk-
Tyskarna. Efter ett tag 

* Inventering i Fjällbacka (1990), sid 66
** Torevi, Gustavsson (2009), sid 11

5.5 KÄLLVIK

Triangeln mellan Långsjövägen, Norra Hamnga-
tan och Dinglevägen där minigolfbanan ligger. 
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övertogs stenbrytandet av Kullgrens Enka som också anlade vägar över Källvikshöjden. För att 
kunna frakta iväg stenen så fyllde man igen den ränna som gick innanför Skäret och en stor kaj byg-
gdes för stenupplag och lastning av fartyg.* På bilder från tidigt 1900-tal kan man se stora högar med 
gatsten utmed stranden i Källvik (se nästa sida).
Värde att bevara: Den tidstypiska bebyggelsen utmed Långsjövägen från 1910-1950. Bebyggelse-
mönstret med sjöbodsraden utmed vattnet och bostäderna innanför.
Motivering: Bebyggelsen är ytterligare ett exempel i Fjällbacka på hur ett kustsamhälle kan se ut.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

* Torevi (2004), sid 12f

Källvik, tidigt 1900-tal ovan. Lastkajen på Skäret kan man se till vänster i bilden. Nedan ett yngre vykort, troligen 1920-tal. Källa: 
Kville Hembygdsarkiv
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Mörhult var tidigare ett eget samhälle, men är sedan många 
år integrerat i Fjällbacka. När Källvik började bebyggas i bör-
jan av 1900-talet smälte samhällena ihop. Enligt karta över 
Ödsmål från år 1694 sträckte sig det ursprungliga Mörhult 
mellan nuvarande bron över Anråsälven till området där mi-
nigolfbanan finns nu. Men området som nu kallas Källvik var 
obebott. Det bebyggda Mörhult kallades ‘Bustöt’ (närmast 
Anråsälven) Hawen (den höga delen av Mörhult där det tidi-
gare fanns åkrar och ängar) samt Hôwen som är den slänt mot 
sydväst som syns från havet.* Mörhult har sannolikt fått sinMörhult har sannolikt fått sin 
namn efter hur det en gång såg ut. Mör efter ordet maur som 
betyder myr och hult som betyder liten lövskog. 

Till att börja med var det strandsittare som var boende på 
platsen. År 1610 anges två strandsittare bosatta i Mörhult. 
1669 anges inga boende men 1673 markeras 32 hus eller bo-
dar i Mörhult. Möjligen är detta mestadels bodar**. I mitten av 
1700-talet började Mörhult få fast befolkning, bl a på grund 
av den stora sillperioden som varade från 1747-1809. Över-
allt på västkusten växte binäringar upp omkring sillen och så 
även på Mörhult. På Sôtten, den lilla låga holmen i Anråsäl-
vens mynning vid Bustöt anlades trankokeri på 1780-talet.*** 
Befolkningen ökade ytterligare under stenindustriperioden 
då många fick jobb i stenbrotten och därmed bosatte sig i 
Mörhult. Många fiskare blev även stenhuggare. 

Fram till att hängbron över Anråsälven byggdes 1921 var 
Mörhult en återvändsgränd om man undantar den stig som 
gick upp i Mörhultsskogen. I och med hängbrons tillkomst 
anlades en bättre väg och 1951 öppnades landsvägsbron samt 

* Torevi (2004), sid 4
** Fjällbackabladet (2002 juni), sid 32
*** Torevi (2004), sid 4

5.6 MÖRHULT

På bilden syns tre av de fem tvåkammarhus 
placerade regelbundet i Hawen.

De samlade, oregelbundet placerade röda låga 
bostadshusen i Bustöt

Vägen som leder mellan bostadshusen och sjö-
bodarna i Howen.
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bilvägen till Grebbestad.*

Bebyggelsemönstret är välbevarat i Bustöt med mindre en-
kel- och dubbelhus, rödmålade samt grupperade oregelbun-
det. Runtomkring har yngre hus tillkommit. 
I Hawen, uppå på kullen, ligger en rad med tvåkammarhus, 
särskilt utmärkande för Fjällbacka. I Hôwen ligger de äldre 
husen högst upp och nya har tillkommit ute på berghällen 
samt utmed den branta bergsluttningen mot berget sydost om 
Mörhult. Utmed Långsjövägen ligger också hus byggda på 
1930-talet.
De allra flesta bostadshus är idag omgivna av avgränsade 
trädgårdar. Här och där kan man dock ännu idag avläsa tidi-
gare icke avgränsade tomter.
Fasaderna i Mörhult följer ingen enhetlighet vad gäller kulör.  
De är målade i såväl, vita, blå, gula kulörer. De mest utmär-
kande är måhända de röda mindre husen i Bustöt.

* Torevi, Gustafsson (2009), sid 11

Stranden innanför sjöbodsraden nedanför 
Hôwen. Ingen väg har byggts mellan bostäderna 
och sjöbodarna.

Panorama över Mörhult och skärgården utanför. Foto: Emil Almqvist 1901. Källa: Kville Hembygdsarkiv

Värde att bevara: De välbevarade 
äldre enkel- och dubbelhusen samt 
uthusen, däribland ryggåsstugan. 
Det oregelbundna bebyggelsemön-
stret  med de mindre röda husen i 
Bustöt samt raden med tvåkammar-
hus i Hawen. Sjöbodsraden utmed 
hela Mörhult. 
Motivering: Mörhults egna historia 
som tidigare strandsittarboplats som 
följer den tydliga utvecklingen di-
rekt sammankopplad med näringar-
nas framväxt.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass 
I (blått område), klass I-II (grönt 
område)

Östra Mörhult - Bustöt. Fotograferat 1909 från stigen upp i Mörhultsskogen. 
Källa: Kville Hembygdsarkiv
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5.7 SÄLVIK

Sälvik var, liksom Mörhult, tidigare ett eget samhälle, men 
är numera integrerat i Fjällbacka genom att området mellan 
Sälvik och Håkebacken blivit bebyggt.

Husen i den äldre delen av Sälvik ligger utmed strandkanten 
innanför Sälviksvägen som leder bort till Fjällbacka camping. 
De äldre husen är lägre dubbelhus i regel med långsidan mot 
havet. Husen har i regel genomgått renoveringar och försetts 
med frontespiser samt verandor. På bergssluttningen bakom 
husen finns ett område med bostadshus av yngre modell. På 
bergen söder om Sälvik, bredvid Campingen har också ett 
nytt bebyggelseområde vuxit fram.

Värde att bevara: Bebyg-
gelsemönstret med husen 
liggandes utmed den tidi-
gare strandkanten. De väl-
bevarade dubbelhusen från 
perioden 1860-1910.
Motivering: Sälvik visar 
exempel på enskild fis-
karbebyggelse som kunde 
uppkomma utanför de 
tidigaste strandsittarboplat-
serna.
Kulturhistorisk bedömn-
ing: Klass II
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6.  INVENTERADE BYGGNADER
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FJÄLLBACKA 135:13
Ingrid Bergmans torg

Byggår: Före 1900
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Långan 13/ nr 78 (år1900)
Historia: År 1900 ägdes tomten av fru Olga Falck. Huset 
finns ej redovisat på äldre karta och ej heller i Johan Mjölners 
förteckning. Byggnaden var från början magasin och har dä-
refter fungerat som garage och sedermera affär från 1920-talet. 
Byggnaden fungerar idag som kiosk och gatukök.
Beskrivning: En lägre byggnad i en plan med fasaden klädd 
med ljusblå locklistpanel med enkel locklist.
Värde att bevara: -
Motivering: Det befintliga huset har genomgått omfattande om-
byggnad och saknar kulturhistoriskt värde.
Kulturhistorisk bedömning: -
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6.1.1 Långan - Galärbacken

FJÄLLBACKA 110:2 
Ingrid Bergmans torg 2

Byggår: 1904
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: /nr77 (år 1900)
Historia: Omkring år 1900 ägdes fastigheten av kapten E Carls-
sons sterbhus.  Enligt Mjölner uppfördes det befintliga huset 
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år 1904 av handlanden Axel Wenander (1866-1931) och hans 
hustru Josefina f. Norlander (1871-1946). Under 1940-talet 
inrymdes affärslokaler i nedervåningen samt tre rum och kök 
i andra våningen. På vinden fanns ytterligare ett inrett rum. 
Frontespisen fanns inte från början men tillkom före 1931. Det 
öppna hörnet där entrén finns idag har troligtvis tillkommit i 
samband med att biltrafiken ökade.  Huset ägdes på 1940-talet 
av Axel Wenanders sterbhus. Under andra hälften av 1900-talet 
inrymdes en blomsteraffär i nedervåningen. I början av 1990-
talet byggdes nedervåningen om till ett pizzabaggeri. Under 
2000-talets första decennium har huset inrymt såväl pensionat 
som café/restaurang. Husets fasad var vid 1990-91 års inventer-
ing målad i en ljusgul kulör, fönstren var vita.
Beskrivning: Huset har en korsformad plan motsvarande det 
västsvenska dubbelhusets och innehåller i bottenvåningen 
tre rum och kök kring en centralt placerad murstock. Byg-
gnaden är klädd med liggande fasspontpanel samt stående dito i 
övervåningens bröstning. Fasaden är vit liksom fönster och fod-
er. Fönstren är mestadels nya, kopplade korspostfönster. Fodren 
är profilerade. Frontespisen åt torget har en något annorlunda 
utformning då den reser sig över taknocken. Äldre exteriöra 
snickerier finns bevarade såsom de vackert spröjsade fönstren i 
utbyggnaden åt väster. Grunden är i kvaderhuggen granit. Taket 
är täckt med enkupigt tegel. Vindskivorna och taklisten är fig-
ursågade och vitmålad.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fasadpan-
elens utformning, utformningen på taklisten och vindskivorna 
samt lövsågerierna i frontespisens nock. Utformningen av fön-
stren i utbyggnaden.
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 
förändringar särskilt invändigt. Huset har ett kulturhistoriskt 
värde som ingående i en värdefull miljö. Eventuella tillbyg-
gnader bör utformas och placeras i enlighet med byggnadstradi-
tionen i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

FJÄLLBACKA 135:6
Ingrid Bergmans torg

Byggår: Sannolikt uppfört i början av 1900-talet.
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Långan 6/ nr 76 (år 1900)
Historia: År 1900 fanns en tillhörande tomt som hade nummer 
XII. Ägare var då fru Valborg Hansson. Byggnaden utgör idag 
en del av hotellet och rummen används som konferensrum som 
sommartid hyrs ut till ateljé. I källaren ligger en affärslokal.
Beskrivning: Mindre bostadshus i 1½plan på en grund av kva-
derhuggen granit. Fasaden är klädd med blå profilerad locklist-
panel. Fönstren är ospröjsade, kopplade tvåluftsfönster. Fodren 
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FJÄLLBACKA 135:7
Galärbacken 3

Byggår: 1914
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Långan 7/ nr 32, Litt K (år 
1880), nr 75 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 141
Historia: År 1900 hade huset nummer 75 och ägdes av fröken 
Lovisa Anderssson. Enligt Mjölner är huset uppfört 1914 med 
såväl nedervåningen som andra våningen inrymmande affärslo-
kaler. På vindsvåningen redovisades 2 rum och kök. På 1940-
talet ägdes huset av Berta Larsson. Byggnaden inhyser idag en 
affär i källarvåningen och övriga våningsplan används av Stora 
hotellet som hotellrum och konferensrum. Vid 1990-91 års 
inventering var huset rödmålat och snickerierna svartmålade. 
2011 målades huset i likadan gulbeige kulör som Stora Hotellet.
Beskrivning: Bostad/affärshus i 2½plan med grund av kvader-
huggen granit med små stenar med jämnhuggen kant. Huset 
har sannolikt en planlösning av dubbelhustyp med tre rum och 
kök kring en centralt placerad murstock. Fasaden är klädd med 
blå locklistpanel med profilerad åslist och med vita snickerier. 
Fönstren är sidohängda, kopplade och ospröjsade två- och 
treluftsfönster. Fodren är enkla och ospröjsade. Såväl fönster 
som foder är vita.
Värde att bevara: Den fint arbetade grunden.
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 
förändringar, såsom den mycket breda balkongen åt väster, 
men har trots detta ett kulturhistoriskt värde som ingående i en 
värdefull miljö. Eventuella tillbyggnader bör utformas och plac-
eras i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

är enkla och oprofilerade. Såväl fönster som foder är vita. Huset 
är tillbyggt mot berget och på fastigheten finns också ett garage, 
troligtvis byggt på 1960-talet.
Värde att bevara: Byggnadens volym och enkla utformning.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella tillbyg-
gnader bör utformas och placeras i enlighet med byggnadstradi-
tionen i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 135:8 
Galärbacken 5

Byggår: 1870-tal
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Långan 8 / nr 21 (år 1880), 
nr 74 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 142
Historia: År 1900 hade huset nummer 74 och ägdes då av Anna 
Wounsch som hade café. Mjölner daterar huset till 1870-talet. 
Huset bestod under 1940-talet av affärslokaler i nedervåningen 
och tre rum och kök på andra våningen. På vinden fanns två 
rum och kök. Mjölner nämner att huset byggdes om 1920 vilket 
möjligen kan syfta enbart på vindsvåningen. Ägare under 1940-
talet var urmakare Widelius. Till att börja med var entrén till 
första våningen mitt på fasaden mot Galärbacken, där det idag 
sitter ett litet fönster. På ett vykort stämplat 1901 kan man se att 
det är en förstukvist där med snickarglädje och trappa uppifrån 
backen. På vykort stämplat 1911 hade man gjort en dubbel-
trapp, dvs uppgång från två håll. på vykort, stämplat 1931 så har 
trappan försvunnit och en balkong sitter i dess ställe. Omkring 
1940 så har även balkongen försvunnit och man har troligtvis 
inrett ett badrum i den gamla förstun. Treluftsfönstren åt Galär-
backen ersatte tidigare parställda spröjsade fönster, troligtvis på 
1940- eller 1950-talet.
Beskrivning: Bostads/affärshus i 1½plan i dubbel bredd på 
en grund av kvaderhuggen granit. Huset har i sitt ursprung en 
korsformad plan motsvarande det västsvenska dubbelhusets och 
innehåller i bottenvåningen tre rum och kök kring en centralt 
placerad murstock. Byggnaden är uppförd i liggande timmer 
och klädd med locklistpanel med profilerad åslist. Fasaden är 
grönmålad medan vindskivor samt fönsterbågar och foder är 
vita. Fönstren är sidohängda, kopplade ospröjsade två- och 
treluftsfönster. Huset har rektangulära gavelsidofönster med 
spröjs på ena gaveln och utan på andra gaveln. Äldre exteriöra 
snickerier finns bevarade såsom profilerade fönsterfoder, vind-
skivor med lövsågerier. 
Värde att bevara: Byggnadens volym och proportioner, af-
färslokalerna i källaren, de profilerade fönsterfodren på vinds-
våningen, vindskivornas lövsågerier. Byggnadens panel samt 
äldre dörrar, fönster och ursprungliga yttre snickerier bör bev-
aras så långt möjligt. Vid byte av dessa detaljer bör nya utföras i 
samstämmighet med originalet.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Uthusen på tomten är 
värdefulla inslag i miljön och bör bevaras. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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FJÄLLBACKA 135:9 
Galärbacken 7

Byggår: 1923
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Långan 9/ nr 73 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 149
Historia: Tomten var bebyggd år 1900 och husnumret var 
då 73. Ägare var vid denna tid fröken Olga Falck. Tomten 
benämnes på kartan XVII. Huset som står där idag är uppfört 
1923. Huset ritades av Uddevallaarkitekten Arthur Brattberg 
och byggmästare var August Johansson från Hamburgsund. Hu-
set ägdes då av Anton Johansson som mellan åren 1923-1945 
drev skoaffär i huset tillsammans med sin hustru Elin, född 
Sandström. Mellan 1945 och 2006 drevs skoaffären av olika 
ägare, bl a John Johansson och hans hustru Maj-Britt f. Tor-
evi (från 1958). Då hette affären “Johns skor och läder”. Från 
2007 har “Hamburgsunds skor” haft sommarbutik i lokalerna. 
1923-1964 inrymdes även Göteborgs bank på första våningen. 
Affärslokalerna i källaren inrymde till att börja med ett slakteri 
och därefter el- och rörfirma och från 1976 presentbod.  
Taklyften har tillkommit under senare tid. Före dessa satt lu-
nettformade takkupor på taken.
Beskrivning: Bostads/affärshus i två hela plan samt en vinds-
våning och en källarvåning. Byggnaden är uppförd med plank-
stomme på en grund av kvaderhuggen granit.  På andra vånin-
gen finns fyra rum och två kök och på vindsvåningen finns 
en lägenhet med två rum och kök. Det finns interiöra detaljer 
bevarade såsom ådermålning i trapphuset samt målad blomster-
bård. Fasaden är klädd med gul locklistpanel med en för tjugo-
talet typisk åslist. Fönsterfoder och fönsterbågar är vitmålade. 
Fönstren är sidohängda, kopplade korspostfönster samt större 
skyltfönster i affärsvåningen. Fodren är enkla och oprofilerade. 
Huvudentrén mot gatan består av en rödmålad pardörr omgiven 
av en klassicistisk portal. Övre affärslokalen som inrymmer 
skoaffären har en egen, enklare utformad entré. Taket är brutet 
och täckt med tvåkupiga tegelpannor. Det har taklyft på varje 
takfall. På baksidan mot berget har ett trapphus byggts till. En-
trén till detta har fönster med karaktärsfull spröjsning.
Tätt intill berget ligger ett uthus som rymmer en lägenhet. Fasa-
den är klädd med locklistpanel med enkel locklist och på taket 
ligger korrugerad plåt. 
Värde att bevara: En karaktärsfull spröjsning av några fönster 
samt det valmade brutna taket är viktiga delar av byggnadens 
karaktär. Byggnadens panel samt äldre dörrar, fönster och ur-
sprungliga yttre snickerier bör bevaras så långt möjligt. Vid 
byte av dessa detaljer bör nya utföras i samstämmighet med 
orginalet. Uthusen på tomten är värdefulla inslag i miljön och 
bör bevaras. 
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FJÄLLBACKA 135:10 
Galärbacken 9

Byggår: 1963-64
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Långan 10/nr -
Buscks karta 1880: nr 151 
Historia: Frisör Nisse Carlsson lät uppföra huset och drev 
också frisörsalong där från 1964 till omkring 2006. Idag inryms 
en inredningsaffär i byggnaden samt lägenheter. Bakom huset 
finns ett fint och välbevarat uthus med portslider. Detta uthus 
stod tidigare närmare gatan och var en del av ett större magasin 
som tillhörde Olof Wahlbergs affär på fastigheten Falcktomter-
na 1:2 (nuv Fjällbacka 161:2) på andra sidan gatan. Magasinet 
hade använts som likbod, hönshus och stall. Enligt Mjölner var 
det i den byggnaden som sjökapten Gustav Andersson startade 
landets första inläggning av ansjovis. Ansjovisen blev känd i 
världen som Fjellbacka ansjovis. Uppgifterna finns dock också 
om att han på 1850-talet hade ansjovisinläggning i en sjöbod 
strax bredvid hans hus, nr 70 på Framstranden.
Beskrivning: Bostads/affärshus i två hela plan med vind. Grun-
den är putsad och omålad. Fasaden är klädd med rött fasadtegel. 
Fönstren är vita, ospröjsade och pivothängda. På taket ligger 
tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade. 
Uthuset är klätt med rödmålad lockpanel och har vita fönster-
bågar och foder. På taket ligger korrugerad plåt.
Värde att bevara: Husets 1960-talskaraktär med bla tegelfasad 
och ospröjsade fönster, uthuset.
Motivering: Tegelhuset är välbevarat från sin ursprungstid. 
Uthuset har en intressant historia och är ett av de få välbevarade 
uthusen.
Kulturhistorisk bedömning: Bostads/affärshuset -, uthuset - 
klass I-II

Motivering: Huset är en karaktärsfull och särpräglad byggnad 
som speglar handeln i det framgångsrika samhället under 1900-
talets första år. Byggnaden utgör en viktig beståndsdel i den 
tätbebyggda miljön i centrala Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II



46     Kulturhistorisk bebyggelseinventering - Fjällbacka 2011

FJÄLLBACKA 135:11
Galärbacken 11

Byggår: 1888
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Långan 11/ nr 29½ (år 
1890) nr 70 (år 1900)
Buscks karta 1880: -
Historia: Fastigheten ägdes omkring 1900 av kapten Hilmer 
Carlsson. Nedervåningen innehåller affärslokaler, fd Augusta 
Carlssons sybehörsaffär, medan vinden inrymmer tre rum och 
kök. Matkällare finns under huset. Byggnaden är relativt stor 
och kan möjligen till sitt ursprung vara ett dubbelhus som för-
längts åt väster. Före renovering satt det parställda fönster även 
i gavlarna.
På tomten finns ytterliggare en byggnad sannolikt uppförd 
under 1910-talet. Efter en brand 2005 genomgick huset en 
totalrenovering och radikal förändring genom att man vände 
taknockens riktning så takfallen numera ligger i öst-västlig rikt-
ning istället för nord-sydlig riktning. Alla fönster liksom fasa-
den är utbytta.  
Beskrivning: Hus 1: Bostads/affärshus i 1½plan uppförd i lig-
gande timmer på en putsad stengrund. Fasaden är klädd med 
ljusgul locklistpanel med profilerad åslist. Samtliga fönster är 
nya.Äldre exteriöra snickerier finns bevarade såsom profilerade 
fönsterfoder samt figursågade vindskivor och takfotsbräda samt 
en farstukvist med lövsågerier. Snickerierna är vitmålade. En-
trédörren är av senare datum men omfattningarna är klassicis-
tiska med bla kanellyrer. På taket ligger äldre enkupigt lertegel.
Hus 2: Byggnaden bakom gatuhuset har fasaderna klädda med 
liggande samt stående ljusgul panel. Fönstren är nya, pivothän-
gda fönster med korspostindelning. Fönsterfodren är vita, enkla 
och oprofilerade. Huset har en frontespis åt väster där man åter-
använt/kopierat ursprunglig nockdekoration.
Värde att bevara: Hus 1 - byggnadens panel, äldre dörrar, fön-
ster och ursprungliga yttre snickerier och då särskilt förstukv-
isten. Vid byte av dessa detaljer bör nya utföras i samstäm-
mighet med originalet.
Motivering: Hus 1 - byggnaden har förändrats något, men 
har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Huset är 
en karaktärsfull och särpräglad byggnad och utgör en viktig 
beståndsdel i den tätbebyggda miljön i centrala Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II (hus 1), - (hus 2)

Hus 1

Hus 2
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FJÄLLBACKA 135:12
Galärbacken 15

Byggår: 1870-tal enligt Johan Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Långan 12/ nr 30½ (år 
1880), nr 69 (år 1900).
Buscks karta 1880: nr 120
Historia: 1900 var ägaren Carl Larsson och huset kallades 
också av allmänheten för Carl Larsson-huset. Huset byggdes 
om 1910 enligt Mjölner. Ägare på 1940-talet var Einar Karls-
son, handlare. Huset finns dokumenterat på vykort, stämplat 
1908 och där kan man se att det under balkongen tidigare var en 
sirlig glasveranda med pardörrar där nu ytterdörren är placerad. 
På nockarna satt lövsågade dekorationer och vindskivorna var 
figursågade och hade lågsågade dekorationer. 
Vid 1990-91 års inventering var byggnaden klädd med liggande 
pärlspontpanel med stående dito i röstet samt målad brun med 
vita snickerier. Fönstren var i flertalet fall av 1910-tals typ med 
tre stående fönsterlufter och två liggande över. 
Bakom huset närmast gatan finns ytterligare en byggnad i två 
och en halv våning. Denna är sannolikt tillkommen kring 1910-
talet och har fungerat som lager. Byggnaden är senare tillbyggd 
med en bostadsdel. 
Beskrivning: Hus 1: Huset innehåller affärslokaler i 
nedervåningen och i andra våningen, tre rum och kök samt 
veranda. Källaren har vedbod, redskapsbod, tvättstuga och 
matkällare. Byggnaden har sannolikt delar med timmerstomme 
och delar med plankstomme. Fasaden är klädd med stående vit 
plastpanel. Fönstren är nya pivothängda med liknande indelning 
som tidigare men med andra proportioner. Fönstren är mörkt 
bruna. Fönsterfoder saknas. Åt gatan sitter två stora skyltfön-
ster. Entrédörren är indragen och glasad. På taket ligger betong-
pannor. Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade. Taköver-
hänget är inklätt med panel. 
Hus 2: Byggnaden bakom gatuhuset har fasaden klädd med vit 
plastpanel. Fönstren är bruna, ospröjsade pivothängda fönster.
Värde att bevara: Hus 1: Byggnadens panel samt äldre dörrar, 
fönster och ursprungliga yttre snickerier. Vid byte av dessa de-
taljer bör nya utföras i samstämmighet med orginalet.
Motivering: Hus 1: Byggnaden har förändrats vad gäller mate-
rial och delvis även utformning, men har ändå mycket av sin 
ursprungliga tidskaraktär bevarad. Huset är en karaktärsfull och 
särpräglad byggnad och utgör en viktig beståndsdel i den tätbe-
byggda miljön i centrala Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Hus 1: Klass II, Hus 2: -

Hus 1

Hus 2

Hus 2
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FJÄLLBACKA 108:1 
Galärbacken 8

Byggår: 1830-tal
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Falcktomterna 1:1/nr 30 (år 
1880), nr 49 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 117
Historia: Föregångaren till dagens hus uppfördes av Johannes 
och Elin Falck. Johannes var skeppare och sillfabrikör. 1880 
ägdes huset av fröken Charlotta Johansson vilken förvärvat fas-
tigheten av Falcks släktingar 1881. Till huset hörde vid denna 
tid ett större uthus norr om boningshuset. Ägaren under 1940-
talet hette Axel Wenander. 
Posten var inrymd här 1921-1942 i nedre våningen. Byggnaden 
innehöll på 1940-talet i nedervåningen fyra rum, kök och gång 
medan övervåningen rymmer tre rum och kök. 
Planlösningen överensstämde i mycket med det s k tvåkam-
marhuset men i detta hus var det två murstockar, en inte ovanlig 
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planlösning i bohuslänska skepparhus. I källaren fanns matkäl-
lare. Planlösning är uppmätt 1943 och från samma år finns en 
avritning av entrépartiet. 
Byggnaden revs under hösten 1990, något som innebar en stor 
förlust för samhället. På grund av starka protester från flera håll 
fick fastighetsägaren bygga upp en kopia (exteriören) av huset. 
Det ursprungliga huset hade en stomme av timmer och fasaden 
klädd med en bred, platt locklistpanel. Entrépartiet bevarades/
kopierades från det gamla huset. Det ursprungliga huset hade 
inga sidliggare, obefintligt taköverhäng och ingen balkong. 
Entrén och bjälklaget i den västra delen av huset är lägre än 
föregångarens medan bjälklaget i den östra delen av huset är 
i samma höjd som förut. Byggnadshöjden på huset har höjts 
något. Tidigare fönster var ospröjsade tvåluftsfönster, troligtvis 
insatta på 1940-talet.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med regelstomme på en 
spritputsad betonggrund. Fasaden är klädd med gul locklist-
panel med profilerad locklist. Fasaden avslutas uppåt mot ett 
brett hålkäl. Fönstren är blåmålade, sidohängda, kopplade 
tvåluftsfönster med spröjs. Huset har sidliggare på fasaderna åt 
söder och norr samt rektangulära gavelsidofönster med spröjs. 
Fönsteromfattningarna är enkla, oprofilerade och vita. På taket 
ligger nytt enkupigt lertegel. Taket har litet överhäng. Åt väster 
finns en balkong på andra våningen och åt norr har man byggt 
ett utdraget taklyft. Entrépartiet har kolonner som bär upp en 
segmentbåge. Under denna sitter ett vackert spröjsat överljus-
fönster.
Värde att bevara: Husets utformning, entréparti, fönsterplacer-
ing.
Motivering: Det ursprungliga huset på platsen var en oersättlig 
del av ortens karaktär och en pusselbit i samhällets historia. Att 
det nya huset på platsen anspelar på föregångaren var därmed 
angeläget. Huset är en karaktärsfull och särpräglad byggnad och 
utgör en viktig beståndsdel i den tätbebyggda miljön i centrala 
Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Originalhuset på Fjällbacka 108:1 foto-
graferat 1990. Foto: Bohusläns Museum

FJÄLLBACKA 161:2
Galärbacken 6

Byggår: 1850-talet enligt Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Falcktomterna 1:2/ Litt N 
(år 1880), nr 50 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 151
Historia: Huset uppfördes av Christian Boberg på 1850-talet. 
Omkring 1880 ägdes det av Johan Adolf Olofsson medan den 
då befintliga magasinsbyggnaden ägdes av fru Wetterman. 
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Huset inrymde under 1940-talet affärslokaler i nedervåningen 
(och gjorde fram till omkring mitten av 1990-talet) medan 
övervåningen inrymde tre rum. I källaren fanns vedbod, red-
skapsbod, tvättstuga och matkällare. Ägare vid denna tid var 
Olof Wahlberg, specerihandlare, och hans hustru Anna, dotter 
till J.A Olofsson och hans hustru. Entrén var tidigare, enligt äl-
dre foto, utmed långsidan mot backen.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan  med en stomme av liggande 
timmer i dubbel bredd med källare. Huset står på en grund av 
vitmålad, mönstrad betongsten. Fasaden är klädd med rödmålad 
locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är mestadels nya 
pivothängda fönster indelade med spröjsar. Fönsteromfattnin-
garna är profilerade. Huset har rektangulära gavelsidorfönster 
utan spröjs, samt mycket små triangulära nockfönster utan 
spröjs. Såväl fönster, fönsteromfattningar och hörnlister är vit-
målade. På taket ligger bruna betongpannor. Vindkskivorna är 
vita, enkla och oprofilerade. Äldre exteriöra snickerier finns be-
varade såsom breda profilerade fönsterfoder samt den för Fjäll-
backa karaktäristiska portiken. På det här huset representerat av 
pilastrar och en tandsnittsfris över dörren.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, entrépartiet, 
fönstrens utformning, fasadpanel samt äldre dörrar, fönster och 
ursprungliga yttre snickerier. Vid byte av dessa detaljer bör nya 
utföras i samstämmighet med originalet. 
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden visar ge-
nom sin placering, orientering och utformning på det karaktäris-
tiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

FJÄLLBACKA 161:1
Galärbacken 4

Byggår: ca 1972
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Falcktomterna 1:1/ nr 28 (år 
1880), nr 68 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 150
Historia: Det hus som tidigare stod på platsen lät uppföras 1836 
av kyrkoherde J.A Berggren i Kville. På 1840-talet såldes fas-
tigheten till redaren och konsuln Mattias Backelin. Fastigheten 
ägdes såväl 1880 som 1900 av fru Augusta Wetterman. Sedan 
köpte ansjovisfabrikören Gustav Andersson fastigheten. Hans 
son sjökaptenen Vilhelm Andersson och dennes dotter Annie 
drev från sekelskiftet och in på 1940-talet pensionatrörelse i 
huset, även kallat “Nya hotellet”. Uppmätningsritningar för det 
äldre huset på platsen finns från 1943. Huset revs 1972 och be-
fintligt hus uppfördes.
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Vid 1990-91 års inventering var huset blåmålat och 2006 var 
huset grönt. 2006 hade huset ospröjsade fönster.
Beskrivning: En modern 1½-plansvilla med regelstomme. 
Fasaden är klädd med vit locklistpanel. Huset står på en putsad 
betonggrund. Åt väster är en glasveranda tillbyggd. Fönstren är 
nya, vita, spröjsade, sidohängda, kopplade tvåluftsfönster. Fo-
dren är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger nytt tvåku-
pigt lertegel.
Värde att bevara: -
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 163:31
Skolgatan 2

Byggår: 1928
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr/ fd fastighetsförteckning: / 
trol nr 48 (år 1900)/ Fjällbacka 108:2 samt 1:31.
Buscks karta 1880: nr 117 (tidigare uthus till Fjb 108:1) samt 
trol 114
Historia: Huset ligger på mark som tidigare varit bebyggd med 
två större uthus. Det befintliga huset är uppfört år 1928 av B 
Truedsson, disponent på Kullgrens änka AB. Enligt uppgift kan 
huset ha ritats av Arthur Brattberg, stadsarkitekt i Uddevalla. 
Huset ägdes under en period av Eva Johansson, ägaren till Evas 
Livs. 
Beskrivning: Bostads- och kontorshus i 2½ plan med 1920-tal-
sutformning på en grund av kvaderhuggen granit. Huset har käl-
lare. Fasaden är klädd med ljusblå locklistpanel med oprofilerad 
locklist. Fönstren är vita, pivothängda fönster med korspostin-
delning. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. 
Huset har rektangulära gavelsidofönster. Taket är brutet och 
utsvängt nedtill samt klätt med nytt tvåkupigt lertegel. Taköver-
hänget är litet. Entrépartiet har kolonner som bär upp tympa-
nonformad fronton. Den glasade pardörren har ett enkelt spröj-
sat överljusfönster.
Värde att bevara: Entrépartiets utformning, takets karaktäris-
tiska 1920-talsutformning med sin höga resning och sitt brutna 
och nertill utsvängda tak.
Motivering: Byggnaden har förändrats bl a genom tilläggsi-
solering och fönsterbyten, men har mycket av sin ursprungliga 
tidskaraktär bevarad. Huset är en karaktärsfull och särpräglad 
byggnad och utgör en viktig beståndsdel i den tätbebyggda 
miljön i centrala Fjällbacka. 
 Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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FJÄLLBACKA 140:5 
Skolgatan 4 

Byggår: Troligen slutet av 1800-talet
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Skarpsillen 5/ nr 47 (år 
1900)
Buscks karta 1880: nr ?
Historia: Hus och tomt är i handlingarna till kartan år 1900 
redovisade som skolhustomt ägd av Kville församling. Enligt 
Församlingsboken 1915-30 är ett uthus tillhörande Folkskolan 
placerat på tomten. I Mjölners material finns huset ej redovisat.
Beskrivning:Det befintliga huset har prägeln av villa från 1970-
talet med grå lockpanel och en stor balkong åt sjön. Huset står 
på en grund av tuktad fältsten. Fönstren är ospröjsade enlufts-
fönster. På taket ligger betongpannor.
Värde att bevara: -
Motivering: Byggnaden saknar i sig kulturhistoriskt värde men 
genom dess läge i en kulturhistoriskt värdefull miljö bör även 
förändringar av detta göras på sätt som harmonierar med om-
givande bebyggelse samt med husets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 140:4 
Fjällgatan 1

Byggår: 1860-talet enligt Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Skarpsillen 4/ nr 32q alt 
Litt Q (år 1880), nr 53 (år 1900).
Buscks karta 1880: nr 119
Historia: Vid husets tillkomst bestod det enligt Johan Mjölner 
av två rum, kök och förstu. Enligt mantalslängden från 1870 
bodde här arbetaren Johannes (Janne) Kilander (1806-1889) och 
hans hustru Katarina Johansdotter (1805-1868). Deras dotter 
Amalia Kilander (1837-1925) drev café under åren 1860-1880. 
Hon var gift med sjömannen Carl Andreasson Belfrage (1840-
1909). 1918 flyttade “Emma på Valö” Emma Andreasson, f. 
Pålsdotter (1857-1943 hit från Valön. Byggnaden är doku-
menterad genom uppmätning år 1920. Byggnaden hade tidigare 
en utskjutande bakugn. På fastigheten finns också ett mindre 
uthus/gäststuga.
Beskrivning: Bostadshus i 1 plan med inredd vind. Huset är 
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uppfört på enkel bredd med en stomme av liggande timmer på 
en grund av slammad tuktad fältsten, målad blågrå. Fasaden är 
klädd med lockpanel av vankantade bräder och locklistpanel 
med profilerad åslist. Fasaden är gul medan vindskivor, fönster-
bågar och foder är vita. Fönstren är mestadels äldre sidohängda 
tvåluftsfönster med spröjs. På husets norra gavel sitter dels ett 
tvåluftsfönster med bågarna indelade i sex rutor, dels två styck-
en yngre fönster med lösa spröjs. Fönsteromfattningarnas sido- 
och understycken är enkla och oprofilerade medan överstycket 
är profilerat. Såväl fönsterbågar som omfattningar är vita. Entré
går via en pardörr med översta speglarna glasade. Huset har en 
köksingång med en äldre blåmålad spegeldörr åt baksidan.
Uthuset/gäststugan är klädd med röd locklistpanel och har äl-
dre enkupigt lertegel på taket. Huset har dels en liten stensatt 
gränden öster om huset och en liten trädgård söder om huset, 
terraserad med hjälp av stenmurar. Trädgården avgränsas med 
spjälstaket. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, äldre ex-
teriöra detaljer såsom ursprunglig fasadpanel, fönsteromfattnin-
gar, fönster, dörrar och vindskivor. Vid byte av dessa detaljer 
bör nya utföras i samstämmighet med originalet. 
Motivering: Byggnaden har förändrats något, såsom att den 
tidigare utskjutande bakugnen är avlägsnad samt att vinden är 
inredd, men har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bev-
arad. Byggnaden visar genom dess placering, orientering och 
utformning på det karaktäristiska bebyggelsemönstret i Fjäll-
backa.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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6.1.3 Rockan och Slätvaren - bla Norra Hamngatan, Pålsgatan, Fjällgatan, Majors-
backen

FJÄLLBACKA 110:1, 137:2 och 137:6 
Stora Hotellet -Galärbacken

Byggår: 1834
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Rockan 2 och Rockan 6/ nr 
27 (år 1880), nr 67 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 143
Historia: Huset byggdes till att börja med i ett plan och utan 
källare. Ägare var 1834-1853 Mamsell Charlotta Hanqvist (f. 
1786 på gården Säm). Charlotta hade tidigare haft krog i det 
s.k “Boråshuset” på Framstranden.  1853-1882 ägdes huset av 
familjen Hellberg, först av Jacob G och efter hans bortgång 
1866, hans änka Fredrika (1812-1898). Hotellet fungerade då 
främst som gästgiveri och handelsbod. 1882-1884 var Frans 
Busch gästgivare (f 1824 i Uddevalla, död 1885). 1885-1889 
drevs det av Sjökapten Carl Aron Hansson (1822-1889) och 
1889 fortsatte hans änka Valborg f. Deijenborg (f. 1830) 
verksamheten fram till sin död 1904. 1904-1912 drevs det, 
numera kallade, hotellet av Sjökapten Hjalmar Andrèn (1875-
1912) och hans hustru Alida (f. Hvalström, 1876 på Valö) stod 
som hotellvärd. 1908 byggdes hotellet om och Alida Andrén 
stod då som hotellvärd. Axel Wenander (1866-1931) och Carl 

a Ham
ng

ata
n

Bergman

Pålsgatan Fjällgatan

N
orra

H
am

ngatan

Majorsbac

Kyrkvägen

Skolgatan

Galärbacken Fa
lke

vä
ge

n

Allégatan

Ingrid
Bergmans torg

Galärbacken

189:11

169:1

189:16

189:3

189:7
189:8

163:30 139:9

189:14
189:15

189:19

163:33

139:12
139:11

145:3
163:15

114:1

187:14

163:24

145:2

145:6

163:17163:19

163:45

187:13
137:3

137:5

S:19

S:18
145:7163:8

139:8

140:4
140:5

S:18

163:31

205:1

109:1

11

145:5

163:6

161:1

161:2

108:1

135:11
135:12

206:1

171:4
171:1

171:2

115:1

163:23
137:2

110:1

135:8

137:6

135:13

110:2

135:6

135:7

189:49189:18

135:9

135:10

187:166

171:3

PPåållssggaattaann FFjjäläää l
at

gagat
gagatatanan

N
orra

H
am

ngatan

rrssbbbaaaccc

GGGaaallläääääärrrrbbaaacken

Srrrr:::::rrss1111ssssbb88888bbbbaaaa

SSSS

Fjjjj:::ää1jälälä
nn

3::6666

Ham
ng

ata
n

K
yrkvägen

Galärbacken Fa
lk

ev
äg

en

Allégatan

Träd

Trädgårdsgatan

Ingrid
Be

136:1

163:53

163:34

163:26

138:7

138:1
138:6

138:5

163:32

1

163:

187:176

187:122

163:28

163:27

16

163:49
1

1

189:14
189:19

163:33

114:1

187:14

163:24

05:1

109:1

11
135:12

187:7

187:62

206:1

171:4
171:1

187:16

171:2

115:1

163:23

135:13

110:2

189 49

187:166

171:3

172:1

173:1
187:

11133335555555::::11122

113555:::1113

111111000:2

11111111111111111

ä bb

Ingrid
Be

2

3

1

666333333:::

111

11111666

6.1.26.1.3
6.1.1

6.1.4
6.1.5

6.1.66.1.8

6.1.9

6.1.10

6.1.7



Kulturhistorisk bebyggelseinventering - Fjällbacka 2011      55

Larsson (1868-1936) ägde hotellet åren 1912- ca 1920. De an-
lade år 1913 bland annat källare under hela byggnaden och byg-
gde en övervåning.
1920 köptes hotellet av Johan Richard Eklind (1879-1939) och 
dennes hustru Maria f. Tillander (1872-1947 från Bottna). 1925 
ritade Arthur Brattberg, arkitekten från Uddevalla, en tillbyg-
gnad, osäkert vilken del. Paret Eklind lät bygga till vinkel-
byggnaden i två våningar 1938 (innehållande bl a Restaurang 
Klassen). Tillbyggnaden ritades av arkitekt Svante Paulson. 
Vid samma period anlades en trädgård på husets nedsida, vid 
nuvarande uteserveringen. Vid grävningen fann man flera skel-
ett som enligt sägen ska härstamma från tyska legoknektar som 
i mitten av 1600-talet väntat på utskeppning från Fjällbacka. 
Enligt sägen ska de ha våldgästat och därför dömts till hängning 
och begravts på denna plats, som då var en sandstrand. 
Åren 1939-1966 drevs hotellet av den legendariske John Ber-
glund (1899-1966) och hustrun Daisy f. Persson (1917-1990). 
1966 tog Karl och Britt Clementsson över. 1985 övertogs hotel-
let av Lars-Erik Persson och Günter Seyfardt. 1992-1994 var 
Lars-Erik ensam ägare. 1994 inträdde Olle Järund som partner. 
1996-97 genomfördes en genomgripande interiör ombyggnad/
renovering av hotellet såväl restaurang och hotellrum. Temat 
för renoveringen var en påhittad Kapten Klassen och hans resor 
och upplevelser över världen. 2010 såg det ut som om hotellet 
skulle säljas och göras om till bostadsrätter. För att förhindra 
detta gick en stor grupp Fjällbackabor samman och köpte hotel-
let. Under våren 2011 har en ommålning av hotellet påbörjats. 
Det har varit blått sedan 1950-talet och nu ska det målas i en 
bruten vit nyans med gröna fönster.
Beskrivning: Hotellbyggnad i 2½ plan med källare. Den äldsta 
delen, åt Galärbacken, är uppförd i liggande timmer och klädd 
med locklistpanel med profilerad åslist i nedervåningen, stående 
fasspontpanel i andra våningens bröstning samt i vindsvåningen 
och liggande fasspontpanel i resterande del av andra våningen. 
Denna del har korsformade fönster med profilerade foder. Den 
senare tillkomna vinkeltillbyggnaden är uppförd i resvirke och 
klädd med liggande fasspontpanel. I enstaka former kan man 
utläsa byggnadens anknytning till “funkis”-arkitekturen såsom 
den halvrunda restaurangutbyggnaden åt öster samt trapphuset 
åt samma håll. Fasaden är blåmålad med vita fönsterfoder och 
bågar. 
Värde att bevara: Karaktären i den äldre delen bör bevaras så 
långt möjligt. Eventuella tillbyggnader från denna bör utformas 
och placeras så att den smälter väl in i miljön i denna del av 
Fjällbacka.
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 
förändringar såväl exteriört som interiört men har trots detta 
ett kulturhistoriskt värde som ingående i en värdefull miljö och 
genom sin tradition som ortens Hotell. Huset är en karaktärsfull 
och särpräglad byggnad och utgör en viktig beståndsdel i den 
tätbebyggda miljön i centrala Fjällbacka.
 Kulturhistorisk bedömning: Klass I

Stora hotellet målat i en ny kulör, likaså de 
två husen som används av hotellet på andra 
sidan Galärbacken. Januari 2012.
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FJÄLLBACKA 137:3

Byggår: -
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Rockan 3/ nr 25 (år 1880), 
nr 64 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 105
Historia: Tomten har tidigare varit bebyggd. Ett fotografi finns 
i 1920 års Fjällbackadokumentation. Huset är även dokumenter-
at i en uppmätning från år 1943.
Beskrivning: Idag en obebyggd tomt.
Värde att bevara: -
Motivering:  
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 187:13 
Majorsbacken 1, 1B

Byggår: 1880-talet
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr/ fd fastighetsbeteckning: -/ 
nr 24 (år 1880), nr 65 (år 1900), Ödsmål 1:24
Buscks karta 1880: nr 146
Historia: Huset ägdes 1900 av kapten C Falck. Huset var enligt 
Mjölner uppfört under 1880-talet och innehöll fyra rum, kök, 
veranda och hall. På vinden fanns tre rum och i källaren fanns 
vedbod, redskapsbod, tvättstuga och matkällare. 1940 var ägare 
till huset Hilma Falck.
Vid inventeringen 1990-91 var huset mellanblått och snickeri-
erna vita. Vid något tillfälle under 1900-talet har huset försetts 
med taklyft och balkonger.
På fastigheten ligger det också en mindre byggnad.
Beskrivning: Hus 1: Det stora bostadshuset är uppfört i 1½plan 
med en stomme av liggande timmer i dubbel bredd. Huset står 
på en grund av tuktad fältsten. Fasaden är klädd med ljusgul 
locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är nya pivothängda 
fönster med korspostindelning. Fönsteromfattningarna är vita 
och profilerade. Entrén sitter i ett avfasat hörn åt nordost och är 
inramad av den karaktäristiska “Fjällbackaportiken” med pilas-
trar försedda med kanellyrer och över dörren en tandsnittsfris. 
Entrédörren är en modern isolerad dörr med runt fönster. På 
taket ligger nytt tvåkupigt lertegel. Takfotsbrädan och vind-
skivorna är figursågade.
Hus 2: Den mindre byggnaden som ligger i vinkel till 
bostadshuset är i 1½ plan på en grund av tuktad fältsten. Fasa-

Hus 1

Hus 2
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den är klädd med ljusgul locklistpanel med profilerad åslist. 
Fönstren är nya, vita, pivothängda fönster med spröjsindeln-
ing. Fönsteromfattningarna är nya, profilerade och vitmålade. 
På taket ligger tvåkupigt lertegel.
Värde att bevara: Hus 1: husets volym och proportioner, fön-
steromfattningarna, det avfasade hörnet med entréportiken, 
de figursågade snickerierna. Husets karaktär bör bevaras och 
eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnad-
straditionen i Fjällbacka.
Motivering: Byggnaderna har genomgått relativt omfattande 
förändringar, såsom ett större taklyft åt öster med balkong och 
trappa samt balkongen åt väster, men har trots detta ett kul-
turhistoriskt värde som ingående i en värdefull miljö.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 145:7 
Majorsbacken 2

Byggår: 1856
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Slätvaren 7/ nr 20 (år 
1880), nr 63 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 106
Historia: Huset byggdes av Andreas Petterson. Huset ägdes 
1880 av handlanden Åkerström och skomakaren Olof Setter-
lind. Olof Setterlind (1831-1913) och hans hustru Märta Jonas-
dotter (1837-1935) bodde i huset. Ett större magasin beläget på 
andra sidan Nedre Hamngatan hörde till fastigheten. Setterlinds 
drev bageri i tre generationer. Sonen Carl Setterlind (1863-
1903) var den förste (han var gift med Davida, f Hintel) som 
rev brödbutik i källaren. Därefter tog hans son, Ragnar (1892-
1959) över. Han var gift med Annie f. Holmberg (1888-1967). 
Tredje generationen var David Setterlind (1917-1992), gift med 
Astrid f. Johansson. 1944 byggde de grannhuset Slätvaren 6, 
Fjällbacka 145:6. Vid något tillfälle flyttades brödbutiken till 
magasinet på andra sidan gatan. Efter David tog Sture Strand 
över bageriet och drev detta till 2001. Numera drivs det som ett 
sommarbageri av Susanne Bjerkander.
Enligt Mjölner innehöll huset på 1940-talet då två rum, kök 
samt brödbutik. I källaren fanns tvättstuga, matkällare och kon-
tor, på vinden fanns två vinterbonade rum. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med källare. Byggnaden är 
uppförd på dubbel bredd med en gång i mitten. Den är uppförd 
i liggande timmer på en putsad och målad grund. Fasaden är 
klädd med ljusgul locklistpanel med profilerad åslist av äldre 
“platt” typ. Fönstren är sidohängda, kopplade, tvåluftsfönster 
utan spröjsar. Fönsteromfattningarna är mestadels enkla och 
oprofilerade samt vitmålade. Huset har kvadratiska gavel-
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FJÄLLBACKA 145:6
Majorsbacken 4

Byggår: 1944
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Slätvaren 6/ nr 22 och 23 
(år 1880), 57 och 58 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 112/ 113 (tidigare hus)
Historia: En annan byggnad i ungefärligen samma läge redovi-
sas på 1880 års karta. På 1900 års karta redovisas den som nr 57 
och ägs vid denna tid av Sofia Andersdotter, “Bröd-Sofi” kal-
lad. Där drev hon en mindre kaférörelse, där bönderna som kom 
från torget serverades sockerbullar från Setterlinds. Hus nr 57 
var enligt Mjölner en rödmålad mindre byggnad innehållande 
endast rum och kök samt tillbyggd kammare. 1840-1870 bodde 
här fiskaren Anders Hasselqvist (f 1806), kallad “Majoren”, 
med sin hustru Anna-Maria Andersdotter (f 1813). Hon kallades 
“Majora” och drev ett café. 
Hus nr 58 ägdes av skomakaren Anton Johansson. Han hyrde ut 
detta hus samt nr 222 och bodde själv i hus nr 73 i Galärbacken, 
Fjällbacka 135:9. I det lilla källarutrymmet stallade Anton, 
enligt uppgift, 4-5 kor. Ägare under 1940-talet var Leander An-
dersson från Ödsmål. Ragnar Setterlind köpte tomten 1944 och 
vid ungefär samma tid revs husen nr 57 och 58 för att bereda 
plats för det nuvarande bostadshuset. De gamla husen på plat-
sen finns dokumenterade i form av uppmätningar från 1943-44. 
Vid 1990-91 års inventering hade huset liggande vit plastpanel, 
ospröjsade enluftsfönster. De småspröjsade fönstren, den befint-

sidofönster och nockfönster på båda gavlarna. På taket ligger 
röda betongpannor. Vindkskivorna är vita, enkla och oprofil-
erade. Taklyft har gjorts på båda takfallen, åt söder har även en 
balkong byggts in vid taklyftet. I källaren har ett garage byggts. 
Entrén har den typiska Fjällbackaportiken med pilastrar och 
tandsnittsfris.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fön-
stersättningen, entréportiken.
Motivering: Byggnaden har förändrats något men mycket av 
huset ursprungliga tidskaraktär finns ändå bevarad. Byggnaden 
visar genom sin placering, orientering och utformning på det 
karaktäristiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Bageriet vid Norra Hamngatan till höger i 
bilden.
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liga träpanelen, granitgrunden samt utbyggnaderna är tillkomna 
kring år 2000.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på en betonggrund klädd 
med granitskivor. Fasaden är klädd med ny vit locklistpanel 
med enkel, oprofilerade locklist. Fönstren är nya, sidohängda, 
kopplade fönster med spröjs. Fönsteromfattningarna är enkla 
och oprofilerade. Såväl fönster som omfattningar är vita. Åt 
söder har man byggt till en glasveranda och åt öster, en förstu 
med plåt på taket. Den tidigare släpkupan har byggts ut till ett 
större taklyft. På taket ligger nytt tvåkupigt lertegel.
Värde att bevara: -
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 
förändringar vad gäller fönster- och fasadbyte samt tillbyggnad-
er men har trots detta ett kulturhistoriskt värde som ingående i 
en värdefull miljö.  
Kulturhistorisk bedömning: -

Husets utseende vid inventeringen 1990. 
Foto Bohusläns Museum

FJÄLLBACKA 145:5 -” Lundströms hus”
Majorsbacken 8

Byggår: 1892 enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Slätvaren 5/ nr 51 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr ?
Historia: Tomtmarken var betecknad VI. Ägare till såväl tomt 
som hus var vid denna tid Olle Kristiansson i Bräcke (1831- 
1904). Olle var förman och snickare och kallades ‘Glasmästar-
Olle’ eller ‘Olle i Bräcke’. Huset byggdes till dottern Christina 
(1865-1940). Olle och hans hustru Carolina Olsdotter (1835-
1922) bodde i det hus med snickarbod, som på den tiden låg 
alldeles nedanför detta hus. Deras hus revs 1925. Huset bestod 
på 1940-talet av förstukvist, tre rum och kök samt veranda och 
gång i nedervåningen samt ett vinterbonat rum på övervånin-
gen. I källaren fanns såväl vedbod, redskapsutrymme, bakrum, 
tvättrum och matkällare. I trädgården fanns ett stall med loge 
för Olle Kristianssons häst. 
Ägare under 1904-42 var kyrkovaktmästaren Carl Lund-
ström (1860-1942) som var gift med ovan nämnda Christina. 
Under åren 1895-1906 var ett postkontor inhyrt i detta hus. 
Föreståndare var där Fru Aurora Wallberg (f. 1842). Därefter 
flyttade posten till Anton Johanssons hus vid Hällesporten.
Balkongen åt väster har tillkommit efter 2006.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med en korsformad plan 
motsvarande det västsvenska dubbelhusets. Husets botten-
våning innehåller tre rum och kök kring en centralt placerad 
murstock. Byggnaden är uppförd i liggande timmer på en grund 
av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med gul locklistpanel 
med profilerad åslist. Fönstren är vita, sidohängda, kopplade 
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FJÄLLBACKA 163:6
Fjällgatan 2

Byggår: 1830-talet enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka strandområde 
1:6/ nr 31 (år 1880), nr 52 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 116
Historia: Detta hus ska ha flyttats hit på 1830-talet från “Gater-
na” (Gröna Lid-området, Allégatan). På 1830-talet bodde Hans 
Andersson (1785-1857) och hans hustru Ingrid Andersdotter 
(1797-1881) i huset. På 1870-talet var det sonen Andreas Hans-
son (1834-1914), ångbåtskarl som ägde huset. Han kallades 
“Perkel”. Därefter tog dotter till Andreas och hans andra hustru 
över. Hon hette Hulda Andreasdotter och var tvätterska. Hulda 
hyrde också ut rum till badgäster. Hulda var gift med smeden 
Gustaf Rodin (1876-1968) som 1903 emigrerade till USA. 1925 
byggde Hulda om huset med pengar som Gustaf skickade hem. 
Bland annat vreds huset 90 grader i samband med ombyggna-
tionen. På 1940-talet bestod det av två rum, kök och förstu, käl-
lare med vedförråd och tre vinterbonade rum på vinden. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan i dubbel bredd. Huset är 
sannolikt uppfört med liggande timmer och står på en grund av 
kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel 
med profilerad åslist. Fönstren är mestadels äldre sidohängda 
korspostfönster. Huset har spetsiga gavelsidofönster med spröjs 
och i sydöstra hörnet finns en infälld glasveranda. Fönsterom-
fattningarna är enkla och oprofilerade, samt målade grågröna. 
Entrén är omgiven av pilastrar som bär upp ett frontonöver-
stycke. Åt väster finns en balkong som tillkommit under senare 
tid.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fasadpanel, 
äldre dörrar och fönster samt ursprungliga yttre snickerier. Vid 

tvåluftsfönster utan spröjs. Fönsteromfattningarna är vita,  en-
kla och oprofilerade.  Äldre exteriöra snickerier finns bevarade 
såsom den speciella “Fjällbackaportiken” med pilastrar och 
tandsnittsfris över dörren. På gavlarna sitter rektangulära gavel-
sidofönster med profilerade överstycken.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fönsterplac-
eringen, entréportiken.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändrin-
gar bör utformas i enlighet med husets karaktär. Byggnaden 
visar genom sin placering, orientering och utformning på det 
karaktäristiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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byte av dessa detaljer bör nya utföras i samstämmighet med 
orginalet. 
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin tidskaraktär från tiden kring ombyggnaden på 1920-talet 
bevarad. Huset är en karaktärsfull och särpräglad byggnad och 
utgör en viktig beståndsdel i den tätbebyggda miljön i centrala 
Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

FJÄLLBACKA 163:17 - ”Kuskaluren”
Majorsbacken 6

Byggår: Enligt ägaren 1890-tal, 1830-tal enl Mjölner.
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka strandområde 
1:17/ Litt G eller 32g (år 1880), nr 56 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 114
Historia: Det fanns en byggnad redovisad på området på 1880 
års karta med nr 114. Enligt husförhörslängderna 1882-1890 så 
verkar det som Fabrikör Gustaf Andersson (som startade Fjell-
backa ansjovis) ägde huset en tid. 1891 skall denna byggnad 
dock ha ägts av skomakare C A Hjort. Samme ägare hade huset 
år 1900. Mjölner anger att huset är uppfört på 1830-talet och att 
det byggdes om år 1910 då huset ägdes av familjen B. Trueds-
son, disponent för stenindustrin Kullgrens Änka AB i Ud-
devalla. I hög grad är det Truedsson som satt sin prägel på det 
lite originella hus vi ser idag, troligtvis med hjälp av arkitekten 
Arthur Brattberg, Uddevalla som enligt uppgift har utfört något 
ritarbete på huset. Själva “Kuskaluren” ska ha tillkommit 1925. 
Byggnaden har senare fungerat som annex åt Stora Hotellet. 
Huset hade år 1940 tre rum, kök och veranda på nedervåningen 
samt fyra vinterbonade rum i andra våningen. Ytterligare en 
våning finns med ett oisolerat rum i form av en lanternin, vilken 
har gett huset dess namn. Ägare på 1940-talet var Johan Ander-
sson. 
Vid 1990-91 års inventering var fönsteromfattningar och vind-
skivor blåmålade. En hög altan tillkom under 1990-talets början 
vilken ersattes med en utbyggnad under hösten 2011.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan och är sannolikt i sin ur-
sprungliga del uppförd i liggande timmer medan tillbyggnad-
erna från 1900-talet är av resvirke. Fasaden är klädd med vit 
locklistpanel med profilerad locklist. Fönstren är av varierande 
utformning. Det finns såväl ospröjsade enluftfönster sk pers-
pektivfönster, som krysspröjsade. Fönsteromfattningarna och 
vindskivorna är vita. 
Värde att bevara: Det stora taksprånget med de profilerade 
taktassarna, det glasade rummet i nedervåningen med vackert 
spröjsade fönster med färgat glas, äldre profilerade fönsterfoder, 
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FJÄLLBACKA 145:3
Fjällgatan 4

Byggår: 1840-talet (hus 1), 1929 (hus 2)
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Slätvaren 3/ nr Litt E, 32e 
(år 1880), nr 55 (år 1900).
Buscks karta 1880: nr 115
Historia: På fastigheten ligger numera två bostadshus. År 1900, 
tillika år 1940 ägdes det västra huset (hus 1) av Johan Lund-
ström. Han drev tillsammans med systern Amalia Lundström, 
en varmbadinrättning i sin och broderns sjöbod, där nu fiskaf-
fären ligger nere vid sjön. Enligt Mjölner bestod huset av tre 
rum och kök samt veranda på nedervåningen och ett vinterbonat 
rum på övervåningen. Sannolikt har huset ursprungligen haft 
en korsformad plan motsvarande det västsvenska dubbelhusets 
men med diagonalställda kamrar, ett s k nordbohuslänskt dub-
belhus, och inrymt ett stort rum, två kamrar, kök och svale. 
Byggnaden byggdes till 1960-61 med en stor tillbyggnad i tegel 
vilken är vitslammad utvändigt. 
Ett stort frågetecken är att nr 55 var en ödetomt i början av 
1900-talet enligt församlingsboken 1900-1909. Fler efterfor-
skningar krävs för att klargöra detta.
Det östra huset (hus 2) på fastigheten är uppfört 1929 av bagar-
en Strömberg och dess källarvåning inrymde tidigare ett bageri. 
Dess fasad var vid inventeringen 1990-91, gulvit med bruna 
fönsteromfattningar och vindskivor. I det avfasade hörnet Påls-
gatan-Fjällvägen har en dörr satts igen i sen tid.
Beskrivning: Hus 1 - Bostadshus i 1½plan med tillbyggnad. 
Dess äldre delar är uppförda i timmer och fasaden är klädd med 
modern guldockra lockpanel. Tillbyggnaden är byggd med vit-
slammad tegel och munk-nunnepannor i betong på taket. Taket 
saknar överhäng.
Hus 2 - Byggnaden har en sned planform som helt är avpassad 
till det oregelbundna gatunätet. Huset är uppfört av resvirke 
på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med 

Hus 1

den originella lanterninen. Byggnadens panel samt äldre dörrar, 
fönster (inklusive glas) och ursprungliga yttre snickerier bör be-
varas så långt möjligt. Vid byte av dessa detaljer bör nya utföras 
i samstämmighet med originalet. 
Motivering: Byggnaden har förändrats något, bl a har fönstren 
i flera fall bytts ut mot perspektivfönster, men byggnaden har 
ändå mycket av sin tidskaraktär från Truedssons tid bevarad. 
Huset är en karaktärsfull och särpräglad byggnad och utgör en 
viktig beståndsdel i den tätbebyggda miljön i centrala Fjäll-
backa. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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Hus 2

vit locklistpanel med enkel, oprofilerad locklist, avdelad med 
en oprofilerad gördelgesims. Fönstren är yngre, sidohängda, 
kopplade, vita enluftsfönster med spröjsindelning. Fönsterom-
fattningarna har dubbelt överstycke, i övrigt är de enkla och 
oprofilerade. De är målade i en blågrå kulör.  På taket ligger 
munk-nunnepannor i betong. Taket saknar överhäng.
Värde att bevara: Båda husens volym, samt avsaknad av 
taköverhäng. Hus 2 - Det avfasade hörnet samt dess säregna 
proportioner.
Motivering: Hus 1- Tegelfasaden tillsammans med taktäcknin-
gen i form av munk-nunnetegel i betong gör byggnaden till en 
mycket apart skapelse i Fjällbacka.
Hus 2 - Denna byggnad har genomgått förändringar men har 
trots detta ett kulturhistoriskt värde som ingående i en värdefull 
miljö. Huset är en karaktärsfull och särpräglad byggnad och 
utgör en viktig beståndsdel i den tätbebyggda miljön i centrala 
Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Hus 1 -, Hus 2- klass II

FJÄLLBACKA 145:2
Pålsgatan 3

Byggår: 1940-talet
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Slätvaren 2/ Litt J, år 1880), 
nr 59 (år 1900).
Buscks karta 1880: nr 111
Historia: Det tidigare bostadshuset som låg på platsen ägdes 
1880 av fiskaren Johan Bräck. Enligt Mjölner är huset uppfört 
på 1850-talet och hade då tre rum och kök samt ett vinterisol-
erat vindsrum. Den befintliga byggnaden på tomten är enligt 
uppgift från 1940-talet och ägaren under 1940-talet var John 
Berglund, dåvarande ägare till Stora Hotellet. I alla fall 1990-91 
fungerade huset som personalbostad till Stora hotellet.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan i dubbel bredd med källare. 
Huset står på en putsad grund. Fasaden är klädd med ny, vit  
locklistpanel med enkel locklist. Fönstren är nya, vita sidohän-
gda, kopplade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, 
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FJÄLLBACKA 163:15 
Pålsgatan 1

Byggår: 1812
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka strandområde 
1:15/ nr 17 (år 1880), nr 60 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 109
Historia: Husets förste ägare hette Johannes Olsson. 1855 
ägdes huset av dennes son, fisk- och brödhandlaren Christian 
Bräck. christians dotter hette Helena Bräck och hon bodde i 
huset med sin man Leonard Svensson. En ritning av huset finns 
från 1920 då det ägdes av Hilma Bräcke. Ritningen visar ett hus 
på dubbel bredd av dubbelhustyp men där ett rum näst intill helt 
fylls ut av vindstrappa samt av bakugnen. Övriga utrymmen är 
rum, kammare samt kök med en liten avbalkning i form av en 
förstu. Mjölner anger husets ålder till början av 1800-talet och 
han nämner att huset på 1940-talet inrymde tre rum, kök samt 
förstu samt hade ett isolerat rum på vinden. Ägare vid denna tid 
var Leonard Svenssons arvingar. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan i dubbel bredd med en 
stomme av liggande timmer på en spritputsad och målad grund. 
Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. 
Fönstren är vita, nya, ospröjsade, sidohängda treglasfönster. 
Fönsteromfattningarna är enkla, oprofilerade och blåmålade. 
Äldre extriöra snickerier finns bevarade såsom den karaktäris-
tiska “Fjällbackaportiken”, pardörren med utsida i bred liggande 
pärlspontpanel samt hålkälslisten under tak. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, “Fjällbacka-
portiken”, hålkälet under tak.
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 

enkla och oprofilerade. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, husets enkla 
utformning och avsaknad av spröjsade fönster och profileringar. 
Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnad-
straditionen i Fjällbacka. 
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden visar ge-
nom sin placering, orientering och utformning på det karaktäris-
tiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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förändringar såsom byte till moderna treglasfönster, taklyft 
samt tillskapande av balkong, men har trots detta ett kulturhis-
toriskt värde som ingående i en värdefull miljö. Byggnaden 
visar genom sin placering, orientering och utformning på det 
karaktäristiska bebyggelsemönstret bland strandgatehusen från 
tidigt 1800-tal som har gaveln mot havet. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 163:19 
Norra Hamngatan 1(B)

Byggår: 1870-talet enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr/ fd fastighetsbeteckning: 
Slätvaren?/ nr 18 (år 1880), nr 61 (år 1900), Fjällbacka stran-
dområde 1:19
Buscks karta 1880: nr 108
Historia: Omkring år 1900 ägdes huset av kapten O A Johans-
son. Mjölner anger att huset byggdes om 1937 då hela huset 
höjdes, taknocken vreds så att husets långsidan blev åt gatan 
och det gjordes också en hel källarvåning med utsida i mön-
strad betongsten. Källarvåningen inrymde på 1940-talet butik, 
tvättstuga och vedkällare. I nästa våning fanns tre rum och kök 
och på vinden fanns ett isolerat rum. Ägare under 1940-talet var 
handlare Agnes Johansson. Frontespisen åt väster har tillkom-
mit efter inventeringen 1990-91.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan i dubbel bredd med en 
stomme av liggande timmer. Huset har en korsformad plan 
motsvarande det västsvenska dubbelhusets och innehåller i 
bottenvåningen tre rum och kök kring en centralt placerad mur-
stock. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad 
locklist. Fönstren är mestadels nyare, vita, sidohängda, kop-
plade fönster utan spröjs. Fönsteromfattningarna är enkla, opro-
filerade och blåmålade. Äldre exteriöra snickerier finns beva-
rade såsom lövsågerier i takfotsbräda och vindskivor samt några 
profilerade fönsteromfattningar samt gesims.
Värde att bevara: Husets äldre snickerier såsom lövsågerier, 
fönsteromfattningar och gesims.  
Motivering:  Byggnaden har genomgått relativt omfattande 
förändringar men har trots detta ett kulturhistoriskt värde som 
ingående i en värdefull miljö. Byggnaden visar genom sin plac-
ering och orientering på det karaktäristiska bebyggelsemönstret 
i Fjällbacka. Eventuella tillbyggnader bör utformas och placeras 
i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: -
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FJÄLLBACKA 163:45 - “Basehuset”
Norra Hamngatan 1A

Byggår: 1790-talet
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Slätvaren/ nr 19 (år 1880), 
nr 62 (år 1900), Fjällbacka strandområde 1:45
Buscks karta 1880: nr 107
Historia: Huset ägdes omkring år 1820 av fiskaren Johannes 
Hansson Bas och  hans hustru Anna-Stina Petersdotter och de-
ras barn; Alexander (fiskare), Johanna, Hedda och Inger (bader-
ska). År 1900 ägdes huset av sonen Alexander Johansson Bas. 
På 1930-talet bodde skräddaren August Carlsson i huset. Ägare 
på 1940-talet var Johannes dotterdotter Aurora Brown, USA. 
Huset finns dokumenterat med uppmätningsritningar från 1943. 
En originell detalj är det lilla blyinfattade fönstret på gaveln 
vilket sägs vara från Kville gamla kyrka. 1948 tog nuvarande 
ägares familj över huset. Vid övertagandet av huset var det re-
dan tillbyggt på baksidan. Fram till ombyggnaden 1987 bestod 
huset av två rum, kök och förstu. Efter ombyggnaden fick huset 
två rum på vinden samt våtutrymme på nedervåningen. Huset 
har förändrats något interiört och bl a har spiskomplexet avlägs-
nats, våtutrymmen inretts på nedervåningen samt sovrum inretts 
på vinden.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan på enkel bredd med en 
stomme av liggande timmer på en grund av otuktad fältsten. Fd 
snedtäckan åt öster är uppförd med resvirke. Fasaden är klädd 
med äldre faluröd locklistpanel med locklist från olika tidsepok-
er. Dels enkel, oprofilerad locklist, profilerad åslist samt rundad 
locklist. Panelen är i fallande bredd. Fönstren är vita, sidohän-
gda och småspröjsade. Fönsteromfattningarnas över- och un-
derstycken är profilerade. Omfattningarna liksom de inklädda 
knutarna är vitmålade. Entrén går via en förstu åt gatan. På taket 
ligger enkupigt lertegel. Taket har litet överhäng och enkla, 
oprofilerade vindskivor.  
Värde att bevara: Byggnadens panel samt äldre dörrar, fönster 
och ursprungliga yttre snickerier bör bevaras så långt möjligt. 
Vid byte av dessa detaljer bör nya utföras i samstämmighet med 
originalet. Tillbyggnader såsom frontespiser, takkupor och bal-
konger bör undvikas. 
Motivering: Huset har trots förändringar mycket av sin ur-
sprungliga tidskaraktär och utformning bevarad. Huset är en 
karaktärsfull och särpräglad byggnad och utgör en mycket vik-
tig beståndsdel i den tätbebyggda miljön i centrala Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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FJÄLLBACKA 139:11 
Pålsgatan 2

Byggår: 1811 enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Sjötungan 11/ nr 15 (år 
1880), nr 38 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 92
Historia: Enligt Mjölner uppfördes huset av Johannes Olsson, 
mjölnare och byggdes till 1882. Huset har brandförsäkring-
shandlingar från 1891 och där nämns att till huset hör en sjö-
bod. Ägare år 1900 var Amalia Lundström, baderska. Omkring 
1940-talet bestod huset av tre rum och kök samt veranda. Ägare 
var då Bernhardina Andreasson. Om den angivna åldern stäm-
mer så bör huset ha varit en enkelstuga som senare tillbyggts 
till dubbel bredd och fått dubbelhuskaraktär. Vid 1990-91 års 
inventering hade huset ospröjsade en- och tvåluftsfönster och en 
vitmenad grund. Fönstren var då vita och omfattningarna blå.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan i dubbel bredd med en 
stomme av liggande timmer på en spritputsad grund. Fasaden 
är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren 
är nya sidohängda, spröjsade, kopplade tvåluftfönster. Dessa 
är målade mörkblå. Fönsteromfattningarna är enkla och opro-
filerade samt vitmålade. På taket ligger nytt enkupigt lertegel, 



68     Kulturhistorisk bebyggelseinventering - Fjällbacka 2011

FJÄLLBACKA 139:12
Pålsgatan 4

Byggår: Omkring mitten av 1860-talet
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Sjötungan 12/ nr 32½ (år 
1880), nr 42 (år 1900).
Buscks karta 1880: ev nr 114
Historia: Enligt ägaren 1990-91 fanns huset på 1850-talet och 
bör ha uppförts under föregående decennium. Mjölner anger 
dock husets ålder till 1860-talet. Huset har tidigare haft en 
korsformad plan men med en förskjuten hjärtvägg så att ena 
rumsfilen haft rum och kök och den andra en smal kammare 
och vedbod. Ursprunget kan därmed vara en enkelstuga som 
byggts till i bredd. Ägare under andra hälften av 1800-talet var 
Otto Pettersson, skeppare. Mellan 1895-1942 beboddes det av 
Ottos son Oskar Petterson, styrman. En uppmätningsritning av 
byggnaden finns från 1920 och vid en jämförelse med dagens 
hus kan konstateras att murstockens omfång minskats samt att 
vedboden på norrgaveln senare inretts till förstu. En tillbyggnad 
innehållande förstu och skafferi tillkom 1926.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan i dubbel bredd med stomme 
av liggande timmer på en slammad och målad grund av tuktad 
fältsten. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad 
åslist som avslutas uppåt mot en profilerad list. Fönstren är vita, 
sidohängda, kopplade tvåluftsfönster med spröjsar. Fönsterom-
fattningarna är enkla och oprofilerade samt målade ljusblå. På 
taket ligger nytt enkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, enkla 
och oprofilerade. Tillbyggnaden på husets norra fasad är byggd 
så att huset ser ut att vara förlängt åt väster men som ett trap-
phus åt öster.
Värde att bevara: Husets låga väggliv, fönstersättning, takets 
lilla överhäng, husets rena takfall, avsaknad av lövsågerier.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella tillbyg-
gnader bör utformas och placeras i enlighet med byggnadstradi-

Vindskivorna är figursågade. Entrén går via en äldre tillbyggd 
förstu. Trädgården är avgränsad mot Pålsgatan med ett vitmålat 
plank.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, husets rena 
takfall, förstun, fönstrens utformning samt de figursågade vind-
skivorna.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket av 
sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Tillbyggnader såsom fron-
tespiser, takkupor och balkonger bör undvikas. Byggnaden visar ge-
nom sin placering, orientering och utformning på det karaktäristiska 
bebyggelsernönstret i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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tionen i Fjällbacka. Tillbyggnader såsom frontespiser, takkupor 
och balkonger bör undvikas. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

FJÄLLBACKA 139:9
Pålsgatan 6

Byggår: Troligen 1890-tal
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Sjötungan 9/Litt Ä (år 
1880), nr 44 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr -
Historia: Huset ägdes år 1900 av Johan Olsson. Mjölner dat-
erar byggnaden till 1880-tal men huset tillkommer inte förrän i 
husförhörslängden 1890. Huset hade på 1940-talet tre rum, kök 
samt veranda på nedervåningen samt ett oisolerat rum på vin-
den. I källaren fanns särskilda utrymmen för ved, redskap, tvätt 
samt matkällare. Ägare var då Arne Fredlund. Invändigt är stora 
förändringar gjorda med bl a förändring i planlösningen. Sedan 
inventeringen 1990-91 har ett treluftsfönster ersatts av ett min-
dre samt ett mindre fönster har tagits bort på husets östra sida. 
Det har också tillkommit ett taklyft på östra fasaden. Taklyftet 
samt den glasade verandan åt väster har tillkommit före 1990-
91 men efter husets tillkomsttid.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med en stomme av liggande 
timmer på en spritputsad grund. Huset är ursprungligen ett 
tvåkammarhus, en karaktäristisk hustyp i Fjällbacka, innehål-
lande förstu flankerad av två rum åt framsidan samt kök flan-
kerat av kammare och svale åt baksidan. Fasaden är klädd med 
ljusgul locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är nya, piv-
othängda fönster med spröjsindelning. Fönsteromfattningarnas 
överstycken är profilerade. Såväl fönster som omfattningar är 
vita. Äldre extriöra snickerier finns bevarade såsom profilerade 
vindskivor samt hålkälslist under tak. Entrén som finns på hu-
sets östra sida har ett vackert utformat smidesräcke.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fönstrens 
utformning, smidesräcket vid entrén äldre snickerier.
Motivering: Byggnaden har förändrats något genom tillbyg-
gnad av taklyft samt glasad veranda med balkong åt väster 
och öster, men har ändå delar av sin ursprungliga tidskaraktär 
bevarad exteriört. Eventuella tillbyggnader bör utformas och 
placeras i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka. Byg-
gnaden visar genom sin placering, orientering och utformning 
på det karaktäristiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 139:8
Skolgatan 6

Byggår: 1887
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Sjötungan 8/ nr 105 (1880-
talet) nr 46 (år 1900)
Buscks karta 1880: -
Historia: Ägare omkring 1900 var Charlotta Larsson, han-
dlerska. En senare ägare var Hildur Josefsson som här drev 
bokhandel. I huset fanns på 1940-talet förutom butikslokal även 
två rum, kök, förstu samt veranda. Övervåningen var vid denna 
tid helt oinredd men är idag inredd. Huset har ursprungligen 
haft en korsformad plan motsvarande det västsvenska dubbel-
husets, innehållande tre rum och kök i bottenvåningen kring en 
centralt placerad murstock. Senare har byggnaden byggts till i 
nedervåningen åt Skolgatan.  
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med en stomme av lig-
gande timmer på en grund av kvaderhuggen granit samt tuktad 
fältsten. Fasaden är klädd med mellangul locklistpanel med 
profilerad åslist. Fönstren är delvis äldre spröjsade och delvis 
treluftsfönster utan spröjs. Fönsteromfattningarnas överstycke 
är på de äldre fönstren, profilerade. På de yngre fönstren är de 
oprofilerade. En frontespis finns åt väster och ett framskjutet 
mittparti åt öster. Entrédörren åt Skolgatan har en tympanonfor-
mad fronton. Äldre exteriöra snickerier finns bevarade såsom 
lövsågerier i vindskivor och takfotslist samt hålkälslist under 
tak. På taket ligger nytt tvåkupigt lertegel.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, de äldre 
snickerierna, de äldre fönstren. Eventuella tillbyggnader bör 
utformas och placeras i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka. 
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 
förändringar och byggts till med balkonger och altaner på tre 
sidor men har trots detta ett kulturhistoriskt värde som ingående 
i en värdefull miljö. Den visar genom placering, orientering och 
utformning på det karaktäristiska bebyggelsemönstret i Fjäll-
backa. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 139:7
Bergmansgatan 9

Byggår: 1850-talet enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Sjötungan 7/ Litt M, nr 32m 
(år 1880), nr 45 (1900)
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Buscks karta 1880: nr 122
Historia: 1891 ägdes huset av Joel Johansson och så även 1900. 
Verandan är enligt Mjölner från 1920-talet. Ägare på 1940-
talet var Helga Johansson, dotter till Joel Johansson. Troligtvis 
bodde här också Joels son, fyrvaktaren och badkamreren John 
Johansson i huset. John gick under namnet ”John Joel”. Vinden 
var fram till nyligen oinredd. Fönsteromfattningarna var vid 
inventeringen 1990-91 mörkgröna.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med stomme av liggande 
timmer på en putsad och målad grund. Huset är ett tvåkammar-
hus, en karaktäristisk hustyp i Fjällbacka, innehållande förstu 
flankerad av två rum åt framsidan samt kök flankerad av kam-
mare och svale (nu våtutrymme) åt baksidan. Fasaden är klädd 
med vit locklistpanel med två olika typer av profilerad åslist. 
Panelen avslutas uppåt mot en hålkälslist. Fönstren är nyare, 
vita, sidohängda, kopplade tvåluftsfönster med spröjsar. Fönste-
romfattningarnas överstycken är profilerade, i övrigt enkla och 
oprofilerade. Omfattningarna är målade ljusblå. På taket ligger 
nytt tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita och profilerade. 
Glasverandan som är i ursprungsskick har en blåmålad pardörr 
och nätt spröjsade fönster. Invändigt relativt välbevarat bl a 
med kakelugn. Den lilla trädgården är avgränsad mot gatan med 
ett vitt spjälstaket.
Värde att bevara: Husets volym och proprtioner, äldre snick-
erier, glasverandan, fasadpanelen, äldre dörrar och fönster. Vid 
byte av dessa detaljer bör nya utföras i samstämmighet med 
originalet.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Tillbyggnader såsom 
frontespiser, takkupor och balkonger bör undvikas. Byggnaden 
visar genom sin placering, orientering och utformning på det 
karaktäristiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

FJÄLLBACKA 163:14 
Bergmansgatan 7

Byggår: 1904 enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr/ fd fastighetsbeteckning: -/ 
nr 11 (år 1880), nr 43 (år 1900), Fjällbacka strandområde 1:14
Buscks karta 1880: nr 123
Historia: Ett hus på tomten finns redovisat på Buscks karta 
från 1880, som nr 123. På 1850-talet bodde fiskaren Carl Carls-
son Dahlström i det ursprungliga huset. Dennes son, fiskaren 
Anders Dahlström ägde huset omkring 1900 och omkring 1910 
var det dottern stickerskan Ida Dahlström som stod som ägare. 
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Enligt Mjölner är huset uppfört 1904 och om detta stämmer så 
revs det gamla huset och ett nytt uppfördes vid denna tid. Enligt 
“Bohusläns bygd och folk” byggdes huset om 1906. Huset in-
nehöll på 1940-talet tre rum, kök samt veranda på nedervånin-
gen samt tre vinterbonade rum på vinden. Ägare på 1940-talet 
var Gustaf Sörensson(?). På tomten finns också en mindre gäst-
stuga, sammanbyggd med gäststugan på 139:12.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan i dubbel bredd på en grund 
av kvaderhuggen granit. Huset är möjligen timrat men kan även 
vara ett plankhus. Fasaden är i nedervåningen klädd med vit 
liggande fasspont med en “pärla’ nertill samt stående fasspont-
panel med sågtandad nederdel i övervåningen. Fönstren är vita, 
sidohängda, kopplade tvåluftsfönster med spröjsar. Huset har sk 
sidliggare under taköverhänget. Fönsteromfattningarnas över-
stycken är profilerade och i övrigt enkla och oprofilerade. Om-
fattningarna är blåmålade. På taket ligger nytt enkupigt lertegel.  
Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade. Marken invid hu-
set är knottbelagd. Trädgården är terrasserad och avgränsad mot 
Bergmansgatan med en mur och ett vitt spjälstaket.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fasadpanelen 
samt fönster och ursprungliga yttre snickerier bör bevaras så 
långt möjligt. Vid byte av dessa detaljer bör nya utföras i sam-
stämmighet med originalet.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, t ex genom till-
byggnad av balkonger på båda långsidorna, men mycket av hu-
sets ursprungliga sekelskifteskaraktär är ändå bevarad.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

FJÄLLBACKA 189:8 
Bergmansgatan 5

Byggår: 1813 enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr/tidigare fastighetsbeteck-
ning: Sjötungan/ nr 12 (år 1880), nr 41 (1900), Ödsmål 
Sörgården 3:17
Buscks karta 1880: nr 96
Historia: På 1830-talet ägdes huset av strandsittaren Olof Påls-
son (f 1806) med hustru (f 1809). På 1850-talet beboddes huset 
av fiskaren Carl Andersson (1818-1903) och hans första hustru 
(1816-1868) samt hans andra hustru Anna Maria Gunnarsdotter 
(1826-1910). På 1880-talet hade sonen Anders Carlsson, fiskare 
tagit över huset och bodde i det med sin hustru Hilma Charlotta 
Ramberg och deras barn. Anders kallades för “Mör-Anders”. På 
1930-talet ägdes huset av Anna Bohlin (1874-1959). På 1940-
talet bestod huset av två rum, kök och veranda samt ett icke vin-
terbonat rum på vinden.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan i dubbel bredd med en 
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stomme av liggande timmer på en grund av tuktad fältsten. 
Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. 
Fönstren är mestadels enkelglas och sidohängda spröjsade två 
och treluftsfönster. Åt söder sitter det ett ospröjsat tvåluftsfön-
ster på vinden samt två kvadratiska gavelsidofönster. Fönstren 
är målade mörkgröna. Fönsteromfattningarna är profilerade och 
vitmålade. Fasaden är vitmålad medan fönsterbågarna är gröna. 
Äldre exteriöra snickerier finns bevarade såsom “Fjällbackapor-
tik”, Förstukvist med fina lövsågerier samt hålkälslist under tak. 
Värde att bevara: Byggnadens panel samt äldre dörrar, fönster 
och ursprungliga yttre snickerier bör bevaras så långt möjligt. 
Vid byte av dessa detaljer bör nya utföras i samstämmighet med 
originalet. 
Motivering: Byggnaden är mycket välbevarad. Byggnaden 
visar genom sin placering, orientering och utformning på det 
karaktäristiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

FJÄLLBACKA 189:7 
Bergmansgatan 3

Byggår: 1840-tal enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr/ tidigare fastighetsbeteck-
ning: -/ nr 14 (år 1880), nr 39 (år 1900), Ödsmål Sörgården 
3:16
Buscks karta 1880: nr 95
Historia: I brandförsäkringshandlingar från 1891 nämns det 
att till bostaden hörde en sjöbod. Huset ägdes omkring 1900 
av Elias Johansson (1865-1935). Efter hans bortgång stod hans 
hustru Julia Johansson (1867-1948) som husets ägare. Mjölner 
anger 1840-talet som tillkomsttid för byggnaden. Byggnaden 
var fram till 1890, då vedboden inkorporerades i huset, en 
enkelstuga. Ursprungliga spishällen avlägsnades 1928. Huset 
innehöll på 1940-talet tre rum och kök samt förstu. Ett sommar-
rum fanns inrett men vindsutrymmen saknades. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan i dubbel bredd med en stom-
me av liggande timmer. Fasaden är klädd med vit locklistpanel 
med profilerad åslist som avslutas upp mot en hålkälslist. Fön-
stren är mörkt gröna, kopplade, sidohängda tvåluftsfönster med 
spröjsar. Fönsteromfattningarna är profilerade och vitmålade. 
Äldre exteriöra snickener finns bevarade såsom den karaktäris-
tiska ‘Fjällbackaportiken” med pardörr, äldre fönster, hålkälslist 
under tak samt profilerade vindskivor. Äldre interiöra detaljer 
finns bevarade såsom kakelugn samt äldre rappad ugn.
Värde att bevara: Byggnadens panel samt äldre dörrar, fönster 
och ursprungliga yttre snickerier, t ex entréportiken, fönste-
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romfattningar, bör bevaras så långt möjligt. Vid byte av dessa 
detaljer bör nya utföras i samstämmighet med originalet. Till-
byggnader såsom frontespiser, takkupor och balkonger bör und-
vikas åt gatan.
Motivering: Byggnaden är mycket välbevarad. Byggnaden 
visar genom sin placering, orientering och utformning på det 
karaktäristiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

FJÄLLBACKA 189:16 
Bergmansgatan 1

Byggår: 1880-talet enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr/ tidigare fastighetsbeteck-
ning: -/nr 13 (år 1880), nr 37 (år 1900), Ödsmål Sörgården 3:27
Buscks karta 1880: nr 93
Historia:  Huset ägdes på 1890-talet av av Rättaren Karl Samu-
elsson (d. 1925). Därefter tog sonen Ernst Karlsson över som 
ägare. På 1960-talet ägde skådespelaren Sven Lindberg med 
familj huset. På 40-talet bestod huset av tre rum och kök samt 
veranda. Matkällare fanns samt ett icke vinterbonat vindsrum. 
Huset har sannolikt sitt ursprung som en korsformad plan mots-
varande det västsvenska dubbelhusets, innehållande tre rum och 
kök i bottenvåningen kring en centralt placerad murstock.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan i dubbel bredd med stomme 
av liggande timmer på en putsad och målad grund. Huset har 
källare. Fasaden är klädd med ljusblå locklistpanel med pro-
filerad åslist. Huset är tilläggsisolerat. Fönstren är sidohängda, 
kopplade, spröjsade tvåluftsfönster. Bågarna är målade i en 
ljusgul kulör. Fönsteromfattningarna är vita, oprofilerade. Si-
dostyckena är figursågade. I västra gaveln sitter kvadratiska 
gavelsidofönster. Vindskivorna är vita och figursågade. Byg-
gnaden har ett taklyft, balkong samt en förstukvist med nya 
snickerier åt norr.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, de fig-
ursågade vindskivorna, fönstrens utformning. 
Motivering: Huset har trots förändringar ett kulturhistoriskt 
värde som ingående i en värdefull miljö. Byggnaden visar 
genom sin placering, orientering och utformning på det karak-
täristiska bebyggelsemönstret bland strandgatehusen från tidigt 
1800-tal som har gaveln mot havet. Eventuella tillbyggnader 
bör utformas och placeras i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II



Kulturhistorisk bebyggelseinventering - Fjällbacka 2011      75

6.1.5 Koljan - Skepparegatan, Utkiksgatan, Bergmansgatan

FJÄLLBACKA 189:3 
Bergmansgatan 2

Byggår: 1811 enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: -/ nr 9 (år 1880), nr 36 (år 
1900), Ödsmål Sörgården 3:10
Buscks karta 1880: nr 94
Historia: Ägare 1822 var Jonas Bergman och på 1850-talet 
sonen Johannes Bergman. Omkring år 1900 var August Berg-
man. Byggnaden anges av Mjölner vara uppförd år 1811 och 
tillbyggd till dubbel bredd år 1882. Byggnaden innehöll på 
1940- talet tre rum, kök samt veranda.  
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med källare. Huset är up-
pfört med timmerstomme på dubbel bredd på en putsad och 
målad stengrund. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med 
profilerad åslist, samt enkel, oprofilerad locklist. Panelen avslu-
tas uppåt mot en profilerad list. Åt väster är fasaden tilläggsisol-
erad. Fönstren är vita, äldre, ospröjsade, kopplade tvåluftsfön-
ster. Fönsteromfattningarna är enkla, oprofilerade och målade 
i en ljusblå kulör. På taket ligger nytt tvåkupigt lertegel. Vind-
skivorna är vita och profilerade. Äldre extriöra snickerier finns 
bevarade såsom “Fjällbackaportik” samt förstukvist med fina 
snickerier. 
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FJÄLLBACKA 189:48 
Bergmansgatan 4

Byggår: Tidigt 1800-tal enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: -/nr 10 (år 1880), nr 34 (år 
1900)
Buscks karta 1880: nr 103
Historia: Huset ägdes omkring 1900 av Hans Anderssons änka.  
Mjölner anger att huset är uppfört i början av 1800- talet samt 
att det byggdes om på 1880-talet från att tidigare ha varit en 
ryggåsstuga. Byggnaden innehöll vid Mjölners inventering tre 
rum, kök samt gång och ägdes vid denna tid av Clara Johans-
son, Stockholm. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan i dubbel bredd med en stom-
me av liggande timmer på en putsad och målad stengrund. Hu-
set genomgår en renovering och bland annat så ersätts fönstren 
med nya pivothängda i likadant utförande som de äldre. Fönste-
romfattningarna är enkla, oprofilerade. De äldre är ljusblå och 
de nya vita.
Bakom bostadshuset finns en rödmålad bod/gäststuga i halvan-
nan våning med tegeltäckt sadeltak, locklistpanelad.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, dess enkla 
utformning.
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 
förändringar, med bl a byte av fönster, utbyggd frontespis samt 
balkong åt väster, men har trots detta ett kulturhistoriskt värde 
som ingående i en värdefull miljö. 
Uthusen på tomten är värdefulla inslag i miljön och bör bevaras. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Värde att bevara: Byggnadens panel samt ursprungliga yttre 
snickerier, såsom entréportiken och förstukvisten, bör bevaras 
så långt möjligt. Vid byte av dessa detaljer bör nya utföras i 
samstämmighet med originalet. Tillbyggnader såsom fron-
tespiser, takkupor och balkonger bör undvikas.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden visar ge-
nom sin placering, orientering och utformning på det karaktäris-
tiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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FJÄLLBACKA 131:9 
Bergmansgatan 6

Byggår: Troligen tidigt 1800-tal
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Koljan 9/ nr 7 (år 1880), nr 
32 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 100
Historia: Ägare omkring 1880 var Jonas Åkerström. Dennes 
syster Helena var gift med Viktor Lind och dessa stod på ägare 
i början av 1900-talet. Huset har enligt ett äldre fotografi kal-
lats Lindehuset i folkmun. Byggnaden finns redovisad på en 
uppmätning från 1920 som visar att huset då bestod av kök och 
stuga samt en vedbod i form av en snedtäcka utmed hela byg-
gnadens längd och vars yttervägg var i sten. I dag är snedtäckan 
inredd.  Vid inventeringen 1990-91 var huset målat i en ockra-
gul kulör.
Beskrivning: Ett mindre bostadshus i en plan och på enkel 
bredd. Huset är uppfört i timmer på en grund av fältsten. Fasa-
den är klädd med vit locklistpanel med enkel, oprofilerad lock-
list. Fönstren är småspröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattnin-
garna är enkla och oprofilerade, samt blåmålade. På taket ligger 
nytt tvåkupigt lertegel. Dörrgångjärnen är i svart smide och 
allmogeromantiskt utformade (sannolikt 1930-tal). Invändigt 
har huset tredingstak i rum och kök. Huset har en liten trädgård 
åt söder samt ett trädäck åt väster. Trädgården är avgränsad mot 
Bergmansgatan med en häck och en grind.
Värde att bevara: Husets lilla volym och proportioner, fönst-
rens utformning.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har ändå en 
del av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Tillbyggnader så-
som frontespiser och takkupor bör undvikas. Byggnaden visar 
genom sin placering, orientering och utformning på det karak-
täristiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka och är dessutom ett 
exempel på de mycket små stugor som var den vanliga hustypen 
fram till 1800-talets mitt. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

FJÄLLBACKA 189:9
Bergmansgatan 8

Byggår: Troligen i slutet av 1940-talet
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr/ tidigare fastighetsbeteck-
ning: -/ Litt C, nr 32c  (år 1880), nr - (år 1900), Ödsmål 
Sörgården 3:18
Buscks karta 1880: trol nr 97
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FJÄLLBACKA 163:41 - “Carolushuset”
Bergmansgatan 10

Byggår: 1830-talet enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr/ fastighetsbeteckning: -/Litt 
H, nr 32h (år 1880), nr 29 (år 1900), Fjällbacka strandområde 
1:41.
Buscks karta 1880: nr 125
Historia: Huset ägdes omkring 1900 av Henrik Carolusson 
Brink som kallades “Brinken”. Mjölner anger att huset är om-
byggt från ryggåsstuga på 1890-talet. På 1940-talet bestod huset 
av rum, kök samt förstu och ägare vid denna tid var Alma Fär-
dig, Fläskön. Huset har nyligen byggts till med en något högre 
förlängning, där det tidigare låg ett separat uthus.
Beskrivning: Ett mindre bostadshus i en plan och på enkel 
bredd. Huset är uppfört i timmmer på en grund av tuktad fält-
sten. Fasaden är klädd med delvis ny, vit, locklistpanel med 
profilerad åslist. Fönstren är nya aluminiumbeklädda fönster 
med spröjsindelning. Åt väster har man satt in dubbla glasade 
altandörrar med fönster på var sida där det förut endast satt ett 
tvåluftsfönster, samt byggt en altan. Huset ligger tätt intill gran-
nfastigheten 163:54 och trädgården utgörs endast av en kil mel-
lan husen.  
Värde att bevara: Husets lilla volym och proportioner. Moti-
vering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket av 
sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden visar genom 

Historia: Det har funnits ett annat hus på platsen och då med 
numret 32c /Litt C. Den befintliga byggnaden är dock tillkom-
men efter Mjölners inventering och troligen under 1940-talets 
slut. Vid inventeringen 1990-91 samt vid fotodokumentation 
2006 var huset försett med pivothängda fönster och enkla, 
oprofilerade ljusgrå fönsteromfattningar. Åt väster fanns en 
balkong. En utförlig renovering har genomförts efter 2006. Tak-
lyft, förstu åt öster samt glasveranda och takkupor åt väster har 
tillkommit efter 2006, liksom gavelsidofönstren. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med hel källarvåning på en 
putsad och målad grund. Fasaden är klädd med ny vit locklist-
panel med profilerad åslist. Fönstren är nya sidohängda, kop-
plade korspostfönster. Fönsteromfattningarna är vita och profil-
erade. På taket ligger nytt enkupigt lertegel.
Värde att bevara: -
Motivering:  Byggnaden har till viss del bibehållit sin tidstyp-
iska ursprungskaraktär men byggnaden präglas i huvudsak av 
ombyggnader/renoveringar under andra hälften av 1900-talet.
Kulturhistorisk bedömning: -
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sin placering, orientering och utformning på det karaktäristiska 
bebyggelsemönstret i Fjällbacka och är dessutom ett exempel 
på de mycket små stugor som var den vanliga hustypen under 
1800-talets mitt. Eventuella tillbyggnader bör utformas och 
placeras i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka. Till-
byggnader såsom frontespiser, takkupor och balkonger bör un-
dvikas. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 163:54 
Bergmansgatan 12

Byggår: 1840-talet enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr/ tidigare fastighetsbeteck-
ning: -/ nr Litt D, 32d (år 1880), nr 45½ (år 1900), Fjällbacka 
strandområde 1:41.
Buscks karta 1880: nr 124
Historia: Mjölner anger att huset innehåller tre rum, kök och 
förstuga samt sommarrum på vinden. Av uppmätningsritning 
från 1920 framgår att ursprungsdelen är ett mycket litet dubbel-
hus med tillbyggnader i form av förstu samt vedbod utmed öst-
gaveln. En altan är tillbyggd på husets västra gavel efter 2006.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan som ligger tätt intill gran-
nfastigheten 136:41. Byggnaden är uppförd i liggande timmer 
på en grund av fältsten. Fasaden är klädd med blåmålade asbest-
cementskivor. Fönstren är ospröjsade, kopplade tvåluftsfönster. 
Fönsteromfattningarnas sidostycken är figursågade, i övrigt 
oprofilerade och enkla.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, husets enkel-
het.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, bland annat ge-
nom fasadbeklädnaden men även genom att ett taklyft tagits 
upp åt söder men har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär 
bevarad. Eventuella tillbyggnader bör utformas och placeras i 
enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka. Tillbyggnader 
såsom frontespiser och balkonger bör undvikas. Byggnaden 
visar genom sin placering, orientering och utformning på det 
karaktäristiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 163:40 
Skolgatan 8

Byggår: 1870-talet enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: -/ Litt Y, 32y (år 1880), nr 
28 (år 1900), Fjällbacka strandområde 1:40
Buscks karta 1880: -
Historia: Omkring 1900 ägdes huset av Carl Olofsson. Hu-
set moderniserades 1938. Huset innehöll på 1940-talet tre 
rum, kök, gång och veranda samt fyra vinterbonade rum på 
övervåningen. Ägare på 1940-talet var Axel Olsson (köpte hu-
set 1935). 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med vidbyggt garage. Fasa-
den är klädd med vit locklistpanel med enkel samt rundad lock-
listpanel. Fönstren är äldre sidohängda, ospröjsade tvåluftsfön-
ster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. Ett 
taklyft samt en verandautbyggnad med balkong finns åt söder. 
På taket ligger betongpannor. Vindskivorna är enkla, vita och 
oprofilerade.
Värde att bevara: -
Motivering: Det hus som står på platsen idag bär huvudsakligen 
prägel från 1940-talet och eventuella tillbyggnader kan utfor-
mas och placeras i enlighet med den äldre byggnadstraditionen i 
Fjällbacka eller med 1940-talskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 131:6
Skolgatan 10

Byggår:
Fd. kvartersbeteckning/tidigare nr: Koljan 6/ nr 27 (år 1900)
Buscks karta 1880: 127
Historia: På platsen stod tidigare en snickeriverkstad som om-
kring år 1900 ägdes av Dahlqvist och Fredlund. Under en tid 
inhystes JÅ Fredlunds plåtslageri i huset. Mjölner nämner inte 
huset i sin förteckning. Vid 1990-91 års inventering bestod hu-
set av två huskroppar, en äldre del i en plan med trästomme och 
locklistpanel och en yngre del i 1½plan i betonghålsten, putsad 
med ädelputs. Fasaden var beige med gröna fönstersnickerier. 
Taket var täckt med falsad plåt. Flertalet fönster var spröjsade. 
Det ursprungliga huset revs när det nuvarande byggdes.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på en putsad grund. Fasaden 
är klädd med gul locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är 
nya pivothängda fönster med spröjsindelning. Fönsteromfattnin-
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Foto: Bohusläns Museum 1990

Foto: Bohusläns Museum 1990

garna är nya, vita och profilerade. På taket ligger nya enkupiga 
tegelpannor. Vindskivor och takfotslisten är vita, figursågade 
och profilerade. Husets norra gavel är förkortad pga vägens 
svängning. Åt väster finns en frontespis med balkong samt ett 
burspråk. Åt söder finns en altan. 
Värde att bevara: -
Motivering: Byggnaden ansluter i sin karaktär och i sina de-
taljer till den lokala bebyggelsetraditionen
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 131:5
Utkiksgatan 2

Byggår: 1870-talet enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Koljan 5/ Litt S, 32s (år 
1880), nr 24 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 127
Historia: År 1900 ägdes huset av fru Karlsson. Mjölner angav 
att huset inrymde tre rum, kök och förstu i nedervåningen samt 
ett icke vinterbonat rum på vinden. Ägare till huset var på 1940-
talet Oscar Johansson. 
Huset är ett tvåkammarhus, en karaktäristisk hustyp i Fjällbac-
ka, innehållande förstu flankerad av två rum åt framsidan samt 
kök flankerad av två kammare alternativt kammare och svale åt 
baksidan. Planlösningen är dock delvis ändrad. Timmerstom-
men sägs vara hitforslad från Rabbalshede eller Hällevadsholm.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan i dubbel bredd med en stom-
me av liggande timmer. Fasaden är klädd med gul locklistpanel 
med profilerad åslist. Fönstren är nya pivothängda fönster, 
några med korspostindelning. I södra gaveln sitter mindre rek-
tangulära gavelsidofönster. Fönsteromfattningarna är vita och 
profilerade. På taket ligger äldre enkupigt lertegel. Vindskivor 
och takfotslist är vita och figursågade. Äldre extriöra snickerier 
finns bevarade såsom “fjällbackaportik” samt förstukvist med 
fina lövsågerier, lövsågerier i vindskivor och takfotsbräda samt 
hålkälslist under tak. Pardörren åt väster med “Fjällbackaportik-
en” har ersatts av en ny glasad altandörr. Invändigt finns enligt 
uppgift äldre dörrar samt kakelugn. 
Värde att bevara: Byggnadens panel samt äldre dörrar, fönster 
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FJÄLLBACKA 131:4 
Skepparegatan 7

Byggår: -
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Koljan 4/ Litt T, nr 32t (år 
1880), nr 23 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 129
Historia: Huset på fastigheten revs 2010/2011 för att ge plats 
åt ett nytt hus. Husets ägdes omkring 1900 av Petronella Påls-
dotter. Huset anses av Mjölner vara uppfört på 1870-talet och 
denne anger att huset har två rum, kök samt förstu. På vinden 
ett icke vinterbonat rum. Ägare var på 1940-talet Lotta Olsson. 
Byggnaden var uppförd i liggande timmer och klädd med lock-
listpanel med oprofilerad list. Fasaden var, liksom fönsterbågar-
na, vita medan fönsteromfattningarna var blå. 
Beskrivning: Vid inventeringstillfället bestod fastigheten endast 
av en grusplan.
Värde att bevara: -
Motivering: Eventuella nybyggnader bör utformas och placeras 
i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: -

Foto: Bohusläns Museum 2006

Foto: Bohusläns Museum 2006

och ursprungliga yttre snickerier bör bevaras så långt möjligt. 
Vid byte av dessa detaljer bör nya utföras i samstämmighet med 
originalet. 
Motivering: Byggnaden har förändrats något bl a genom 
tillkomst av taklätta och fönsterbyten, men har ändå mycket av 
sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella tillbyggnader 
bör utformas och placeras i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 163:62
Skepparegatan 5

Byggår: Tidigt 1800-tal enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr/tidigare fastighets-
beteckning: -/ Litt R, 32r (år 1880), nr 31 (år 1900), Ödsmål 
Sörgården 3:5, Fjällbacka 189:2
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Buscks karta 1880: trol nr 99
Historia: 1870 bodde skomakaren Anders Gabrielsson och 
hans hustru Amalia f. Berggren här. År 1900 lades nr 6 och litt 
R samman med nr 31. På 1900 års karta redovisas de som till-
hörande samma tomt med nr 31 tillhörande Amalia Berggren 
och Eva Andersdotter. 
Fastigheterna har troligtvis nyligen delats återigen då de vid 
inventering 1990-91 och fotografering 2006 tillsammans hade 
fastighetsbeteckning Fjällbacka 189:2. På fastigheten finns 
också ett uthus med pulpettak.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med en stomme av liggande 
timmer. Fasaden är klädd med ljusgul locklistpanel med enkel 
oprofilerad locklist.  Fönstren är ospröjsade en- treluftsfönster. 
Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner. .
Motivering: Huset har genomgått relativt omfattande förändrin-
gar genom utbyggnader fönster- och panelbyte samt tillbyggnad 
av taklätta och altan åt sjösidan. Det har trots detta ett kulturhis-
toriskt värde som ingående i en kulturhistoriskt värdefull miljö.  
Eventuella tillbyggnader bör utformas och placeras i enlighet 
med byggnadstraditionen i Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 163:61
Skepparegatan 3

Byggår: Tidigt 1800-tal enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: -/ nr 6 (år 1880), nr 31(år 
1900), Ödsmål Sörgården 3:5, Fjällbacka 189:2
Buscks karta 1880: trol nr 101
Historia: År 1900 lades nr 99 (163:62) och 101 (163:61) sam-
man med nr 31. På 1900 års karta redovisas de som tillhörande 
samma tomt med nr. 31 tillhörande Amalia Berggren och Eva 
Andreasdotter. 
Fastigheterna har troligtvis nyligen delats återigen då de vid 
inventering 1990-91 och fotografering 2006 tillsammans hade 
fastighetsbeteckning Fjällbacka 189:2. Vid inventeringen 1990-
91 fanns det ett uthus med fjällpanel närmast gatan. Detta uthus 
är nu integerat med bostadshuset och inrett. Man har sedan dess 
också byggt en altan utmed huset.
Beskrivning: Bostadshus i en låg byggnad i en plan, uppförd i 
liggande timmer, bestående av rum, kök och kammare. Fasaden 
är  klädd med ny vit locklistpanel med profilerad åslist. Fön-
stren är nya, liksom ytterdörren.
Värde att bevara: Husets lilla volym och proportioner samt en-
kla utformning. . 
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Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har ändå 
något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden 
visar genom sin placering, orientering och utformning på det 
karaktäristiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka och är dessu-
tom ett exempel på de mycket små stugor som var den vanliga 
hustypen under 1800-talets mitt. Tillbyggnader såsom fron-
tespiser och takkupor bör undvikas
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 189:4 
Skepparegatan 1

Byggår: Troligtvis 1850 enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: -/ Litt L, 32l (år 1880), nr 
33 (år 1900), Ödsmål Sörgården 3:11
Buscks karta 1880: nr 102
Historia: Ägare omkring år 1900 var Edvin Lundström. Mjöl-
ner har funnit en takbjälke med årtalet 1850 inristat vilket skulle 
kunna belägga att huset borde ha tillkommit kring denna tid. 
Ägare skall då ha varit fiskaren anton Lundström. Enligt Mjöl-
ner skall byggnaden ursprungligen bara bestått av rum med 
kokmöjlighet som senare tillbyggts med kök. När förste ägaren 
senare gifte sig byggdes ytterligare ett rum till. Att huset suc-
cessivt byggts till skulle förklara att nivåerna är olika i de tre 
rummen. Vid inventeringen 1990-91 var fasaden målad gul med 
vita fönstersnickerier. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med en stomme av liggande 
timmer på en putsad och målad stengrund. Fasaden är klädd 
med vit locklistpanel, åt norr sitter en äldre profilerad åslist, åt 
öster sitter bredare rundad locklist och åt väster sitter ny pro-
filerad åslist. Fönstren är mestadels ospröjsade en-, två- och 
treluftsfönster men vid porten åt norr sitter ett äldre spröjsat 
tvåluftsfönster med enkelglas. Äldre exteriöra snickerier finns 
bevarade såsom ”fjällbackaportik”, hålkälslister under tak samt 
profilerade fönsterfoder. Äldre interiöra detaljer finns bevarade 
såsom en rund och en fyrkantig kakelugn samt äldre lister foder 
och dörrar. 
Värde att bevara: Byggnadens panel samt äldre dörrar, fönster 
och ursprungliga yttre snickerier bör bevaras så långt möjligt. 
Vid byte av dessa detaljer bör nya utföras i samstämmighet med 
originalet.
Motivering: Byggnaden är mycket välbevarad med undantag 
av fönsterbyte. Byggnaden visar genom sin placering, orienter-
ing och utformning på det karaktäristiska bebyggelsemönstret i 
Fjällbacka och är dessutom ett exempel på de mycket små stu-
gor som var den vanliga hustypen under 1800-talets mitt. Till-
byggnader såsom frontespiser eller takkupor bör undvikas. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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6.1.6 Vitlingen och Kyrkskolan - Skolgatan

FJÄLLBACKA 174:1 
-Fjällbacka kyrka och församlingshem

Byggår: 1892 (kyrkan), 1957 (församlingshemmet)
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Kyrkskolan 1:1/ nr -
Buscks karta 1880: -
Historia: Kyrkan färdigställdes 1892 efter ritningar av Adrian 
Petersson. Kyrkans nygotiska interiör som har varit övermålad 
sedan 1928-29 har nu återställts med all sin färgprakt vid en 
restaurering, färdig sommaren 1990. Församlingshemmet är ri-
tat av Gerhard Paulson. Brodern Svante Paulson har ritat bårhu-
set som uppfördes 1957.
Beskrivning: Församlingshemmet är uppfört med regelstomme 
på en spritputsad betonggrund. Fasaden är klädd med ljusgrön 
locklistpanel med oprofilerad locklist. Fönstren är ospröjsade 
och på taket ligger svarta betongpannor. Taket saknar överhäng.
Värde att bevara: Församlingshemmets tidstypiska utformning 
med avsaknad av taköverhäng, ospröjsade fönster och i allmän-
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FJÄLLBACKA 150:2
Skolgatan 9

Byggår: Troligen uppfört mellan 1930-50.
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Vitlingen 2/nr - 
Buscks karta 1880: -
Historia: 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med källare. Huset är up-
pfört med en regelstomme på en betonggrund. Fasaden är 
klädd med vit locklistpanel med oprofilerad läkt. Fönstren 
är  mestadels sidohängda, kopplade två- och treluftsfönster, 
grönmålade. Fönsteromfattningarna är enkla, oprofilerade och 
vitmålade. Taklyft finns åt båda långsidorna och en inglasad 
veranda samt balkong finns åt nordost. 
Värde att bevara: Husets tidstypiska stil med avsaknad av 
spröjsade fönster och snickarglädje.
Motivering: Byggnaden har till stor del bibehållit sin tidstyp-
iska ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

het enkla utformning.
Motivering:  Församlingshemmet har till stor del bibehållit sin 
tidstypiska ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II (församlingshemmet)

FJÄLLBACKA 150:4 
Skolgatan 5

Byggår: 1905
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Vitlingen 4/ Litt V, 32v (år 
1880), nr 5 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 126
Historia: Ett bostadshus fanns på platsen 1880 med nummer 
32v/Litt V. Tomten ägdes år 1900 av Julius Norlander (nr 5). 
Enligt nuvarande ägaren är byggnaden uppförd 1905. Mjölner 
anger att huset på 1940-talet innehöll tre rum och kök, gång och 
veranda samt två sommarrum på vinden. Det ägdes på 1940-
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talet av fiskaren John Johansson. Byggnaden tillbyggdes 1959 i 
form av en förlängning av taket på baksidan inrymmande våtu-
trymmen. Vid inventeringen 1990-91 var fönsteromfattningarna 
gröna.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan i dubbel bredd med käl-
lare. Stommen är sannolikt av plank på en grund av kvader-
huggen granit. Fasaden är klädd med liggande fasspontpanel 
i nedervåningen och stående dito i övervåningen. Fönstren är 
vita, sidohängda, kopplade, ospröjsade tvåluftsfönster. Fönste-
romfattningarna är enkla, oprofilerade och målade blå. Huset 
har sannolikt en korsformad plan motsvarande det västsvenska 
dubbelhusets och innehåller i bottenvåningen tre rum och kök 
kring en centralt placerad murstock. Äldre exteriöra snickerier 
finns bevarade såsom profilerade taktassar och vindskivor, pro-
filerad gesims samt hålkälslist under tak. Balkonger finns såväl 
på norr- som på sydgaveln. 
Värde att bevara: De äldre snickerierna, husets volym och pro-
portioner.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella tillbyg-
gnader bör utformas och placeras i enlighet med byggnadstradi-
tionen i Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 163:43 
Skolgatan 3

Byggår: 1889-90
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:43/
Litt Å, 32å (år 1880), nr 3 (år 1900).
Buscks karta 1880: -
Historia: Byggnaden uppfördes som tvåfamiljshus med hu-
set avdelat på mitten till två identiskt likadana lägenheter in-
nehållande rum, kammare och kök samt vindsrum åt vardera 
familjen. Huset uppfördes av kompanjonerna och bleckslagarna 
Hilmer Dahlqvist och Johan Fredlund. Huset är alltjämt i dessa 
familjers ägo. Byggnaden byggdes till med ett trapphus på bak-
sidan år 1928. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med källare. Huset är san-
nolikt uppfört i liggande plank och på en grund av kvaderhug-
gen granit. Fasaden är klädd med ljusgul locklistpanel med 
profilerad åslist. Fönstren är äldre, vita, sidohängda, spröjsade 
tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita och profilerade. 
På taket ligger nytt enkupigt lertegel. Äldre exteriöra snickerier 
finns bevarade såsom profilerade fönsterfoder, lövsågerier på 
vindskivor och takfotsbräda samt på förstukvistens räcken och 
tak. Äldre interiöra detaljer finns bevarade såsom lister och ka-
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kelugn. 
Värde att bevara: Byggnadens panel samt äldre dörrar, fönster 
och ursprungliga yttre snickerier bör bevaras så långt möjligt. 
Så även fönstersättningen med parställda fönster. Vid byte av 
dessa detaljer bör nya utföras i samstämmighet med originalet.
Motivering:  Byggnaden är mycket välbevarad. Tillbyggnader 
såsom takkupor och balkonger bör undvikas. Huset är en karak-
tärsfull och särpräglad byggnad och utgör en viktig beståndsdel 
i den tätbebyggda miljön i centrala Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

FJÄLLBACKA 163:18 
-Kyrkskolan

Byggår: 1876 samt 1904
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: -/nr 101 (år 1880), nr 1 (år 
1900)
Buscks karta 1880: nr 118
Historia: Fjällbackas första offentliga byggnad och Kville sock-
ens första skola där en lärare var stationerad. Ursprungligen 
inrymde skolan ett klassrum samt en lärarbostad om tre rum 
och kök. Byggnaden tillkom efter en donation av handlaren 
Johan Lerén. Skolan kallades Lerénska Lancasterskolan i Fjäll-
backa och drevs under den första tiden som varannandagsskola. 
Skolans förste lärare var Carl Reinhold Stubelius som verkade 
mellan åren 1876-1909. En tillbyggnad i vinkel åt norr up-
pfördes 1904. Beslut finns i detaljplan om att husen ska rivas 
och ersättas med en lägenhetsbyggnad.
Beskrivning: Fd skolhusbyggnader i 1½plan i vinkel till varan-
dra. Den äldsta huskroppen som ligger med långsidan mot 
parkeringen i söder är sannolikt uppförd med timmerstomme 
och på en spritputsad stengrund. Fasaden är klädd med ljusgul 
locklistpanel med enkel, oprofilerad locklist. Fönstren är mes-
tadels vita korspostfönster. Fönsteromfattningarna har endast 
oprofilerade över- och understycken, sidostyckena är målade. 
Äldre snickerier finns bevarade såsom figursågade vindskivor 
och takfotslister, samt hålkäl under takfoten. På husets norra 
sida finns synliga knutlådor. På taket ligger röda betongpannor.
Den andra huskroppen som ligger med långsidan mot vägen 
upp till kyrkan är byggd som ett bohuslänskt dubbelhus med 
frontespiser åt både väster och öster som har en något annor-
lunda utformning då den reser sig över taknocken. Fasaden är 
också den klädd med ljusgul locklistpanel med profilerad åslist. 
Fönstren är, på den nedre våningen i den fd skolsalen, sk T-
postfönster. På den övre våningen sitter ospröjsade tvåluftsfön-
ster. Äldre snickerier finns bevarade såsom förstukvister med 
lövsågerier och dekorativa räcken.
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Värde att bevara: Byggnadens panel samt äldre dörrar, fönster 
och ursprungliga yttre snickerier bör bevaras så långt möjligt. 
Vid byte av dessa detaljer bör nya utföras i samstämmighet med 
orginalet.
Motivering: Byggnaderna är relativt välbevarade. Husen är 
karaktärsfulla och särpräglade byggnader och utgör en viktig 
beståndsdel i den tätbebyggda miljön i centrala Fjällbacka. 
Värdefullt är också att den äldre delen av skolan utgör Kville 
sockens äldsta skolbyggnad. Tillbyggnader såsom frontespiser, 
takkupor och balkonger bör undvikas. Eventuella förändringar 
bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

FJÄLLBACKA 187:10, 187:11 
- Prästgården

Byggår: 1895
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr/ fd fastighetsbeteckning: 
-/nr 219½, Ödsmål Innergården 1:20
Buscks karta 1880: -
Historia: Renoverat och tillbyggt troligen på 1950-talet. Vid 
den renoveringen ersattes bl a de ursprungliga korspostfönstren 
med befintliga fönster samt en förstu byggdes till med typisk 
1950-talsstil med gult fasadtegel. Man satte också igen gavel-
sidofönstren och byggde frontespisen med balkong. Fönsterom-
fattningarna kring korspostfönstren var figursågade.
Beskrivning: Prästgård i 1½plan i dubbel bredd med källare. 
Huset står på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är 
klädd med liggande spontad panel, gulmålad. Fönstren är os-
pröjsade, sidohängda, kopplade tvåluftsfönster. Huset har en 
tillbygd förstu i gult tegel utmed husets norra gavel. På taket 
ligger tvåkupigt lertegel. Det finns frontespiser både åt väster 
och öster. 
På fastigheten finns också ett uthuslänga med pulpettak klätt 
med äldre enkupigt lertegel, spröjsade fönster och fasaden klädd 
med ljusgul locklistpanel.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fön-
stersättningen. Uthusets utformning.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har ändå 
något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella till-
byggnader bör utformas och placeras i enlighet med byggnad-
straditionen i Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III (bostadshuset), klass I 
(uthuset)
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FJÄLLBACKA 138:2 
Skolgatan 14

Byggår: 1890
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Rödspottan 2/ Litt Z, 32z 
(år 1880), nr 9 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr -
Historia: Bostadshus tillhörande familjen Stubelius. Enligt upp-
gift är huset uppfört 1890 av Edvard “Nybyggen” Johansson. År 
1900 ägdes det av ansjovisfabrikören och stenhuggeriidkaren 
Albert Tobisson och 1907 köpte folkskollärare Carl Stubelius 
och hans hustru Maria (f. Wingård) huset.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan i dubbel bredd med en stom-
me av liggande timmer på en grund av tuktad fältsten. Fasaden 
är klädd med ljusgul locklistpanel med profilerad locklist. Fön-
stren är äldre, vita, sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster. Huset 
har rektangulära gavelsidofönster. Fönsteromfattningarna är 
vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger äldre enkupigt le-
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FJÄLLBACKA 138:3 -”Stava-Bergs”
Utkiksgatan 1

Byggår: 1875 
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Rödspottan 3/Litt U, 32u 
(år 1880), nr 26 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 128
Historia: “Stava-Bergs” är ett tvåkammarhus och näst intill 
identiskt med Rödspottan 2 men byggt redan före år 1880 av 
snickarna Carl Johansson Dahlqvist och Olle Olsson Kajs. Hu-
set uppfördes som bostad till Dahlqvist. Det innehöll tidigare i 
nedervåningen rum, två kammare, veranda och gång samt kök 
nere och ett sommarrum på vinden. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan på dubbel bredd. Huset är 
uppfört i liggande timmer på en putsad och målad grund. Fasa-
den är klädd med ljusgul locklistpanel med profilerad åslist. 
Fönstren är mestadels äldre vita, spröjsade, sidohängda tvålufts-
fönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. 
Äldre exteriöra snickerier finns bevarade såsom lövsågerier i 
vindskivor och takfotsbräda, hålkäl under tak, enstaka äldre 
profilerade fönsteromfattningar samt snickerier av 1910-20-tals 
typ på förstukvisten. Äldre interiöra detaljer finns bevarade så-
som kakelugnar, äldre spiskornplex samt dörrar och lister. 
Värde att bevara: Byggnadens panel samt äldre dörrar, fönster 
och ursprungliga yttre snickerer. Vid byte av dessa detaljer bör 
nya utföras i samstämmighet med orginalet. Fönstrens parställ-
da placering åt söder. Tillbyggnader såsom frontespiser och tak-
kupor bör undvikas.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, såsom att en bal-
kong byggts på västgaveln samt garage med ovanpå liggande 
altan uppförts på östgaveln, men har mycket av sin ursprungliga 
tidskaraktär bevarad. Byggnaden visar genom sin placering, 

rtegel. Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade. Huset är ett 
tvåkammarhus med rum, två kammare, veranda och gång samt 
stort kök på baksidan. Äldre exteriöra snickerier finns bevarade 
såsom hålkälslist samt lövsågerier på förstukvist. Invändigt bär 
byggnaden prägel av den ombyggnad som gjordes på 1940-
talet. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fönstrens 
parställda placering, äldre snickerier.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, däribland har 
fönsterfoder bytts mot släta dito och en tillbyggnad i form av ett 
trapphus gjorts på gaveln i nordost, men har ändå kvar mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

”Stava-Bergs” har en planlösning somBo-
husläns museum kallar typ ”B”. Uppmät-
ning 1943. GSM:s arkiv. Källa: ”Särtryck 
ur BOHUSLÄN, Årsbok 1994.
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FJÄLLBACKA 138:4 
Utkiksgatan 3

Byggår: 1905
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Rödspottan 4/ tomtnr 10 (år 
1900)
Buscks karta 1880: -
Historia: Ägare på 1940-talet var stenhuggare Bror Andersson. 
huset har genomgått renovering troligen någon gång på 1940-
50talen. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan i dubbel bredd. Huset är 
sannolikt uppfört med liggande plank och på en grund av kva-
derhuggen granit. Fasaden är klädd  med vit plastpanel. Huset 
har förmodligen en korsformad plan motsvarande det västsven-
ska dubbelhusets och innehåller i bottenvåningen tre rum och 
kök kring en centralt placerad murstock. Huset är tillbyggt i 
nedervåningen åt norr och utbyggnadens tak tjänar som altan. 
Fönstren är bruna, pivothängda fönster, omfattningar saknas. På 
taket ligger röda betongpannor.
Värde att bevara: -
Motivering: Byggnaden präglas i huvudsak av renoveringen 
under mitten av 1900-talet men har trots detta ett kulturhisto-
riskt värde som ingående i en värdefull miljö. Eventuella till-
byggnader bör utformas och placeras i enlighet med byggnad-
straditionen i Fjällbacka alternativt i enlighet med den senaste 
renoveringen. 
Kulturhistorisk bedömning: -

orientering och utformning på det karaktäristiska bebyggelse-
mönstret i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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FJÄLLBACKA 149:1
Utkiksgatan 8

Byggår: 1938
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Torsken 1/ nr 281 (år 1900)
Buscks karta 1880: -
Historia: Bostadshuset uppfört 1938 åt fänrik Yngve Järund. 
Två burspråk har byggts åt väster sedan inventeringen 1990-91.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med en för tiden karaktäris-
tisk brant taklutning. Huset är uppfört med en regelstomme på 
en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med beige 
plåtpanel. Fönstren är ospröjsade. 
Värde att bevara: Husets tidstypiska utformning, med avsaknad 
av snickarglädje samt brant taklutning.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har ändå 
något kvar av sin ursprungliga tidskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 149:2 
Utkiksgatan 6

Byggår: 1970-80-tal
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Torsken 2/ tomtnr 10½ (år 
1900)
Historia: Det befintliga huset på tomten är uppfört på 1970- 
eller 1980-talet. På tomten, tomt nr 10 1/2 enligt 1900 års num-
rering, stod tidigare Fjällbacka Folkets hus vilket uppfördes 
1904. 
Beskrivning: Bostadshus i typisk 1970-80-talsutformning med 
regelstomme, ospröjsade fönster, obefintligt väggliv och bet-
ongpannor på taket.
Värde att bevara: -
Motivering:  - 
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 149:3 
Utkiksgatan 4

Byggår: 
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Torsken 3/ nr
Historia: 
Beskrivning: Uthus tillhörande Koljan 4/Fjällbacka 131:4 som 
nyligen rivits. Uthus uppfört med stolpverk på en betonggrund. 
Fasaden är klädd med vit locklistpanel med enkel locklist, samt 
äldre enkelt utformade bräddörrar, äldre fönster och enkupigt 
lertegel på taket.
Värde att bevara: Uthusets volym och utformning, fönstret, och 
dörrarna.
Motivering: Byggnaden visar genom sin placering, orienter-
ing och utformning på det karaktäristiska bebyggelsemönstret i 
Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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FJÄLLBACKA 149:4 
Skepparegatan 6

Byggår: 1870-talet enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Torsken 4/ Litt X, 32x (år 
1880), nr 22 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 130
Historia: Byggmästare var timmerman Jonas Albin Åkerström. 
Rummet och en kammare har slagits samman och köket flyt-
tats till vad som tidigare var den andra kammaren. En tillbyg-
gnad med trapphus m m skedde på 1930-talet och vid samma 
tid tillkom frontespiserna. Byggnaden var bostad åt Erica i den 
första TV-filmatiseringen av Camilla Läckbergs böcker.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan i dubbel bredd. Huset är up-
pfört i liggande timmer på en grund av kvaderhuggen granit. 
Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist 
och rundad locklist. Fönstren är sidohängda, spröjsade två- och 
treluftsfönster. I gavlarna sitter rektangulära gavelsidofönster.  
Fönsteromfattningarna är enkla, oprofilerade och mestadels 
vita. På taket ligger äldre enkupigt lertegel. Vindskivor och 
takfotslister är figursågade. Huset är ett tvåkammarhus, en kara-
ktäristisk hustyp i Fjällbacka, innehållande förstu flankerad av 
två rum åt framsidan samt kammare och svale åt baksidan. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, trapphusets 
utformning, äldre fönster och snickerier, fönstersättning åt 
väster.
Motivering: Byggnaden har förändrats relativt kontinuerligt, 
men hela tiden i enlighet med den lokala byggnadstraditionen. 
Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnad-
straditionen i Fjällbacka. Byggnaden visar genom sin placering, 
orientering och utformning på det karaktäristiska bebyggelse-
mönstret i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 149:5
Skepparegatan 4

Byggår: 1820-talet enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Torsken 5/ Litt O, 34o (år 
1880), nr 18 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 131
Historia: Omkring år 1900 ägdes huset av Augusta Petersdot-
ter. På 1940-talet var ägaren stenhuggaren Herman Persson. 
Huset är en enkelstuga som någon gång förlängts med ytterlig-
are ett rum i anslutning till köket. 
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Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med en stomme av liggande 
timmer. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profil-
erad åslist. Äldre exteriöra snickerier finns bevarade såsom 
hålkälslister under tak, profilerade fönsteromfattningar. Inne i 
huset finns äldre dörrar samt en äldre spis bevarad. Huset ligger 
tätt mellan grannfastigheterna och har ingen egen infart samt 
har en mycket liten trädgård.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, de äldre 
snickerierna, däribland de profilerade fönsteromfattningarna.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, bl a är taket idag 
täckt med brunt betongtegel, men byggnaden har ändå mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Tillbyggnader såsom 
frontespiser eller takkupor bör undvikas. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

FJÄLLBACKA 163:48
Norra Hamngatan 3A

Byggår: 1899
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka strandområde 
1:48/ nr 5 (år 1880), nr 21 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 139
Historia: Huset ägdes omkring 1900 av Olle Hansson. Huset är 
liksom grannhuset Torsken 7 uppfört 1899 efter en brand året 
innan. Huset innehöll på 1940-talet tre rum, kök och veranda 
samt sommarrum på vinden och ägdes då av Gunnar Meijer, 
lagerbiträde. Vid 1990-91 års inventering var övervåningen ut-
kragad i det framskjutna mittpartiet. Nedervåningen i mittpartiet 
har efter 1990-91 breddats och försetts med ett bredare trelufts-
fönster. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med en stomme av liggande 
timmer (alt liggande plank) i dubbel bredd. Huset har en kors-
formad plan motsvarande det västsvenska dubbel- husets och 
innehåller i bottenvåningen tre rum och kök kring en centralt 
placerad murstock. Fasaden är klädd med ljusblå locklistpanel 
med profilerad åslist. Byggnaden har ett framskjutet mittparti 
åt väster. En tillbyggnad är gjord åt norr, troligen innehållande 
våtutrymmen. Fönstren är vita, nya, pivothängda fönster. Fön-
steromfattningarnas sidostycken har en enkel figursågning. På 
taket ligger tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita och fig-
ursågade i en vågform. Till huset går en lång stentrapp nedifrån 
gatan och trädgården är utplanad med hjälp av en hög stenmur.
Värde att bevara: Den huvudsakliga huskroppens volym.
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 
förändringar men har trots detta ett kulturhistoriskt värde som 
ingående i en värdefull miljö. Byggnaden visar genom sin 
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placering, orientering och utformning på det karaktäristiska 
bebyggelsemönstret i Fjällbacka. Eventuella tillbyggnader bör 
utformas och placeras i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 163:55 
Skepparegatan 2

Byggår: 1840-talet enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka strandområde 
1:13/ nr 8 (år 1880), nr 35 (år 1900) 
Buscks karta 1880: nr 140
Historia:  Huset byggdes om 1938 och innehöll då tre rum, kök, 
förstu och veranda, höjd källare samt vinterbonat vindsrum. I 
början av 1900-talet ägdes huset av fiskaren Aron Svensson och 
hans hustru. Ägare på 1940-talet var lärarinnan Alma Svensson, 
dotter till Aron. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med källare. Huset har en 
stomme av liggande timmer på en grund av mönstrad betong-
hålsten. Huset har en korsformad plan motsvarande det västs-
venska dubbelhusets och innehåller i bottenvåningen tre rum 
och kök kring en centralt placerad murstock. Fasaden är klädd 
med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är sido-
hängda, kopplade, spröjsade tvåluftsfönster, målade vita. Huset 
har små, kvadratiska, ospröjsade gavelsidofönster. Fönsterom-
fattningarna är figursågade och målade mörkblå. På taket ligger 
tvåkupigt lertegel. På fasaden finns ett brandförsäkringsmärke. 
En äldre tillbyggnad är förstun på östgaveln med sitt spetsiga 
pyramidtak, klätt med svart papp.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, den äldre 
förstutillbyggnaden.
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 
förändringar såsom byte av fönsterfoder samt tillbyggnad av 
taklätta och balkong åt söder, men har trots detta ett kulturhis-
toriskt värde som ingående i en värdefull miljö. Eventuella till-
byggnader bör utformas och placeras i enlighet med byggnad-
straditionen i Fjällbacka. Byggnaden visar genom sin placering, 
orientering och utformning på det karaktäristiska bebyggelse-
mönstret bland strandgatehusen från tidigt 1800-tal som har 
gaveln mot havet. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 149:7 
Norra Hamngatan 3B

Byggår: 1899
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Torsken 7/ nr 2 (år 1880), 
nr 20 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 138
Historia: Efter en brand 1898 uppfördes här 1899 ett hus med 
tre rum och kök, veranda samt ett sommarrum på vinden, för-
modligen av den Henrik Bernhard Hansson Lavold som står 
som ägare år 1900. På 1940-talet är tandtekniker Helge Lausch 
ägare och vi kan anta att huset då hade blivit sommarbostad. 
Fönsteromfattningarna var vid 1990-91 års inventering målade 
blå. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med en korsformad plan 
motsvarande det västsvenska dubbel- husets och innehåller 
i bottenvåningen tre rum och kök kring en centralt placerad 
murstock och har utbyggda mittpartier på båda framsidorna. 
Byggnaden är uppförd i liggande timmer. Fasaden är klädd med 
vit  locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är åt väster 
ospröjsade en- och tvåluftsfönster åt övriga väderstreck sido-
hängda, spröjsade tvåluftsfönster.  Fönsteromfattningarna är åt 
väster enkla och oprofilerade medan de övriga är profilerade.  
På taket ligger nytt tvåkupigt lertegel. Äldre exteriöra snickerier 
finns bevarade såsom fönsteröverstycken, profilerad hålkäl samt 
lövsågerier under taknocken åt västsidan. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, de äldre 
snickerierna och de äldre fönstrens utformning.
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 
förändringar såsom att fönstren bytts ut mot perspektivfönster 
men har trots detta ett kulturhistoriskt värde som ingående i en 
värdefull miljö. Eventuella tillbyggnader bör utformas och plac-
eras i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka. 
Byggnaden visar genom sin placering, orientering och utformn-
ing på det karaktäristiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 149:8 
Norra Hamngatan 5

Byggår: Troligen 1820-tal
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Torsken 8/ nr 3 (år 1880) nr 
19 (år 1900)
Buscks karta 1880: 137137
Historia: Ett bostadshus som på 1940-talet hade tre rum och 
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kök, förstu samt ett vindsrum. Huset skall vara byggt på 1820-
talet och ombyggt under 1890-talet, förmodligen då ett hus på 
enkel bredd som senare blivit ett dubbelhus. Ägare till huset 
nr 19 år 1900 var Carl Adriansson. På 1940-talet ägdes huset 
av sonen Albert Carlsson Adriansson, USA. Fönsteromfattnin-
garna var vid 1990-91 års inventering målade blå. Fönstren var 
ospröjsade tvåluftsfönster. Det har också tillkommit ett fönster 
i mitten på västra gaveln sedan den inventeringen samt en fron-
tespis med balkong åt söder. Vindskivorna var enkla och opro-
filerade. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med en stomme av liggande 
timmer på dubbel bredd på en hög grund av kvaderhuggen gra-
nit. Fasaden är klädd med ny, vit locklistpanel med profilerad 
åslist. Fönstren är nya sidohängda, kopplade, spröjsade tvålufts-
fönster. Huset har ospröjsade, rektangulära gavelsidofönster. 
Fönsteromfattningarna är profilerade och målade vita. På taket 
ligger nytt enkupigt lertegel och vindskivorna är vita, och fig-
ursågade i ett vågmönster. 
Äldre exteriöra snickerier finns bevarade såsom profilerade 
över- och nederstycken kring fönstren. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, de äldre 
snickerierna
Motivering: Byggnaden har förändrats något under 1900-talet, 
men det har under senare tid varsamt renoverats till ursprungligt 
utseende. Byggnaden visar genom sin placering, orientering 
och utformning på det karaktäristiska bebyggelsemönstret bland 
strandgatehusen från tidigt 1800-tal som har gaveln mot havet. 
Eventuella tillbyggnader bör utformas och placeras i enlighet 
med byggnadstraditionen i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 149:9 
Norra Hamngatan 7

Byggår: Efter 1943
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Torsken 9/ nr 1 (år 1880), 
nr 17 (år 1900)
Buscks karta 1880: 136
Historia: Omkring år 1900 ägdes huset på platsen av Hans 
Hansson. Mjölner har dock ingen uppgift om huset. Det hus 
som fanns tidigare på platsen var en enkelstuga med kök och 
rum. Huset är rivet och ett nytt, vars utformning ansluter till 
sportstugor under 1940-50-talen, uppfördes på samma plats eft-
er 1943. Den gamla byggnaden på platsen finns dokumenterad i 
form av uppmätningsritningar från 1920 och 1942. Byggnaden 
som fanns vid inventeringen 1990-91 har efter dokumentationen 
fått en våning till samt taklyft och balkong.
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FJÄLLBACKA 149:11 
Norra Hamngatan 11

Byggår: 1840-talet enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Torsken 11/ nr 4 (år 1880), 
nr 15 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 135
Historia: Huset ägdes omkring 1900 av Carl Albert Alfredsson. 
Enligt Mjölner innehållande två rum och kök samt gång och 
uppfört på 1840-talet. Uppmätt 1920, har formen av ett äldre 
dubbelhus men med ingång till både kök och stugkammare ge-
nom kökskammaren (=gången). Huset ägdes på 1940-talet av 
byggmästare Karl Granqvist. Vid 1990-91 års inventering höll 
man på med tillbyggnaden åt norr där man nu även lagt till en 
balkong. Vid detta tillfälle var husets södra gavelröste klädd 
med fjällpanel som följde takvinkeln och torde hänvisa till en 
tidigare höjning av huset. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med en stomme av liggande 
timmer på dubbel bredd. Fasaden är klädd med vit locklistpanel 
i nedervåningen och vit fjällpanel på övervåningen. Fönstren är 
nya sidohängda, kopplade två- och treluftsfönster med spröjs. 
Fönsteromfattningarna är enkla och oprofilerade. Fönsterbågar-
na är rödmålade och omfattningarna är målade i en rödtonad 
gulockra. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är 
vita, enkla och oprofilerade. Åt väster har huset ett taklyft.
Värde att bevara: -
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 
förändringar såsom byte till ovan nämnda paneltyp, en stor 
lådformad utbyggnad åt norr samt taklyft åt väster. Trots förän-
dringar har den ett kulturhistoriskt värde som ingående i en 
värdefull miljö. Eventuella tillbyggnader bör utformas och plac-
eras i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: -

Beskrivning: Bostadshus i 1½plan. Fasaden är klädd med vit 
locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är ospröjsade 
pivothängda fönster. Fönsteromfattningarna är enkla och opro-
filerade samt målade ljusgrå. På taket ligger tvåkupigt lertegel.
Värde att bevara: -
Motivering: - 
Kulturhistorisk bedömning: -
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FJÄLLBACKA 163:2
Trappgatan 1

Byggår: 2011
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka strandområde 
1:2/ nr 7½ (år 1880), nr 14 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 133
Historia: Fram tills nyligen stod ett äldre hus på platsen som 
mkring år 1900 ägdes av Anders Bräck. Enligt Mjölner var det 
huset uppfört på 1860-talet medan husets ägare angav 1876 som 
husets byggnadsår. Enligt samma källa skulle huset vara hitflyt-
tat från Köttö och tillhört det sillsalteri som fanns där. Huset har 
ägts av Bror Bräck, slaktare. Det hade en korsformad plan mots-
varande det västsvenska dubbelhusets. Byggnaden var uppförd 
i liggande timmer och klädd med locklistpanel med profilerad 
åslist samt asbestcementplattor på husets baksida. 
Beskrivning: Det nya huset som uppförts på platsen har inspir-
erats av äldre byggnadstradition med glasveranda, profilerade 
fönsteromfattningar och spröjsade fönster.
Värde att bevara: -
Motivering: - 
Kulturhistorisk bedömning: -

Det ursprungliga huset 2006. 
Foto: Bohusläns Museum

Uthus tillhörande det ursprungliga huset, 
2006. Foto: Bohusläns Museum

Det nya huset som byggts på platsen. No-
vember 2011

FJÄLLBACKA 163:16 
Norra Hamngatan 9

Byggår: 1880-talet enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka strandområde 
1:16 + 1:26/ Litt A, 32a (år 1880), nr 16 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 132
Historia: Huset byggdes enligt uppgift för Henrik Hansson, 
“gubben på mar’n” (d v s stenröset) kallad. Huset byggdes 
om 1950 då bl a källare grävdes ut. Huset har totalrenoverats 
och till viss del ändrat karaktär sedan 1990-91 års inventer-
ing. Åt väster var det tidigare ett taklyft med indragen balkong 
där det nu är en frontespis med balkong ovanpå en nybyggd 
glasveranda. Där glasverandan nu är satt det förut ett litet lig-
gande fönster, troligen ett badrumsfönster. Det var också två 
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stycken ospröjsade tvåluftsfönster åt väster där det nu är dubbla 
tvåluftsfönster. Man har även byggt en glasveranda i källarnivå. 
Åt söder har man efter 1990-91 gjort en fransk balkong på an-
dra våningen. Fönsteromfattningarna var tidigare blåmålade.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset har 
en stomme av liggande timmer står på en putsad grund. Byg-
gnaden rymmer tre rum och kök samt mitt i huset en ge-
nomgående hall med trappa. Fasaden är klädd med vit lock-
listpanel med profilerad åslist. Fönstren är nya ospröjsade 
tvåluftsfönster. Äldre exteriöra snickerier finns bevarade såsom 
lövsågerier i vindskivor och takfotsbräda samt profilerade över 
och understycken på fönstren. På taket ligger tvåkupigt lertegel. 
Trädgården är utplanad med hjälp av stödmur på framsidan. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, äldre snick-
erier såsom lövsågerier och profilerade över- och understycken.
Motivering: Byggnaden har förändrats, men har ändå något av 
sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella tillbyggnader 
bör utformas och placeras i enlighet med byggnadstraditionen 
i Fjällbacka. Byggnaden visar genom sin placering, orienter-
ing och utformning på det karaktäristiska bebyggelsemönstret i 
Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 136:4 
Trappgatan 2

Byggår: 1937
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Makrillen 4/ Litt B, 32b (år 
1880), nr 13 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 134
Historia: Det ursprungliga huset på platsen ägdes omkring 
1900 av Josefina Olsdotter. Det äldre huset, som förmodligen 
var ett enkelhus med rum och kök, ersattes 1937 av ett nytt som 
på 1940-talet ägdes av August Karlsson (“Lille-August”). 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med källare, säkerligen 
med regelstomme på en putsad betonggrund. Fasaden är klädd 
med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fasaden är tillägg-
sisolerad. Fönstren är vita, nya och pivothängda, indelade med 
spröjsar. Åt väster och norr är tillbyggnader gjorda. På taket lig-
ger nytt tvåkupigt lertegel. Trädgården är terraserad med hjälp 
av höga stenmurar.
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FJÄLLBACKA 136:2 -Badrestaurangen, “Badis”
Utkiksgatan

Byggår: 1937
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Makrillen 2/ nr -
Buscks karta 1880: -
Historia: Från början Restaurant Fjällbacka Havsbad. Huset ska 
enligt uppgift ha ritats av Svante Paulson som även har ritat en 
mängd andra hus i Fjällbacka. Huset har fotodokumenterats av 
Jan Jörnmark och finns på hans hemsida www.jornmark.se som 
en av många övergivna platser. Planer finns på att riva byg-
gnaden.
Beskrivning: Badrestaurang, för tillfället utan verksamhet. Byg-
gnaden är uppförd i resvirke och fasaden är klädd med stående 
vit, locklistpanel med enkel och oprofilerad locklist. Byggnaden 
bär med sitt absidformade mittparti, ospröjsade fönster och flac-
ka tak, de funktionalistiska badrestaurangernas typiska prägel. 
Vindskivorna och grunden är målade i en klarblå kulör. På taket 
ligger svart tjärpapp. Restaurangen ligger på kanten av berget 
och stödmurar har murats åt väster.
Värde att bevara: Byggnadens funkisprägel och då särskilt det 
absidformade mittpartiet, de ospröjsade fönstren och de flacka 
taken.
Motivering: Byggnaden har förändrats något men har mycket 
av sin ursprungliga exteriöra tidskaraktär bevarad och berättar 
därigenom om en epok i Fjällbackas historia. Genom sitt läge 
intar byggnaden en framskjuten plats från sjösidan. Eventuella 
förändringar bör utformas dels med hänsyn till byggnadens 
egenart, d v s dess “funkisprägel”, och dels med hänsyn till byg-
gnadstraditionen i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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FJÄLLBACKA 169:1 
Norra Hamngatan 20

Byggår: Slutet av 1890-talet
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka strandområde 
7:1/ nr 203 (år 1900)
Buscks karta 1880: -
Historia: Byggnaden skall vara uppförd strax före sekelskiftet 
av fiskaren Joel Johansson, boende i nr 45. Hans son John Jo-
hansson, fiskare och fyrvaktare (och fiskhandlare?) hade under 
en period spritförsäljning i bottenvåningen. Övervåningen är 
inredd, liksom ett rum på bottenvåningen. 
Beskrivning: Byggnad/bostadshus i 1½plan liggande vid 
vattnet. Fasaden är klädd med rödmålad lockpanel. Snickerierna 
är svarta. Fönstren är mestadels äldre och spröjsade. På husets 
södra sida finns en överbyggd gång till bryggan.
Värde att bevara: Husets volym, proportioner och sjöbodslika 
utformning med avsaknad av snickarglädje, verandor och andra 
utsmykningar.
Motivering: Byggnaden är mycket välbevarad.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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FJÄLLBACKA 189:11
Norra Hamngatan 18

Byggår: 1892
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Sörgården 3:22/ 
nr 202 (år 1900)
Buscks karta 1880: -
Historia: Uppförd av August Leonard Bergman. Boden hör till 
Fjällbacka 189:3.
Beskrivning: Sjöbod med inredd övervåning. Fasaden är klädd 
med rödmålad lockpanel. Snickerierna är målade svarta. Fön-
stren är svarta, äldre spröjsade fönster.
Värde att bevara: Husets volym, proportioner och sjöbodslika 
utformning med avsaknad av snickarglädje, verandor och andra 
utsmyckningar.
Motivering: Boden är mycket välbevarad. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

Värde att bevara: -
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning: -
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FJÄLLBACKA 171:4 
Allégatan 1

Byggår: Sannolikt 1924
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Granliden 1:4/ nr 264
Historia: Huset ägdes från 1924 av handlaren Carl Viktor 
Johansson (f. 1873) och hans hustru Amanda Eugenia (f. Påls-
son, 1875). Carl kallades för “Boråsarn”. Carl och Amanda var 
föräldrar till elva barn, däribland bröderna Harry, Ingemar och 
Erland Järund som startade Järund Inventing (nuv Tetra Pack) 
enligt uppgift i detta hus. Ingemar drev också Järunds ekipering 
i huset. På vykort från 1940-talet kan man se skylten. Fönstren 
var då spröjsade med tre rutor i varje båge samt skyltfönster åt 
gatan. Under en period inrymde huset Götabanken och i början 
av 2000-talet inrymdes Restaurang Kapten Falck i huset. Fön-
steromfattningarna var då blå. Efter en brand i lägenheten ge-
nomgick huset en omfattande renovering. Idag inryms butiken 
EvaNette bad- och underkläder i bottenvåningen.
Beskrivning: Byggnad som inrymmer butik samt lägenhet för 
tillfällig uthyrning. Huset är byggt i 1 ½ plan men husets branta 
takvinkel medger ytterligare en vindsvåning. Huset står på en 
granitgrund. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med enkel 
locklist. Fönstren är nya, några pivothängda, några sidohängda, 
ospröjsade fönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och 
oprofilerade. På taket ligger nya röda betongpannor. I vinds-
våningen har man i senare tid satt in takkupor.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, däribland 
dess branta tak.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Huset har ett kul-
turhistoriskt värde som ingående i en värdefull miljö. Eventu-
ella tillbyggnader bör utformas och placeras i enlighet med byg-
gnadstraditionen i Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 171:3 
Allégatan 3

Byggår: 1925-26 (ombyggnadsår)
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården,  
Granliden 1:3/ nr 265
Historia: Huset har sedan byggåret genomgått en rad omge-
staltningar. Till att börja med var huset en lagård och hörde till 
bostadshuset på Fjällbacka 171:2, tvärs över gatan. 1925-26 lät 
kamrer Carl Larsson och damskräddaren Gustav Karlsson byg-
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Vykort från 1940-talet. Gröna Lids Café och 
matservering. Källa: Kville Hembygdsarkiv

ga om byggnaden till nöjeslokal. Den inrymde då biograf, pen-
sionat, sällskapsrum för badortsföreningen och bridgerum. En-
ligt församlingsboken 1915-1930 så bodde kaféidkerskan Ingrid 
Edlund och hennes son Erik Gunnar Albert Andersson, i huset. 
Ingrid arrenderade lokalerna och drev tillsammans med sin sys-
ter Svea, gift Magnusson. På foto från 1940 kan man se en skylt 
med texten “Gröna Lids Café -Matservering” hänga från fasa-
den. Huset bestod då av flera huskroppar, varav en med sadeltak 
och gaveln mot Allégatan. Stensättningen framför huset liknar 
den som fanns framför huset på 1940-talet. Från början av 
1950-talet till 1967 fanns biblioteket i delar av lokalerna. 1967 
togs lokalerna över av Berndt och Siwan Hansson och de byg-
gde om undervåningen 1969. Då hittades de gamla gödselrän-
norna under golvet som lämnats kvar vid första ombyggnaden. 
1973 gjorde de lägenheten på andra våningen större genom att 
bygga in balkongen och till 50-årsjubiléet 1975 inredde man 
en större matsal på övervåningen. 1982 lades biografverksam-
heten ner. Paret Hansson drev restaurangen till 1994 och sedan 
har såväl ägare som namn varierat; “Kustnära”, “Zansibar” och 
“Storm”. 2010 påbörjades den senaste omgestaltningen till att 
inrymma affärslokaler och bank på nedervåningen. Eva Björv-
ing har skrivit en artikel i Fjällbackabladet (2009) om Gröna 
lids historia, från vilka uppgifterna ovan är hämtade.
Beskrivning: Byggnad i två våningar. Nedre våningen inrym-
mer idag Sparbanken samt café och affärslokal. På övre vånin-
gen finns det lägenheter. Fasaden är klädd med beige locklist-
panel med enkel, oprofilerad locklist. Fönstren är nya pivothän-
gda isolerglas med spröjsindelning på övre plan och ospröjsade 
skyltfönster på nedre plan. 
Värde att bevara: -
Motivering: Byggnaden har utseendemässigt förändrats mycket 
sedan byggåret men har en kulturhistorisk förankring i samhäl-
let.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 172:1 
Allégatan 5 

Byggår: Före 1938
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Granliden 2:1/ nr ?
Historia: Husets förstu var, enligt foto från 1940-talet tidigare 
en glasveranda med spröjsade fönster med smårutor upptill. 
Balkongen var där då också.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset har bru-
tet tak och står på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden 
är klädd med gul locklistpanel med enkel, oprofilerad locklist. 
Fönstren är äldre, kopplade, spröjsade, vita två- och trelufts-
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FJÄLLBACKA 173:1 och 187:7 
Allégatan 7

Byggår: Troligen tidigt 1900-tal.
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Granliden 3:1 och ev 
1:37/ nr 250
Historia: Huset har troligtvis tidigare varit i 1½ plan. På ett 
vykort från omkring 1930 kan man se en skylt på husets hörn 
där det står att August Krans skomakeri vid tidpunkten inryms i 
byggnaden.
Beskrivning: Bostadshus i 2½ plan på dubbel bredd på en 
grund av huggen granit. Fasaden är klädd med blå locklistpanel 
med enkel, oprofilerad locklist med oprofilerad gördelgesims. 
Fönstren är kopplade, spröjsade, vita två- och treluftsfönster. 
Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket 
ligger tvåkupiga pannor. Vindskivorna är vita, enkla och opro-
filerade. Huset omges av en liten trädgård som avgränsas med 
vitt spjälstaket. Innanför huset, mot berget har man byggt en 
altan med tak, fristående från huset.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fönsterut-
formning och placering. 
Motivering: Byggnaden har förändrats en del under 1900-talet, 
men har mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Huset 
har ett kulturhistoriskt värde som ingående i en värdefull miljö. 
Eventuella tillbyggnader bör utformas och placeras i enlighet 
med byggnadstraditionen i Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

fönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. 
På taket ligger tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, opro-
filerade men tidstypiskt formade. Huset omges av en mindre 
trädgård som är avgränsad mot Allégatan med ett vitt spjälsta-
ket och en järngrind.
Värde att bevara: Husets tidstypiska 1920-30-talsutformning 
såsom det brutna taket, avsaknaden av snickarglädje, spröjsade 
fönster. 
Motivering: Huset är relativt välbevarat. Huset har ett kul-
turhistoriskt värde som ingående i en värdefull miljö. Eventu-
ella tillbyggnader bör utformas och placeras i enlighet med byg-
gnadstraditionen i Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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FJÄLLBACKA 187:8
Allégatan 9

Byggår: Före 1930, troligen tidigt 1900-tal
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Granliden 1:18 / ev nr 251
Historia: Huset finns med på ett vykort från omkring 1930. Då 
har huset fönster med T-postfönster i övrigt ser huset likadant 
ut.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med käl-
lare. Huset står på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är 
klädd med vit spontad panel, liggande på nedre plan och stående 
med spetsar på övre plan. Fönstren är kopplade, spröjsade, 
mörkt röda tvåluftsfönster. I gavlarna sitter rektangulära, 
ospröjsade gavelsidofönster. I källaren sitter småspröjsade 
tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är mestadels vita, enkla 
och oprofilerade. Gavelsidofönstrens omfattningar är profil-
erade. På taket ligger bruna betongpannor. Vindskivorna är vita 
och profilerade.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fönsterplac-
ering, fasadpanelen.
Motivering: Byggnaden är relativt välbevarat. Huset har ett 
kulturhistoriskt värde som ingående i en värdefull miljö. Even-
tuella tillbyggnader bör utformas och placeras i enlighet med 
byggnadstraditionen i Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 187:9
Allégatan 11

Byggår: 1967
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: -/nr -
Historia: -
Beskrivning: Specialbyggd kommunikationsanläggning ägt av 
Telia Sonera tidigare Televerket.
Värde att bevara: -
Motivering: - 
Kulturhistorisk bedömning: -
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FJÄLLBACKA 187:5 - Gamla Apoteket
Allégatan 13

Byggår: 1906
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Nordgård 1:13/ nr 
252 
Historia: Det första apoteket i Fjällbacka inrymdes under åren 
1902-1906 i det hus som kallas “Gamla Posten” (Fjällbacka 
108:1) vid Galärbackens övre del. 1906 byggdes det nya apo-
teket med apotek på hela bottenvåningen och på övervånin-
gen en femrums apotekarbostad. Huset ägdes av apotekaren 
själv. 1940 kom Fjällbackas första kvinnliga apotekare Anna 
J. Margareta Caroli. 1960 köptes huset av Fjällbacka Munici-
palsamhälle. Apotek var det i byggnaden fram till 1987 då 
verksamheten flyttades till nybyggda lokaler på Fjällbacka 
service. Byggnaden byggdes om till hyreslägenheter 1990-91. 
Huset finns med på vykort från omkring 1930 och då hade huset 
korspostfönster, liggande spontad panel, gavelsidofönster samt 
lövsågerier i nocken.
Beskrivning: Hyreshus i 2½ plan på en grund av kvaderhuggen 
granit. Fasaden är klädd med ljusgul spontad panel. Fasaden är 
tilläggsisolerad. Fönstren är vita, nya och pivothängda. Fönste-
romfattningarna är enkelt utformade och oprofilerade. Taket har 
figursågade taktassar. Vindskivorna är vita, enkla och oprofil-
erade.
Värde att bevara: -
Motivering: Byggnaden har utseendemässigt förändrats något 
sedan byggåret men har en kulturhistorisk förankring i samhäl-
let.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 186:1 
Allégatan 15

Byggår: Tidigt 1900-tal
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr:  ev Ödsmål Innergården 
2:1/ nr 253
Historia: Huset har höjts en våning i sen tid. Systrarna Olga 
och Gerda Leon Larsson hade på 1890-talet en fotoateljé i hu-
set. Det ägdes från 1924 av systrarnas bror Kapten Ernst L Leon 
Larsson, från Fläskö som tillbringat ett år i Amerika. Ett flertal 
hyresgäster bebodde huset. En artikel om familjen Leon Lars-
son har skrivits av Knut Leon (www.fjallbackabladet.se).

Beskrivning: Byggnad i 2½ plan som inrymmer hyreslägenhet-
er. Huset har en källare och en grund av mönstrad betongsten. 
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Fasaden är klädd med ljusgul locklistpanel med profilerad åslist 
och gördelgesims. Fönstren är nya, pivothängda, vita fönster 
med spröjsindelning. Fönsteromfattningarna har en bågfris 
nedtill, i övrigt är de enkla. I gavlarna sitter triangulära gav-
elsidofönster. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Vindskivorna 
är vita och figursågade. Innanför byggnaden mot berget ligger 
ännu en byggnad med garage i bottenplan och gäststuga på övre 
plan. 
Värde att bevara: -
Motivering: - 
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 153:2
Allégatan 17B

Byggår: Tidigt 1900-tal
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Sörgården /nr 254
Historia: Huset ägdes från 1915 av fotograf William Larsson 
och hans hustru Ellen Sofia Karlsdotter. Det var denne som  
byggde på huset och inredde den fotoateljé i husets nordvästra 
hörn på andra plan, som fortfarande finns kvar. Huset finns med 
på vykort från 1920-talet och då ser det ut som om ateljén även 
har takfönster. Fönstren på nedre plan var vid tidpunkten breda 
tvåluftsfönster med sex rutor i varje båge. Entrén var på samma 
plats men hade då en enkel trätrappa. 
Beskrivning: Bostadshus i 2½ plan på dubbel bredd på en 
slammad och målad stengrund. Fasaden är klädd med vit lock-
listpanel med profilerad åslist och profilerad gördelgesims. 
Fönstren är vita, ospröjsade en-, två- och treluftsfönster, samt 
ateljéfönster med spröjsar. På västra gaveln är fönstren igensatta 
på andra plan och på vinden. Fönsteromfattningarna kring de 
igensatta fönstren är profilerade, de övriga är oprofilerade. En-
trén har en dörr av 1960-talstyp och en gjuten trappa av betong. 
Huset har en mindre trädgård bakom huset och framför huset är 
tomten avgränsad mot Allégatan med ett omålat spjälstaket. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, ateljéfön-
stret.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har ändå 
något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella till-
byggnader bör utformas och placeras i enlighet med byggnad-
straditionen i Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 154:1
Allégatan 19

Byggår: 1905-06
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Sörgård /nr 255
Historia: Huset byggdes för att inrymma Kville Sockens Spar-
bank. Banken startades 1883 och dess kontor låg först i Konsul 
Backelins kontor i Fjällbacka. Efter Backelins död 1888 flyt-
tades bankkontoret till Olga Falcks hus där den höll till tills den 
egna fastigheten var färdigställd. 14 september 1906 skedde in-
flyttningen och då hade huset kostat 22.000 kr. (Kville härad (1985), 
sid 461) 1984 inkorporerades Kville Sparbank i Tanums Spar-
bank. Genom åren har tillbyggnader gjorts såsom entrédelen i 
de f.d banklokalerna västerut samt altan och den rundade till-
byggnaden åt öster. 2011 flyttade Sparbanken till nya lokaler på 
Allégatan 3 och Kvarterskliniken flyttade in. De har renoverat 
och anpassat lokalerna interiört.
Beskrivning: Byggnad i 2½ plan med källare. Byggnaden in-
rymmer såväl verksamhet som lägenheter. Huset står på en 
grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit 
stående locklistpanel på första plan, vit liggande spontad panel 
på andra plan samt stående vit spontad panel med spetsar på 
vindsplan. Fönstren är moderna med isolerglas och ospröjsade. 
Det finns såväl pivothängda som sidohängda. Fönsterom-
fattningarna är ljusgrå, enkla och oprofilerade. På taket ligger 
tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade 
med undantag av vindskivorna på frontespisen åt norr som är 
figursågade.
Värde att bevara: Fasadpanelen
Motivering: Byggnaden har utseendemässigt förändrats mycket 
sedan byggåret men har en kulturhistorisk förankring i samhäl-
let. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

KVILLE ÖDSMÅL 3:40 
Allégatan 21

Byggår: 1950-talet
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: -/nr 256
Historia: Före det befintliga huset stod ett annat hus på platsen. 
Detta hus flyttades till Håkebacken och finns kvar där än idag. 
Det tidigare huset ägdes i början av 1900-talet av Carl Petter 
Pålsson, sjökapten (1840-1917) och hans hustru Anna Sofia (f. 
Sandahl, 1845-1927). Deras dotter Hulda tog sedan över huset 
och lät också det nya byggas på 1950-talet. Det huset ritades av 
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Fjällbacka 126:5, Föreningsgatan 18. Det 
hus som tidigare stod på Kville Ödsmål 3:40

brorsbarnet Gerhard Paulson. 
Beskrivning: Mindre bostadshus i 1½ plan på en betonggrund. 
Fasaden är klädd med vit locklistpanel med enkel, oprofilerad 
locklist. Vid vardagsrumsfönstret är det utkragat något och 
fasaden är där klädd med liggande fjällpanel. Fönstren är os-
pröjsade, vita, sidohängda tvåluftsfönster. Fönsteromfattningar-
na är enkla och oprofilerade samt målade med guldockra kulör. 
På taket ligger betongpannor. Vindskivorna är vita, enkla och 
oprofilerade. Huset är tillbyggt på baksidan med en snedtäcka. 
Huset omges av en trädgård som är avgränsad mot Allégatan 
med ett vitt spjälstaket. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner samt 1950-
talskaraktär med ospröjsade fönster, avsaknad av snickarglädje.
Motivering: Huset är välbevarat från sin tillkomsttid.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 176:13 - Käralid
Allégatan 23

Byggår: Troligen 1860-tal
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Lersten Uppegård 2:13/ nr 
257
Historia: Huset byggdes ursprungligen som ett enplanshus. 
Strax efter första världskriget köptes huset av sjökapten Charles 
och hans fru Karin Paulson. De planerade att använda det som 
sommarbostad och senare som pensionärsbostad. Charles var 
född i huset bredvid som på 1950-talet flyttades till Förenings-
gatan på Håkebacken. Vid köpet inrymde huset tre rum och kök 
och hade stampat jordgolv samt öppen förstukvist mot gatan. 
Påbyggnaden som gav huset dess befintliga utseende ritades år 
1920 av arkitekt Sven Wedenmark (han har bl a ritat Stenung-
sunds kapell). Efter ombyggnaden hade huset fem sovrum på 
andra våningen och två mindre rum på vindsvåningen. 1923 
drabbades dock Charles av en matförgiftning under en av sina 
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många resor till Fjärran Östern och dog i Singapore. Karin stod 
då ensam med fem barn och på den tiden var änkepensionerna 
minimala så hon beslöt starta ett sommarpensionat med namnet 
Pensionat Käralid. 1925 startade verksamheten. Under hög-
säsong hade pensionatet nio boende gäster och som mest upp 
till 48 matgäster i tre matlag. På baksidan huset låg tidigare ett 
äldre hus där en äldre kvinna bott. 1926 revs det huset och ett 
nytt annex (Lillstugan) byggdes som inrymde kök, tvättstuga, 
mangelrum på bottenvåningen och två små enkla rum på andra 
våningen. Ritningarna till Lillstugan gjordes av Svante Paul-
son, som då var 20 år. På baksidan annexet fanns det också 
ett torrdass med ingång utifrån. Det nya huset fungerade som 
ett slags servicehus till pensionatet. All matlagningen skedde 
därefter i annexet och köket i stora huset blev istället servering-
srum. Fönstren gjordes stora och hängde i överkant så att man 
kunde ta ut mat och in disk genom fönstren. En enkel vatten-
ledning drogs från grannhuset (farfarshuset) in till tvättstugan i 
annexet. Vattnet pumpades upp med en handpump. 
El drogs in 1928 och trefasanslutning till annexet gjordes 1951. 
1948 drogs kommunalt vatten in. 
Jordkällare med stadiga granitväggar fanns i slänten bakom 
annexet till hälften inbyggd i marken. Taket rasade in på 1960-
talet och då fylldes jordkällaren igen. Numera består trädgården 
mest av gräsmatta men när pensionatet var igång var det en 
välkrattad grusplan mellan grinden och de två husen. Det fanns 
då också fler rabatter, bärbuskar och fruktträd. 
Sommaren 1941 var sista sommaren med gäster i huset. Enligt 
gästboken var det inte bara gäster från Sverige utan även från 
andra städer i Europa som under åren gästat pensionatet. Många 
kom tillbaka flera gånger och de flesta stannade flera veckor i 
taget, ibland hela sommaren.
1962 dog Karin och huset togs över av dottern Rut och hennes 
man Georg Nystrand. Då drogs vatten in i det stora huset. På 
1970-talet moderniserade man Lillstugan och mangelrummet 
blev duschrum med toalett och varmvattenberedare. Några yt-
terväggar isolerades också. På 1980-talet inreddes två sovrum 
på övervåningen. Nuvarande ägare, dotterdotter till Karin, Eva 
Björving, tog över i slutet av 1970-talet och hon och hennes 
man har varsamt renoverat det stora huset. Eva har skrivit en 
artikel om huset i Fjällbackabladet. Öppen entréveranda byg-
gdes till år 1989.
Beskrivning: Hus 1- Bostadshus i 2½ plan med timmerstomme 
i både första och andra plan. Huset står på en fältstensgrund, 
delvis putsad med cement. Den äldre, nedre delen av husets 
fasad är klädd med vit liggande spontad panel. Den övre delen 
från 1920 har fasader klädda med locklistpanel med rundad 
locklist som avslutas uppåt mot en profilerad bred list. Mellan 
paneltyperna sitter en gördelgesims med en tandsnittsfris mot 
en profilerad list. Fönstren är ursprungliga, enkelglas, spröjsade 
samt målade i en blå kulör. Fönsteromfattningarna är vita, opro-
filerade och enkelt figursågade. I gaveln mot norr sitter ett lu-
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FJÄLLBACKA 176:66 - Liden
Allégatan 25

Byggår: 
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: -/nr
Historia: På platsen låg tidigare ett äldre hus som Bataljon-
släkare M. Göle lät uppföra på tidigt 1800-tal. På 1860-talet 
köptes huset av köpmannen Johan Lerén som varit bodbiträde i 
Fjällbacka och senare handlande i Göteborg. Strax bredvid det 
befintliga huset låg tidigare en smedja där smed-Hans verkade. 
Beskrivning: Bostadshus i 1 plan samt soutterängplan. Fasaden 
är klädd med grön locklistpanel med enkel, oprofilerad locklist. 
Fönstren är vita, sidohängda, kopplade, spröjsade tvåluftsfön-
ster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På 
taket ligger tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita och fig-
ursågade. Huset omges av en trädgård som är avgränsad mot 
Allégatan med en hög häck. Bakom huset har en del av slänten 
utnyttjats till gräsmatta. 
Värde att bevara: -
Motivering: - 
Kulturhistorisk bedömning: -

nettfönster tätt intill det rektangulära fönstret som dessutom har 
fönsterluckor, vilket bidrar till husets karaktär. Åt gatan finns 
en glasveranda som tidigare användes som entré. Åt söder finns 
en större glasveranda med balkong ovanpå. På taket ligger äldre 
tvåkupigt lertegel. Äldre exteriöra snickerier finns bevarade 
såsom fönstren, gördelsgesimsen, profilerad list under taket. 
Exempel på äldre bevarad interör är tapeter i ett flertal rum, de 
flesta trägolv och de ursprungliga enkelglasfönstren.
Hus 2- Lillstuga/annex i 1½ plan på en kvaderhuggen gran-
itgrund. Huset är utformat likadant som det stora huset, med 
liggande panel nedtill och stående locklistpanel upptill med 
en profilerad gördelgesims mellan. Fönstren är något större, 
spröjsade ovanhängda fönster, målade i en blå kulör. Fönste-
romfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. Fönstren har 
fasta fönsterluckor med ett rombiskt mönster. I nocken sitter 
spröjsat lunettfönster. 
Värde att bevara: Båda husens exteriörer, det äldre husets äldre 
tapeter och snickerier.
Motivering: Huset är mycket välbevarat från sin ombyggnad-
stid men har även äldre detaljer. Eventuella tillbyggnader bör 
utformas och placeras i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka samt husets ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I



118     Kulturhistorisk bebyggelseinventering - Fjällbacka 2011

Utsiktsgatan

n

Falkevägen

Dinglevägen

Carlsgatan
Syrenvägen

Tanumsvägen

Fjällgatan

Skolgatan

Kyrkvägen

Majorsbacken

Galärbacken

Galärbacken

Trädgårdsgatan

Trädgårdsgatan

Fa
lke

vä
ge

n

Allégatan

Solrosvägen

Jasminvägen

Kon
va

ljv
ä

Allégata

Kon
va

ljv
äg

en

138:5 138:1

138:2

138:3

131:5 131:6

163:35 163:40

163:41

189:5

189:9

163:14

163:30
89:8

150:2

150:3
174:1

174:1

150:4

139:8139:9

163:54

139:7

163:1

163:43

163:18

187:10

187:11

187:74187:73

187:55 187:75 187:76

187:122

163:63

187:62
187:79

187:70
187:209

187:53

187:45

187:212

187:52

187:78

187:102 187:80

187:85

187:155

187:156

187:154

187:157

187:208

187:90

187:158

187:159

163:17

145:6

145:3

5:2

139:12

187:12187:15

S:18

145:5

163:6
163:31

140:4
140:5

205:1

109:1

108:1

137:6

137:5

187:13
S:18

S:193:87

35:6

135:7

1

135:10

161:1
135:12

161:2

171:1
135:11

135:8

135:9

206:1

187:16 187:56

187:63
187:57

171:2

171:4

171:3

187:166

187:18 187:47

187:9

172:1

187:8

187:5

187:7
173:1

187:153187:109
187:151

187:110
3:57

3:58

187:44187:48

153:2
186:1

153:1

189:34
189:33

3:56

187:152

189:31
189:32

189:37

3:59

189:38

189:36
189:35

189:40

189:39

176:66

189:47

176:13

3:40

154:1

Falkevägen

CCaarrllssggaattaaannn

KKyyrrkkvvääääggeenn

t n

11187:1111117

205520055055

1

6.2.2 - Carlsgatan, Allégatan, Trädgårdsgatan, Falkevägen

FJÄLLBACKA 187:44 (187:48)
Carlsgatan 2

Byggår: ca 1930
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: -/nr
Historia: Före detta läkarvillan och läkarmottagningen. Huset 
ägs nu av Tanums Kommun och har tidigare inrymt förskolan 
Brisen. Idag används huset sommartid som boende för sommar-
jobbare. Huset är ritat av Arthur Brattberg, arkitekt verksam i 
Uddevalla under 1900-talets första hälft.
Beskrivning: Byggnad i två hela plan med källare. Byggnaden 
har ett karaktäristiskt valmat tak. Fasaden är klädd med ljusgul 
locklistpanel med rundad locklist. Fönstren är vita, nya pivot-
hängda med spröjsindelning (lösa). Fönsteromfattningarna är 
vita, enkla och oprofilerade. Entrédörren är av senare modell 
men är omgiven av en klassicistisk portal. Åt trädgården har 
man under senare tid byggt balkong samt altan med ramp.
Värde att bevara: Byggnadens karaktäristiska takutformning 
och proportioner. Byggnadens panel samt äldre dörromfattning, 
bör bevaras så långt möjligt. Vid byte av dessa detaljer bör nya 
utföras i samstämmighet med orginalet. 
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Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Huset är en karaktärs-
full byggnad och utgör en viktig beståndsdel i miljön i centrala 
Fjällbacka
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 187:47
Allégatan 6

Byggår: trol 1920-30-tal
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:62/
nr ?
Historia: 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med källare. Huset står på en 
grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit lock-
listpanel med profilerad åslist. Fönstren är nyare sidohängda, 
spröjsade tvåluftsfönster, målade vita. Fönsteromfattningarna är 
röda, enkla och oprofilerade. På taket ligger tvåkupigt lertegel. 
Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade. Åt Allégatan finns 
ett taklyft och en balkong ovanpå förstun. Huset ligger tätt intill 
gatan, trädgården är på husets norra sida.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har ändå 
något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella till-
byggnader bör utformas och placeras i enlighet med byggnad-
straditionen i Fjällbacka.
 Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 187:18
Allégatan 4

Byggår: Nybyggt
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:29/
nr ?
Historia: Den byggnad som står här idag ersatte ett tidigare 
bostadshus. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset står på 
en betonggrund. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med 
profilerad åslist. Fönstren är nya, vita, sidohängda, spröjsade 
tvåluftsfönster. Huset har sidliggare under takfoten samt gavel-
sidofönster. På taket ligger tvåkupigt lertegel.
Värde att bevara: -
Motivering: Modernt typhus i traditionell stil.
Kulturhistorisk bedömning: -
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FJÄLLBACKA 187:56
Trädgårdsgatan 1

Byggår: Före 1938, trol tidigt 1930-tal
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 
1:71?/ nr 
Historia: 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset står 
på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med 
röd locklistpanel. Fönstren är nyare, pivothängda, vita fönster. 
Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket 
ligger tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, enkla och opro-
filerade. Taklyft finns både åt norr och söder. Åt norr finns även 
en förstutillbyggnad. Huset omges av en större trädgård. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, dess enkla 
utformning och avsaknad av snickarglädje.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har ändå 
mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Huset har ett 
kulturhistoriskt värde som ingående i en värdefull miljö. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 187:57
Trädgårdsgatan 3

Byggår: 1996
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:72/
nr ?
Historia: Det ursprungliga huset som tidigare stod på platsen, 
var byggt 1936. Det brann ner till grunden 1994. Det nya byg-
gdes i samma storlek och stil som det gamla.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset är byggt 
med regelstomme på en grund av putsad betong. Fasaden är 
klädd med ljusgrå locklistpanel med rundad locklist. Fönstren 
är nya vita, pivothängda fönster. I gavlarna sitter rektangulära 
gavelsidofönster.
Värde att bevara: -
Motivering: Huset har ett kulturhistoriskt värde som ingående i 
en värdefull miljö. 
Kulturhistorisk bedömning: -
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FJÄLLBACKA 187:63
Trädgårdsgatan 5

Byggår: Efter 1938, trol 1940-tal
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål innergården 1:79/
nr ?
Historia: 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset står på 
en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit 
locklistpanel. Fönstren är grå, sidohängda, ospröjsade två- och 
treluftsfönster. Fönsteromfattningarna är grå, enkla och opro-
filerade. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Utmed husets norra 
fasad är en förstu tillbyggd och utmed den södra en glasveran-
da. Huset har ett gavelsidofönster på var gavel samt nockfön-
ster. På tomten finns också ett garage byggt med mönstrad bet-
ong och valmat tak.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, dess 1930-
talskaraktär med enkelhet och avsaknad av snickarglädje.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har ändå 
mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Huset har ett 
kulturhistoriskt värde som ingående i en värdefull miljö. 
 Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 187:109
Trädgårdsgatan 7

Byggår: Före 1938, trol tidigt 1930-tal
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 
1:131/ nr
Historia: 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan samt vindsvåning och käl-
lare samt brutet tak. Huset står på en grund av kvaderhuggen 
granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med rundad 
locklist. Fönstren är äldre sidohängda, gråmålade, spröjsade 
tvåluftsfönster. Fönstren är parställda utmed södra fasaden. 
På andra plan finns det rektangulära gavelsidofönster såväl på 
andra plan som på vindsvåningen. Utmed norra fasaden är en 
förstu med balkong ovanpå tillbygd. Åt väster finns två mindre 
tillbyggnader, den ena med balkong ovanpå den andra sannolikt 
köksingång. Taklyft finns både åt söder och åt norr. Till entrén 
på husets norra sida går en hög stiligt utformad trappa i granit. 
Huset omges av en större trädgård som är avgränsad mot ga-
torna med häckar.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fönstren, 
fönsterplaceringen, det brutna taket, granittrappan.
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FJÄLLBACKA 187:110
Carlsgatan  4

Byggår: 1962
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: -/nr 
Historia: 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan byggt med regelstomme på 
platta på mark. Fasaden är klädd med vit plast eller plåtpanel. 
Fönstren är vita, ospröjsade en- och tvåluftsfönster. Fönsterom-
fattningarna är vita, enkla och oprofilerade. Vindskivorna är 
vita, enkla och oprofilerade. 
Värde att bevara: Husets 1960-talskaraktär med lågt väggliv, 
litet överhäng, ospröjsade fönster, avsaknad av snickarglädje.
Motivering: Huset är välbevarat från sin tillkomsttid.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Motivering: Huset är mycket välbevarat och utgör ett gott ex-
empel på ett karaktäristiskt hus från Trädgårdsstadsepoken. 
Huset har ett kulturhistoriskt värde som ingående i en värdefull 
miljö. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

FJÄLLBACKA 187:102
Trädgårdsgatan 12

Byggår: Efter 1938, troligen 1950-tal
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 
1:123/nr
Historia: 
Beskrivning: Bostadshus i 2 plan. Fasaden är klädd med gult 
fasadtegel. Fönstren är vita, ospröjsade, mestadels sidohängda 
fönster. Karaktäristiskt är också de större perspektivfönstren 
med utkragning samt det större tredelade fönstret på nedre plan. 
Fönsteromfattningar saknas. På taket ligger tvåkupigt lertegel. 
Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade. Huset omges av 
en trädgård som avgränsas mot Trädgårdsgatan med ett omålat 
spjälstaket och mot Carlsgatan med en häck.
Värde att bevara: Husets karaktäristiska 1950-60-talsutformn-
ing med fasadtegel, ospröjsade fönster och fint utformade bal-
kongräcke.
Motivering: Välbevarat karaktäristiskt hus från sin tillkomsttid.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 187:45 - Raninge
Trädgårdsgatan 8

Byggår: 1934
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:59
Historia: Huset byggdes som en tvåfamiljsbostad. Det finns ett 
mindre uthus på tomten som tidigare inrymde förråd och ute-
dass.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med brutet tak och källare. 
Huset har en stomme av stående plank och står på en grund av 
kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel 
med rundad locklist. Fönstren är äldre, vita, kopplade spröjsade 
fönster. Fönsteromfattningarna är ljusgrå, enkla och opro-
filerade. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Entrén går via en 
mindre tillbyggd förstu med altan framför. Huset omges av en 
större trädgård med fruktträd, avgränsad mot gatan och gran-
nfastigheterna med häckar.
Uthuset fungerar idag som förråd och har pulpettak samt fasa-
den klädd med vit locklistpanel.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fönstren, 
fönsterplaceringen, det brutna taket, trädgårdens utformning 
med grinden mot gatan, gången upp till huset och fruktträden.
 Motivering: Huset är relativt välbevarat och utgör ett gott 
exempel på ett karaktäristiskt hus från Trädgårdsstadsepoken. 
Huset har ett kulturhistoriskt värde som ingående i en värdefull 
miljö. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 187:79 -Ugglefrid

Trädgårdsgatan 6

Byggår: 1931
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:95/
nr -
Historia: Huset byggdes av Carl Larsson 1931, enligt ritningar 
av arkitekt Ernst A. Werne, Uddevalla. Huset planerades för 
två hushåll och utan hygienutrymme. Huset hade lösa innan-
fönster. Ursprungligen ritades huset med kakelugnar men fick 
centralvärme vid byggandet. 1961-62 installerades badrum och 
nedre köket renoverades. 1994 förbands de två lägenheterna 
och övre köket revs. Planlösningen på andra våningen öppnades 
upp och en betydligt större balkong byggdes. Originalritnin-
garna från 1930 finns kvar. Carl Larsson var en av de ledande 
personligheterna i Fjällbackas näringsliv under förra delen 
av 1900-talet. Han var bla bankkamrer, järnhandlare mm och 
ägde också Falckängen där han planerade samt lät bygga flera 
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FJÄLLBACKA 171:2
Falkevägen 1

Byggår: Flyttad till platsen 1856
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:2/
nr ?
Historia: Byggnaden har tidigare utgjort mangårdsbyggnaden 
på Carlsegården. Byggnaden flyttades till platsen från Ödsmål 
Innergård 1856. Ladugården som hörde till gården blev 1925 
ombyggd till kafé och pensionat (se Fjällbacka 171:3, sid 120). 
Huset finns dokumenterat på vykort, skickat 1906, och där kan 
man se dess utformning som mangårdsbyggnad. Entrén var på 
samma ställe som idag men bestod av en pardörr med överljus-
fönster. Fönstren var spröjsade tvåluftsfönster. Frontespisen 
har tillkommit någon gång mellan 1906 och 1940-tal enligt ett 
vykort. En period under 1900-talet inrymdes en järnhandel i hu-
sets nedervåning. Ägare till både hus och verksamhet var först 
Johan Olofsson och sedan sonen Bengt Olofsson. Under slutet 
av 1900 och början av 2000-talet har nedervåningen inrymt 
diverse olika affärsverksamheter. Planer finns på att riva byg-
gnaden och bebygga tomten med affärs- och bostadshus.
Beskrivning: Byggnad i 1½ plan på dubbel bredd med käl-
lare. Huset står på en putsad grund. Fasaden är klädd med vit 
locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är mestadels äldre 
spröjsade, vita två- och treluftsfönster. Utmed husets västra 
fasad sitter ospröjsade skyltfönster jämnt placerade. Huset har 
rektangulära gavelsidofönster och nockfönster. Fönsterom-
fattningarna är vita, enkla och oprofilerade. Både åt väster och 

hus. Fastigheten tillföll sedan sonen Östen Hedenfjäll också en 
välkänd och engagerad Fjällbackaprofil. Huset ägs nu av Östen 
Hedenfjälls dotter och används som fritidsbostad.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Husets stomme 
består av stående plankstomme och grunden av kvaderhuggen 
granit. Fasaden är klädd med ljusgul locklistpanel med rundad 
locklist. Fönstren är vita, sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster. 
fönsteromfattningarna är klarblå, enkla och oprofilerade. På ta-
ket sitter två takfönster åt söder. Åt norr finns ett taklyft och en 
tillbyggd förstu. Åt väster finns också en tillbyggd förstu med 
balkong ovanpå. Till båda entréerna går höga trappor av granit. 
Huset omges av en trädgård som avgränsas med häck.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fönsterut-
formningen, fönsterplaceringen, det brutna taket
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har ändå 
mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Huset har ett 
kulturhistoriskt värde som ingående i en värdefull miljö.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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Fjällbacka 171:2 i början av 1900-talet. 
Källa: Kville Hembygdsarkiv

åt öster finns större frontespiser. Huset är förlängt åt norr med 
en tillbyggnad som räcker halva husets bredd samt en lägre 
snedtäcka. På taket ligger enkupigt lertegel. Vindskivorna är 
vita, enkla och oprofilerade. Vid den östra frontespisen har man 
byggt en balkong. Huset har ingen trädgård då den större gräs-
mattan, öster om huset, tillhör grannfastigheten. På nedre plan 
finns affärslokaler samt en Thairestaurang. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, de stora 
frontespiserna, fönsterplaceringen t ex de parställda fönstren. 
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Huset är en karaktärs-
full och särpräglad byggnad och utgör en viktig beståndsdel i 
den tätbebyggda miljön i centrala Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

FJÄLLBACKA 187:16
Falkevägen

Byggår: Troligen 1910-30.
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: -/nr
Historia: 
Beskrivning: Magasinsbyggnad i 1½ plan på en grund av kva-
derhuggen granit, oregelbundet placerade. Fasaden är klädd 
med vit, såväl locklistpanel som panel utan locklist. Fönstren är 
av olika slag, skyltfönster, spröjsade tvåluftsfönster samt över-
ljusfönster. Utmed gaveln mot Falckevägen finns en butikslokal 
med skyltfönster och en halvmodern butiksdörr. På taket ligger 
röd tegelliknande plåt. Dörrarna utmed norra fasaden är enkla 
bräddörrar. Byggnaden är påbyggd i etapper. Till fastigheten 
hör en stor gräsmatta som ligger mellan denna byggnad och 
Fjällbacka 171:2.
Värde att bevara: Byggnadens magasinskaraktär, dvs den ore-
gelbundna fönsterplaceringen, de enkla bräddörrarna.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II



126     Kulturhistorisk bebyggelseinventering - Fjällbacka 2011

FJÄLLBACKA 187:62
Falkevägen 3

Byggår: 1938
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:78/
nr
Historia: Lokalerna på nedervåningen åt Falkevägen inrymde 
tidigare färgaffär som drevs av Evert Waldner som också hade 
låtit bygga huset och bodde på andra våningen med sin familj. 
På vykort stämplat 1959 kan man se att det tidigare fanns en 
entré på södra gaveln med en hög trappa. Eventuellt har huset 
förlängts vid någon tidpunkt.
Beskrivning: Byggnad i 2 plan som inrymmer kontorslokaler 
i nedervåningen och lägenhet på andra våningen. Fasaden är 
klädd med vit locklistpanel med rundad locklist. Fönstren är 
vita, sidohängda, kopplade, ospröjsade tre- och fyrluftsfönster. 
Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket 
ligger tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, enkla och opro-
filerade. På husets baksida finns en mindre trädgård, avgränsad 
med häckar. På framsidan huset finns en asfalterad plan.
Värde att bevara: Enkelheten med bl a ospröjsade fönster och 
oprofilerade snickeridetaljer.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 187:70 - Fd Posthuset
Falkevägen 5

Byggår: Omkring 1939-40
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: -/nr
Historia: Huset ritades av Svante Paulson som vid tiden var 
anställd som stadsarkitekt i Uddevalla. Han blev senare stad-
sarkitekt i Halmstad fram till sin bortgång. Svante Paulson 
tillhörde Falckfamiljen och tillbringade somrarna i Falckeg-
ården. Det byggdes för att fungera som postkontor. Idag är det 
privatägt och används som fritidsbostad.
Beskrivning: Bostadshus i 1 plan byggd i en rotundaliknande 
form med flack rundat tak. Huset står på en putsad och vitmålad 
grund. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med enkel, opro-
filerad locklist. Fönstren är ospröjsade, grå fönster. Fönsterom-
fattningarna är grå, enkla och oprofilerade. Huset omges av en 
trädgård som är avgränsad mot Falckevägen och grannfastighet-
erna med ett vitt spjälstaket.
Värde att bevara: Husets funkisutformning och karaktär som 
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t ex utgörs av takets form, fönstrens utformning, avsaknad av 
spröjsar och dekorationer.
Motivering: Huset är mycket välbevarat, trots förändrad funk-
tion. Det har en kulturhistorisk förankring i samhället och är 
en karaktärsfull och särpräglad byggnad samt utgör en viktig 
beståndsdel i centrala Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

FJÄLLBACKA 187:53
Falckevägen 9

Byggår: Före 1938
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:48?
Historia: 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset står på 
en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit 
locklistpanel med rundad locklist. Fönstren är vita, sidohän-
gda, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är blå, 
enkla och oprofilerade. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Vind-
skivorna är vita, enkla och oprofilerade. På båda takfallen är 
taklyft byggda. Utmed norra fasaden finns en tillbyggd förstu 
med balkong ovanpå. Utmed västra fasaden finns ytterliggare 
en ingång. Sannolikt har huset inrymt två lägenheter med varsin 
ingång. Huset omges av en trädgård som avgränsas med häck 
mot Falckevägen och grannfastigheterna.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fönstren, 
husets 1930-talskaraktär med brutet tak, fönsterutformning och 
placering, den höga stentrappan.
Motivering: Huset är relativt välbevarat och utgör ett gott ex-
empel på ett karaktäristiskt hus från Trädgårdsstadsepoken. 
Huset har ett kulturhistoriskt värde som ingående i en värdefull 
miljö. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 187:52
Falkevägen 11

Byggår: Före 1938
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:57/
nr -
Historia: 
Beskrivning: Fd bostadshus som numera inrymmer mäklarfir-
man Joreviken. Huset är i 1½ plan med källare. Huset står på en 
grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit lock-
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FJÄLLBACKA - Brandstationen
Falkevägen

Byggår: Före 1938
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: -/nr
Historia: Fjällbacka brandkår startade sin verksamhet 1860. 
Fjällbackas brandstation används numera av Fjällbacka frivilli-
ga brandkår sedan den kommunala brandkåren lades ner i Fjäll-
backa 1997. På huset fanns tidigare ett högt torn. På den parker-
ing som nu finns mellan de gamla och den nyare brandstationen 
(lades ner 1997) stod det tidigare en stallänga, “Stallarna”.
Beskrivning: Brandstationsbyggnad i 1½ plan med garage 
nedtill med två portar, en av äldre typ och en modernare. Fasa-
den är klädd med asbestcementplattor och på taket ligger tvåku-
pigt lertegel.
Värde att bevara: Byggnadens volym och proportioner, fön-
stren, den äldre av portarna.
Motivering: Byggnaden är välbevarad från sin tillkomsstid och 
har en stark kulturhistorisk förankring i samhället som ett min-
nesmärke från tiden då Fjällbacka var municipalsamhälle med 
krav på eget brandförsvar.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

listpanel med rundad locklist. Fönstren är kopplade, vita, os-
pröjsade en-, två- och treluftsfönster. Fönsteromfattningarna är 
vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger tvåkupigt lertegel. 
Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade. 
Värde att bevara:-
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har ändå 
något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. 
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 187:122 -Fd Åldersro
Falkevägen 2

Byggår: 1961
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: -/nr
Historia: På platsen stod tidigare ett äldre hus och tomten gick-
under benämningen “Stavas tomt”. Under 24 år samlade man in 
medel till förverkligandet av ett pensionärshem. Först i förenin-
gen “Hjälpsamheten” och under de sista åren genom “Stiftelsen 
Fjällbacka Pensionärshem”. Huset ritades av Svante Paulson 
som vid tiden var anställd som stadsarkitekt i Uddevalla. Han 



Kulturhistorisk bebyggelseinventering - Fjällbacka 2011      129

blev senare stadsarkitekt i Halmstad fram till sin bortgång. 
Svante Paulson tillhörde Falckfamiljen och tillbringade som-
rarna i Falckegården. 
Beskrivning: Byggnad i 1½ plan med källare. Huset står på 
en putsad grund och fasaden är klädd med fasadtegel, slam-
mad och målad ljusgul. Fönstren är ospröjsade enluftsfönster, 
målade i en grön kulör på första och andra våningen samt i en 
ljusgrå kulör i källarvåningen. Fönsteromfattningar saknas. Ut-
med västra takfallet finns det ett taklyft och fönstren i taklyftet 
samt på nedre våningen är rundade i överkant. Utmed östra 
takfallet sitter tre takfönster. På taket ligger enkupigt lertegel. 
Taköverhänget är obefintligt. Den lägre huskroppen åt norr byg-
gdes samtidigt som övriga huset. Till entrén kommer man via 
en längre trappa med viloplan.
Värde att bevara: Husets 1960-tals karaktär med tegelfasad, 
ospröjsade fönster, obefintligt taköverhäng, de rundade fönstren 
åt väster.
Motivering: Byggnaden är mycket välbevarad. Huset är en 
karaktärsfull och särpräglad byggnad och utgör en viktig 
beståndsdel i centrala Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

FJÄLLBACKA 206:1
Falkevägen

Byggår: Fd bageribyggnaden troligen slutet av 1800-talet, Af-
färstillbyggnaden 1971.
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Norra Ödsmål Nordgård 
18:1/ Fd bageribyggnaden: Litt B (1880) nr 13 (år 1900) 
Historia: På platsen låg tidigare en stor bondgård med namnet 
“Falckegården” med ladugård, drängstuga m m. 1804 flyttades 
gården till platsen av ägaren Olof Falck d.ä (1747-1809) och 
hans hustru Annika Larsdotter (d. 1813). Gården hade sedan 
mitten av 1600-talet varit belägen i Ödsmåls by (ca 1 km inåt 
land). Gårdens ägor sträckte sig från “Sumpan”, dvs villaom-
rådet med skolan och Fjällbacka service, till Mörhultsbadet. I 
området ingick således det som idag är kyrkan, kyrkogården, 
Falckelids-området, Källvik och Källvikshöjden m m. Olof 
var skeppare och delägare i flera fartyg. Vid nuvarande torget 
låg ett trankokeri och på Kvarnberget ovanför kyrkan låg en 
väderkvarn som båda ägdes av Olof Falck d.ä. Barnbarnsbarn-
barn till Olof Falck d ä hette Olle Falck (1882-1942) och var 
den som sålde av stora delar av gårdens jordbruksmark. 1935-
64 hyrdes två rum på gaveln ut till en frisersalong. Från Olles 
död 1942 och till mitten av 1960-talet ägdes gården av syster-
sonen Svante Paulson och hans familj. Därefter tog Eva Johans-
son, som redan ägde bageribyggnaden strax bredvid, över. 1971 
revs Falckegårdshusen och Eva byggde ut sitt bageri till en 
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speceriaffär (Evas livs) på platsen för den gamla gården och det 
är denna byggnad som finns kvar idag. 2008 byggde Karl-Gun-
nar Bjerkander om affären till restaurang och flera affärslokaler. 
Tidigare satt det korspostfönster i andra våningen på bageribyg-
gnaden och fasaden var klädd med liggande spontad panel på 
andra våningen samt stående på första och vindsvåningen. 
Beskrivning: Affärsbyggnad med två sammanbyggda huskrop-
par som numera inrymmer ett flertal olika sommaröppna af-
färer samt restaurangen Berits som har öppet året runt. Den 
äldsta huskroppens fasad är klädd med gul lockpanel. Fönstren 
är ospröjsade och såväl äldre perspektivfönster samt nya sky-
ltfönster. Det finns även tvåluftsfönster på andra plan. Fönste-
romfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger 
tvåkupigt lertegel. Entrén till butiken Tång ligger där den äldre 
entrén till bageriet låg och den har fått en ny portik inspirerad 
av den traditionella “fjällbackaportiken” som återfinns på mån-
ga andra hus i Fjällbacka. 
Huskroppen som byggdes 1971 har ett flertal sadeltak så det ska 
se ut som flera sammanbyggda längor. Fasaden är klädd med 
vit lockpanel. På taket ligger svart tjärpapp. 
Värde att bevara: Byggnadernas affärskaraktär med bl a skylt-
fönster.
Motivering: Byggnaderna och platsen har utseendemässigt 
förändrats mycket sedan byggåren men har en stark kulturhisto-
risk förankring i samhället. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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6.3.1 Stenbiten - Hällesporten, Södra Hamngatan
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FJÄLLBACKA 189:17 
Södra Hamngatan 4

Byggår: 1935
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka strandområde 
3:28/ nr 242
Buscks karta 1880: -
Historia:  Byggnaden uppfördes 1935 för Konsum. Ett äldre 
hus låg tidigare på platsen. Den stora balkong/altan som sedan 
1990-talets början finns utmed västra sidan är uppförd att fung-
era som uteservering till pizzerian. 
Beskrivning: Byggnad i 2 plan med affär (Järnboden) och to-
aletter/duschar för båtgäster i bottenvåningen samt Restaurang 
“Gunnars Taverna” på övervåningen. Huset är i likhet med an-
dra hus från samma tid byggt med plankstomme och klätt med 
locklistpanel. Äldre exteriöra snickerier, sannolikt hämtade från 
det hus som tidigare stod på samma plats, är portiken åt baksi-
dan. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner.
Motivering: Huset har ett visst samhällshistoriskt värde som fd 
Konsumbyggnad.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 147:1 
Hällesporten 2

Byggår: 1931
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Stenbiten 1/ nr 241
Buscks karta 1880: -
Historia: Huset ägdes på 1940-talet av Clara Nilsson, född 
Dorthé. På platsen låg tidigare Hintels hus, med servering mm. 
Det befintliga huset byggdes efter branden 1928. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan. Huset är i likhet med om-
givande hus uppfört med plankstomme. Grunden är byggd av 
kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel. 
Fönstren är vita, ospröjsade en-, två, och treluftsfönster. Fönste-
romfattningarna är enkla, oprofilerade och målade mörkblå. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Husets karaktär bör 
bevaras, och eventuella förändringar bör utformas i enlighet 
med byggnadstraditionen i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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6.3.2 Hajen - Hällesporten, Södra Hamngatan

FJÄLLBACKA 127:6 
Hällesporten 5

Byggår: 1870-talet enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Hajen 6/ trol nr 222½ (år 
1900)
Buscks karta 1880: nr 81
Historia: Bör ha varit en enkelstuga, d v s med rum och kök, 
som tillbyggts med ytterligare ett rum år 1925. Ägare på 1940-
talet var Carl Larssons arvingar. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan i dubbel bredd. Huset är, 
åtminstone till delar, timrat och utvändigt klätt med oprofilerad 
locklistpanel. Fönstren är sidohängda, vita, spröjsade tvålufts-
fönster. Huset har sidliggare och triangulära gavelsidofönster. 
Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. Huset 
har två sentida takkupor åt väster. På taket ligger äldre enkupigt 
lertegel. Huset är beläget på en högt belägen avsats utmed sti-
gen mot Kungsklyftan och har en trädgård terraserad med hjälp 
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Utmed denna gatusträcka har det funnits fler mindre hus mellan de befint-
liga, vilket gör det svårt att definiera exakt vilka husnummer husen tidigare 
haft.
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FJÄLLBACKA 127:5
Hällesporten 3

Byggår: Troligen 1850-tal
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Hajen 5/ nr 78-79 (år 1880), 
nr 223-224 (år 1900).
Buscks karta 1880: nr 80-81
Historia: Huset byggdes om och till med sex rum och kök samt 
veranda. Ägare på 1940-talet var Allan och sedan brodern Hans 
Arnoldsson mfl.
Beskrivning: Det befintliga huset består egentligen av två 
huskroppar, ett av traditionell dubbelhustyp med långsidan åt 
gatan och ett i vinkel med brutet tak. Åtminstone den östra byg-
gnadskroppen bör ha timmerstomme. Huset står på en spritput-
sad och vitmålad grund. Fasaderna är klädda med ljusblå lock-
listpanel med profilerad åslist, samt rundad locklist. Fönstren är 
vita, sidohängda, kopplade tvåluftsfönster med spröjsar. Fön-
steromfattningarna är vita och figursågade. Verandans fönster 
är smårutiga. Byggnaden utmärker sig för rika snickerier och 
originellt spröjsade fönster vilka är från ombyggnaden på 1940-
talet. Huset ligger tätt intill berget men har ändå en trädgård ter-
raserad med hjälp av stenmurar.
Värde att bevara: Husets volym och småskalighet.
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 
förändringar men har trots detta ett kulturhistoriskt värde genom 
sin originella utformning. Eventuella förändringar bör utföras i 
såväl harmoni med huset och dess särdrag som med byggnad-
straditionen i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

av en hög stenmur, murad med natursten.
Värde att bevara: Husets volym och småskalighet
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden har genom 
läget en stor påverkan på miljön. Eventuella tillbyggnader bör 
utformas och placeras i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 127:4 -””Klaras hus”
Hällesporten 1

Byggår: Början av 1800-talet enl Mjölner, sent 1800-talet enl 
fastighetsägaren.
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Hajen 4/ nr 33 (år 1880), nr 
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226 (år 1900) 
Buscks karta 1880: nr 76-78
Historia: Enligt Mjölner innehöll huset på 1940-talet två rum, 
kök, gång och förstu, och skall enligt denne vara uppfört i 
början av 1800-talet. Ägare på 1940-talet var Klara Nilsson f. 
Dorthe. Den nuvarande ägaren anger husets ålder till drygt 100 
år. Sedan inventeringen 1990-91 har man byggt till (alt. är det 
nybyggt) den tidigare lilla gäststugan till ett litet större hus med 
gaveln mot gatan. Gäststugan låg utmed berget, med långsidan 
mot gatan.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan. Huset har en korsformad 
plan motsvarande det västsvenska dubbelhusets och innehåller i 
bottenvåningen tre rum och kök kring en centralt placerad mur-
stock. Huset är senare förlängt mot berget. 
Byggnaden är uppförd i liggande timmer på en spritputsad 
grund. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad 
åslist. Fönstren är nyare sidohängda, kopplade två- och trelufts-
fönster med spröjsar. Fönsteromfattningarna är profilerade och 
målade i en mörkgrön kulör. På taket ligger tvåkupigt lertegel. 
vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade. Huset har en sen-
tida taklätta åt sydväst. Sydväst om huset finns en trädgård som 
är terraserad med ett tätt staket mot gatan. 
Värde att bevara: Husets volym och småskalighet.
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 
förändringar men har trots detta ett kulturhistoriskt värde som 
ingående i en värdefull miljö. Eventuella tillbyggnader bör ut-
formas och placeras i enlighet med byggnadstraditionen i Fjäll-
backa. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 127:3 
Södra Hamngatan 6

Byggår: 1700-tal enl Mjölner, 1880 enl fastighetsägarna
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Hajen 3/ nr 35 (år 1880), nr 
228 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 75
Historia: Enligt Mjölner har detta hus troligen ett ursprung i 
1700-talet och innehöll på 1940-talet tre rum och kök samt ve-
randa. Ägare vid denna tid var E Widelius. Enligt de nuvarande 
ägarna är huset dock uppfört på 1880-talet. Tomten friköptes 
från familjen Dorthé 1926 enligt 1925 års ensittarlag. 
Huset är tillbyggt åt berget i sydost på 1950-talet med toalett, 
hall och trapphus. Ombyggt till nuvarande utseende 1979-80 då 
huset fördubblades genom tillkomst av en, invid det äldre huset 
parallellställd, ny huskropp.  
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FJÄLLBACKA 127:2 
Södra Hamngatan 8

Byggår: 1732 enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Hajen 2/ nr 38 (år 1880), nr 
231 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 72
Historia: Årtalet 1732 finns inskrivet i taknocken och huset är 
därmed ett av de äldsta bevarade husen i Fjällbacka. 1880 redo-
visades huset med ungefär samma storlek som nu. Byggnaden 
anses vara ombyggd på 1860-talet och möjligen kan det ha varit 
då som huset fick nuvarande rumsindelning. Huset innehöll, 
enligt Mjölner, tre rum och kök samt gång och veranda och bär 
mycket prägel av tvåkammarhus i planlösningen. På vinden 
fanns på 1940-talet, två rum. Västra gaveln blev svedd vid den 
stora branden 1928. 1810 bodde fiskaren Olof Jacobsson (f 
1772) här med sin hustru Brita (f.1770) och med fadern Jacob 
(f. ca 1736). Ägare på 1940-talet var sömmerskan Emilia Karls-
dotter, kallad “Emelie- Kajs”, eller “Kajse- Meli” och barnbarn-
sbarn till Olof och Brita.  
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med källare. Huset har en 
stomme av liggande timmer på en spritputsad grund. Fasaden 
är klädd med blå locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren 
är vita, sidohängda, kopplade, spröjsade tvåluftsfönster. Äl-
dre exteriöra snickerier finns bevarade såsom dörromfattning 
av karaktäristisk Fjällbackamodell, äldre pardörr, förstukvist, 
hålkälslist under tak samt profilerade fönsteromfattningar mot 
väster. Äldre interiöra detaljer finns bevarade såsom en kake-

Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med två huskroppar. Huset 
har en korsformad plan motsvarande det västsvenska dubbel-
husets, innehållande kök, rum samt två diagonalställda kamrar 
kring en centralt placerad murstock. Ursprungsdelen, närmast 
gatan är uppförd i liggande timmer och fasaden är klädd med 
locklistpanel med profilerad åslist. Den nya huskroppen har 
en balkong åt gatan samt taklätta åt väster. Fönstren är vita, 
sidohängda, kopplade tvåluftsfönster med spröjsar. Fönste-
romfattningarna är enkla, oprofilerade och målade mörkgröna. 
På båda taken ligger tvåkupigt lertegel.
Värde att bevara: Husets volym och småskalighet.
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 
förändringar men har trots detta ett kulturhistoriskt värde som 
ingående i en värdefull miljö. Ursprungsdelen visar genom sin 
placering, orientering och utformning på det karaktäristiska 
bebyggelsemönstret i Fjällbacka. Eventuella ytterligare till-
byggnader bör utformas och placeras i enlighet med byggnad-
straditionen i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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lugn. 
Värde att bevara: Byggnadens panel samt äldre dörrar, fönster 
och ursprungliga yttre snickerier. Vid byte av dessa detaljer bör 
nya utföras i samstämmighet med originalet. 
Motivering:  Byggnaden har förändrats något, bl a genom 
tillkomsten av ett taklyft samt en balkong åt gatan, men har 
alltjämt mycket av sin tidskaraktär från 1800-talets slut bevarad. 
Byggnaden visar genom sin placering, orientering och utformn-
ing på det karaktäristiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka. 
Eventuella tillbyggnader bör utformas och placeras i enlighet 
med byggnadstraditionen i Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 127:1 
Södra Hamngatan 10

Byggår: 1932
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Hajen 1/ nr 232 eller 233
Buscks karta 1880: nr -
Historia: Huset är uppfört efter branden 1928. Kan vara hus nr 
232 (på 1940-talet ägt av R Stene) eller 233 (på 1940- talet ägt 
av Erik Jansson och innehållande affär, bageri med glasstill-
verkning). På äldre fotografi kan man se att husets fasad var 
klädd med stående locklistpanel, fönstren var spröjsade (tre ru-
tor i varje båge). Frontespisen mot vägen fanns, den mot berget 
var mindre än den är idag. Den mycket lilla trädgården runtom 
huset var delvis avgränsad med ett nätstaket. Husets fasad var 
vid inventeringen 1990-91 klädd med asbestcementskivor och 
fönstren var ospröjsade en-, två- samt treluftsfönster. Huset har 
renoverats sedan inventeringen 1990-91. Fönstren, fasadkläd-
seln är utbytta och gavelsidofönstren är borttagna.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan på en källarvåning. Huset är 
byggt med regelstomme på en grund av kvaderhuggen granit. 
Fasaden är klädd med ny, vit, locklistpanel med profilerad lock-
list. Fönstren är nya isolerglas med äldre spröjsindelning, efter-
liknande korspostfönster med smårutor. I källarvåningen sitter 
höga treluftsfönster, ospröjsade. Fönsteromfattningarna är vita, 
enkla och oprofilerade. Byggnaden har en frontespis åt gatan, 
en balkong på öst- gaveln samt en taklätta samt en större veran-
datillbyggnad åt berget. En originell dekoration i form av en haj 
är inhuggen på den våningshöga stengrunden. Huset omges av 
en liten trädgård som avgränsas med vitt spjälstaket.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, avsaknad av 
profileringar och snickarglädje.
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Motivering: Eventuella tillbyggnader bör utformas och placeras 
i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt husets 
ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III



Kulturhistorisk bebyggelseinventering - Fjällbacka 2011      139

6.3.3 Strömmingen - Södra Hamngatan 5-9
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FJÄLLBACKA 148:3 
Södra Hamngatan 5

Byggår: 1807 (enl fastighetsägaren vid inventeringen 1990-91), 
1842 enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Strömmingen 3/ nr 92 (år 
1880), nr 236 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 90
Historia: Ursprungligen ett litet hus, vars långsida i dag är 
gavel mot gatan. Jacob Hellberg byggde till huset under 1850-
talet med övervåning och magasin mot havet. Olof Widgren 
hade postkontor under 1875-1886. Sondottern Hilma Åker-
ström och blivande maken Alfred Dahlgren köpte huset 1887. 
Efter makens död 1901 fortsatte Hilma verksamheten till 1917. 
Fjällbackas första kooperativaffär hyrde av Hilma under tiden 
1917-1935. Huset, som i folkmun kallades Dahlgrens Magasin 
klarade sig vid branden 1928 med svedd södersida. Alla hus 
söder om förstördes. 1941-1970 övertogs huset av äldste sonen 
Carl-Anders och Jenny Dahlgren. Huset fick den storlek det har 
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FJÄLLBACKA 148:2 
Södra Hamngatan 7

Byggår: 1970-tal
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Strömmingen 2/ nr -
Buscks karta 1880: -
Historia: -
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med regelstomme och bet-
onggrund i typisk 1970-tals villaanda med lågt väggliv. Fasaden 
är klädd med ljusgul lockpanel. 
Värde att bevara: -
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning: -

i dag. Kakelugnar och skorsten togs bort, men en falsk skryts-
korsten i plåt fanns länge kvar. Huset beboddes endast sommar-
tid och så även i dag.
Beskrivning: Numera bostadshus i 2 1/2  plan. Byggnaden är i 
markplan mot gatan uppförd på det ursprungliga timmerhuset 
medan huvudelen är i resvirke och spontad plank. Fasaden är 
klädd med lockpanel med kälad kant mot locken. Efter bran-
den ersattes väggen mot söder med locklistpanel. En lufts 
fönster är tillverkade omkring 1850-talet och är sidohängda 
spröjsade, målade i en mörkgrön kulör. Fönsteromfattningarna 
är vita, enkla och utan profil. Taket är nylagt 2006 och den 
falska plåtskorstenen saknas. Äldre exteriöra snickerier finns 
bevarade såsom en pardörr med överljusfönster vid gaveln mot 
gatan tillverkad i slutet av 1700-talet, när timmerhuset byggdes. 
Familjen ägnar själv stort intresse för att huset skall finnas kvar 
trots stora bekymmer med att bottenplanet tidvis står under 
havsvatten. Huset är endast beboeligt under sommarhalvåret.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, ålderdomlig 
fasadpanel, äldre dörrar, fönster och ursprungliga yttre snick-
erier. Värdena bör bevaras så långt möjligt. Vid byte av dessa 
detaljer bör nya utföras i samstämmighet med orginalet. 
Motivering: Byggnadens karaktär är mycket välbevarad. Hu-
set är en karaktärsfull och särpräglad byggnad och utgör en 
mycket viktig beståndsdel i den tätbebyggda miljön i centrala 
Fjällbacka. Eventuella tillbyggnader bör utformas och placeras 
i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka. Tillbyggnader 
såsom takkupor bör undvikas.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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FJÄLLBACKA 116:1 
Södra Hamngatan 9

Byggår: 1932
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Strömmingen 1/ nr -
Buscks karta 1880: -
Historia: Uppfört efter branden 1928.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med en regelstomme. Fasa-
den är klädd med locklistpanel med 1920-30-talets karaktäris-
tiskt rundade locklist. Byggnaden har en frontespis åt sydväst 
samt förstu och balkong åt samma håll samt ytterligare en bal-
kong utmed nordvästgaveln. Fönstren är sidohängda, kopplade, 
spröjsade tvåluftsfönster. Huset har rektangulära, ospröjsade 
gavelsidofönster. Fönsterbågarna är målade i en ljusblå kulör. 
Åt havet sitter ospröjsade, sk perspektivfönster. Fönsterom-
fattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger 
tvåkupigt lertegel.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, locklistpan-
elen, fönsterutformningen (de spröjsade fönstren), husets enkla 
utformning med oprofilerade omfattningar.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella tillbyg-
gnader bör utformas och placeras i enlighet med byggnadstradi-
tionen från 1930-talet i Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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6.3.4 Skeppet/ Barken/ Kostern - Södra Hamngatan 13-31
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FJÄLLBACKA 141:4
Södra Hamngatan 13

Byggår: Kring 1930
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Skeppet 4/ nr 128
Buscks karta 1880: -
Historia: Uppfördes kring 1930 efter branden 1928. Ägare var 
familjen Dorthé, som på tomten drev en konservindustri. Här 
lades Fjällbackaansjovis in. På tomten finns dels bostadshuset 
och dels två byggnader vid vattnet som kan knytas till verksam-
heten. Den västligaste belägna fungerade som magasin för 
förvaring av konservburkar och den andra utgjorde själva fab-
riken. Tillverkningen här pågick fram till början av 1950-talet. 
Renovering av bostadshuset pågick vid fotodokumentation 
2006. Sedan 1990-91 års inventering har huset fått nya fönster, 
ny fasad, ny förstukvist på norra gaveln samt nya entrédörr och 
balkong utmed fasaden åt väst.
Beskrivning: Bostadshuset är ett av de större utmed Hamn-
gatan och har fyra rum och kök i nedervåningen och sex rum i 
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FJÄLLBACKA 141:2 
Södra Hamngatan 15

Byggår: Kring 1930
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Skeppet 2/ nr 131
Buscks karta 1880: -
Historia: Uppfört kring 1930 efter branden 1928. Huset up-
pfördes av Robert Åkerström. Åkerström var båtbyggare i Fjäll-
backa och hans båtar har än idag ett rykte om sig att vara bland 
de bästa. Gavelsidofönstren, nockfönstren samt tvåluftsfönstren 
åt nordost har tillkommit efter inventeringen 1990-91, likaså 
altanen åt nordväst. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset är up-
pfört med regelstomme på en grund av kvaderhuggen granit. 
Fasaden är klädd med vit locklistpanel med locklist av rundad 
1920- talstyp. Fönstren är nya, sidohängda, spröjsade, kopplade 
tvåluftsfönster. Huset har sidliggare och kvadratiska, spröjsade 
gavelsidofönster samt spröjsade lunettfönster i nocken. Fönste-
romfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger 
tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade.  
Entrén går via en tillbyggd mindre förstu med småspröjsade 
fönster på husets nordöstra sida. Huset har en långsmal tomt, 
avgränsad med vitt spjälstaket, som sträcker sig mellan Södra 
Hamngatan och havet.
Värde att bevara: Byggnadens tidstypiska karaktär, t ex av-

övervåning. Huset är uppfört med regelstomme på en grund av 
kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel 
med locklist av rundad 1920-talstyp. Byggnaden har frontespis-
er åt båda långsidor samt balkong åt sjön. Fönstren är nya vita, 
pivothängda fönster med korspostindelning. Fönsteromfattnin-
garna är vita, enkla och oprofilerade. Entrén går via en tillbyggd 
förstu på husets nordöstra sida. Magasinet, som fungerade som 
lager, har en rödmålad fasad med locklistpanel samt mindre, 
vita, spröjsade fönster. Utmed norra fasaden finns vitmålade 
portar. Den fd fabriken har en vitmålad fasad med locklistpanel 
och nyare vita, spröjsade fönster. Huset har en långsmal tomt 
avgränsad med staket och häckar.
Värde att bevara: Bostadshusets tidstypiska karaktär, t ex av-
saknad av snickarglädje, den branta takvinkeln. Magasinens en-
kla utformning bl a med brädportar, avsaknad av snickarglädje. 
Motivering: Bostadshuset har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Magasinen är mycket 
välbevarade från sin tillkomsttid. Eventuella tillbyggnader bör 
utformas och placeras i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II (magasinen), klass II 
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FJÄLLBACKA 141:1 
Södra Hamngatan 17

Byggår: 1929
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Skeppet 1/ nr 132
Buscks karta 1880: -
Historia: Uppfört 1929 efter branden året innan.  Huset ägdes 
på 1940-talet av Axel Pålsson, sjöman. Vid inventeringen 1990-
91 saknade huset gavelsidofönstren och nockfönstren åt nord-
väst, mot havet, samt altanen åt samma håll.
Beskrivning: Bostadshus i 1 ½ plan med källare. Byggnaden 
är uppförd med regelstomme på en grund av kvaderhuggen 
granit. Fasaden är klädd med ljusgul locklistpanel med locklist 
av rundad 1920-talstyp. Fönstren är till viss del äldre enkelglas, 
vita, sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster. Åt norr, mot havet 
sitter kvadratiska, ospröjsade gavelsidofönster, samt nockfön-
ster. Huset har sidliggare, Fönsteromfattningarna är vita, enkla 
och oprofilerade. Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade. 
Huset har en smal, med vitt spjälstaket avgränsad, tomt som 
sträcker sig mellan Södra Hamngatan och havet.
Värde att bevara: Byggnadens tidstypiska karaktär, t ex av-
saknad av snickarglädje, den branta takvinkeln.
Motivering: Byggnaden är mycket välbevarad från sin tillkom-
sttid. Eventuella tillbyggnader bör utformas och placeras i en-
lighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt med hänsyn 
till husets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

saknad av snickarglädje, den branta takvinkeln.
Motivering: Byggnaden är mycket välbevarad från sin tillkom-
sttid. Eventuella tillbyggnader bör utformas och placeras i en-
lighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt med hänsyn 
till husets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

FJÄLLBACKA 121:9 
Södra Hamngatan 19

Byggår: Omkring 1930
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Barken 9/ nr 133
Buscks karta 1880: -
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Historia: Uppfört efter branden 1928. Ursprunglig ägare var 
Josefina ”Fina” Hansson, baderska till yrket och tidigare hush-
ållerska på Hjärterön. Till fastigheten hör också en gäststuga 
som vid 1990-91 års inventering var ett garage. Gavelsidofön-
stren samt altanen åt havet har tillkommit efter inventeringen 
1990-91.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med källare. Byggnaden är 
uppförd med regelstomme på en grund av kvaderhuggen granit. 
Fasaden är klädd med ny locklistpanel med locklist av rundad 
1920-talstyp. Fönstren är nya pivothängda fönster med spröjsin-
delning. Fönsteromfattningarna är mörkblå, enkla och oprofil-
erade. Åt norr, på gaveln, finns en relativt nybyggd altan och 
balkong. 
Värde att bevara: Byggnadens tidstypiska karaktär, t ex av-
saknad av snickarglädje, den branta takvinkeln.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har ändå 
något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella till-
byggnader bör utformas och placeras i enlighet med byggnad-
straditionen i Fjällbacka samt med hänsyn till husets ursprungs-
karaktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 121:8 
Södra Hamngatan 21

Byggår: Omkring 1930
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Barken 8/ nr 134
Buscks karta 1880: -
Historia: Byggnaden är uppförd av en i släkten Dorthé och 
ägare under 1940-talet var Arthur Westerberg, lots. Sedan in-
venteringen 1990-91 har altan byggts åt norr mot havet.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med källare. Byggnaden är 
uppförd med regelstomme på en grund med kvaderhuggen gra-
nit. Fasaden är klädd med ljusgul rundad locklistpanel.
Värde att bevara: Byggnadens tidstypiska karaktär, t ex av-
saknad av snickarglädje, den branta takvinkeln.
Motivering: Byggnaden är relativt välbevarad från sin tillkom-
sttid. Eventuella tillbyggnader bör utformas och placeras i en-
lighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt med hänsyn 
till husets ursprungskaraktär.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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FJÄLLBACKA 165:51 -”Telegrafhuset”
Södra Hamngatan 23

Byggår: 1807
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka strandområde/ 
Kvarteret Barken/ nr 63 (år 1880), nr 136 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 36
Historia: Huset kallas “Telegrafhuset”, efter den 1868 inrättade 
telegrafstationen. I ett äldre hus på platsen bodde lotsen och 
silluppköparen Hans Simonsson (1753- 1806). 1807 byggdes 
det befintliga huset av hans son, Sjökapten Christian Hans-
son (1783-1854) som var gift med Inger Helena f Börjesdotter 
(1783-1874) från Veddö. Till huset hörde en lång ladugårdsbyg-
gnad indelad i lada, stall, svinhus, vedbod, fähus med fyra bås, 
fårkätte och sjöbod. Det fanns också en trädgård med nio aplar. 
1858 köptes huset av Skepparen Petter Olsson Bruce (1822-
1882) och hans hustru Aurora f Dahlin (f 1836). 1865 rev han 
stall och ladugård och byggde den nuvarande långa boden, där 
det varit gallerförsett häkte, då häradsting hölls i huset tvärs 
över gatan. Mellan åren 1864-75 var poststationen inrymd i hu-
set och mellan 1868- 1925 var det telegrafstation. Huset köptes 
in av municipalsamhället 1919. 1925-1964 var det Telefonsta-
tion i byggnaden. Kville Hembygdsarkiv hade sin första lokal 
här. Det fanns ett skrädderi i bottenvåningen. Byggnaden finns 
dokumenterad i form av uppmätningsritningar och fasadavrit-
ningar från såväl 1920 som 1943. Vid det här huset stoppades 
branden den 12 maj 1928 genom sprängning av två intillig-
gande hus. Huset är ombyggt och inrett till lägenheter och ägs 
av Tanums kommun.
Till bostadshuset finns en vinkeltillbyggnad med bodar mm 
samt häkte med gallerförsedda fönster.  
Beskrivning: Numera bostadshus med lägenheter i 2 hela plan 
med vind. Byggnaden är uppförd i liggande timmer på en sprit-
putsad grund. Fasaden är klädd med ljusgul locklistpanel med 
bred kälad list. Fönstren är sidohängda, kopplade, spröjsade  
tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarnas över- och nederstycken 
är profilerade, sidostyckena är oprofilerade. Såväl fönster-
bågarna som omfattningarna är vita. På taket ligger tvåkupigt 
lertegel. Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade. Huset har 
sexdelad planlösning, dock ej salsplansform, i två fulla våningar 
med vind. Äldre exteriöra snickerier finns bevarade såsom pro-
filerade fönsteröver- och nederstycken, dörr med överljusfön-
ster och välvt dörröverstycke. 
Värde att bevara: Byggnadens volym och proportioner, av-
saknaden av taköverhäng, fasadpanel samt äldre dörrar, fönster 
och ursprungliga yttre snickerier. Vid byte av dessa detaljer bör 
nya utföras i samstämmighet med originalet. 
Motivering:  Byggnaden är exteriört mycket välbevarad. Huset 
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FJÄLLBACKA 165:4
Södra Hamngatan 25

Byggår: trol 1700-tal
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka Strandområde 
3:4/ nr 61 (år 1880), nr 137 (år 1900) 
Buscks karta 1880: nr 37
Historia: Omkring år 1900 ägdes huset av fröken Kristine Lun-
dgren. Ägdes på 1940-talet av Hanna Bruce. Huset innehöll 
då rum, kammare och förkök. Kammaren tillbyggdes 1865 av 
Johan Dorthé för att hysa vadlag från Hasselösund. Huset kan 
härstamma från 1700-talet. Huset finns dokumenterat i form 
av en uppmätningsritning från 1920. Enligt äldre fotografi har 
förstutillbyggnaden tillkommit under senare tid.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan på enkel bredd. Byggnaden 
är uppförd i liggande timmer på en låg stengrund. Fasaden är 
klädd med röd locklistpanel med rundad list av 1920-talstyp. 
Fönstren är äldre sidohängda, en-, två- och treluftsfönster med 
spröjsar. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. 
Byggnaden har en förstuutbyggnad åt gatan samt två taklättor 
och en utbyggnad åt sjön. På taket ligger tvåkupigt lertegel. 
Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fönsterut-
formningen och husets enkla utformning.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden visar ge-
nom sin placering, orientering och utformning på det karaktäris-
tiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka och är dessutom ett ex-
empel på de mycket små stugor som var den vanliga hustypen 
under 1800-talets mitt. Eventuella tillbyggnader bör utformas 
och placeras i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

är en karaktärsfull och särpräglad byggnad och utgör en vik-
tig beståndsdel i den tätbebyggda miljön i centrala Fjällbacka. 
Tillbyggnader såsom frontespiser, takkupor och balkonger skall 
undvikas. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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FJÄLLBACKA 165:53 
Södra Hamngatan 27

Byggår: 1842
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka Strandområde 
3:53/ Kvarteret Barken/ nr 80 (år 1880), 138 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 38
Historia: Huset ägdes omkring år 1900 av Hilmer Johansson, 
Johan Mjölners far. Huset uppfördes av Johan Mjölners farfar 
fiskaren Johannes Olsson “Mjölnare”, 1842. Huset modernise-
rades 1936 och fick då en hög källare innehållande tvättstuga 
och matkällare. Johan Mjölner var fiskeriuppsyningsman, 
nämndeman och mycket engagerad hembygdsforskare.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med källare. Byggnaden är 
uppförd i liggande timmer på en grund av mönstrad betongsten. 
Fasaden är klädd med ockragul locklistpanel med rundad lock-
list. Fönstren är vita, sidohängda, kopplade, spröjsade tvåluft-
fönster. Huset har rektangulära gavelsidofönster. Fönsterom-
fattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger röda 
betongpannor. Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade.
Värde att bevara: Husets klassicistiska 1930-talskaraktär med  
spröjsade fönster och enkla linjer.
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 
förändringar men har trots detta ett kulturhistoriskt värde som 
ingående i en värdefull miljö. Byggnaden har bibehållit mycket 
av sin prägel från ombyggnaden på 1930-talet. Eventuella till-
byggnader bör utformas och placeras i enlighet med byggnad-
straditionen i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 121:4 
Södra Hamngatan 29

Byggår: 1873
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Barken 4/ nr 80½ (år 1880), 
nr 139 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 39
Historia: Omkring år 1900 ägdes huset av August Johansson. 
Huset skall vara byggt 1873 för August Johansson, mjölnare. 
Huset är ett dubbelhus med rum och kök samt två kammare, 
Det renoverades 1947 av Magnus Magnusson från Mörhult som 
bl a lyfte huset och byggde källare under. Det utdragna mittpar-
tiet åt nordväst och förstukvisten åt sydost har tillkommit efter 
1990-91 års inventering.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med källare. Byggnaden är 
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uppförd i liggande timmer och fasaden är klädd med vit lock-
listpanel med oprofilerad list. Källargrunden är av kvaderhug-
gen granit. Det nya utdragna mittpartiet åt nordväst har även 
det en grund av kvaderhuggen granit. Fönstren är äldre, sido-
hängda, kopplade, spröjsade två- och treluftsfönster, målade i 
en grön kulör. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofil-
erade. På taket ligger nytt, tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är 
vita, enkla och oprofilerade. Den nya förstukvisten åt sydost har 
figursågat räcke och detaljer under taket.
Värde att bevara: Husets klassicistiska 1940-talskaraktär med 
spröjsade tvåluftsfönster och enkla linjer.
Motivering: Byggnaden har förändrats i samband med renover-
ingen 1947 samt vid den senaste ombyggnaden, men har 
mycket av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella 
tillbyggnader bör utformas och placeras i enlighet med byg-
gnadstraditionen i Fjällbacka. Byggnaden visar genom sin plac-
ering, orientering och utformning på det karaktäristiska bebyg-
gelsemönstret i Fjällbacka.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 132:1
Södra Hamngatan  31

Byggår: 1873
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Kostern 1/ nr 61½ (år 
1880), nr 140 (år 1900).
Buscks karta 1880: nr 40
Historia: I en takbjälke i huset finns följande inristat: “Up sat. 
16/7: 1862: AF. CII: S:F”. I en uppgift för bostadsutredningen 
på 1940-talet anges husets ålder till 1873 då det uppfördes på 
gården Bräcke för att senare demonteras och återuppföras på 
denna plats. Huset har en planform innehållande två rum, kam-
mare, två kök och förstu. Kammaren uppges ursprungligen ha 
varit ett redskapsskjul som senare isolerats. Kring 1940-talet 
användes en del av huset för uthyrning vilket förklarar de två 
köken. Huset är ombyggt invändigt. I södra gaveln satt tidigare 
parställda fönster på andra plan och två fönster på nedre plan 
istället för tre. Det har även tillkommit fler fönster åt nordväst. 
Sedan fotodokumentation 2006 har huset försetts med balkong 
åt nordväst och kryssräcken istället för ett tätt räcke på altanen.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med en stomme av liggande 
timmer i dubbel bredd. Fasaden är tilläggsisolerad och klädd 
med ny locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är sidohän-
gda, kopplade, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna 
är enkla och oprofilerade. Fönsterbågarna är målade i guldockra 
kulör och omfattningarna är blå. Huset har rektangulära os-
pröjsade gavelsidofönster åt söder. På taket ligger äldre betong-
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pannor. Vindskivorna är blå och har en figursågad dekoration. 
Äldre exteriöra snickerier finns bevarade såsom taktassar samt 
“Fjällbackaportik”. Den befintliga dörren är ny men dess ut-
formning är i överensstämmelse med den ursprungliga. En fron-
tespis har i sen tid tillkommit åt nordväst. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, de äldre 
snickerierna, entrén åt gatan.
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 
förändringar men har trots detta ett kulturhistoriskt värde som 
ingående i en värdefull miljö. Eventuella tillbyggnader bör 
utformas och placeras i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka. Byggnaden visar genom sin placering, orientering 
och utformning på det karaktäristiska bebyggelsemönstret i 
Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 134:9 
Sälviksvägen 2

Byggår: 
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Kuttern 9/ nr 55½ (år 
1880), nr 141 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 41
Historia: Huset ägdes omkring år 1900 av Richard Johansson. 
Huset var 1990-91, relativt nyrenoverat och inga äldre profil-
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FJÄLLBACKA 134:10 
Sälviksvägen 4

Byggår: Omkring 1880
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Kuttern 10/ nr 60¾ (år 
1880), nr 142 (år 1900)
Buscks karta 1880: -
Historia:  Huset ägdes omkring år 1900 då av änkan Johanna 
Mathilda Bruce. På 1940-talet ägdes det av sonen, fiskaren 
Hugo Bruce. Han var född i huset 1887. Huset skall ha byg-
gts kring 1880 åt dennes fader Carl Julius Olsson av Karl 
Dahlqvist. Frontespisen och balkongen ovanpå glasverandan 
har tillkommit efter inventeringen 1990-91.
Beskrivning: Huset är ett tvåkammarhus, en karaktäristisk hu-
styp i Fjällbacka, och innehåller en förstu flankerad av två rum 
på framsidan samt kök och kammare och svale åt baksidan. 
Ingång till framsidan sker via en mindre veranda och på baksi-
dan har en ny förstu nyligen uppförts, väl anpassad till det äldre 
huset. Byggnaden är uppförd i liggande timmer och klädd med 
vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är kopplade, 
spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarnas över- och 
nederstycken är profilerade. Äldre exteriöra snickerier finns be-
varade såsom fönsteromfattningar, vindskivor och taklist. Taket 
är täckt med enkupigt tegel. 
Ett mindre uthus ligger också på tomten, som består av berg. 

erade utvändiga snickerer finns kvar.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan med källare. Huset har en 
stomme av timmer i dubbel bredd och en grund av kvaderhug-
gen granit. Fasaden är klädd med ljusblå profilerad stående 
locklistpanel. På framsidan, mot hamnen, finns veranda med 
ett utdraget mittparti med glasveranda och balkong, och på 
baksidan ett trapphus. Fönstren är kopplade, spröjsade, sido-
hängda tvåluftsfönster. Huset har rektangulära, ospröjsade gav-
elsidofönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofil-
erade. På taket ligger bruna betongpannor. Vindskivorna är vita, 
enkla och oprofilerade.
En lillstuga av något yngre datum finns också på tomten. 
Oprofilerad locklistpanel men i övrigt likadan exteriör som 
bostadshuset. 
Värde att bevara: Husets volym, fönsterutformningen, veran-
dan.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden visar ge-
nom sin placering, orientering och utformning på det karaktäris-
tiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka. Eventuella tillbyggnader 
bör utformas och placeras i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 134:11 
Sälviksvägen 6

Byggår: 1830-tal
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Kuttern 11/ nr 53 (år 1880), 
nr 143 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 13
Historia: Huset ägdes omkring år 1900 av August Wahlberg. 
På 1940-talet ägdes det av sonen och handlanden Olle Wahl-
berg, född 1885 i huset. Huset skall vara byggt av August 
Wahlbergs far på 1830-talet som ett enkelhus, och ombyggt till 
dubbel bredd under 1860-talet. Huset hade på 1940-talet kök 
och kammare mot baksidan och två rum mot framsidan. Idag 
är köket flyttat till framsidan. Huset renoverades vid fotodoku-
mentation 2006. Bland annat tillkom frontespis, balkong och 
en ny glasveranda. Fönstren i den tidigare glasverandan hade 
tredelade bågar. Vid 1990-91 års inventering var husets fönster-
bågar ljusblå och taket var täckt av tegelimiterande plåt. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan i dubbel bredd. Byggnaden 
är uppförd i liggande timmer på en putsad grund. Fasaden är 
klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är 
nya, sidohängda, kopplade, spröjsade tvåluftsfönster. På framsi-
dan finns en veranda och en mindre utbyggd snedtäcka på bak-
sidan. På taket ligger enkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, 
enkla och oprofilerade.  
Värde att bevara: Fönsterutformningen, gavelsidofönstren
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har ändå 
något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden 
visar genom sin placering, orientering och utformning på det 
karaktäristiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka. Eventuella till-
byggnader bör utformas och placeras i enlighet med byggnad-
straditionen i Fjällbacka samt med hänsyn till husets ursprungs-
karaktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Trappor leder från vägen upp till huset. 
Värde att bevara: Byggnadens panel samt äldre dörrar, fönster 
och ursprungliga yttre snickerier bör bevaras så långt möjligt. 
Vid byte av dessa detaljer bör nya utföras i samstämmighet med 
originalet. 
Motivering: Huset är relativt välbevarat, och visar genom sin 
placering, orientering och utformning på det karaktäristiska 
bebyggelsemönstret i Fjällbacka. Eventuella tillbyggnader bör 
utformas och placeras i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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FJÄLLBACKA 134:12 
Sälviksvägen 8

Byggår: Troligen omkring 1900.
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Kuttern 12/ nr 58½ (år 
1880), nr 144 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 12
Historia: Huset ägdes omkring år 1900 av sjömannen Olof 
Andersson. För närvarande finns ingen uppgift om byggnadsår. 
Vid inventering 1990-91 och vid fotodokumentation 2006 var 
huset gulmålat. 1990-91 satt det ett sk perspektivfönster på an-
dra plan i det då framskjutna mittpartiet. Vid något tillfälle har 
man dragit in mittpartiet i övre plan och istället gjort balkongen 
ovanpå glasverandan. Takkuporna har också tillkommit efter 
1990-91. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan i dubbel bredd. Byggnaden 
är uppförd i liggande timmer på en spritputsad grund. Fasaden 
är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren 
är sidohängda, kopplade, spröjsade tvåluftsfönster. Huset har 
rektangulära gavelsidofönster. Fönsteromfattningarna är profil-
erade. Många äldre exteriöra snickerier finns bevarade, såsom 
fönsteromfattningar, mm, och framförallt ett profilerat tandsnitt 
vid takfoten, mycket väl utfört. 
Huset innehåller tre rum och kök nere samt hall, och har en 
mindre förstuutbyggnad på baksidan. På framsidan mot vägen 
finns en tvåvånings veranda med stora sentida perspektivfönster 
samt två sentida släpkupor på var sida om en frontespis med 
balkong.
Värde att bevara: Den parställda fönsterplaceringen på 
framsidan. Byggnadens panel samt äldre dörrar, fönster och 
ursprungliga yttre snickerier bör bevaras så långt möjligt. Vid 
byte av dessa detaljer bör nya utföras i samstämmighet med 
originalet. 
Motivering: Byggnaden har förändrats under 1900-talet, men 
har ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Even-
tuella tillbyggnader bör utformas och placeras i enlighet med 
byggnadstraditionen i Fjällbacka samt med hänsyn till husets 
ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 165:49
Kvarnbergsvägen 2

Byggår: 1848
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka strandområde 
3:49/ Snipan/ nr 53½ (år 1880), nr 127 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 14
Historia: Omkring år 1900 ägdes huset av arvingarna efter 
Aron Bruce. Huset skall vara byggt 1848 av Aron Bruce, en-
ligt Stubelius frågelistor. Huset byggdes om 1927 då Gunnar 
Engström från Eskilstuna flyttade in. Då uppfördes också den 
lillstuga som står tvärs över vägen. Den användes enligt uppgift 
som bostad under sommaren, då man hyrde ut bostadshuset 
till sommargäster. Huset var tidigare vitt men vid 1990-91 års 
inventering var det rött. Vid 2006 års fotodokumentation var 
det målat i dagens kulör, ljusgrått. Taket var 1990-91, klätt med 
röda betongpannor. Fyrluftsfönstren som sitter mitt på fasaden i 
båda plan åt nordväst har tillkommit efter 1990-91. Tidigare satt 
det ett treluftsfönster på andra plan likt det som sitter på sydväs-
tra gaveln. Åt trädgården till, mot sydost så fanns det, 1990-91 
ett mindre taklyft med balkongdörr till en balkong. Såväl tak-
lyftet som balkongen har vid senare tillfälle breddats till dagens 
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FJÄLLBACKA 165:22 
Södra Hamngatan 26

Byggår: Trol omkring 1880
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka strandområde 
3:22/ nr 52 (år 1880), nr 126 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 15
Historia: Huset ägdes omkring år 1900 av sjömannen Martin 
Antonsson. Uppfört enligt ägaren “för 110 år sedan” (sagt år 
1990-91, dvs omkr 1880). En tidning från 1890 är funnen i 
huset. Planlösningen är idag förändrad, men Stubelius fråge-
lista från 1940-talet visar det karaktäristiska tvåkammarhuset, 
med två rum åt gatan samt hall, och mot baksidan kök, kam-
mare och förstu. Huset har också fyra fönster på framsidan, och 
byggnadstiden kring 1880-90 verkar mycket rimlig, även om 
Stubelius frågelista anger att huset fanns redan 1830.  Huset är 
ett fd tvåkammarhus, invändigt ombyggt 1980. Vid 1990-91 års 
inventering var fönsteromfattningarna blåmålade. Taklyftet på 
husets sydöstra sida har tillkommit efter 1990-91.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan i dubbel bredd. Byggnaden 
är uppförd i liggande timmer på en grund av kvaderhuggen gra-
nit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. 

mått. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Huset är 
uppfört i liggande timmer på en grund av kvaderhuggen ga-
nit. Fasaden är klädd med ljusgrå locklistpanel med profilerad 
åslist. Fönstren är vita, sidohängda korspostfönster, såväl nya 
som gamla. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och opro-
filerade. Huset har sidliggare under takfoten åt norr. Huset är 
nyligen renoverat, och äldre snickerier saknas utvändigt. Mot 
hamnen finns en frontespis och asymmetriskt placerad på bak-
sidan finns en veranda med balkong över. Verandans hörn är 
avfasade. Taket är täckt med tvåkupigt enkupigt lertegel. Vind-
skivorna är vita, enkla och oprofilerade. Fastigheten har en liten 
kilformad tomt, klädd med trädäck och avgränsad mot Kvarn-
bergsvägen med ett högt, vitmålat spjälstaket.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fönsterut-
formningen, den enkla utformningen, uthuset och dess enkla 
utformning.
Motivering: Byggnaden har förändrats, men har ändå något av 
sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden visar genom 
sin placering, orientering och utformning på det karaktäristiska 
bebyggelse- mönstret i Fjällbacka. Eventuella ytterligare förän-
dringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i Fjäll-
backa samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. 

Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 165:3 
Södra Hamngatan 24

Byggår: 
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka strandområde 
3:3/ nr 51 (år 1880), nr 125 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 16
Historia: Huset ägdes omkring år 1900 av Alfred Olsson. In-
vändigt renoverat på 1920-talet då huset övergick i sommar-
gästers händer. Sjöboden “Alene” vilken idag är belägen strax 
öster om bryggan ut till Badhusholmen, skall tidigare ha hört 
hit. På äldre fotografi kan man se att entrédörren i förstun med 
välvt tak, tidigare gick ut i gatan istället för som idag in mot 
trädgården. Dessutom har vindsfönstret tidigare varit ett stående 
tvåluftsfönster istället för som idag, ett liggande. Vid inventer-
ingen 1990-91 var huset vitt med blå snickerier. Hela tillbyg-
gnaden på baksidan har tillkommit efter 1990-91.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan i enkel bredd. Byggnaden 
är uppförd i liggande timmer på en grund av tuktad fältsten. 
Fasaden är klädd med vit locklistpanel med med profilerad 
åslist. Fönstren är mestadels nya, spröjsade, sidohängda, kop-
plade, rödmålade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är 
enkla, oprofilerade och målade i en guldockra kulör. Taket är 
täckt med såväl röda betongpannor som tvåkupigt lertegel. På 
gaveln finns en förstu med välvt tak och “solstrålemönster” 
i gavelfältet, en typ av förstu som tidigare varit mer vanlig i 
mellersta och norra Bohuslän. Mot trädgården, åt sydost, har 
man byggt till huset med ett framskjutet mittparti som dessutom 
har fått tillbyggnader på sidorna. Trädgården som finns bakom 

Fönstren är parställda åt gatan och är nya, sidohängda, kop-
plade, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarnas över-
stycken är profilerade, de övriga är oprofilerade. Omfattnin-
garna är målade grå. Taket är täckt med enkupigt tegel och på 
framsidan finns två mindre takkupor, en med balkong framför. 
På baksidan finns ett taklyft. På tomten finns också en lillstuga 
och en bod av yngre datum.  
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, de parställda 
fönstren åt gatan. 
Motivering: Byggnaden har förändrats, men har ännu något 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad exteriört. Byggnaden 
visar genom sin placering, orientering och utformning på det 
karaktäristiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka. Eventuella 
ytterligare förändringar bör utformas i enlighet med byggnad-
straditionen i Fjällbacka samt med hänsyn till husets ursprungs-
karaktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 146:14 - “Strömstenska huset”
Södra Hamngatan 22

Byggår: 1804
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Snipan 14/ nr 50 (år 1880), 
nr 122 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 17
Historia: På denna plats stod tidigare ett annat hus som byg-
gdes omkring 1750, av Coopvardikaptenen Olof Christoffers-
son Bruce (1710-1777). På tomten hade han en ladugård och en 
torkbod för lin. Han ägde dessutom tre sjöbodar. På 1720-talet 
kom skepparen Jon Falck till Fjällbacka vars efterkommande 
har spelat en betydelsefull roll i samhället. Jons sonson, skep-
paren och borgaren Andreas Falck (1774-1832) köpte fastighet-
en och byggde detta hus 1804. Han var gift med Brita f. Börjes-
dotter från Veddö. Under åren ca 1800-1850 inrymdes Kvilles 
Häradsrätt i huset. 1830 fanns det en speceriaffär i ett hus inne 
på gården. Denna drevs av Mamsell Johanna Hammar (1774-
1832). Nästa ägare var skepparen och borgaren Johan Henrik 
Strömsten (f. 1798) och hans hustru Johanna (1804-1880). 
Johanna drev efter makens död, 1855, en privat småskola på 
1860-talet. Senare övergick denna skola att heta Fjällbacka 
Småskola 1870-1904. 1900-1906 var det återigen affär i ett hus 
på gården. Ättlingar till dessa har sedan bebott huset. De sen-
aste som åretruntboende sedan 1984.  
Strömstenska huset var tillsammans med Telegrafen de första 
husen söderut som klarade sig i branden 1928.
Huset bestod ursprungligen av tre rum och kök samt förstugor 
i bottenvåningen samt två rum på vinden. Huset renoverades 
kraftigt invändigt 1985. Brandförsäkrat i Allmänna Brandstods-
bolaget 1846. Enligt brandsyneprotokollet uppfört på egen tomt 
av skattehemmanet Lerstens ägor. 

Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byg-
gnaden är uppförd i liggande timmer på en spritputsad grund. 
Fasaden är klädd med vit locklistpanel med enkel locklist. 

och norr om bostadshuset är avgränsat mot gatan med ett vitt 
spjälstaket.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, förstun med 
det välvda taket, fönsterutformningen.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad och visar genom sin 
placering, orientering och utformning på det karaktäristiska 
bebyggelsemönstret i Fjällbacka. Eventuella förändringar bör 
utformas i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 146:19 
Kvarnbergsvägen 4

Byggår: Mitten av 1880-talet
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Snipan 19/ nr 124
Buscks karta 1880: -
Historia: Huset ägdes omkring år 1900 av Fanjunkare Olof 
Widgren, för vilket huset också uppfördes vid mitten av 1880-
talet av Karl Dahlgvist och Olof Kajs. Huset är troligen byggt 
som ett tvåkammarhus med två rum och hall på framsidan 
och mot baksidan kök, kammare och förstu. En frontespis mot 
baksidan och en släpkupa med balkong framför har tillkom-
mit senare. Efter 1990-91 har en tillbyggd förstu tillkommit. 
Enligt äldre foto saknades tidigare fönstren på nedre våningen 
på gaveln mot sydväst, med undantag av ett smalare fönster. På 
samma gavel sträckte sig fasadpanel tidigare ner över grunden. 
Där lillstugan står idag, stod tidigare en länga med pulpettak.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan i dubbel bredd med källare. 
Byggnaden är uppförd i liggande timmer på en grund av kva-
derhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med 
profilerad åslist. Fönstren är bytta mot kopplade, ospröjsade  
två- och treluftsfönster. Fönsteromfattningarna är mestadels en-
kla och oprofilerade. En del yngre snickerier efter äldre modell 
sitter på huset som t ex figursågade konsoler på omfattningarna. 
På taket ligger enkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, oprofil-
erade och figursågade. En lillstuga av senare datum står alldeles 
bakom huset, vit också den. 

Knutbrädorna är mörkblå. Fönstren är relativt nya, sidohängda, 
kopplade, spröjsade, vita tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna 
är enkla, oprofilerade och målade mörkblå. Bevarad kring den 
moderna ytterdörren finns den för Fjällbacka typiska klas-
siserande dörromfattningen. På taket ligger tvåkupigt lertegel. 
Vindskivorna är enkla, oprofilerade och målade mörkblå.
Inne på tomten finns en yngre byggnad, klädd med vit lockpan-
el, bl a inrymmande en lägenhet. 
Värde att bevara: Husets breda och satta volym, typisk för ti-
digt 1800-tal. Fjällbackaportiken runtom entrén, avsaknaden av 
snickarglädje.
Motivering: Byggnaden visar genom sin placering, orienter-
ing och utformning på det karaktäristiska bebyggelsemönstret i 
Fjällbacka. Den har genomgått relativt omfattande förändringar, 
men har en kulturhistorisk förankring i samhället. Byggnadens 
karaktär bör bevaras och eventuella förändringar bör utformas i 
enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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FJÄLLBACKA 165:12 
Föreningsgatan 1

Byggår: 1903
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka Strandområde 
3:12/ nr 121
Buscks karta 1880: -
Historia: Tomten stakades ut år 1900 som tomt 121 och bebyg-
gdes 1903 åt Johan Olsson, målare. Byggmästare var August 
Johansson från Hamburgsund. Enligt äldre foto satt det tidigare 
korspostfönster i huset. Takkupan har tillkommit under andra 
hälften av 1900-talet.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset är ett 
dubbelhus med gång, innehållande tre rum och kök samt gång 
med vindstrappa på bottenvåningen. Byggnaden är uppförd i 
liggande timmer. Fasaden är klädd med vit, liggande fasspon-
tpanel med pärla på bottenvåningen och stående fasspontpanel 
på vindsvåningen, sågtandad vid våningsbandet. Äldre exteriöra 
snickerier finns bevarade såsom den profilerade gesimsen och 
de figursågade vindskivorna. Fönster och fönsteromfattningar 
av yngre datum. På taket ligger enkupigt lertegel. 
En släpkupa finns i vardera takfallet, mot sjösidan med bal-
kong. Utanför entrén är en förstu byggd. 
Värde att bevara: Byggnadens volym och proportioner samt 
dess panel samt äldre dörrar, fönster och ursprungliga yttre 
snickerier. Vid byte av dessa detaljer bör nya utföras i samstäm-
mighet med originalet.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden visar ge-
nom sin placering, orientering och utformning på det karaktäris-
tiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka. Eventuella förändringar 
bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka 
samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Värde att bevara: Husets volym och proportioner, äldre fasad-
panel, äldre snickerier.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden visar ge-
nom sin placering, orientering och utformning på det karaktäris-
tiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka. Husets karaktär bör be-
varas, och eventuella förändringar bör utformas i enlighet med 
byggnadstraditionen i Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 165:26 
Kvarnbergsvägen 6

Byggår: 1935
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka Strandområde 
3:26/ nr 119
Buscks karta 1880: -
Historia: Redovisades 1900 som en utstakad tomt med nr 119. 
Huset är uppfört 1935 och ägdes på 1940-talet av Gösta Wald-
ner. Vid 1990-91 års inventering var fönstren bruna.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset in-
nehåller tre rum, kök, gång och veranda samt på övervåningen 
ett rum och kök. Huset är troligen uppfört med stomme av 
stående plank, samt klätt med vit stående plastpanel. Fönstren 
är vita, ospröjsade en- och treluftsfönster. Fönsteromfattningar 
saknas. På taket ligger tvåkupigt tegel. Vindskivorna är vita, en-
kla och oprofilerade. Mot baksidan finns en frontespis och mot 
sjösidan en mindre släpkupa med balkong framför. 
På tomten finns också en gäststuga, klädd med locklistpanel, 
vitmålad med blå fönster. 
Värde att bevara: Husets tidstypiska karaktär med avsaknad av 
snickarglädje, spröjsade fönster och brant taklutning.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har ändå 
något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella 
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 146:8 
Skolgårdsgatan 3

Byggår: Kring 1890 enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Snipan 8/ nr 108 (år 1880) 
nr 123 (år 1900)
Buscks karta 1880: -
Historia: Huset ägdes omkring år 1900 av Albin Bram. Enligt 
Mjölner uppfördes huset kring 1890 och innehållande tre rum, 
kök och förstu samt veranda. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Ett dubbelhus 
med gaveltrapphus och entré via en mindre glasveranda på 
uppsidan. Huset är uppfört med liggande timmer på en grund 
av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit, stående 
locklistpanel med profilerad åslist. På långsidan mot norr sit-
ter fyra parställda äldre fönster. De är spröjsade enkelglasbågar 
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FJÄLLBACKA 165:24
Skolgårdsgatan 1

Byggår: 1904-1906
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka Strandområde 
3:24/ nr 117
Buscks karta 1880: -
Historia: Redovisat 1900 som en utstakad tomt med nr 117. 
Huset byggdes åren 1904-06 av Johan Kläth. Timret inköptes 
från Bullarebygden. Vid 1990-91 års inventering var huset 
svagt ljusblått med vita snickerier. Altanen och balkongen åt 
nordväst har tillkommit efter 1990-91. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset är ett 
stort dubbelhus, dvs med tre rum och kök samt hall och fd ve-
randa nere, två rum och kök samt hall och balkong uppe. Huset 
är uppfört i liggande timmer på en grund av kvaderhuggen gra-
nit. På bottenvåningen är fasaden klädd med liggande fasspon-
tpanel och på vindsvåningen stående fasspontpanel, sågtandad 
vid våningsbandet. Fönstren är nya, pivothängda fönster med 
korspostindelning. Fönsteromfattningarnas sidostycken är fig-
ursågade och dess nederstycken är profilerade. Omfattningarna 
är målade mörkblå.
Äldre exteriöra snickerier finns bevarade såsom mönstersågade 
vindskivor, fönsteromfattningar mm. En frontespis vetter mot 
norr och på ingångssidan en släpkupa med balkong över den till 
förstu inbyggda verandan. Många interiöra snickeridetaljer är 
bevarade, såsom dörrar, lister, trappräcke mm

och målade blå. Fönsteromfattningarna är profilerade och vit-
målade. Ursprungliga, tidstypiska snickerier finns bevarade så-
som fönsteromfattningar, gesimser m m. På taket ligger tvåku-
pigt lertegel, äldre åt norr, nya åt söder.
Ett traditionellt uthus ligger vid tomtens västsida. Stående opro-
filerad locklistpanel på regelstomme och enkupigt tegel på ta-
ket. Vitt med blå dörrar och fönster. 
Värde att bevara: Byggnadens volym och proportioner, dess 
panel samt äldre dörrar, fönster och ursprungliga yttre snickeri-
er bör bevaras så långt möjligt. Fönsterplaceringen åt nordväst, 
trapphuset. Vid byte av dessa detaljer bör nya utföras i sam-
stämmighet med originalet. 
Motivering: Byggnaden är mycket välbevarad, och visar genom 
sin placering, orientering och utformning på det karaktäristiska 
bebyggelsemönstret i Fjällbacka. Eventuella förändringar bör 
utformas i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt 
med hänsyn till husets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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Värde att bevara: Byggnadens volym och proportioner, dess 
panel, fönsteromfattningar, de parställda fönstren samt övriga 
ursprungliga yttre snickerier bör bevaras så långt möjligt. 
Motivering: Byggnaden får trots förändringar anses välbevarad. 
Byggnadens panel samt äldre dörrar, fönster och ursprungliga 
yttre snickerier bör bevaras så långt möjligt. Vid byte av dessa 
detaljer bör nya utföras i samstämmighet med orginalet. Even-
tuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstradi-
tionen i Fjällbacka samt med hänsyn till husets ursprungskarak-
tär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 165:17 
Föreningsgatan 3

Byggår: Tidigt 1900-tal
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka Strandområde 
3:17/ nr 118
Buscks karta 1880: -
Historia: Redovisad som utstakad tomt år 1900 med nr 118. 
Huset uppfördes av en sjökapten Per Andrén (gift med Anna 
Andrén) kring år 1905. Ritningarna till huset var i stort sett 
desamma som för huset på tomt Fjällbacka 165:24 och innehöll 
tre rum, kök samt gång på nedervåningen och försett med två 
verandor. På övervåningen anger Mjölner att det skall ha varit 
tre rum. I folkmun kallas huset “Papphuset”.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset är ett 
stort dubbelhus, byggt i liggande timmer på en grund av kva-
derhuggen granit. Fasaden är klädd med liggande fasspontpanel 
med pärla. Fönstren är vita, sidohängda, kopplade korspost-
fönster. Huset har rektangulära gavelsidofönster. Fönsterom-
fattningarna är vita och profilerade. Överstycket är figursågat. 
På taket ligger enkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, pro-
filerade och figursågade i ett vågmönster. Mot trädgården, en 
stor tvåvåningsveranda med balkong över, samt en frontespis 
på vindsvåningen. Verandan är troligen från 1920-talet och har 
locklistpanel där locklisten har en svagt välvd profil. Veran-
dafönstren är typiska för andra verandor från denna tid i Fjäll-
backa. På baksidan en tvåvånings utbyggd front. 
Ett nyare uthus ligger intill tomtgränsen vid Skolgatan, klätt 
med oprofilerad locklistpanel, färgsättning och snickerier som 
huset i övrigt. 
Värde att bevara: Byggnadens panel samt äldre dörrar, fönster 
och ursprungliga yttre snickerier bör bevaras så långt möjligt. 
Vid byte av dessa detaljer bör nya utföras i samstämmighet med 
originalet.
Motivering: Byggnaden har genomgått förändringar men har 
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trots detta ett kulturhistoriskt värde. Förändringarna går i stil 
med huset, och en del äldre extriöra snickerier finns bevarade 
såsom fönsteromfattningar mm. De figursågade vindskivorna är 
nytillverkade. Eventuella ytterligare förändringar bör utformas 
i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt med hän-
syn till husets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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6.3.7 Båten och Barkassen - Södra Hamngatan 12-20, Kaserngatan
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FJÄLLBACKA 123:4 
Södra Hamngatan 20

Byggår: 1930
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Båten 4/ nr -
Buscks karta 1880: -
Historia: Detta hus uppfördes 1930 efter 1928 års brand. Huset 
ägdes på 1940-talet av Johannes Hansson. Balkongen på husets 
norra sida, åt Södra Hamngatan har tillkommit efter 1990-91.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med hög källare. Huset är i 
likhet med omgivande hus uppfört med plankstomme och klätt 
med locklistpanel med rundad locklist. Frontespis på fram- och 
baksida samt förstu med balkong över på baksidan. Huset ligger 
på en huggen kvaderstensgrund och har inredd källare. Fönstren 
är sidohängda, kopplade spröjsade tvåluftsfönster. På taket lig-
ger tvåkupigt lertegel och huset är gråvitt med vita snickerier. 
Värde att bevara: Husets tidstypiska karaktär med avsaknad av 
snickarglädje samt spröjsade fönster och brant taklutning.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändrin-
gar bör utformas i enlighet med husets karaktär samt med hän-
syn till husets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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FJÄLLBACKA 120:4 
Kaserngatan 2

Byggår: Kring 1930
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Barkassen 4/ nr 107
Buscks karta 1880: -
Historia: Uppfört efter branden på Framstranden 1928. Huset 
ägdes på 1940-talet av Ingeborg Ågren, och innehöll tre rum 
och kök nere samt tre rum uppe.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset har 
plankstomme och står på en grund av kvaderhuggen granit. 
Fasaden är klädd med gul stående locklistpanel. På framsidan 
en frontespis och en veranda med balkong över. Fönstren är 
såväl äldre spröjsade som ospröjsade tvåluftsfönster samt en-
luftsfönster, sk perspektivfönster. Fönsteromfattningarna är 
vita, enkla och oprofilerade. Vindskivor och hörnbrädor är vita.
Huset har en terraserad trädgård, avgränsad mot gatan med häck 
och murar.
Värde att bevara: Husets tidstypiska karaktär med avsaknad av 
snickarglädje samt spröjsade fönster och brant taklutning.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändrin-
gar bör utformas i enlighet med husets karaktär.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 120:5
Södra Hamngatan 18

Byggår: 1932
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Barkassen 5/ nr 108
Buscks karta 1880: -
Historia: Uppfört efter branden på Framstranden 1928.  Huset 
ägdes på 1940-talet av Ragnar Walström, samt innehöll tre rum 
och kök nere och tre rum uppe. Affärslokal i den höga käl-
larvåningen av kvaderhuggen sten. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källarvåning. Huset 
är uppfört med en stomme av plank på en grund av kvaderhug-
gen granit. Fasaden är klädd med stående vit locklistpanel med 
enkel, oprofilerad locklist. Fönstren är sidohängda, kopplade, 
spröjsade tvåluftsfönster. I källarvåningen sitter stora skylt-
fönster. På båda gavlar sitter små kvadratiska gavelsidofönster 
samt nockfönster. På både fram- och baksida finns släpkupor, 
på framsidan med balkong. 
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Värde att bevara: Husets tidstypiska karaktär med avsaknad av 
snickarglädje samt spröjsade fönster och brant taklutning.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändrin-
gar bör utformas i enlighet med husets karaktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 120:6 
Södra Hamngatan 16

Byggår: Kring 1930
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Barkassen 6/ trol nr 83
Buscks karta 1880: -
Historia: Uppfört efter branden på Framstranden 1928. Huset 
hade troligen tidigare nr 83 och ägdes i så fall på 1940-talet av 
Anna Ahlsén och innehöll tre rum och kök nere samt två rum 
och kök uppe. Affärslokal i den höga bottenvåningen av kva-
derhuggen sten. Vid 1990-91 års inventering var huset målat 
ljusgult och fönstren var ospröjsade två- och treluftsfönster. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med hög källarvåning. 
Huset är uppfört med plankstomme på en grund av kvaderhug-
gen granit. Fasaden är klädd med vit, stående locklistpanel 
med rundad locklist. Fönstren är nya, sidohängda, kopplade, 
spröjsade tvåluftsfönster. I båda gavlarna sitter rektangulära os-
pröjsade gavelsidofönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla 
och oprofilerade. Frontespis på bägge sidor; på baksidan med 
balkong utanför. På taket ligger nytt tvåkupigt lertegel. Vind-
skivorna är vita, enkla och oprofilerade. Huset omges av på två 
sidor av en liten trädgård, avgränsad med ett vitt spjälstaket.
Värde att bevara: Husets tidstypiska karaktär med avsaknad av 
snickarglädje, spröjsade fönster och brant taklutning.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändrin-
gar bör utformas i enlighet med husets karaktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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FJÄLLBACKA 120:7 
Södra Hamngatan 14

Byggår: Kring 1930
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Barkassen 7/ trol nr 82
Buscks karta 1880: -
Historia: Uppfört efter branden på Framstranden 1928.  Huset 
ägdes i så fall på 1940-talet av Edvard Johnsson, fiskare, och 
innehöll tre rum och kök nere samt två rum och kök uppe. Af-
färslokal i den höga bottenvåningen av kvaderhuggen sten. I 
huset satt tidigare spröjsade tvåluftsfönster.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med hög källarvåning. Hu-
set är uppfört med plankstomme på en grund av kvaderhuggen 
granit. Fasaden är klädd med vit, stående locklistpanel. Fron-
tespis på framsidan och på baksidan en släpkupa samt en förstu 
med balkong över. Fönstren är vita, sidohängda, ospröjsade 
två- och treluftsfönster.Fönsteromfattningarna är grå, enkla och 
oprofilerade. På södra gaveln sitter rektangulära gavelsidofön-
ster, samt nockfönster. På husets baksida finns en stensatt 
trädgård avgränsad mot grannfastigheterna med ett vitt plank.
Värde att bevara: Husets tidstypiska karaktär med avsaknad av 
snickarglädje samt brant taklutning.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändrin-
gar bör utformas i enlighet med husets karaktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 165:15
Södra Hamngatan 12

Byggår: Kring 1930
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka strandområde 
3:15/ trol nr 81
Buscks karta 1880: -
Historia: Uppfört kring 1930 efter branden på Framstranden 
1928. Hade troligen tidigare nr 81 och ägdes i så fall på 1940-
talet av Seth Aronsson, målare, och innehöll tre rum och kök 
nere samt två rum uppe. F d affärslokal i den höga källarvånin-
gen av kvaderhuggen sten. I huset satt tidigare spröjsade 
tvåluftsfönster. Efter 1990-91 har några fönster kommit till 
samt ersatts med nya, bland annat ett tvåluftsfönster på nedre 
plan åt söder, samt nockfönstret åt söder. På baksidan, åt öster, 
har en tillbyggnad kommit till där det tidigare var en frontespis 
med balkong.
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Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med hög källarvåning. Hu-
set är uppfört med plankstomme på en grund av kvaderhuggen 
granit. Fasaden är klädd med ljusgul stående locklistpanel med 
rundad locklist. Fönstren är ospröjsade, sidohängda, vita två-
fyrluftsfönster. I gavlarna sitter kvadratiska gavelsidofönster. 
Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. Frontes-
pis åt väster och ett framskjutet mittparti åt öster. På taket ligger 
tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade.  
Huset omges av en mindre trädgård som är avgränsad utåt gatan 
med häckar och spjälstaket.
Värde att bevara: Husets tidstypiska karaktär med avsaknad av 
snickarglädje samt brant taklutning.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändrin-
gar bör utformas i enlighet med husets karaktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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6.3.8 Håkebacken (Båten, Barkassen, Briggen och Slupen) - Föreningsgatan, Kasern-
gatan, Holkens väg, Brandgatan, Bergsgatan
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FJÄLLBACKA 122:5 
Brandgatan 2

Byggår: 1838
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Briggen 5/ nr 83 (år 1880), 
nr 85 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 54
Historia: Huset uppfördes enligt brandförsäkringsbrev från 
1862 16 år tidigare, d v s 1838. Det ägdes på 1860-talet av 
kustroddaren Carl Åsberg och efter honom av Mortana Ås-
berg-Dorthé. Huset genomgick 1990 en totalt genomgripande 
ombyggnad, och har dessutom i öster en förlängning från 1980-
talet. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan i dubbel bredd. Fasaden 
är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren 
är nya vita, sidohängda, kopplade tvåluftsfönster. Fönsterom-
fattningarna är målade blå och dess sidostycken är figursågade. 
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FJÄLLBACKA 122:4 
Brandgatan 4

Byggår: 1860- eller 1870-talet
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Briggen 4/ nr 88 (år 1880), 
86 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 55
Historia: Huset ägdes under första halvan av 1900-talet av sko-
makaren Johan Krantz, och bör enligt nuvarande ägarna vara 
uppfört på 1860- eller 1870-talet. Vid 1990-91 års inventering  
var fönsterbågarna målade i ockragult och fasaden vit. Huset 
har tidigare varit rödmålat. Förstukvisten på framsidan var då 
öppen med skärmtak. Takkupan har tillkommit efter 1990-91.
Beskrivning: Mindre bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. 
Huset är uppfört i liggande timmer. Fasaden är klädd med vit 
locklistpanel med enkel locklist. Fönstren är vita, sidohängda, 
kopplade spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är 
vita, enkla och oprofilerade. Det är ett litet hus med kök, rum 
och hall/matplats. Ursprungligen har bakre delen av rummet 
varit avdelad med en enkel vägg till en kammare. Eftersom vä-
gen tidigare gick bakom huset är nordöstra hörnet avfasat, och 
här finns köksingången. En ny glasveranda på framsidan har 
uppförts samt ett mindre skärmtak på nordöstra gaveln. På taket 
ligger tvåkupigt tegel samt betongpannor och på västra takfallen 
finns en takkupa. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fönsterut-
formningen.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden visar ge-
nom sin placering, orientering och utformning på det karaktäris-
tiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka. Husets karaktär bör be-
varas, och eventuella förändringar bör utformas i enlighet med 
byggnadstraditionen i Fjällbacka samt med hänsyn till husets 
ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

På taket ligger nytt enkupigt lertegel. Trädgården är upphöjd 
med hjälp av en stenmur och avgränsad med vitt spjälstaket.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fönstrens 
utformning.
Motivering: Byggnaden visar genom sin placering, orienter-
ing och utformning på det karaktäristiska bebyggelsemönstret i 
Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 122:6 
Brandgatan 6

Byggår: 
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: -/ nr 85 (år 1880) nr 86½ 
(år 1900)
Buscks karta 1880: nr 52
Historia: Huset finns redovisat på 1880 års karta. Det är ur-
sprungligen ett enkelhus med rum och kök, men senare har en 
oisolerad snedtäcka på östgaveln inretts till rum. Också vinden 
är numera inredd. Vid 1990-91 års inventering var fönsterom-
fattningarna blå.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan i enkel bredd. Byggnaden 
är uppförd i liggande timmer på en putsad och målad grund. 
Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. 
Fönstren är kopplade, ospröjsade, sidohängda en- och tvålufts-
fönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. 
Ovanför entrén finns en mindre takkupa med balkong framför. 
På taket ligger tegelimiterande plåt. Vindskivorna är vita och 
profilerade.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner samt dess 
småskalighet.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden visar ge-
nom sin placering, orientering och utformning på det karaktäris-
tiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka. Husets karaktär bör be-
varas, och eventuella förändringar bör utformas i enlighet med 
byggnadstraditionen i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 122:3 
Brandgatan 8

Byggår: 2012
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Briggen 3/ nr 94½ (år 1880, 
ett äldre hus), nr 87 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 53
Historia: Fram tills hösten 2011 låg här ett äldre hus,troligen 
uppfört strax efter 1891 åt Aron och Johanna Hansson, eftersom 
det 1880 och 1891 redovisade huset hade en annan form än det 
nuvarande. Detta skulle i så fall överensstämma med Mjölners 
datering av huset. Huset var ett tvåkammarhus och uppfört i 
liggande timmer på en grund av råhuggen granit.Alla äldre ur-
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sprungliga profiler fanns kvar. På framsidan fanns den typiska 
dubbla spegeldörren med klassicerande omfattning kring samt 
förstukvist framför. Troligt är att många interiöra detaljer fanns 
bevarade. Ett mindre uthus med snedtak låg alldeles intill Vette-
berget. 
Beskrivning: Det nya huset är uppfört med regelstomme på en 
hög källargrund. Fasaden är klädd med vit locklistpanel och 
fönstren är spröjsade.
Värde att bevara: - 
Motivering: - 
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 120:1 
Brandgatan 1

Byggår: 1888
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Barkassen 1/ nr 81 (år 
1880), nr 106 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 56
Historia: Huset ägdes omkring 1900 av Oskar Fält, som också 
var den som lät uppföra huset. Han seglade bl a som steward på 
Fjällbackabarken Carl Johan, vilken förliste i Ålands hav 1904. 
Nuvarande ägarens farfar, August Aronsson, köpte huset av än-
kan 1908. Huset är byggt av norskt virke, levererat av en kvinna 
som åkte runt i skärgården och tog upp beställningar. 
Huset var ursprungligen ett mindre dubbelhus, med kök och 
rum samt två kammare, men har byggts till under åren och har 
nu förutom en mindre köksförstu på gaveln en tillbyggnad längs 
hela norra långsidan samt en släpkupa i vardera takfallet.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan. Byggnaden är uppförd i 
liggande plank på en putsad och målad grund. Fasaden är klädd 
med beige locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är os-
pröjsade enluftsfönster. Fönsteromfattningarna är grönmålade, 
enkla och oprofilerade. På taket ligger tegelimiterande röd plåt. 
Värde att bevara: -
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 

Det tidgare huset på platsen, våren 2011
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FJÄLLBACKA 144:3 
Brandgatan 3

Byggår: 1840-talet enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Slupen 3/ nr 94 (år 1880), 
nr 89½ (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 50
Historia: Huset ägdes omkring 1900 av Carl Olssons arvingar. 
Innehöll enligt Mjölner två rum och kök samt veranda. Ägare 
på 1940-talet var Fredrika Berg. Vid 1990-91 års inventering 
var fönsterbågarna blå och fönsteromfattningarna vita.
Beskrivning: Byggnaden är förmodligen uppförd i liggande 
timmer på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd 
med vit locklistpanel med oprofilerad locklist. Fönstren är os-
pröjsade, kopplade, sidohängda, två- och treluftsfönster. På 
husets västra gavel sitter rektangulära, ospröjsade gavelsidofön-
ster. Fönsteromfattningarna är enkla, oprofilerade och målade i 
en mörk kulör. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Vindskivorna 
är vita, enkla och oprofilerade. Trädgården är terrasserad med 
hjälp av en stenmur och avgränsad med nätstängsel.
Värde att bevara: -
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 
förändringar men har trots detta ett kulturhistoriskt värde som 
ingående i en värdefull miljö. Eventuella förändringar bör utfor-
mas i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: -

förändringar men har trots detta ett kulturhistoriskt värde som 
ingående i en värdefull miljö. Eventuella ytterligare förändrin-
gar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i Fjäll-
backa. 
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 144:4 
Bergsgatan 6

Byggår: 1936
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Slupen 4/ nr 95
Buscks karta 1880: -
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FJÄLLBACKA 144:5 
Bergsgatan 4

Byggår: 1880-talet enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Slupen 5/ nr 102 (år 1880), 
nr 94 (år 1900).
Buscks karta 1880: nr 45½
Historia: Huset ägdes omkring 1900 av Carl Malmberg. Det är 
uppfört på 1880-talet enligt Mjölner, och innehöll då tre rum 
och kök samt gång och veranda, ett vindsrum. Det ägdes på 
1940-talet av Augusta Malmberg. Vid 1990-91 års inventering 
satt det ospröjsade tvåluftsfönster i huset och dörrarna var av 
1950/60-talstyp. Fönsterbågarna var grönmålade.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan. Byggnaden är uppförd i lig-
gande timmer på en putsad och målad naturstensgrund. Fasaden 
är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. På entrési-
dan en mindre veranda/förstu. Fönstren är nya, vita kopplade, 
sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är 
vita, mestadels enkla och oprofilerade. Entrédörrarna är målade 
i en mörkblå kulör. En del äldre snickerier är bevarade, såsom 
sågtandad takfotsbräda samt gesims och några fönsterom-
fattningar. På taket ligger nytt enkupigt lertegel. Till huset hör 
en relativt stor trädgård, terraserad med hjälp av stenmur och 
avgränsad med ett vitt spjälstaket.

Historia: Ragnar Fjällströms hus. Uppfördes bl a med hjälp av 
Karl Granqvist och Herman Andreasson. Vid 1990-91 års in-
ventering var husets fasader ljust gröna med gröna fönsterbågar 
och i övrigt vita snickerier. Fönstren var ospröjsade treluftsfön-
ster. Nuvarande tillbyggnader, såsom balkong och burspråk, har 
tillkommit efter 1990-91. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan i dubbel bredd med hall, 
dvs två rum och kök samt hall nere. Huset är uppfört med 
plankstomme och fasaden är klädd med vit locklistpanel med 
oprofilerad locklist. Fönstren är nya, vita, sidohängda två- och 
treluftsfönster med spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är 
vita, enkla och oprofilerade. I gavlarna sitter kvadratiska, os-
pröjsade gavelsidofönster. På taket ligger enkupigt tegel. Vind-
skivorna är vita, enkla och oprofilerade. Burspråk, samt frontes-
pis med balkong är tillbyggt på husets framsida.
Värde att bevara: -
Motivering: Byggnaden har förändrats under de senaste de-
cennierna men har ändå något av sin ursprungliga tidskaraktär 
bevarad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med 
husets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: -
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Värde att bevara: Husets volym och proportioner, äldre snick-
erier. Husets karaktär bör bevaras och eventuella förändringar 
bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka. 
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden visar ge-
nom sin placering, orientering och utformning på det karaktäris-
tiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka. Eventuella förändringar 
bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka 
samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 144:6 - “Skräddarns”
Bergsgatan 2

Byggår: Kring 1865
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Slupen 6/ nr 95½ (år 1880), 
nr 93 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 44
Historia: Huset ägdes omkring 1900 av Oskar Berggren. Huset 
skall enligt nuvarande ägaren vara uppfört kring 1865 av Os-
kar Blom. Tvåkammarhus med en nedervåning bestående av 
två rum och hall samt kammare, kök och gång åt baksidan. På 
övervåningen fanns tidigare ett sommarrum men numera (sedan 
renovering 1973) är hela vinden inredd. Huset genomgick 1973 
en omfattande renovering, som dock i huvudsak gick i det äldre 
husets stil. 
Beskrivning: Bostadshus i 1 ½plan. Byggnaden är uppförd 
i liggande timmer på en grund av tuktad fältsten. Fasaden är 
klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren 
är sidohängda, spröjsade två- och treluftsfönster. Tidstypisk 
parställd fönsterplacering finns på södra långsidan. På gav-
larna sitter kvadratiska, ospröjsade gavelsidofönster. Fönste-
romfattningnarna är enkla, oprofilerade och målade blå. Huset 
har inga utbyggnader, förutom förstukvisten. Original dubbla 
spegeldörrar och klassicerande dörromfattning är bevarade. Hu-
set har exteriöra profilerade snickerier, nytillverkade efter äldre 
förebild. På taket ligger nytt enkupigt lertegel. Vindskivorna 
är figursågade och vita. På fastigheten finns också en bod med 
pulpettak, med vit locklistpanel, figursågade vindskivor och 
tvåkupigt lertegel på taket.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, de parställda 
fönstren, förstukvisten. 
Motivering: Byggnaden är relativt välbevarad och visar genom 
sin placering, orientering och utformning på det karaktäristiska 
bebyggelsemönstret i Fjällbacka. Husets karaktär bör bevaras, 
och eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byg-
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gnadstraditionen i Fjällbacka samt med hänsyn till husets ur-
sprungskaraktär.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 165:16 
Föreningsgatan 6

Byggår: 1870-talet
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka Strandområde 
3:16/ nr 103, 89 (år 1880), nr 92 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 42
Historia: Huset ägdes omkring 1900 av Beata Kristiansdotter. 
Ägdes på 1940-talet av Johan Kristiansson. Huset är ursprungli-
gen ett tvåkammarhus med nedervåning bestående av två rum 
och hall åt framsidan samt kammare och kök med gång åt bak-
sidan. Ett gavelrum finns på ena sidan av vinden. Köksingången 
låg tidigare till höger på den sydöstra långsidan. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset står i en-
sluttning och har på ena sidan en hög källare med dubbelgarage 
i. En släpkupa på framsidan samt veranda med balkong över 
och altan vid sidan; mot baksidan en mindre släpkupa. Byg-
gnaden är uppförd i liggande timmer på en putsad och målad 
grund. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad 
åslist. Fönstren är vita, kopplade, sidohängda, två- och trelufts-
fönster såväl spröjsade som ospröjsade. Fönsteromfattningarna 
är enkla, oprofilerade och målade i en mörkblå kulör. På taket 
ligger nytt enkupigt lertegel. Vindskivorna är figursågade och 
vita. Intill huset står en bod med snedtak, vit med röda bet-
ongpannor på taket. Huset ligger på en hörntomt och har en 
trädgård väster om huset, avgränsad mot gatan med en häck.
Värde att bevara: -
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 
förändringar men har trots detta ett kulturhistoriskt värde som 
ingående i en värdefull miljö. Eventuella förändringar bör utfor-
mas i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 144:8
Holkens väg 1

Byggår: 1870- eller 1880-talet enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Slupen 3b/ nr 95 (år 1880), 
nr 91 (år 1900)
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FJÄLLBACKA 144:7 
Holkens väg 3

Byggår: Kring 1850 enl Mjölner.
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Slupen 3a/ nr 86 (år 1880), 
nr 90 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 46
Historia: Huset uppfördes ursprungligen i slutet av 1700-talet 
på Storö, Väderöarna, av lotsåldermannen Jonas Berggren. 
Jonas och hans son åtalades för vrakplundring i det sk West-
becksmålet 1830. De frikändes men återtog aldrig sina arbeten 
som lotsar på Väderöarna. Jonas flyttade till Rödsholmen på 
Hamburgö och sonen Johan Petter flyttade just detta hus, först 
till Bringebärsholmen strax utanför Fjällbacka. Där rådde, enligt 
samtida uppgifter, brist på färskvatten så huset flyttade efter en 
tid till denna plats, troligen omkring 1850. Huset ägdes omkring 
1900 av J P Berggrens arvingar. På 1920-talet var städerskan 
Anna Olsson (1869-1956) skriven här samt Josefina Joelsdot-

Buscks karta 1880: nr 45
Historia: Huset ägdes omkring 1900 av Johan Edlund. Enligt 
Mjölner är det tillbyggt 1890. Enligt nuv. ägaren är huset sedan 
förlängt 1916 av nämnde Edlund samt återigen tillbyggt med 
veranda m m 1922 i samband att en av dennes söner kom till-
baka från Amerika.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan i dubbel bredd. Byggnaden 
är uppförd i liggande timmer. Fasaden är klädd med vit lock-
listpanel med profilerad locklist. Huset har fem rum och kök 
nere, varav de två södra ligger i 1916 års förlängning. Fönstren 
är sidohängda, kopplade spröjsade två- och treluftsfönster. Fön-
steromfattningarna är mestadels vita, enkla och oprofilerade 
men omkring gavelsidofönstren är de profilerade. På taket lig-
ger tvåkupigt lertegel. En del äldre snickerier, bl a profilerad 
gesims, finns bevarade. Fönstren i verandan är troligen från ve-
randans tillkomsttid, 1922. På tomten finns en mindre och nyare 
bod, vit med rött betongtegel på taket. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fönstrens 
utformning, verandan. 
Motivering: Byggnaden har tidigt genomgått relativt omfat-
tande förändringar men har ett kulturhistoriskt värde som 
ingående i en värdefull miljö. Byggnaden visar genom sin 
placering, orientering och utformning på det karaktäristiska be-
byggelsemönstret i Fjällbacka. Husets karaktär bör bevaras, och 
eventuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnad-
straditionen i Fjällbacka samt med hänsyn till husets ursprungs-
karaktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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ter Hansson (1865-1956). Josefinas barn renhållningsarbetaren 
Ernst och vattenbärerskan Dagny Hansson bodde därefter i hu-
set. Om dessa syskon har berättats många historier i samhället. 
Avsaknad av arvingar gjorde att Allmänna arvsfonden tog över 
huset och sålde det 1983. När huset genomgick renovering i 
mitten av 1980-talet så fann man rejäla timmerväggar blandade 
med diverse vrakgods samt gamla dagstidningar. Enligt Mjölner 
innehöll det tidigare två rum och kök samt gång. Vid 1990-91 
års inventering var husets fasad ljusgrå och snickerierna vita.
Beskrivning: Husets planlösning har förändrats genom om-
byggnad under senare år, men huskroppen har storlek av ett 
enkelhus. På gatsidan en frontespis och utefter halva baksidan 
en snedtäcka. Byggnaden är uppförd i liggande timmer på en 
grund av natursten. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med 
profilerad locklist i minst två varianter. Gaveln mot norr kan 
vara original. Fönstren är yngre, ospröjsade, kopplade tvålufts-
fönster. Fönsteromfattningarna är blå, enkla och oprofilerade. 
Taket är täckt med röd tegelimiterande plåt. Vindskivorna är 
vita, extra breda och oprofilerade. Några äldre utvändiga list-
profiler finns bevarade. Huset ligger tätt intill Holkens väg och 
har endast en mycket liten tomt.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner samt dess 
enkla utformning.
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 
förändringar men har trots detta ett kulturhistoriskt värde ge-
nom dess historia samt som ingående i en värdefull miljö. 
Byggnaden visar genom sin placering och orientering på det 
karaktäristiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka. Eventuella 
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 165:14 
Holkens väg 4

Byggår: 1814
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka Strandområde 
3:14/ nr 49 (år 1880), nr 104 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 57
Historia: Huset ägdes omkring 1900 av Vilhelmina Olsson. 
Ursprungsdelen skall vara det äldsta huset på Håkebacken, men 
har senare tillbyggts. Enligt Mjölner flyttade skomakaren Bens 
Kjellberg, kallad “Håågen” till Fjällbacka under 1700-talets 
sillperiod. 1814 skall han ha uppfört detta hus som ursprungli-
gen var en låg ryggåsstuga. Stämmer detta är alltså Håkebacken 
“backen där Håågen bor”. Huset fick loft på 1890-talet och 
på 1920-talet lät ovan nämnda Vilhelmina Olsson bygga på 
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FJÄLLBACKA 120:9 
Holkens väg 2

Byggår: 1873
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Barkassen 9/ nr 88½ (år 
1880), nr 103 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 59
Historia: Huset är uppfört av Johannes Hansson, sjöman, skep-
pare och fiskare.  
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Byggnaden 
är uppförd i liggande timmer på en grund av tuktad fältsten. 
Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist, 
samt spontad pärlspont på västra gaveln. Fönstren är vita, sido-
hängda, kopplade, spröjsade två- och treluftsfönster. På västra 
gaveln sitter kvadratiska, spröjsade gavelsidofönster. Fönste-
romfattningarna är profilerade och målade blå. I övrigt vita 
snickerier. På taket ligger nytt tvåkupigt lertegel. 
Huset är ett tvåkammarhus, en karaktäristisk hustyp i Fjäll-
backa, innehållande förstu flankerad av två rum åt framsidan 

en andra våning till ungefär det utseende huset har idag. Hon 
hyrde ut rum, bland annat till en skräddare från Holken i Kville, 
August Karlsson. Denne har uppenbarligen fått tillnamnet 
“Holken” i Fjällbacka, eftersom vägen utanför nu döpts till 
“Holkens väg”. 
Beskrivning: Ett hus på enkel bredd i två våningar med rum 
och kammare samt kök i bägge våningarna. Huset har troligen 
timmerstomme åtminstone i bottenvåningen, och är klätt med 
liggande fasspontpanel på övervåningen och stående locklist-
panel på nedervåningen. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Käl-
lare/grund delvis av natursten och delvis av betongsten. Huset 
är gulbeige med vita snickerier. En mindre förstu åt gatan och 
en balkong på nersidan. Fönstren är sidohängda, kopplade såväl 
spröjsade som ospröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattnin-
garna är enkla och oprofilerade. Ett uthus ligger alldeles intill 
huset. 
Värde att bevara: Husets udda volym och proportioner, av-
saknad av snickarglädje och dess småskalighet. Uthuset.
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 
förändringar men har trots detta ett kulturhistoriskt värde, inte 
minst med tanke på den historia som är förknippad med huset. 
Husets karaktär bör bevaras, och eventuella förändringar bör 
utformas i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt 
med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Uthuset på tomten är 
ett värdefullt inslag i miljön och bör bevaras. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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FJÄLLBACKA 165:11 
Kaserngatan 4

Byggår: 1873
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka Strandområde 
3:11/ nr 84 (år 1880), nr 105 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 58
Historia: Huset är uppfört av en kapten Lönn. Huset ägdes om-
kring 1900 av Kapten Carl Andersson. Enligt Mjölner är huset 
“flyttat från Lersten”. Vid inventeringen 1990-91 var huset 
gulmålat med gröna fönsterbågar samt vita fönsteromfattningar 
och övriga snickerier.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan. Tvåkammarhus med två 
rum och hall på framsidan, kammare, kök, bad och vindstrappa 
mot baksidan. Byggnaden är uppförd i liggande timmer och 
klädd med locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är sido-
hängda, kopplade, spröjsade tvåluftsfönster. I södra gaveln sit-
ter runda gavelsidofönster. Fönsteromfattningarna är vita och 
profilerade. Åt väster sitter de för nordbohuslän, karaktäristiska 
parställda fönstren. En släpkupa med balkong framför finns på 
nersidan. Äldre exteriöra snickerier finns bevarade såsom fön-
steromfattningar, figursågade vindskivor, gesims med profilerat 
tandsnitt, den för hustypen vanliga pardörren med diamantsnitt 
i speglarna och klassiserande omfattning samt förstukvist med 
lövsågerier. En yngre vedbod finns på tomten, med enkel lock-
listpanel, också den gulmålad. Trädgården är terraserad och 
avgränsad med ett vitt spjälstaket.
Värde att bevara: Panel samt äldre dörrar, fönster och ur-

samt kök flankerad av kammare och svale åt baksidan. Svalen 
innehåller nu toalett och vindstrappa. Vinden är inredd, och 
utanför köket finns en förstu med snedtak. Husets framsida har 
en förstukvist med lövsågerier framför pardörren, vilken har 
speglar. Huset är omgivet av en mindre trädgård som delvis är 
terraserad och avgränsad med vitt spjälstaket och samt häckar.
Värde att bevara: Byggnadens volym och proportioner, 
förstukvisten, fönstersättningen. Byggnadens panel samt äldre 
dörrar, fönster och ursprungliga yttre snickerier bör bevaras så 
långt möjligt. Vid byte av dessa detaljer bör nya utföras i sam-
stämmighet med originalet.  
Motivering: Byggnaden är mycket välbevarad. Byggnaden 
visar genom sin placering, orientering och utformning på det 
karaktäristiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka. Eventuella 
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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FJÄLLBACKA 123:3 
Kaserngatan 1

Byggår: Trol 1860-tal
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Båten 3/ nr 47 (år 1880), nr 
112 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 61
Historia: Detta hus uppfördes troligen åt en (militär)kapten, 
och byggdes om till nuvarande stil år 1908. Huset ägdes om-
kring 1900 av Alfred Unger. Vindflöjeln bär årtalet 1917, så 
troligtvis har något skett med huset även då. På 1940-talet äg-
des huset av Tage Reichenberg och innehöll två rum och kök 
och två rum uppe. Anges då också som “Fjällbackas enda hus 
med torn”. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset har en 
T-formad grundplan, med det åttkantiga tornet placerat i ett av 
“innerhörnen”. I det andra innerhörnet finns en veranda med 
balkong över. Några rum finns också i källarvåningen av kva-
derhuggen sten. Fasaden är klädd med röd fasspontpanel; lig-
gande med pärla på bottenvåningen och stående med sågtandad 
underkant på vindsvåningen. Fönstren är vita, sidohängda T-
postfönster. Fönsteromfattningarna är oprofilerade, överstycket 
är figursågat. På taket ligger enkupigt lertegel medan tornhuven 
är pappklädd. Huset är försett med exteriöra snickerier, både 
bevarade äldre och nytillverkade. 
Värde att bevara: Byggnadens volym och proportioner, fönster-
utformningen, tornet, karaktären av nationalromantiskt präglad 
sekelskiftesvilla. Byggnadens panel samt äldre dörrar, fönster 
och ursprungliga yttre snickerier. Vid byte av dessa detaljer bör 
nya utföras i samstämmighet med originalet.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin l9l0-talskaraktär bevarad. Eventuella förändringar bör 
utformas i enlighet med husets säregna karaktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

sprungliga yttre snickerier. Vid byte av dessa detaljer bör nya 
utföras i samstämmighet med originalet. 
Motivering: Byggnaden har förändrats något, bland annat ge-
nom tillkomsten av takkupa och balkong, men har mycket av 
sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Den visar genom sin 
placering, orientering och utformning på det karaktäristiska be-
byggelsemönstret i Fjällbacka . 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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FJÄLLBACKA 165:27
Föreningsgatan 4

Byggår: 1877
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka Strandområde 
3:27/ nr 100 (år 1880), nr 114 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 60
Historia: Huset uppfördes 1877 av skeppare Conrad Berggren, 
tillbyggt 1908. Huset är ett tvåkammarhus, en karaktäristisk 
hustyp i Fjällbacka, innehållande förstu flankerad av två rum åt 
framsidan samt kök flankerad ursprungligen av två kammare åt 
baksidan. På östgaveln tillbyggdes 1908 en del i vinkel inrym-
mande ett rum och kök. Vid inventeringen 1990-91 var huset 
målat i en grön kulör med vita snickerier. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med två huskroppar. Byg-
gnaden är uppförd i liggande timmer på en grund av tuktad 
fältsten. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad 
åslist. Fönstren är vita, nya, kopplade, sidohängda, spröjsade 
två- och treluftsfönster. På gaveln åt söder sitter rektangulära, 
spröjsade gavelsidofönster. Fönsteromfattningarna är vita och 
profilerade. På taket ligger nytt enkupigt lertegel. Vindskivorna 
är vita och profilerade. Äldre exteriöra snickerier finns beva-
rade, bl a fönsteromfattningar och mot sjösidan, en för tvåkam-
marhusen typisk pardörr med klassiserande dörromfattning. 
Interiört finns lister, dörrar, trycken mm bevarade samt kake-
lugnar. Det äldsta köket finns dock inte kvar, det fungerar idag 
som hall.
Värde att bevara: Byggnadens volym och proportioner. Byg-
gnadens äldre dörrar, fönster och ursprungliga yttre snickerier 
bör bevaras så långt möjligt. Vid byte av dessa detaljer bör nya 
utföras i samstämmighet med originalet. 
Motivering: Byggnaden har förändrats, men har sin karaktär 
sedan ombyggnaden 1908 bevarad. Den visar genom sin placer-
ing, orientering och utformning på det karaktäristiska bebyggel-
semönstret i Fjällbacka. Eventuella förändringar bör utformas i 
enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt med hän-
syn till husets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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FJÄLLBACKA 123:2 
Föreningsgatan 2

Byggår: 1879 enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Båten 2/ nr 48½ (år 1891), 
nr 113 (år 1900)
Buscks karta 1880: 18
Historia: Enligt Mjölner skall huset ha kommit med häst och 
vagn från Bullaren”. Ägdes på 1940-talet av Robert Pålsson 
sjökapten. Innehåller tre rum och kök nere samt farstu och fyra 
rum, bad och balkong uppe. Grunden var tidigare oputsad.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan i dubbel bredd med källare. 
Byggnaden är uppförd i liggande timmer på en spritputsad gr-
und. Fasaden är klädd med locklistpanel med profilerad åslist. 
Fönstren är vita, sidohängda, kopplade, spröjsade tvåluftsfön-
ster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. 
En frontespis finns på nersidan och en släpkupa med balkong 
framför på uppsidan, där också en förstu finns. En del äldre ex-
teriöra snickerier finns bevarade, som exempelvis figursågade 
vindskivor, taktassar mm. Huset har i likhet med andra samtida 
dubbelhus fyra parställda fönster på långsidan. På taket ligger 
tvåkupigt lertegel.
Värde att bevara: Byggnadens volym och proportioner, de 
parställda fönstren, förnsterutformningen. Byggnadens panel 
och ursprungliga yttre snickerier bör bevaras så långt möjligt. 
Vid byte av dessa detaljer bör nya utföras i samstämmighet med 
originalet.
Motivering: Byggnaden har förändrats en del, men har ändå 
mycket av sin ursprungliga karaktär bevarad. Husets karaktär 
bör bevaras, och eventuella förändringar bör utformas i enlighet 
med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt med hänsyn till hu-
sets ursprungskaraktär. 

Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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6.3.9 Övre Håkebacken (Slupen, Briggen, Kanoten) - Brandgatan, Bergsgatan
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FJÄLLBACKA 122:2 
Brandgatan 10

Byggår: Kring 1935
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Briggen 2/ nr 96
Buscks karta 1880: -
Historia: Ett hus fanns redovisat här redan 1900, då ägt av 
Hilmer Andreasson, stenhuggare. Ett nytt hus ersatte det gamla 
kring 1935, byggt åt Gunnar Karlsson. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med ett utseende typiskt för 
samtida hus i Fjällbacka. Två eller tre rum samt kök och hall 
nere. Taklyft med balkong och veranda på framsidan. Fasaden 
är klädd med ljusgul locklistpanel med rundad locklist. Fön-
stren är nya, vita och ospröjsade. På taket ligger nytt tvåkupigt 
lertegel.
Värde att bevara: Den rundade locklisten typisk för tidsperi-
oden, avsaknad av snickarglädje.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändrin-
gar bör utformas i enlighet med husets karaktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 122:1 
Brandgatan 12

Byggår: 1942
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Briggen 1/ nr 97
Buscks karta 1880: -
Historia: Uppfört åt Harald Corneliusson. Vid 1990-91 års in-
ventering var fönstren ospröjsade tvåluftsfönster.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset står på 
en grund av kvaderhuggen granit och fasaden är klädd med vit 
locklistpanel med såväl enkel, oprofilerad som rundad locklist. 
Fönstren är vita, pivothängda utan spröjsindelning. Fönsterom-
fattningarna är vita, enkla och oprofilerade. Det sitter rektan-
gulära, ospröjsade gavelsidofönster på båda gavlarna. Mot ber-
get, åt nordost har en taklyft gjorts samt en tillbyggnad utmed 
hela fasaden med balkong ovanpå. På taket ligger tvåkupigt 
lertegel. Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade.
Värde att bevara: Husets tidstypiska karaktär, såsom avsaknad 
av snickarglädje samt en brant takvinkel.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändrin-
gar bör utformas i enlighet med husets karaktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 176:188 
Brandgatan 7

Byggår: Omkring 1940
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Lersten Västergården 2:57/ 
nr 98
Buscks karta 1880: -
Historia: Huset har sedan 1990-91 års inventering byggts till 
och fått en äldre stil, bl a genom nya fönster, altan, taklyft och 
balkong åt söder. Fönstren var tidigare ospröjsade tvåluftsfön-
ster.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Fasaden är 
klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är 
vita, nya, sidohängda, kopplade, spröjsade två- och trelufts-
fönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. 
Huset har ett rektangulärt spröjsat nockfönster. Balkong finns åt 
väster och åt söder samt en större altan åt söder. I samband med 
altanen har man låtit bygga till huset med ca en meter. Åt söder 
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FJÄLLBACKA 176:57 
Föreningsgatan 6B

Byggår: Sannolikt ett nybyggt hus.
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: 
Buscks karta 1880: -
Historia:  
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Fasaden är 
klädd med vit locklistpanel. Huset står på en putsad grund. 
Fönstren är nya, ospröjsade, sidohängda, tvåluftsfönster. Fön-
steromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. Åt norr finns 
det fönster med fransk balkong. På taket ligger nytt tvåkupigt 
lertegel.
Värde att bevara: -
Motivering: - 
Kulturhistorisk bedömning: -

finns ett taklyft. Huset omges av en trädgård som avgränsas mot  
Brandgatan med vitt spjälstaket.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner
Motivering: Husets nya gestalt smälter relativt väl in i den äldre 
bebyggelsemiljön.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 130:4 
Brandgatan 5

Byggår: 1940
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Kanoten 4/ nr 99
Buscks karta 1880: -
Historia: Huset uppfördes åt fiskaren Axel Fjällström.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med ett utseende som är 
typisk för hus i Fjällbacka från denna tid. Fasaden är klädd med 
vita locklistpanel med enkel,oprofilerad locklist. Fönstren är 
bruna, pivothängda fönster utan spröjsindelning. Fönsterom-
fattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På båda gavlar sit-
ter små rektangulära gavelsidofönster. På taket ligger tvåkupigt 
lertegel. Tillbyggnad med förstu och taklyft med balkong.
Värde att bevara: Husets tidstypiska karaktär såsom brant 
takvinkel, ospröjsade fönster och avsaknad av snickarglädje.
Motivering: Huset är välbevarat från sin tillkomsttid. Eventu-
ella tillbyggnader bör utformas och placeras i enlighet med byg-
gnadstraditionen i Fjällbacka.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 130:3
Bergsgatan 5

Byggår: Omkring 1930
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Kanoten 3/ nr 100
Buscks karta 1880: -
Historia: Uppfört åt Herbert Andersson. Glasverandan har 
tillkommit under senare tid. Vid inventeringen 1990-91 var 
fönsteromfattningarna målade i en mörk kulör, fönstren var 
vita även då. Den tillbyggda förstun åt nordost har byggts efter 
inventeringen 1990-91. Taklyftet och glasverandan fanns inte 
1946 då ett flygfoto togs över området. 
Beskrivning: Ett mindre 1½planshus. Fasaden är klädd med 
stående locklistpanel med oprofilerad locklist. Fönstren är nya, 
vita, sidohängda, kopplade spröjsade tvåluftsfönster. Fönste-
romfattningarna är vita och profilerade, troligen nytillverkade. 
Huset har rektangulära, ospröjsade gavelsidofönster. Huset har 
en glasveranda åt sydväst med balkong ovanpå och ett taklyft. 
På taket ligger nytt tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, 
enkla och oprofilerade. Taköverhänget är inklätt och takåsarna 
är synliga i form av taktassar. I nocken har man gjort en dekora-
tion under senare tid.
Värde att bevara: Husets tidstypiska karaktär t ex med de-
spröjsade fönstren.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändrin-
gar bör utformas i enlighet med husets ursprungskaraktär.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 130:2 
Bergsgatan 3

Byggår: Omkring 1930
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Kanoten 2/ nr 101
Buscks karta 1880: -
Historia: Ägare på 1940-talet var Johanna Aronsson. Enligt fly-
gfoto från 1946 kan man se att taklyftet tidigare var ett mindre 
lyft med brutet tak. 
Beskrivning: Ett bostadshus i 1½ plan. Huset står på en putsad 
grund. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med åslist. Fön-
stren är ospröjsade pivothängda fönster. Fönsteromfattningarna 
är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger röda betongpan-
nor. Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade.
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Värde att bevara: Husets tidstypiska karaktär med brutet tak 
och enkel funkisutformning.
Motivering: Huset har ett utseende som är typiskt för hus i 
Fjällbacka från denna tid. Eventuella tillbyggnader bör utformas 
och placeras i enlighet med husets ursprungskaraktär.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 165:45
Bergsgatan 1

Byggår: Omkring 1930
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Fjällbacka strandområde 
3:45/ nr 102
Buscks karta 1880: -
Historia: Huset är uppfört åt snickare Ture Krantz.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset står 
på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med 
ljusgrön locklistpanel med rundad locklist (typisk för husets 
tillkomsttid). Fönstren är äldre, sidohängda, kopplade, spröjsade 
tvåluftsfönster. Fönstren är målade i en mörkgrön kulör. Fön-
steromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. I nordvästra 
gavelröstet sitter ett lunettfönster och i sydöstra sitter rektan-
gulära gavelsidofönster. Huset är försett med glasveranda med 
balkong ovanpå samt ett litet lyft med balkongdörr och rundat 
tak täckt med röd plåt. På taket ligger äldre tvåkupigt lertegel. 
Entrén utmed husets nordvästra sida har en enkel glasad ytter-
dörr med ett enkelt skärmtak över. Huset har höga granittrappor 
till såväl entré som glasveranda. Huset omges av en trädgård, 
avgränsad mot gatan med vitt spjälstaket samt häck.
Värde att bevara: Husets tidstypiska karaktär med bl a brutet 
tak och spröjsade fönster. Lunettfönstret i nocken samt veran-
dan.
Motivering: Huset har ett utseende som är typiskt för hus i 
Fjällbacka från denna tid. Eventuella tillbyggnader bör utformas 
och placeras i enlighet med husets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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FJÄLLBACKA 128:1
Oxnäsvägen 15

Byggår: 1875 enl uppgift
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Jakten 1/ nr 59¼ (år 1880) 
nr 168 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 7
Historia: Byggnaden uppfördes enligt uppgift år 1875 av fis-
karen John Aron Bolin (f 1845) som en liten enkelstuga. Denne 
drunkade på Väderöfjorden 1885. Omkring år 1900 ägdes huset 
av brorsonen Ludvig Bolin. 
Huset byggdes till 1988 med en större parallellställd huskropp. 
Ursprungsdelen, som har en skygga åt nordväst, finns redovisad 
på en bild från 1920-talet samt en uppmätningsritning från 
1920. På fastigheten finns också en gäststuga, byggd i början av 
2000-talet.
Beskrivning: Ett mindre bostadshus av enkelstugetyp med en 
nyare tillbyggnad i 1½ plan. Den äldre delen är uppförd i tim-
mer medan den nya har en modern regelkonstruktion. Båda 
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FJÄLLBACKA 128:2 
Oxnäsvägen 17

Byggår: troligen 1960-talet
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Jakten 2/ nr -
Buscks karta 1880: -
Historia:  
Beskrivning: Bostadshus i 1 plan med svagt lutande sadeltak 
samt tillbyggnad med platt tak. Huset står på en grund av kva-
derhuggen sten. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med en-
kel, oprofilerad locklist. Fönstren är av olika storlek, kopplade 
och ospröjsade samt målade ljusblå. Fönsteromfattningarna är 
vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger svart slätplåt. Vind-
skivorna är oprofilerade och dels blå och dels vita.
Värde att bevara: Husets 60-talsfunkisstil.
Motivering: Med tanke på kringliggande bebyggelses kulturhis-
toriska värde är det viktigt att eventuella tillbyggnader utformas 
och placeras med respekt för den omkringliggande miljön. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

är klädda med oprofilerad locklistpanel och målade i falurött. 
Fönstren är relativt nya, sidohängda, kopplade, spröjsade, vita 
en- och tvåluftsfönster i den tillbyggda huskroppen. I den äldre 
huskroppen sitter äldre treluftsfönster med spröjsar. Den nyare 
huskroppen har triangulära takkupor på båda takfallen. I gången 
mellan huskropparna sitter glasade altandörrar. På taken ligger 
nytt enkupigt lertegel. Vindkskivorna är vita, enkla och oprofil-
erade. På husens västra sida är en altan byggd som förbinder de 
tre husen.
Värde att bevara: Ursprungshusets volym och proportioner, 
småskalighet och enkelhet.
Motivering: Den ursprungliga huskroppen visar genom sin 
placering, orientering och utformning på det karaktäristiska 
bebyggelsemönstret i Fjällbacka. Den stora tillbyggnaden har 
dock inneburit en förändring av miljön på denna del av Oxnäs. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 128:3 
Oxnäsvägen 11

Byggår: 1886 enl mantalslängd
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Jakten 3/ nr 62½ (år 1880) 
nr 170 (år 1900)
Buscks karta 1880: -
Historia: Huset ägdes omkring år 1900 av fiskaren Albin 
Backman och beboddes av Albin och hans hustru Emma An-
dreasdotter samt åtta barn. Byggnaden är till sitt ursprung ett 
dubbelhus bestående av kök, “stöva”, rum och kammare och 
senare förlängt mot nordost med ytterligare kök och kammare. 
Byggnaden finns redovisad i ett enkätsvar från bostadssociala 
undersökningen från 1940-talet och som ägare redovisas vid 
denna tid Emma Backman. 
Byggnaden har byggts till i flera skeden vid sekelskiftet och 
byggnaden har därigenom fått en ovanlig form och planlösning. 
Vid inventeringen 1990-91 var fönsterfodren målade blå.
Beskrivning: Mindre bostadshus i 1½ plan på en spritputsad gr-
und. Byggnaden är uppförd av liggande plank. Fasaden är klädd 
med vit locklistpanel med profilerad locklistpanel. Fönstren är 
vita, äldre spröjsade två- och treluftsfönster med enkla bågar. 
Fönsteromfattningarna är enkla, oprofilerade och målade i en 
guldockra kulör. Vid takfoten finns en sågtandad gesims. Vind-
skivor och takfotslisten är figursågad med “klammer”-liknande 
mönster. En förstu i form av en snedtäcka finns åt sydost samt 
även en förstuutbyggnad (med en udda takkonstruktion) utmed 
nordostgaveln. På taket ligger äldre enkupigt lertegel. Huset står 
på berget och har endast en mindre bit gräsmatta avgränsad med 
en naturstensmur.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner. Husets panel 
samt äldre dörrar, fönster och ursprungliga yttre snickerier. Vid 
byte av dessa detaljer bör nya utföras i samstämmighet med 
originalet.  
Motivering: Byggnaden är mycket välbevarad från sekelskiftet 
1900. Byggnaden visar genom sin placering, orientering och ut-
formning på det karaktäristiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka 
och är dessutom ett exempel på de mycket små stugor som var 
den vanliga hustypen under 1800-talets mitt. Tillbyggnader så-
som frontespiser, takkupor och balkonger bör undvikas.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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FJÄLLBACKA 128:4 
Oxnäsvägen 9

Byggår: Omkring 1882
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Jakten 4/ nr 104 (år 1880) 
nr 171 (år 1900)
Buscks karta 1880: -
Historia: Huset ägdes omkring år 1900 av stenhuggare Au-
gust Andersson. Byggnaden finns redovisad i enkätsvar från 
bostadssociala utredningen på 1940-talet och som ägare redovi-
sas då två kvinnor från Stockholm.  Huset bestod ursprungligen 
av rum och kök med plankstomme som på 1890-talet byggdes 
till med en kammare med brädväggar. Takfönstret, altanen och 
altandörren har tillkommit efter inventeringen 1990-91.
Beskrivning: Bostadshus i enkel bredd, en enkelstuga med 
rum, kök och kammare. Vinden är inredd. Huset är uppfört med 
plankstomme på en huggen granitgrund. Fasaden är klädd med 
vit profilerad locklistpanel. En förstu i form av en snedtäcka 
är belägen åt öster med en modern ytterdörr. Fönstren är nya 
sidohängda, spröjsade, vita tvåluftsfönster. Utmed nordväst-
fasaden finns en altan med en modern altandörr. På nordvästra 
takfallet finns ett takfönster. Fönsteromfattningarna är vita, dess 
sidostycken är oprofilerade och understycket är profilerat. På 
taket ligger enkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, enkla och 
oprofilerade. På tomten finns en bod och invid denna en kålgård 
inhägnad med skärvsten och huggna stenblock.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, den småska-
liga karaktären.  
Motivering: Byggnaden samt uthuset är välbevarade. Byg-
gnaden visar genom sin placering, orientering och utformning 
på det karaktäristiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka. Even-
tuella tillbyggnader bör utformas och placeras i enlighet med 
byggnadstraditionen i Fjällbacka och husets ursprungskaraktär. 
Tillbyggnader såsom frontespiser, takkupor och balkonger bör 
undvikas.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II (bostadshuset), Klass I 

FJÄLLBACKA 128:7 
Badhusgatan 6-8

Byggår: 1824 enl mantalslängd
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Jakten 5/ nr 59 (år 1880) nr 
164 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 3
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Fjällbacka 128:7 fotograferat vid invente-
ringen 1990. Dåvarande fastighetsbeteck-
ning 165:1. Foto: Bohusläns Museum

vid inventeringen 2011. 

FJÄLLBACKA 165:25 
Oxnäsvägen 7

Byggår: 1824 enl mantalslängd.
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Jakten 6/ nr 56 (år 1880) nr 
165 (år 1900)

Historia: Vid 1990-91 års inventering hade huset fastighets-
beteckningen Fjällbacka 165:1 men tillhör nu samma fastighet 
som grannhuset. Som ägare till huset år 1825 anges strandsittar-
en Magnus Andersson (f 1784)  och på 1840-talet ägdes huset 
av Lars Andersson Bohlin, far till bl a Johan Aron Bohlin (se 
Fjb 128:1) och Martin Bohlin. Enligt uppgift skall den vara hit-
flyttad från en ö strax utanför Fjällbacka. År 1900 anges Martin 
Bohlins änka vara ägare.
Beskrivning: Litet bostadshus i form av en enkelstuga på en 
grund av tuktad fältsten. Fasaden är klädd med röd locklist-
panel med profilerad åslist. Fönstren är yngre, vita, sidohängda, 
spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla 
och oprofilerade. En förstu är under uppbyggnad utmed sydväs-
tra fasaden. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner samt dess 
småskaliga utformning.
Motivering: Byggnaden är mycket välbevarad. Byggnaden 
kan svårligen byggas till utan att också dess karaktär kraftigt 
förvanskas. Tillbyggnader såsom frontespiser och takkupor 
bör undvikas. Byggnaden visar genom sin placering, orienter-
ing och utformning på det karaktäristiska bebyggelsemönstret i 
Fjällbacka.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

-------------------

Byggår: -
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Jakten 7/ nr -
Historia: Vid inventeringstillfället var det äldre huset borta och 
grunden till ett nytt hus påbörjad. Huset som tidigare stod på 
platsen var uppfört 1959. Det var ett bostadshus i 2 plan vars 
fasader var klädda med vit konststen. 
Beskrivning: Endast en påbörjad grund i form av platta på mark 
fanns på platsen vid dokumentationen.
Värde att bevara: Med tanke på kringliggande bebyggelses 
kulturhistoriska värde är det viktigt att eventuella tillbyggnader 
utformas och placeras i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka. 
Motivering: - 
Kulturhistorisk bedömning: -
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Buscks karta 1880: nr 2
Historia: Huset ägdes omkring år 1900 av Augusta Sanne. En-
ligt uppgift skall byggnaden ha byggts om på 1820-talet efter 
att tidigare ha varit en ryggåsstuga. Eventuellt är huset därför 
äldre än 1824. Vid inventeringen 1990-91 stod det en mindre 
bod i vinkel till bostadshuset, på tomtens sydvästra kant. Byg-
gnaden finns redovisad i en uppmätningsritning från 1943 där 
den benämns “Karl Bolins hus i ”klåvan” på Oxnäs.
Beskrivning: Huset är en låg men förhållandevis bred enkelstu-
ga på en låg grund av tuktad fältsten. Fasaden är klädd med röd 
locklistpanel med profilerad åslist. Den har en förstu åt söder 
samt en vedkällare i form av en mycket låg snedtäcka utmed 
gaveln i nordost. Ett “halvt taklyft “är gjort utmed långsidan åt 
nordväst. Fönstren är yngre sidohängda, spröjsade, vita tvålufts-
fönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. 
På taket ligger tvåkupigt lertegel. Taköverhänget är litet. 
Fönstren på sydvästra gaveln är täckta med luckor vintertid. 
Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade. Utmed tomtgrän-
sen står en nyuppförd gäststuga. Tomten är täckt av gräsmatta 
och tomtgränserna markerade genom häckar bl a av syrén. En 
flaggstång finns på tomten. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner. Panel samt 
äldre dörrar, fönster och ursprungliga yttre snickerier bör bev-
aras så långt möjligt. Vid byte av dessa detaljer bör nya utföras 
i samstämmighet med originalet. Tillbyggnader såsom fron-
tespiser och takkupor bör undvikas. 
Motivering: Den äldre byggnaden är mycket välbevarad. Den 
visar genom sin placering, orientering och utformning på det 
karaktäristiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka och är dessu-
tom ett exempel på de mycket små stugor som var den vanliga 
hustypen under 1800-talets mitt. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

FJÄLLBACKA 128:15 
Oxnäsvägen 13

Byggår: 1871
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Jakten 15/ nr 62 (år 1880) 
nr 167 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 1
Historia: Ägare omkring år 1900 anges vara August Gustafs-
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FJÄLLBACKA 128:14 
Oxnäsvägen 5

Byggår: 1936 eller 1938
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Jakten 14/ nr -
Buscks karta 1880: -
Historia: Bostadshuset uppfördes enligt uppgift 1936 eller 1938 
åt Axel Richardsson av byggmästarna Henning Andersson och 
Hugo Andreasson. Vid inventeringen 1990-91 var huset gul-
målat och hade en mindre förstuutbyggnad åt sydväst.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Fasaden är 
klädd med vit locklistpanel. Byggnaden har ett framskjutet 
mittparti åt sydväst, en taklätta åt nordost samt en utbyggnad i 
en våning åt samma håll. Fönstren är nya, pivothängda, vita och 
spröjsindelade. Fönsteromfattningarna är blå, enkla och opro-
filerade. Huset har kvadratiska, spröjsade gavelsidofönster. På 
taket ligger tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, enkla och 
oprofilerade.
Värde att bevara: Husets tidstypiska detaljer såsom den branta 
takvinkeln, husets proportioner samt avsaknad av snickarglädje.
Motivering: Med tanke på kringliggande bebyggelses kulturhis-
toriska värde är det viktigt att eventuella tillbyggnader utformas 

son, fiskare och sedermera grundläggare. Bostadshuset har år-
talet 1840 inskuret i takåsen men enligt uppgift skall huset vara 
uppfört år 1871 och då ha ersatt ett litet enkelhus på samma 
plats. Huset skall ursprungligen ha bestått av två rum och kök, 
1912 byggdes huset till.
Beskrivning: Bostadshus i 1 ½ plan med timmerstomme på en 
grund av råhuggen sten. Byggnadens utformning idag ansluter 
till dubbelhusets. Byggnaden är mycket låg och idag klädd med 
vit plastpanel. Fönstren är ospröjsade två- och treluftsfönster, 
målade blågrå. Fönsteromfattningar saknas. På taket ligger en-
kupigt lertegel. Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade.
En lillstuga finns på tomten, klädd med locklistpanel och vit-
målad.
Värde att bevara: Byggnadens volym och proportioner, dess 
småskaliga och enkla utformning.
Motivering: Byggnaden har förändrats bl a annat genom den 
nya fasadbeklädnaden men har alltjämt lite av sin ursprungliga 
tidskaraktär bevarad. Eventuella tillbyggnader bör utformas och 
placeras i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt i 
enlighet med husets ursprungskaraktär. Byggnaden visar genom 
sin placering och orientering och övergripande utformning på 
det karaktäristiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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och placeras i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka 
samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 128:13 
Oxnäsvägen 3

Byggår: 1985
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: -/nr
Buscks karta 1880: -
Historia: Altanen åt väster har tillkommit efter inventeringen 
1990-91.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Fasaden är 
klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. Huset har en 
taklätta åt väster samt en förstuutbyggnad med balkong över åt 
samma håll, samt en altan. Åt öster finns ett mindre burspråk. 
Fönstren är pivothängda, vita och spröjsindelade. Fönsterom-
fattningarna är vita, enkla och oprofilerade.
Värde att bevara: -
Motivering: Med tanke på kringliggande bebyggelses kulturhis-
toriska värde är det viktigt att eventuella tillbyggnader utformas 
och placeras utan att påverka den omkringliggande miljön.
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 128:10 
Oxnäsgatan 1

Byggår: 1881
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Jakten 10/ nr 54 (år 1880) 
nr 158 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 10
Historia: Bostadshuset byggdes år 1881 och ersatte då en liten 
ryggåsstuga. Huset ägdes omkring år 1900 av fiskaren Edvard 
Åsberg och övertogs efter honom av sonen Johan, sjöman. Byg-
gnaden finns redovisad på en uppmätningsritning från 1920. 
Vid inventeringen 1990-91 var fönsterbågarna gröna.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med timmerstomme på 
dubbel bredd. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med pro-
filerad åslist. Den har karaktären av ett dubbelhus. Huvuddelen 
av fönstren är av tvåluftstyp med tre rutor i varje luft. Fönster-
bågarna är vita. Fönsteromfattningarna är mörkblå, enkla och 
oprofilerade. En förstuutbyggnad finns åt väster. En lillstuga 
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är belägen ut mot Badhusgatan vilken bör ha uppförts under de 
senaste 50-60 åren. Tomten är relativt lummig med fruktträd 
och prydnadsbuskar. 
Värde att bevara: Byggnadens volym och proportioner, fönster-
utformningen, lillstugan och dess utformning.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Byggnaden visar ge-
nom sin placering, orientering och utformning på det karaktäris-
tiska bebyggelsemönstret i Fjällbacka. Eventuella tillbyggnader 
bör utformas och placeras i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 128:11 
Sälviksvägen 3

Byggår: 1868, flyttat till platsen omkring 1876 enl Mjölner
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Jakten 11/ nr 60½ (år 1880) 
nr 157 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 11
Historia: Husets ägare omkring år 1900 anges vara sjömannen 
Johan Olsson. Bostadshuset uppfördes ursprungligen på norra 
Ödsmål år 1868 och flyttades till nuvarande plats under mit-
ten på 1870-talet. Sommarrummet på vinden inreddes under 
slutet av 1930-talet. Vid inventeringen 1990-91 var fönstren 
ospröjsade tvåluftsfönster.
Beskrivning: Byggnaden är ett dubbelhus bestående av två 
rum, kök och kammare med sommarrum på vinden. Fasaden 
är klädd med ljusbeige locklistpanel. Huvuddelen av fönstren 
är spröjsade, vita tvåluftsfönster. En tillbyggnad i form av en 
snedtäcka, sannolikt inrymmande vs-utrymmen, finns åt väster 
medan en förstu finns åt Sälviksvägen. På taket ligger tvåkupigt 
lertegel. Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade. En lill-
stuga, snarlik den på granntomten Jakten 10, Fjällbacka 128:10, 
är belägen vid gaveln ut mot Badhusgatan. Tomten som är 
grästäckt, har en del prydnadsträd och häck samt vitt spjälstaket 
mot den angränsande vägen. 
Värde att bevara: Byggnadens volym och proportioner, fönster-
utformningen, lillhuset.
Motivering: Byggnadenär välbevarad. Byggnaden visar genom 
sin placering, orientering och utformning på det karaktäristiska 
bebyggelsemönstret i Fjällbacka. Eventuella tillbyggnader bör 
utformas och placeras i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka. Tillbyggnader såsom frontespiser, takkupor och bal-
konger bör undvikas.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II



Kulturhistorisk bebyggelseinventering - Fjällbacka 2011      199

FJÄLLBACKA 128:12 
Sälviksvägen 1

Byggår: Omkring 1945
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Jakten 12/ nr -
Buscks karta 1880: -
Historia: På samma plats stod tidigare en ryggåsstuga med nr 
58 år 1880 och nr 5 på Buscks karta. Vid inventeringen 1990-91 
hade huset ospröjsade två- och treluftsfönster. Åt Badhusgatan 
satt det ett tvåluftsfönster och ett treluftsfönster. Taklyftet med 
den indragna balkongen fanns 1990-91 men altanen har tillkom-
mit senare. Åt söder, på husets baksida fanns 1990-91 en liten 
öppen förstukvist som senare ersatts av en större förstutillbyg-
gnad samt extra rum i anslutning till förstun.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Fasaden är 
klädd med vit locklistpanel med oprofilerad locklist. Fönstren 
är nya pivothängda, vita med spröjsindelning. Byggnaden har 
en för tiden vanlig utformning med brant tak och taklyft åt norr.   
På taket ligger tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, enkla 
och oprofilerade.
Tomten avskiljs från de angränsade gatorna med en hög stöd-
mur av kvaderhuggen granit. Tomten är gräsbevuxen och har 
enstaka prydnadsbuskar. 
Värde att bevara: Husets utformning och tidstypiska detaljer 
såsom den branta takvinkeln.
Motivering: Med tanke på kringliggande bebyggelses kulturhis-
toriska värde är det viktigt att eventuella tillbyggnader utformas 
och placeras utan att påverka den omkringliggande miljön. 
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 128:9
Badhusgatan 2

Byggår: Omkring 1993-1994
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: -/nr
Buscks karta 1880: -
Historia: Huset var inte med vid 1990-91 års inventering.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan i dubbel bredd. Huset står 
på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit 
locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är nya, sidohän-
gda, vita, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är 
vita och profilerade. Åt norr har huset ett framskjutet mittparti 
med glasverandor i båda våningarna. Åt söder ett framskjutet 
mittparti med färre fönster. I båda gavlarna sitter rektangulära 
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FJÄLLBACKA 128:8 
Badhusgatan 4

Byggår: 1850 enl mantalslängd
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: Jakten 8/ nr 90 (år 1880) nr 
161 (år 1900)
Buscks karta 1880: nr 4
Historia: Enligt mantalslängden år 1850, var husets förste 
ägare  strandsittare Bernhard Hansson. Enligt Mjölner är huset 
dock uppfört någon gång mellan åren 1810 och 1819 av fiskare 
Johannes Hansson, född 1768. Enligt honom ägdes huset från 
1820-talet av kustroddare Malmberg. Husets ägare omkring år 
1900 anges vara Hans Bolin. Byggnaden byggdes enligt up-
pgift som ryggåsstuga och tillbyggdes till dubbel bredd under 
1800-talets slut av Hans Bolin. Byggnaden finns redovisad i 
en uppmätningsritning från 1920. Vid 1990-91 års inventering 
hade huset nyligen tilläggsisolerats och givits ny locklistpanel. 
Den tillbyggda huskroppen tillkom i mitten av 1990-talet. 
Beskrivning: Bostadshus med två sammanbyggda huskrop-
par, en äldre och en yngre. Det äldre huset är beläget på ett 
litet höjdparti och direkt på berghällen. Stommen är av timmer 
och plank. Byggnaden är låg med dubbelhusets karaktärsdrag. 
Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. 
Fönstren är pivothängda, vita och spröjsindelade. Fönsterom-
fattningarna är gröna, enkla och oprofilerade. På taket ligger 
nytt enkupigt lertegel. Skorstenen är plåtbeklädd. Den yngre 
huskroppen är byggd med regelstomme på en grund klädd med 
natursten. Fasadbeklädnad liksom fönster är densamma som på 

gavelsidofönster och parställda tvåluftsfönster. På nedre plan 
sitter tre tvåluftsfönster jämnt placerade utmed östra gaveln. På 
taket ligger nytt enkupigt lertegel. Huset omges av en mindre 
trädgård som är uppbyggd med hjälp av en hög stenmur mot 
Badhusgatan. Utmed norra och västra gaveln finns en större 
altan.
Värde att bevara: -
Motivering: Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde som in-
gående i en värdefull miljö. 
Kulturhistorisk bedömning: -
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den äldre huskroppen. En liten gäststuga är tämligen nybyggd 
på en uppbygd avsats närmare Badhusgatan.
Värde att bevara: Äldre huskroppens volym. 
Motivering: Byggnaden har genomgått relativt omfattande 
förändringar men har trots detta ett kulturhistoriskt värde som 
ingående i en värdefull miljö. Byggnaden visar genom sin plac-
ering, orientering och utformning på det karaktäristiska bebyg-
gelsemönstret i Fjällbacka. Eventuella tillbyggnader bör utfor-
mas och placeras i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbac-
ka samt i enlighet med husets ursprungskaraktär. Tillbyggnader 
såsom frontespiser, takkupor och balkonger bör undvikas.
Kulturhistorisk bedömning: Klass IIII

FJÄLLBACKA - Varmbadhuset
Badholmen

Byggår: 1925
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: 
Buscks karta 1880: -
Historia: På holmen fanns tidigare vadbockar för torkning av 
vadar och några små bodar som liknade dem på Lilla Eneskär. 
Holmen utnyttjades också för kölhalning av båtar då botten 
tjärades. 1925 byggde man detta varmbadhus på Fiskhol-
men som det hette då. Det ritades av Arhur Brattberg, arkitekt 
verksam i Uddevalla och som har ritat en mängd hus i Fjäll-
backa, bl a fd läkarmottagningen. Man fraktade också dit det 
kallbadhus som låg där fd Richters fabrikslokaler ligger idag. 
Holmen förbands med land genom en träbro som gick till södra 
hamnen, där kajen ligger idag. Fiskholmen bytte då också namn 
till Badholmen. Alla åtgärder var en medveten satsning i att få 
badgäster till samhället eftersom badgäströrelsen var en inkom-
stbringande näring i samhället vid den tiden. I varmbadhuset 
erbjöds bla tångbad och gyttjebad med massage. 1945 anlades 
den stenbro som ligger där idag. Varmbadhuset har byggts till 
vid flera tillfällen.  I början av 1980-talet uppfördes nya om-
klädningsbyggnader och några år senare byggde man om och 
till varmbadhuset till serviceanläggning för båtfolket och de 
badande. 1998 byggdes den ena omklädningsbyggnaden om till 
vandrarhem. 
Beskrivning: Fd varmbadhus i en plan med valmat tak på en 
grund av sten. Huset har förlängts åt sydost. Fasaden är klädd 
med ljusgul locklistpanel med såväl modern som äldre, högre 
åslist. Fönstren är mestadels originala enluftsfönster med krys-
spröjs. I tillbyggnaderna sitter yngre ospröjsade fönster. Taket 
är klätt med svart papp.
Värde att bevara: Den äldre huskroppens utformning med val-
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mat tak, karakteristiskt för Brattbergs byggnader och för den 
tidens arkitektur.
Motivering: Huset är en karaktärsfull och särpräglad byggnad 
och utgör en viktig beståndsdel i miljön i centrala Fjällbacka. 
Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets 
ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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FJÄLLBACKA 187:36 
Norra Hamngatan 17

Byggår: Före 1929
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:50/ 
nr -
Historia: Huset har varit målat i en mörkare kulör tidigare, tro-
ligtvis rött.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Byggnaden är 
uppförd i resvirke på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden 
är klädd med gul locklistpanel med profilerad åslist. Byggnaden 
har framskjutet mittparti såväl åt nordväst som sydost. Fönstren 
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i dessa delar är av typ treluftsfönster med tvärpost. Även övriga 
fönster har tvärpost. På gavlarna sitter rektangulära, ospröjsade 
gavelsidofönster samt spetsiga nockfönster. Fönsteromfattnin-
garna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger tvåkupigt 
lertegel. Bakom bostadshuset finns ett likaledes välbevarat 
uthus med utformning väl avpassad för bostadshuset. En sjöbod 
med samma fastighetsbeteckning finns på andra sidan Norra 
Hamngatan. 
Värde att bevara: Husets volym, proportioner och utformning, 
fönstren, uthuset.
Motivering: Byggnaden är mycket välbevarad från sin tillkom-
sttid. Husets karaktär bör bevaras, och eventuella förändringar 
bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka 
samt i enlighet med husets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

FJÄLLBACKA 187:38 
Norra Hamngatan 19

Byggår: Mellan 1929 och 1935
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:52/
nr
Historia: I huset har tidigare barnmorskemottagning samt barn-
bördshus inrymts. Vid inventeringen 1990-91 var snickerierna 
och fönstren brunmålade. Verandan åt sydväst har tillkommit 
efter 1990-91.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset står på 
en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit 
locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är vita, spröjsade, 
tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och opro-
filerade. Taket är brutet och täckt med tvåkupigt lertegel. En 
taklätta samt balkong på en glasveranda finns åt sydväst. Åt 
sydost finns en utbyggd glasad veranda. Sjöbod med samma 
fastighetsbeteckning finns på andra sidan Norra Hamngatan.  
Värde att bevara: Husets tydliga 1920-tals villakaraktär, med 
brutet tak, spröjsade fönster samt avsaknad av snickarglädje.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändrin-
gar bör utformas i enlighet med husets karaktär samt i enlighet 
med husets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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FJÄLLBACKA 187:49
Dinglevägen 5

Byggår: ca 1840
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: 
Historia: Huset har enligt uppgift flyttats från Norge till Fjäll-
backa och byggts upp på platsen före kyrkans färdigställande 
1892. Huset förlängdes, breddades samt fick en övervåning 
på 1950-talet. På 1960-talet var Café Norden inrymt i huset. I 
huset har också urmakare samt förskola varit verksamma. Plan-
ken i husets äldsta delar är ramsågade vilka de bär tydliga spår 
av. De är också dymlade och sammanfogade med knutar. På 
fastigheten finns också en gäststuga byggd på 1960-talet och 
ombyggd 2010.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med liggande plankstomme 
på en grund av huggen granit samt betongblock. Fasaden är 
klädd med vit locklistpanel. Fönstren är nya, pivothängda vita 
fönster med spröjsindelning. Fönsteromfattningarna är ljusgrå, 
enkla och oprofilerade. På taket ligger nya tvåkupiga pannor. en 
glasveranda är tillbyggd åt norr. 
Värde att bevara: -
Motivering:  Byggnaden har genomgått omfattande förändrin-
gar från sin ursprungliga utformning men ansluter i sin karaktär 
och i sina proportioner till den lokala bebyggelsetraditionen.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 187:59 
Långsjövägen 5

Byggår: 1929-1935
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:74/
nr -
Historia: Detta hus är byggt som “egna hem”. Huset hade tidig-
are spröjsade två- och treluftsfönster.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Byggnaden är 
uppförd i resvirke på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden 
är klädd med vitmålad locklistpanel med oprofilerad locklist. 
Taket är brutet och täckt med tvåkupigt lertegel. Utbyggd förstu 
åt väster. Byggnaden är kraftigt tillbyggd med en stor byg-
gnadskropp i en våning åt norr. Fönstren är ospröjsade en- och 
tvåluftsfönster. Bågarna är brunmålade och rödmålade. Fönste-
romfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. Huset står på en 
triangulär tomt och är omgivet av en trädgård avgränsad med 
häckar.
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FJÄLLBACKA 187:19 
Långsjövägen 7

Byggår: Sannolikt uppfört 1900-1920
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:32/ 
nr -
Historia: Tomten avsöndrades från stamfastigheten 1928. 
Frontespisen och balkongen har tillkommit senare enligt äldre 
vykort stämplat 1946. Vid inventeringen 1990-91 var fönste-
romfattningarna brunmålade. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Byggnaden 
är uppförd i liggande plank alternativt resvirke och grunden 
är av kvaderhuggen granit. Huset har troligen en korsformad 
plan motsvarande det västsvenska dubbelhusets, innehållande 
i bottenvåningen tre rum och kök kring en centralt placerad 
murstock. Fasaden är klädd med ljusgul locklistpanel med 
profilerad åslist. Fönstren är nya, ospröjsade, sidohängda, två- 
och treluftsfönster. Fönsteromfattningarna är  gröna, enkla och 
oprofilerade. En frontespis finns åt sjösidan. Tillbyggnad i en 
våning med altan över utmed gaveln i sydost. Garage i tillbyg-
gnadens källare. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella tillbyg-
gnader bör utformas och placeras i enlighet med byggnadstradi-
tionen i Fjällbacka samt i enlighet med husets ursprungskarak-
tär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

Värde att bevara: Småskaligheten och det brutna taket.
Motivering: Byggnaden har förändrats något men har delvis 
kvar sin ursprungsprägel. Eventuella förändringar bör utformas 
med hänsyn till byggnadens egenart. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 187:25 
Långsjövägen 9

Byggår: 1929
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:39/ 
nr -
Historia: Huset byggdes av byggmästare Andreasson åt 
familjen Waldner, f d lots på Väderöarna.
Beskrivning: Bostadshuset är uppfört i två och en halv våning 
med källare och brutet tegeltäckt tak. Grunden är av kvaderhug-
gen granit. Fasaden är klädd med locklistpanel med rundad list 
samt målad i falurött med vita lister och foder. Fönstren är kors-
formade. Åt väster finns ett taklyft samt en glasveranda med 
avfasade hörn med balkong över. Huset omges av en mindre 
trädgård avgränsad mot gatan av en stödmur samt ett rödmålat 
spjälstaket.
Värde att bevara: Husets tydliga 1920-talsvillakaraktär, med 
brutet tak, korspostfönster samt avsaknad av snickarglädje.
Motivering: Byggnaden är mycket välbevarad. Husets karaktär 
bör bevaras, och eventuella förändringar bör utformas i enlighet 
med husets karaktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

FJÄLLBACKA 187:88 

Byggår: Trol efter 1946
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 
1:107/ nr -
Historia: 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Grunden består 
av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med röd locklistpanel 
med profilerad åslist. Fönstren är nyare fönster med korspostin-
delning. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. 
Åt väster finns ett taklyft med balkong framför. På taket ligger 
tvåkupigt lertegel.
Värde att bevara: Husets tidstypiska karaktär.
Motivering:  
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 187:50 
Långsjövägen 11?

Byggår: 1955
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:65/ 
nr -
Historia: På tomten fanns tidigare en liten läskedryckstill-
verkning. Denna startades enligt uppgift av en person vid namn 
Krantz vilken lärt sig tekniken i Amerika. Vid inventeringen 
1990-91 var fasaden klädd med vita asbestcementskivor. Bur-
språket på husets västra fasad har tillkommit efter 1990-91.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med regelstomme på en 
putsad grund. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med pro-
filerade åslist. Fönstren är pivothängda och vita. Fönsterom-
fattningarna är ljusblå, enkla och oprofilerade. På gavlarna sitter 
rektangulära gavelsidofönster. Byggnaden har en balkong på 
södergaveln och ett burspråk på västergaveln. På taket ligger 
tvåkupigt lertegel. Vindskivorna och hörnbrädorna är ljusblå.
Värde att bevara: Husets tidstypiska karaktär med ospröjsade 
fönster och avsaknad av snickarglädje.
Motivering:  -
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 187:96 
Långsjövägen 13

Byggår: 1954
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 
1:115/ nr -
Historia: Tomten har tidigare varit bebyggd med ett bostadshus 
vilket senare rivits och ersatts med befintligt hus 1954. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare med putsad 
grund. Fasaden är klädd med gula asbestcementskivor. På taket 
ligger tvåkupigt lertegel. En taklätta finns åt väster och en bal-
kong är utbyggd på gaveln åt norr. Fönstren är äldre sidohän-
gda, kopplade, ospröjsade tvåluftsfönster.
Värde att bevara: Husets tidstypiska karaktär med ospröjsade 
fönster och avsaknad av snickarglädje.
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 187:87 
Långsjövägen 15B

Byggår: 1946
Fd kvarters/fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål inn-
ergården 1:106/ nr
Historia: Ritningen till ursprungliga huset gjordes av Torsten 
Johansson, Fjällbacka.  Vid inventeringen 1990-91 saknade 
huset frontespis, balkong och altan.  De ospröjsade fönstren satt 
i ytterkanten på västra fasaden. Antingen har det äldre huset 
genomgått en omfattande renovering eller blivit ersatt med ett 
nytt. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med fasader klädda med vit 
locklistpanel. Åt väster sitter ett flertal ospröjsade nyare fönster. 
Åt väster finns också en frontespis med balkong samt altan. På 
taket ligger mörkt röda betongpannor.
Värde att bevara: -
Motivering: -  
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 187:174 
Långsjövägen 15A

Byggår: Sannolikt före sekelskiftet 1900.
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 
1:212/ nr -
Historia: Enligt uppgift har huset lyfts i slutet av 1980-talet. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan. Stommen är sannolikt i 
timmer och byggnaden är av dubbelhustyp. Byggnaden har en 
taklätta åt sjösidan samt en balkong på norrgaveln och en större 
tillbyggnad åt öster. Bostadshuset liksom övriga byggnader på 
tomten är klädda med vit plastpanel. Fönstren är nya pivothän-
gda med likadan indelning som tidigare fönster. Fönsterom-
fattningar saknas. På taket ligger röda betongpannor. På tomten 
finns också ett större uthus i 1½ plan. Trädgården som omger 
huset avgränsas mot gatan med ett grönmålat spjälstaket.
Värde att bevara: -
Motivering: Byggnaden har förändrats kraftigt genom den nya 
fasadbeklädnaden. Eventuella förändringar bör utformas i en-
lighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt i enlighet med 
husets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: -
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FJÄLLBACKA 187:31 
Långsjövägen 17

Byggår: 1887
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:45/ 
nr -
Historia: Enligt ägaren uppfört 1887 av målare Karl Olsson. 
Sonen Johan, även han målare, ägde huset fram till 1925. Dä-
refter ägdes det av Karl Arvidsson, yrkesfiskare. Dubbelhuset 
har sannolikt redan vid tillkomsten försetts med en svale i form 
av en förlängning av huskroppen åt norr, något som givit huset 
proportioner liknande tvåkammarhusets. Verandan är byggd 
1938. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan. Huset har en korsformad 
plan motsvarande det västsvenska dubbelhusets och innehåller 
i bottenvåningen tre rum och kök kring en centralt placerad 
murstock. Grunden är putsad. Byggnaden är uppförd i liggande 
timmer och klädd med locklistpanel med rund profilerad åslist 
av tjugotalstyp. Fasaden är målad i ljusgul färg medan fodren är 
vita. Fönstren är ospröjsade, sidohängda, kopplade tvåluftsfön-
ster. På taket ligger tvåkupigt tegel. Äldre exteriöra snickerier 
finns bevarade såsom hålkälslist under tak. Äldre interiöra de-
taljer finns bevarade såsom schablonmålningar i taket i ett rum. 
Till tomten hör en sjöbod som uppfördes under 1930-talets slut. 
Värde att bevara: Schablonmålningarna bör så långt som 
möjligt bevaras. Eventuella förändringar av huset bör utformas 
i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt i enlighet 
med husets ursprungskaraktär. 
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 187:67 
Långsjövägen 19

Byggår: Troligen i början av 1900-talet
Fd kvarters/fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Inn-
ergården 1:83/ nr -
Historia: Huset på tomten finns ej redovisat på 1929 års karta 
men däremot på karta från 1935. Det finns dock med på vykort 
stämplat 1906.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Grunden består 
av tuktad fältsten. Det har en korsformad plan motsvarande det 
västsvenska dubbelhusets och innehåller i bottenvåningen tre 
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rum och kök kring en centralt placerad murstock. Byggnaden 
är klädd med vit locklistpanel med rundad list. Fönstren är 
sidohängda, kopplade, vita, spröjsade tvåluftsfönster. Fönste-
romfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger 
tvåkupigt lertegel. Byggnaden har ett taklyft samt utbyggnad 
åt öster, ett femkantigt trapphus åt norr, en likaledes femkantig 
glasveranda åt söder. Åt sjön finns en frontespis med profil-
erade vindskivor. Liksom flera av husen i denna del av Fjäll-
backa finns en källare i huset med nedgång från gatan. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, trapphuset, 
fönsterutformningen. Eventuella förändringar bör utformas i 
enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt i enlighet 
med husets ursprungskaraktär. 
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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FJÄLLBACKA 187:68
Långsjövägen 21

Byggår: Omkring år 2007
Fd kvarters/fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Inn-
ergården 1:84/ nr -
Historia: Bostadshuset som stod på tomten tidigare skall enligt 
tidigare ägare ha varit uppfört för ca 120 år sedan. Det huset 
hade en korsformad plan motsvarande det västsvenska dub-
belhusets och fasaden var gul med vita foder, fönsterbågar och 
vindskivor. Åt norr fanns en tillbyggnad i form av en snedtäcka 
med balkong över.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Byggnaden är 
uppförd i liggande timmer alternativt av plank samt av reglar. 
Grunden är klädd med nya granitskivor. Fasaden är tilläggsi-
solerad och klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. 
Fönstren är nya, pivothängda med spröjsindelning. Fönsterom-
fattningarna är vita, enkla och oprofilerade. Åt väster är ett bur-
språk tillbyggt, samt en frontespis med balkong. Åt söder är en 
femkantig glasveranda tillbyggd, med balkong ovanpå. På taket 
ligger nytt enkupigt lertegel. Trädgården är uppbyggd med nya 
stödmurar av kvaderhuggen granit. I berget som ligger tätt ba-
kom har man byggt ett lusthus och en terass på en avsats.
Värde att bevara: -
Motivering: - 
Kulturhistorisk bedömning: -

1990-91

FJÄLLBACKA 187:72 och 190:1 
Långsjövägen 23

Byggår: 1870-talet
Fd kvarters/fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Inn-
ergården 1:88/ nr -
Historia: Huset beboddes under seklets början av Karl Anders-
son, “Vejern” kallad, som var en av Fjällbackas byggmästare 
vid denna tid. Huset, som till sitt ursprung är ett dubbelhus, 
genomgick en omfattande renovering och tillbyggnad år 1983. 
Dessförinnan hade huset stått obebott i närmare fyrtio år. Uthu-
set bakom bostadshuset, fungerade tidigare som “Vejerns” 
snickarbod. Enligt kolorerat vykort, stämplat 1906 var huset 
tidigare rödmålat. 1990-91 återstod endast en del av den ur-
sprungliga boden. Efter 1990-91 har man renoverat boden och 
vridit nocken och gjort andra våningen större. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Grunden är 
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putsad. Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profil-
erad åslist. Fönstren är vita, sidohängda, kopplade, spröjsade 
tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är blåmålade, enkla och 
oprofilerade. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Vindskivorna 
och takfotsbrädorna är figursågade och målade vita. Uthuset är 
numera sammanbyggd med bostadshuset med en förstu.
Värde att bevara: -
Motivering: Eventuella tillbyggnader bör utformas och placeras 
i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 201:1
Långsjövägen 25

Byggår: 1909
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål 9:1/ Mörhult nr 
12, “Varvet”
Historia: Bostadshuset är enligt ägaren, 1990-91, uppfört år 
1909 av dennes fader, fiskaren Adolf Benettsson. Byggde 
gjorde grannen Karl “Vejern” Andersson. Det nuvarande huset 
ersatte ett boningshus som uppfördes 1872-74. Planket som 
huset är uppfört av sägs vara hitforslat från Norge. Taklyftet åt 
väster och förstun åt öster tillkom 1953 då vinden inreddes. I 
samband med inventeringen återfanns här en kvittens för arren-
det, som tidigare betalats för huset och dess föregångare, vilka 
tidigare stått på ofri grund. Liknande förhållanden bör ha rått i 
stora delar av Fjällbacka. Det lyder: 
“För huset no 12 å 12 å Warfvet är tomträtt betald för år 1895 5 kr 
som härmed gvitteras 
Ödsmål den 7 dec 1896 
A C Falck” 
Huset renoverades nyligen, bl a sattes nya fönster in och huset 
som tidigare var gult, målades vitt. 
På tomten står en bod vilken skall ha flyttats hit från platsen för 
Åldersro, ålderdomshemmet, på 1920-talet.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Grunden består 
av kvaderhuggen granit. Fasaden är klädd med vit locklistpanel 
med oprofilerad locklist, samt på norra gaveln, liggande spon-
tad panel med stående spetsig panel i gavelröstet. Det befintliga 
huset har en korsformad plan motsvarande det västsvenska 
dubbelhusets och innehåller i bottenvåningen tre rum och kök 
kring en centralt placerad murstock. Huset är uppfört av lig-
gande plank. Äldre exteriöra snickerier finns bevarade såsom 
profilerad list under tak samt figursågade taktassar. En förstu är 
utbyggd åt öster och en taklätta finns åt väster. 
Värde att bevara: Panel och ursprungliga yttre snickerier.  
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Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har ändå 
något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella 
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka samt i enlighet med husets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA  184:28
Fyrmästaregatan 1

Byggår: 
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Mörhult 1:28/ Mörhult nr 
4¼
Historia: Huset lät troligen byggas av Magnus Andreasson 
(1821-1882) och hans hustru Anna-Maja Magnusdotter (1822-

6.6 MÖRHULT
6.6.1 Östra Mörhult, Bustöt, Hawen - Fyrmästargatan, Kaptensvägen, 
Långsjövägen 44-46
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FJÄLLBACKA 184:20 
Fyrmästaregatan 2

Byggår: 1880-tal
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Mörhult 1:20/ Mörhult nr 
15
Historia: Bostaden uppfördes av fiskaren Martin Magnusson 
(1854-1923) och hans hustru Carolina Elisabet Johannisdotter 
(1863-1950) på 1880-talet. Huset anges i 1920-talets mantal-
slängd som Mörhult nr 15. Huset är enligt uppgift av ägaren (år 
1990-91) inköpt i Bullarebygden. Huset renoverades under mit-
ten av 1960-talet. Inga förändringar sedan 1990-91, med undan-
tag att fodren numera är ljusgrå istället för gråblå.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan i dubbel bredd på en grund 
av mestadels tuktad fältsten. Huset är ett tvåkammarhus, en 
karaktäristisk hustyp i Fjällbacka, innehållande förstu flankerad 
av två rum åt framsidan samt kök flankerad av kammare och 
svale åt baksidan. Byggnaden är uppförd i liggande timmer 
och klädd med locklistpanel med profilerad åslist. Fasaden är 
vit med gråblå foder. Fönstren är vita, sidohängda, spröjsade 
tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är ljusgrå, enkla och 
oprofilerade. På taket ligger rött betongtegel. Vindskivorna är 
vita, enkla och oprofilerade. Äldre exteriöra snickerier finns be-
varade såsom hålkärlslist under tak. Till tomten hör en bod in-

1909) från Kärild, Kville. Huset togs sedan över av fiskaren 
och stenhuggaren Albert som gifte sig med Albertina, dotter till 
Magnus och Anna-Maja. 
Fönsteromfattningarna var vid inventering 2006, mörkblå.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan i dubbel bredd. Huset är 
ett tvåkammarhus, en karaktäristisk hustyp i Fjällbacka, in-
nehållande förstu flankerad av två rum åt framsidan samt kök 
flankerad av kammare och svale åt baksidan. Huset är uppfört 
i liggande timmer och fasaden är klädd med vit locklistpanel 
med profilerad åslist. Fönstren är vita, sidohängda, spröjsade 
tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och opro-
filerade. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, 
enkla och profilerade.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, tvåkammar-
husets planlösning, fönsterutformningen
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har ändå 
något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella 
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka samt i enlighet med husets ursprungskaraktär. Huset 
ingår i en mycket värdefull kulturhistorisk miljö som utgörs av 
fem välbevarade tvåkammarhus.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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FJÄLLBACKA 184:19 
Fyrmästaregatan 4

Byggår: 1888
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Mörhult 1:19/ Mörhult nr 
9½ 
Historia: Huset har bebotts av bland annat fiskaren Johan John-
sson (1858-1897) och hans hustru Paulina Johansdotter från 
Solbräcke i Kville (1861-1941). Hon gifte om sig med smeden 
Janne Olsson (1864-1929) från Malmön.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan i dubbel bredd på en grund 
av tuktad fältsten, delvist putsad. Huset är ett tvåkammarhus, en 
karaktäristisk hustyp i Fjällbacka innehållande förstu flankerad 
av två rum åt framsidan samt kök flankerad av kammare och 
svale åt baksidan. Byggnaden är uppförd i liggande timmer och 
fasaden är klädd med vit profilerad åslist. Fönstren är mestadels 
äldre, vita, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är 
mestadels profilerade, finns även oprofilerade. På två fasader är 
omfattningarna vita, på de andra är de målade i en beige kulör. 
På taket ligger enkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, enkla 
och oprofilerade. Äldre exteriöra snickerier finns bevarade 
såsom hålkärlslist under tak, äldre fönster, glasveranda med 
jugendfönster. Äldre interiöra detaljer finns bevarade såsom en 
rund kakelugn.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, rena takfall, 
tvåkammarhusets planlösning, fönstren. Byggnadens panel samt 
äldre dörrar och fönster och ursprungliga yttre snickerier. Vid 
byte av dessa detaljer bör nya utföras i samstämmighet med 
originalet. 
Motivering: Byggnaden är mycket välbevarad. Eventuella 
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Hu-
set ingår i en mycket värdefull kulturhistorisk miljö som utgörs 

vid bostadshuset med pulpettak och väggar av okantade bräder 
samt sjöboden på Mörhult 1:5.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, rena takfall, 
tvåkammarhusets planlösning, fönsterutformning, äldre ex-
teriöra snickerier.
Motivering: Byggnaden är mycket välbevarad. Eventuella 
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka samt i enlighet med husets ursprungskaraktär. Huset 
ingår i en mycket värdefull kulturhistorisk miljö som utgörs av 
fem välbevarade tvåkammarhus. Takkupor och frontespiser bör 
undvikas.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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FJÄLLBACKA 184:23 
Fyrmästaregatan 6, 6B

Byggår: 1885
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Mörhult 1:23/ Mörhult nr 
3½
Historia: Byggdes av Johan Martin Andersson (1853-1925) och 
hans hustru Mathilda Andersdotter från Österöd, Kville (1857-
1929). Huset skänktes till Åldersro vid någon tidpunkt men är 
numera fritidsbostad.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan i dubbel bredd på en grund 
av tuktad fältsten. Huset är ett tvåkammarhus, en karaktäristisk 
hustyp i Fjällbacka innehållande förstu flankerad av två rum åt 
framsidan samt kök flankerad av kammare och svale åt baksi-
dan. Byggnaden är uppförd i liggande timmer och klädd med 
locklistpanel med profilerad åslist. Fasaden är gul med vita 
foder och lister. Fönstren är av äldre typ och sexdelade. Fönste-
romfattningarna är vita, mestadels enkla och oprofilerade. På 
taket ligger tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, enkla och 
oprofilerade. En mindre glasad veranda är utbyggd åt söder och 
en låg taklätta finns åt norr. Byggnaden är välbevarad såväl ex-
teriört som interiört med bakugnskomplex samt kakelugn. 
Värde att bevara: Mörhult 1:23 är kanske det tvåkammarhus 
där flest ursprungliga detaljer finns kvar och sannolikt det enda 
med bakugnen kvar. Ur antikvarisk synvinkel vore det mycket 
värdefullt om så mycket som möjligt av husets interiöra detaljer 
bevaras. Byggnadens panel samt äldre dörrar och fönster och 
ursprungliga yttre snickerier bör bevaras så långt möjligt. Vid 
byte av dessa detaljer bör nya utföras i samstämmighet med 
originalet.
Motivering: Byggnaden är mycket välbevarad. Eventuella 
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Hu-
set ingår i en mycket värdefull kulturhistorisk miljö som utgörs 
av fem välbevarade tvåkammarhus. Takkupor och frontespiser 
bör undvikas. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

av fem välbevarade tvåkammarhus. Takkupor och frontespiser 
bör undvikas. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I
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FJÄLLBACKA 184:25 
Fyrmästaregatan 8

Byggår: Någon gång mellan 1882 och 1890.
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Mörhult 1:25/ Mörhult nr 
14
Historia: Husets fasader var tidigare klädda med asbestce-
mentskivor.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan i dubbel bredd. Huset är ett 
tvåkammarhus, en karaktäristisk hustyp i Fjällbacka innehål-
lande förstu flankerad av två rum åt framsidan samt kök flan-
kerad av kammare och svale åt baksidan. Byggnaden är uppförd 
i liggande timmer och fasaden är klädd med vitmålad locklist-
panel. Fönstren är vita, sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster. 
Fönsteromfattningarna är vita och profilerade. En veranda är 
utbyggd åt norr med bevarade äldre fönster och figursågad tak-
fotslist. På taket ligger äldre enkupigt lertegel. Vindskivorna är 
vita och figursågade.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, rena takfall, 
tvåkammarhusets planlösning, fönstren, byggnadens panel samt 
äldre dörrar och fönster och ursprungliga yttre snickerier. Vid 
byte av dessa detaljer bör nya utföras i samstämmighet med 
originalet.
Motivering: Byggnaden är mycket välbevarad. Eventuella 
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. Hu-
set ingår i en mycket värdefull kulturhistorisk miljö som utgörs 
av fem välbevarade tvåkammarhus. Takkupor och frontespiser 
bör undvikas.
 Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

FJÄLLBACKA 184:30 
Kaptensvägen 4

Byggår: 1939
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Mörhult 1:24/ nr
Historia: Bostadshuset uppfödes 1939 som sommarbostad åt 
Sjökaptenen Nils Wennerholm. Lillstugan som fanns vid in-
venteringen 1990-91, var uppförd på en hög stengrund och med 
ett brant sadeltak, var ett före detta fårhus som byggdes om på 
1940-talet. Detta hade ursprungligen tillhört Mörhult 1:25. 
Byggnaden är mycket förändrad. Om den är omgjord eller om 
ett nytt hus är byggt på platsen är okänt. Huset är nu i en stil 
som närmar sig byggnadstraditionen i Fjällbacka, vad gäller 
fönsterplacering och tak. Tidigare hus hade en sportstugekarak-
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FJÄLLBACKA 184:2 
Fyrmästaregatan 5

Byggår: Omkring 1909
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Mörhult 1:2/ Mörhult nr 6
Historia: Ett hus på tomten finns redovisat på foto från tiden 
kring sekelskiftet. Detta bör av fotografiet att döma ha varit ett 
dubbelhus. Det befintliga huset skall ha uppförts av fyrmästare 
Hans Petter Alexandersson (1845-1920) från Väderöarna, 
därav gatunamnet Fyrmästargatan. Han var gift med Hedda 
Christina Petersdotter (1844-1922) från Nordgård, Hamburgö. 
Tillkomsten bör ha varit kring 1910. Inga större förändringar 
sedan 1990-91, undantaget altanen på västra gaveln (se bilden). 
Frontespisen åt norr och takkupan åt söder har tillkommit efter 
1950-talet.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan i dubbel bredd med källare 
av kvaderhuggen granit. Huset har sannolikt en korsformad 
plan motsvarande det västsvenska dubbelhusets innehållande i 
bottenvåningen tre rum och kök kring en centralt placerad mur-
stock. Fasaden är klädd med ljusblå locklistpanel i nedervånin-
gen med enkel locklist samt stående fasspontpanel i övervånin-
gen vilken är sågtandad nertill. Fönstren är korsformade och 
har figursågade omfattningar samt profilerade över- och ned-
erstycken. Byggnaden försedd med liggande vindsfönster på 
långsidorna, balkong samt frontespis åt nordväst samt takkupa 
åt sydost. På taket ligger tegelliknande plåt.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, de äldre kor-
spostfönstren, fönsteromfattningarna.

tär med tidstypisk utformning vad gäller tak och fönsterplacer-
ing.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Byg-
gnaden har en grund av murad betonghålsten, stomme av res-
virke och fasaden är klädd med ljusblå locklistpanel på första 
våningen och liggande spontad panel på andra våningen med vit 
profilerad gördelgesims däremellan. Fönstren är nya, kopplade, 
vita spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är enkla, 
oprofilerade och målade i mellanblå kulör. På taket ligger nytt 
tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita och profilerade. En 
större altan är byggd norr om huset.
Värde att bevara: -
Motivering: Byggnaden präglas i huvudsak av sentida renover-
ingen men har trots detta ett kulturhistoriskt värde som in-
gående i en värdefull miljö. Eventuella tillbyggnader bör 
utformas och placeras i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: -
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Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändrin-
gar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbac-
ka samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 184:7 -”Hinriks hus”
Fyrmästaregatan 9, 9B

Byggår: Troligen 1842 (hus 1), mitten av 1990-talet (hus 2)
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Mörhult 1:7/ Mörhult nr 
4½
Historia: Troligen lät fiskaren Andreas Andersson (1805-1887) 
bygga huset i samband med sitt giftermål 1842 med Johanna 
Eriksdotter (1819-1861). Huset går under namnet ”Hinriks 
hus” efter en av sönerna i huset, Henrik (1854-1933) som tog 
över och bodde där tillsammans med sin syster Agneta Elisa-
beth (1851-1923. Huset har ett ursprung som ryggåsstuga, dvs 
saknade då vindsbjälklag, och bestod fram till 1950-talet av 
rum, kök samt vedbod och hönshus. 
Inga större förändringar har skett sedan 1990-91, undantag nya 
fönster på östra gaveln. Tidigare satt det ett långsmalt spröjsat 
fönster högt placerat, troligen från 1970-talet.
Ytterligare ett hus har byggts på fastigheten sedan 1990-91. (se 
de två nedre bilderna). 
Beskrivning: Två mindre bostadshus, varav det äldre är ett en-
kelhus. Det äldre huset består idag av kammare, kök och rum 
med en liten förstukvist i anslutning till köket. Huset är uppfört 
i timmer och klätt med locklistpanel samt målad falurött med 
vita knutar och lister. Fönstren är yngre, småspröjsade, vita 
enluftsfönster. De på gavlarna är ovanhängda och de åt gatan 
är sidohängda. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och opro-
filerade. På taket ligger äldre enkupigt lertegel. Vindskivorna är 
vita, enkla och oprofilerade.
Utformningen på det nybyggda huset ansluter väl till den om-
givande bebyggelsen med röd stående locklistpanel, sexdelade 
fönster och lertegel.
Värde att bevara: Hus 1 - Husets volym och proportioner, fön-
sterutformningen, dess småskaliga utformning. Hus 2 - Dess 
anpassade utseende med rödmålad fasad och vita snickerier, 
fönsterutformningen, småskaligheten.
Motivering: Byggnaden är relativt välbevarad. Eventuella 
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i 

Hus 2

Hus 1 till höger och 
hus 2 i mitten

Hus 1
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FJÄLLBACKA 184:21 
Fyrmästaregatan 11

Byggår: 1853 enl mantalslängden (hus 1)
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Mörhult 1:21/ Mörhult nr 
9
Historia: Det äldre huset (hus 1) byggdes av Johannes Johnsson 
(1828-1899) och hans hustru Beata Johannisdotter (1824-1887) 
från Kville. De fick sju barn. Huset hyrdes sedan ut till Gustaf 
Alfred Andersson-Bergqvist (f. 1875) stenhuggare från Skrea, 
Hallands län. Tillsammans med sin sambo Hanna Johnasson, 
hushållerska, fick de sex barn. 1916 for Alfred själv till Ameri-
ka.
Ytterliggare ett hus har byggts på fastigheten sedan inventerin-
gen 1990-91. Detta hus har sedan 2006 byggts till med en vin-
kelbyggnad (se de två nedre bilderna).   
Beskrivning: Två mindre bostadshus ligger på fastigheten. Det 
äldre huset innehåller idag rum och kammare utmed nordväst-
gaveln, kök samt hall och VVS-utrymmen i mitten samt ett rum 
utmed sydostgaveln. En glasveranda är utbyggd åt trädgården. 
Byggnaden är uppförd i liggande timmer och klädd med ny 
locklistpanel med profilerad åslist. Fasaden är rödmålad med 
vita lister och foder. Fönstren är vita, sidohängda, spröjsade 
tvåluftsfönster. På taket ligger tvåkupigt lertegel.
Utformningen på det nyare huset ansluter väl till den om-
givande bebyggelsen med röd stående locklistpanel, sexdelade 
fönster och tvåkupigt lertegel på taket.
Värde att bevara: Hus 1 - Husets volym och proportioner, fön-
sterutformningen, dess småskaliga utformning. Hus 2 - Dess 
anpassade utseende med rödmålad fasad och vita snickerier, 
fönsterutformningen, småskaligheten.
Motivering: Byggnaden (hus 1) är relativt välbevarad. Even-
tuella förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstradi-
tionen i Fjällbacka samt i enlighet med husets ursprungskara-
ktär. Huset ingår i en mycket värdefull kulturhistorisk miljö. 
Takkupor och frontespiser bör undvikas. Byggnaden visar 
genom sin placering, orientering och utformning på tidigare 
bebyggelsemönster i Mörhult.

Hus 1

Hus 2

Fjällbacka samt i enlighet med husets ursprungskaraktär. Hu-
set ingår i en mycket värdefull kulturhistorisk miljö. Takkupor 
och frontespiser bör undvikas. Byggnaden visar genom sin 
placering, orientering och utformning på tidigare bebyggelse-
mönster i Mörhult.
Utformningen på det nybyggda huset ansluter väl till den om-
givande bebyggelsen.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass I (hus 1), klass III (hus 2)
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Utformningen på det nybyggda huset (hus 2) ansluter väl till 
den omgivande bebyggelsen.  
Kulturhistorisk bedömning: Klass I (hus 1), klass III (hus 2)

FJÄLLBACKA 184:18 
Fyrmästaregatan 10

Byggår: 1984
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Mörhult 1:18/ nr 3
Historia: Fastigheten har tidigare varit bebyggd med ett dub-
belhus (troligen byggt på 1890-talet) vilket finns redovisat på 
fotografi över Mörhult från seklets början. Den till fastigheten 
hörande sjöboden finns dokumenterad i uppmätningsritning 
från 1929.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan. Fasaden är klädd med ljus-
blå locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är vita och piv-
othängda. Fönsteromfattningarna är mestadels figursågade och 
målade i en mörkblå kulör. På taket ligger tvåkupigt lertegel. 
Vindskivorna är dels vita, dels mörkblå och figursågade. 
Värde att bevara: - 
Motivering: -
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 184:26
Fyrmästaregatan 12

Byggår: 1960-talet
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr:  Mörhult 1:26/ nr
Historia: På platsen har tidigare legat ett annat hus.
Beskrivning: Bostadshus i 1 ½ plan på dubbel bredd. Huset 
står på en putsad betonggrund. Fasaden är klädd med röd lock-
listpanel med enkel, oprofilerad locklist. Fönstren är kopplade, 
spröjsade, vita tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, 
enkla och oprofilerade. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Vind-
skivorna är vita, enkla och oprofilerade.
Värde att bevara: Husets röda fasad, fönsterutformning och 
småskalighet.
Motivering: Den befintliga byggnaden är väl anpassad till 
miljön i Mörhult. 
Kulturhistorisk bedömning:  Klass II- III 
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FJÄLLBACKA 184:29
Fyrmästaregatan 7

Byggår: 1820-tal
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Mörhult 1:26/ nr 11
Historia: 1945 fick det lilla huset innertak, garderober mm samt 
ny ytterdörr. Golvet i köket var dessförinnan jordgolv och yt-
terdörren var lägre. Gavelfönstret var smårutigt men lägre och 
hade fönsterluckor enligt foto från 1929. Byggnaden är doku-
menterad i en uppmätningsritning från 1943. Ursprunget skall 
vara en stuga med rum och kök samt uthus. Uthuset har senare 
gjorts om till kammare. Huset hörde vid 1990-91 års inventer-
ing till fastigheten Fjällbacka 184:26.
Beskrivning: En ryggåsstuga vars ålder är okänd. Byggnaden 
är uppförd i liggande timmer med inklädda knutskallar på en 
fältstensgrund. Fasaden är klädd med locklistpanel med enkel, 
oprofilerad locklist. Fasaden är rödmålad med vita lister och 
foder. På taket ligger äldre enkupigt lertegel. Vindskivorna är 
vita, enkla och oprofilerade.
Värde att bevara: Huset hela utformning, med dess småskaliga 
volym samt proportioner, fönsterutformningen, avsaknad av 
dekorativa detaljer.
Motivering: Byggnaden är relativt välbevarad. Eventuella 
förändringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka samt i enlighet med husets ursprungskaraktär. Huset 
ingår i en mycket värdefull kulturhistorisk miljö. Takkupor och 
frontespiser bör undvikas. Byggnaden visar genom sin placer-
ing, orientering och utformning på tidigare bebyggelsemönster i 
Mörhult.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I

FJÄLLBACKA 184:6 
Långsjövägen 44

Byggår: 1936
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Mörhult 1:6/ nr 
Historia: Bostadshuset uppfördes 1936 åt nuvarande ägaren 
(1990-91). Den kvaderhuggna grunden gjordes av ägaren själv 
medan huset byggdes av snickaren Werner Karlsson i Käll-
viken. Fasaden var tidigare klädd med locklistpanel som ersatts 
med plastpanel.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med brutet tak och källare. 
Huset står på en grund av kvaderhuggen granit. En glasveranda 
med balkong ovanpå är tillbyggd åt norr (se övre bilden). Den 
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sidan av huset har också fått ny vit stående locklistpanel, nya 
sexdelade fönster med vita foder. Övriga fasader har ospröjsade, 
pivothängda, bruna enluftsfönster. Åt norr har fönstren enkla, 
oprofilerade omfattningar medan de i övrigt saknas. På taket 
ligger tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, enkla och opro-
filerade. 
Värde att bevara: Det brutna taket, avsaknad av snickarglädje.
Motivering: Karaktären förändras vid byte av fasadpanel och 
fönster och huset ansluter därmed bättre till omgivande bebyg-
gelse.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 184:5 
Fyrmästaregatan 3

Byggår: 1890
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Mörhult 1:5/ Mörhult nr 
3¼
Historia: Byggnaden är enligt ägaren uppförd 1890 åt Adolf 
Andersson (1858-1918), fiskare och dennes hustru Matilda 
Josefina Karlsdotter (1862-1916) från Tanum. Huset är sedan 
1982 sommarbostad. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan i dubbel bredd med källare. 
Huset är ett tvåkammarhus, en karaktäristisk hustyp i Fjällbacka 
innehållande förstu flankerad av två rum åt framsidan samt kök 
flankerad av kammare och svale åt baksidan. Byggnaden är up-
pförd i liggande timmer på en grund av kvaderhuggen granit. 
Fasaden är klädd med locklistpanel med profilerad åslist. Byg-
gnaden har tilläggsisolerats på utsidan och byggts om invändigt 
1942. Fasaden är vitmålad medan fodren är blåmålade. Fönstren 
är vita, kopplade, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattnin-
garna är figursågade och målade i en mörkblå kulör. På taket 
ligger röda betongpannor. Huset är tillbyggt med en glasveran-
da/förstu åt väster.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fönsterut-
formningen, den oputsade grunden.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändrin-
gar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbac-
ka samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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FJÄLLBACKA 184:15 
Fyrmästaregatan 24

Byggår: 1847 (hus 1) 2007-08 (hus 2)
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Mörhult 1:15/ nr 6½
Historia: Nr 6½ dyker upp i mantalslängderna år 1847, då med 
ägaren Johannes Larsson (f. 1822). Det beboddes från 1865 av 
skomakare Carl August Larsson och hans familj. De flyttade 
1889 till Norge och då övertog huset av soldat Viktor Rydholm 
och hans hustru Augusta från Tanum. Huset är till sitt ursprung 
ett enkelhus, vilket även framgår på fotografi över Mörhult från 
seklets början. I sen tid har husen tillbyggts med ytterliggare ett 
rum i anslutning till köket. Ytterliggare ett hus har byggts på 
fastigheten utmed landsvägen efter 2006.
Beskrivning: Den äldre byggnaden är uppförd i liggande tim-
mer på en grund av tuktad fältsten. Fasaden är klädd med 
locklistpanel med oprofilerad list. Knutskallarna är inklädda. 
Fasaden är målad med röd slamfärg och lister och foder är vita. 
Fönstren är vita, sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster. Fönste-
romfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger 
enkupigt lertegel. Vindkskivorna är vita, enkla och oprofilerade.
Det nya husets är ett 1½ plans hus på putsad betonggrund. 
Fasaden är klädd med ljusgrå locklistpanel med enkel locklist. 
Fönstren är vita såväl spröjsade som ospröjsade enluftsfönster. 
Fönsteromfattningar saknas. På taket ligger äldre samt nytt en-
kupigt lertegel. Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade.
Värde att bevara: Husets (hus 1) småskaliga volym och propor-
tioner, knutlådorna, fönsterutformningen, avsaknad av takkupor 
och frontespiser.
Motivering: Byggnaden (hus 1) är relativt välbevarad, trots till-
byggnad. Eventuella förändringar bör utformas i enlighet med 
byggnadstraditionen i Fjällbacka samt i enlighet med husets 
ursprungskaraktär. Huset ingår i en mycket värdefull kulturhis-
torisk miljö. Takkupor och frontespiser bör undvikas. Byg-
gnaden visar genom sin placering, orientering och utformning 
på tidigare bebyggelsemönster i Mörhult. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II (hus 1), - (hus 2)

Hus 1

Hus 2

FJÄLLBACKA 184:8
Fyrmästaregatan 22

Byggår: Trol. 1970-80tal
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Mörhult 1:8/ nr
Historia: Vid inventeringen 1990-91 hade huset en öppen 
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förstu i sekelskiftesstil (1900) vilken ersattes av en glasveranda 
med balkong ovanpå i mitten av 1990-talet. Huset används som 
fritidsbostad.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset står på 
en putsad grund. Fasaden är klädd med ljusgul locklistpanel 
med profilerad åslist. Fönstren är vita, pivothängda spröjsinde-
lade fönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofil-
erade.
Värde att bevara: -
Motivering: Tomten är bebyggd med ett modernt fritidshus vars 
utformning ansluter till den omgivande bebyggelsen. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 184:9 
Fyrmästaregatan 20

Byggår: 1960-tal
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Mörhult 1:9/ nr
Historia: Huset används som fritidsbostad.
Beskrivning: Bostadshus i 1 plan med tillbyggd vinkel med 
källare. Huset står på en putsad grund. Fasaden är kläd med vit 
locklistpanel med enkel, oprofilerad locklist. Fönstren är sido-
hängda, kopplade spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattnin-
garna är enkla, oprofilerade och målade i en mörkblå kulör. 
Fönstren på den äldsta huskroppen har blå fönsterluckor. På 
taket ligger röda betongpannor.
Värde att bevara: -
Motivering: Tomten är bebyggd med ett modernt fritidshus vars 
utformning ansluter till den omgivande bebyggelsen.
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 184:10 
Fyrmästaregatan 13

Byggår: Senare delen av 1900-talet
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Mörhult 1:10/ nr -
Historia:
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd på en put-
sad grund. Fasaden är klädd med röd lockpanel. Fönstren är 
nyare, vita, kopplade, sidohängda, spröjsade tvåluftsfönster. 
Fönsteromfattningarna är ljusgrå, enkla och oprofilerade. På 
taket ligger äldre enkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, enkla 
och oprofilerade. huset omges av en mindre trädgård, avgränsad 
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FJÄLLBACKA 184:4
Fyrmästaregatan 18

Byggår: 1885
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Mörhult 1:4/ Mörhult nr 5 
¼
Historia: Byggdes av ”Hans i Li”, Hans Eliasson, fiskare och 
stenarbetare (1859-1951) och hans hustru Justina, Elisabeth Jo-
hansdotter (1857-1931). Huset används idag som fritidsbostad.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset kan 
vara av typ tvåkammarhus. Byggnaden är sannolikt uppförd 
av liggande plank och klädd med locklistpanel med profilerad 
åslist. Grunden består av kvaderhuggen granit. Fasaden är vit 
medan fönsterfodren och vindskivor samt takfotsbräda är mörk-
blå. Fönstren är av blandad tidsålder, såväl ospröjsade som 
spröjsade två- och treluftsfönster. I gavlarna sitter triangulära 
spöjsade gavelsidofönster. Fönsteromfattningarna är enkla och 
oprofilerade. Huset är tillbyggt med en förstu med pulpettak. 
Äldre exteriöra snickerier finns bevarade såsom lövsågerier 
utmed vindskivor och takfotsbräda samt hålkärlslist under tak. 
Taklätta finns åt nordväst. På taket ligger äldre enkupigt lerte-
gel. Huset ligger tätt utmed Långsjövägen men har en större 
sluttande trädgård åt norr, avgränsad med ett vitt spjälstaket.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, äldre snick-
erier såsom lövsågerier och hålkälslist.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har ändå 
något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella till-
byggnader bör utformas och placeras i enlighet med byggnad-
straditionen i Fjällbacka samt i enlighet med husets ursprungs-
karaktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

mot vägen med en enklare stenmur.
Värde att bevara: Husets röda fasad, fönsterutformning och 
småskalighet.
Motivering: Tomten är bebyggd med ett modernt fritidshus vars 
utformning ansluter väl till den omgivande bebyggelsen.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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FJÄLLBACKA 184:3 
Fyrmästaregatan 16

Byggår: Senare delen av 1900-talet.
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Mörhult 1:3/ nr -
Historia: Vid inventeringen 1990-91 hade husets fasad en 
mörkare kulör. 
Beskrivning: Fritidshus i 1 plan uppfört i vinkel. Fasaden är 
klädd med beige locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren 
är ospröjsade moderna fönster. Det nordvästra hörnet är helt 
inglasat och fungerar som ett uterum. På taket ligger bruna bet-
ongpannor.
Värde att bevara: -
Motivering: - 
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 163:1 (del av) 
Långsjövägen 46

Byggår: Före 1909
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: -/ev nr 22
Historia: Det ligger ett mindre hus på ungefär denna platsen på 
karta från 1860. I 1990-91 års inventering står denna byggnad 
under fastighetsbeteckning Mörhult 1:9 (Fjällbacka 184:9).
Beskrivning: Byggnad av enkelstugetyp. Byggnaden är sanno-
likt uppförd i timmer och är klädd med locklistpanel med profil-
erad locklist samt vitmålad med blå foder. Fönstren är sidohän-
gda, vita, tvåluftsfönster såvöl spröjsade som ospröjsade. Fön-
steromfattningarna är enkla och oprofilerade. Byggnaden har 
en tillbyggnad i form av en snedtäcka åt Långsjövägen i söder. 
Äldre exteriöra snickerier finns bevarade såsom hålkärlslisten 
under tak samt äldre spröjsade fönster.
Värde att bevara: Husets småskaliga volym och proportioner, 
avsaknad av takkupor och frontespiser.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella tillbyg-
gnader bör utformas och placeras i enlighet med byggnadstradi-
tionen i Fjällbacka samt med hänsyn till husets ursprungskarak-
tär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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FJÄLLBACKA 187:138 
Långsjövägen 33

Byggår: 
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 
1:176/ nr -
Historia: Fönsteromfattningar var tidigare målade i en mörkblå 
kulör.
Beskrivning: Fritidsbostad i 1 plan. Fasaden är klädd med vit 
locklistpanel med enkel, oprofilerad locklist. Fönstren är vita, 
kopplade, ospröjsade tvåluftsfönster. Huset har en altan utmed 
hela västra fasaden. På taket ligger tvåkupigt lertegel. En gäst-

6.6.2 Mörhult - Söder om Långsjövägen: Långsjövägen 33-51
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FJÄLLBACKA 187:113
Långsjövägen 35

Byggår: Någon gång mellan 1938-1977, trol 1960-tal
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 
1:137/ nr -
Historia: Huset renoverades och omgestaltades under de första 
åren av 2000-talet. Tidigare hade huset ospröjsade fönster och 
grågrön fasadkulör (se nedre bilden). Altanen utmed hela västra 
fasaden tillkom också vid renoveringen.
Beskrivning: Fritidsbostad i en plan med soutterängvåning. 
Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad åslist. 
Fönstren är nya, vita, sidohängda tvåluftsfönster med spröjsin-
delning. Två altandörrar går ut mot altanen. Huset ligger högt 
placerat med en brant slänt ner mot Långsjövägen.
Värde att bevara: -
Motivering: - 
Kulturhistorisk bedömning: -

2006

2011

stuga finns också på tomten. Huset ligger högt placerat med en 
brant slänt ner mot Långsjövägen.
Värde att bevara: -
Motivering: Fritidshus från andra hälften av 1900-talet. Even-
tuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets ur-
sprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 187:77 
Långsjövägen 37

Byggår: 1945
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:93/
nr
Historia: 
Beskrivning: Fritidsbostad i en plan med en tillbyggnad åt 
öster och en inglasad altan åt väster. Huset står på en grund av 
gardister med natursten däremellan. Fasaden är klädd med gul 
locklistpanel med enkel, oprofilerad locklist. Fönstren är vita, 
kopplade, ospröjsade tvåluftsfönster. På taket ligger tvåkupigt 
lertegel. 
Värde att bevara: Husets 1940-tals karaktär.
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FJÄLLBACKA 187:207 
Långsjövägen 39

Byggår: 1909-1923
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 
1:245/ Mörhult nr 2½
Historia: Tidigare ägare var fiskaren Ernst Johansson och huset 
hade tidigare benämningen Mörhult nr 2½. Huset ägdes tidig-
are av Ernst Johansson (f 1893), fiskare och hans hustru Allie, 
f Andersson (f.1903). Vit stående locklistpanel har ersatt as-
bestcementskivor som klädsel. I övrigt inga förändringar sedan 
1990-91.
Beskrivning: Sannolikt är huset ett tvåkammarhus, en karak-
täristisk hustyp i Fjällbacka innehållande förstu flankerad av två 
rum åt framsidan samt kök flankerad av kammare och svale åt 
baksidan. Byggnaden är uppförd i liggande timmer, alternativt 
med plankstomme, och är klädd med vitmålad locklistpanel 
med profilerad list. Under tak finns en bred profilerad list ut-
med alla sidor. Fönstren är kopplade, vita, spröjsade två- och 
treluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla och opro-
filerade. På taket ligger tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, 
enkla och oprofilerade. Åt Långsjövägen finns en liten förstuut-
byggnad och en taklätta finns åt söder.
En sjöbod har tillhört tomten men är avstyckad och frånsåld. En 
vedbod med pulpettak ligger i anslutning till huset, med gaveln 
mot Långsjövägen.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fönsterut-
formningen, avsaknad av frontespis åt gatan.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Huset är en karaktärs-
full och särpräglad byggnad och utgör en viktig beståndsdel i 
den tätbebyggda miljön i Mörhult. Eventuella förändringar bör 
utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

Motivering: Tidstypiskt fritidshus från mitten av 1900-talet.  
Eventuella förändringar bör göras med hänsyn till husets ur-
sprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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FJÄLLBACKA 187:82 
Långsjövägen 41

Byggår: 1946
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:99/
nr
Historia: Huset byggt av Torsten och Clary Hakeröd.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Fasaden är 
klädd med ljusgrå fasadplåt. Fönstren är ospröjsade, röda en- 
och tvåluftsfönster. Fönsteromfattningar saknas. På taket ligger 
tvåkupigt lertegel. Taköverhäng saknas. Huset är tillbyggt åt 
söder. 
Värde att bevara: Husets tidstypiska funkisutformning med 
ospröjsade fönster, avsaknad av taköverhäng och snickarglädje.
Motivering: Bostadshus med tidstypisk funkisutformning. 
Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets 
ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 187:61
Långsjövägen 43

Byggår: 1937
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål innergården 1:76/ 
nr
Historia: Huset är ett sk “Egnahem” och byggdes av Uno och 
Biggan Nordberg.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Fasaden är 
klädd med gul panel. Fönstren är kopplade, vita, ospröjsade 
treluftsfönster. Fönsteromfattningar saknas. På taket ligger 
tvåkupigt lertegel. Utbyggt förstu samt balkong och taklyft åt 
norr. Huset omges av en större trädgård åt norr som avgränsas 
mot Långsjövägen med en stenmur och en häck.
Värde att bevara: -
Motivering: Byggnaden präglas i huvudsak av renovering un-
der mitten av 1900-talet. Eventuella förändringar bör utformas 
med hänsyn till husets ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: -
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FJÄLLBACKA 187:33 
Långsjövägen 45

Byggår: 1932
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:47/
nr
Historia: Huset lät uppföras av Gustav Johansson (1876-
1963) från Mörhult och Christina Johansson (1876-1956) från 
Dalsland och USA. Huset används idag som fritidsbostad.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med brutet tak och källare. 
Huset står på en grund av kvaderhuggen granit. Fasaden är 
klädd med vit panel. Fönstren är ospröjsade, kopplade två- och 
treluftsfönster, några vita, några ljusblå. Fönsteromfattningar 
saknas. På taket ligger bruna betongpannor. Vindskivorna är 
vita, enkla och oprofilerade. Huset omges av en trädgård som 
avgränsas mot Långsjövägen med en stenmur och häck.
Värde att bevara: Husets 1930-talskaraktär med brutet tak, en-
kla funkiskaraktär.
Motivering: Bostadshus med tidstypisk funkisutformning. 
Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets 
ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 187:84 
Långsjövägen 47

Byggår: 1945
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål innergården 
1:102/ nr -
Historia: Huset är ett egnahemshus och ägdes tidigare av Bertil 
Jonasson (f. 1910) från Mörhult och hustrun Gunda (f 1915) 
från Bräcke.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Fasaden är 
klädd med vit panel. Fönstren är ospröjsade, blå pivothängda 
fönster. I gavlarna sitter rektangulära gavelsidofönster. Fönste-
romfattningar saknas. På taket ligger tvåkupigt lertegel. 
Värde att bevara: Husets tidstypiska funkisutformning med 
ospröjsade fönster i hörnen, litet taköverhäng och avsaknad av 
snickarglädje.
Motivering: Bostadshus med tidstypisk funkisutformning. 
Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets 
ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 187:103 
Långsjövägen 49

Byggår: Efter 1990-91
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 
1:124/ nr
Historia: Huset uppfört efter inventeringen 1990-91.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Fasaden är 
klädd med ljusgul locklistpanel. Fönstren har spröjsindelning 
och fönsteromfattningarna är vita och oprofilerade. Huset har 
en altan utmed hela norra altanen samt balkong ovanför.
Värde att bevara: -
Motivering:  -
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 187:100 
Långsjövägen 51

Byggår: Omkring 1890
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 
1:120/ sannolikt Mörhult nr 23
Historia: Bostadshuset på tomten är det sista huset i Fjällbacka 
åt norr och uppfördes enligt uppgift omkring 1890 åt Otto Julius 
Vall (f. 1854). Denne var stenhuggare och emigrerade år 1911 
till Amerika. Huset uppfördes av en man med namn Leising.
Mellan 1930 och 1950 ägdes huset av Johan Barkstedt, vilken 
även han var stenhuggare. På tomten finns även ett uthus vilket 
fram till 1979 innehöll vedbod, förråd och dass. Detta har tidig-
are haft en numera riven tillbyggnad, sannolikt fungerande som 
hönshus. Vid dokumentationen 2006 hade huset mörkblå fön-
steromfattningar och hörnbrädor.
Beskrivning: Bostadshuset består av rum, kök, kammare och 
förstu. På vinden har under senare tid ett sovrum inretts. Byg-
gnaden är uppförd i liggande timmer och klädd med locklist-
panel med profilerad åslist. Fasaden är klädd med vit locklist-
panel. Fönstren är kopplade, vita, ospröjsade två- och trelufts-
fönster. Fönsteromfattningarna är vita och figursågade. I huset 
finns äldre spegeldörrar samt pärlspont i hallen. Huset ligger 
tätt utmed Långsjövägen och har endast en liten remsa med 
trädgård som är avgränsad mot vägen med ett vitt spjälstaket.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, avsaknad av 
takkupor och frontespiser.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
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av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändrin-
gar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II



Kulturhistorisk bebyggelseinventering - Fjällbacka 2011      237

FJÄLLBACKA 187:27
Strandvägen 1

Byggår: Sannolikt kring sekelskiftet 1900
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:41/ 
Mörhult nr
Historia: Huset har tidigare haft sidliggare under takfoten åt 
väster. Balkong och taklyft har tillkommit efter 1941.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan på en putsad grund. Huset 
kan möjligen vara av dubbelhustyp. Byggnaden är uppförd i 
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FJÄLLBACKA 187:21
Långsjövägen 34

Byggår: 1906
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:35/ 
Mörhult nr 1¾.
Historia: Husets första ägare var fiskaren Carl Johan Johans-
son och hans hustru Alida Hilmersdotter. Carl Johan var son till 
Johan Edvard Johannisson och Anna Mathilda Johannisdotter i 
hus nr 1½. På 1940-talet tog familjen sig efternamnet Kahlman.
Huset har troligen renoverats på 1960-talet och då fått nya fön-
ster och nytt fasadmaterial. Enligt barnbarn till tidigare ägare 
var huset tidigare rött. 
Beskrivning: Huset är ett tvåkammarhus, enligt uppgift up-
pfört 1906. En karaktäristisk hustyp i Fjällbacka, innehållande 
förstu flankerad av två rum åt framsidan samt kök flankerad 
av kammare och svale åt baksidan. Huset är uppfört i timmer 
eller möjligen liggande plank. Fasaden är klädd med asbest-
cementskivor. Fönstren är ospröjsade två- och treluftsfönster. 
Fönsteromfattningar saknas. Inga bevarade äldre exteriöra 
detaljer. En taklätta finns mot sjön. På tomten finns också ett 
mindre uthus.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner.
Motivering: Byggnaden präglas i huvudsak av renoveringen 
under mitten av 1900-talet men har trots detta ett kulturhisto-
riskt värde som ingående i en värdefull miljö. Eventuella förän-
dringar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i Fjäll-
backa alternativt i enlighet med den senaste renoveringen.
Kulturhistorisk bedömning: -

liggande timmer, i sen tid tilläggsisolerad och klädd med lock-
listpanel med profilerad åslist. Fasaden är röd med vita foder, 
vindskivor och hörn. Fönstren är vita, kopplade, spröjsade 
tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita och figursågade.  
Taklyft samt balkong åt sjön, utbyggnad i form av snedtäcka åt 
baksidan. Ny förstukvist åt nordost. Huset ligger mellan Strand-
vägen och berget bakom och har en remsa med trädgård som är 
avgränsad med ett rött spjälstaket. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner.
Motivering:  Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändrin-
gar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbac-
ka samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III
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FJÄLLBACKA 187:23 
Strandvägen 3

Byggår: 1938
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:37/
nr -
Historia: Huset lät uppföras av Karl Ingvar Berthold Kahlman, 
son till Carl Johan och Alida Kahlman (tidigare Johansson) i 
hus nr 1¾. Huset byggdes på med en våning 1955. Tidigare 
var det en 1-plansbyggnad med valmat tak. Fönstren var då os-
pröjsade treluftsfönster.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare. Huset står på 
en grund av mönstrad betongsten. Fasaden är klädd med asbest-
cementskivor och taket är belagt med tvåkupigt tegel. Fönstren 
är vita, pivothängda fönster. Fönsteromfattningar saknas.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, typiska för 
1930-talsfunkis.
Motivering:  Byggnaden präglas i huvudsak av renoveringen 
under mitten av 1900-talet men har trots detta ett kulturhisto-
riskt värde som ingående i en värdefull miljö. Eventuella förän-
dringar bör utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär 
alternativt i enlighet med den senaste renoveringen.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 187:28 
Långsjövägen 36

Byggår: 1874
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:42/
Mörhult nr 1½ 
Historia: Huset på tomten stod färdigbyggt 1874 och detta årtal 
står inristat i takbjälken tillsammans med initialerna J.J. Dessa 
skall uttydas som Johan Edvard Johansson, som var fiskare till 
yrket. Johans föräldrahem var Mörhult nr 1 (Fjällbacka 187:22). 
Fastigheten ägs alltjämt av Johan Johanssons ättlingar. Tomten 
var upplåten med arrende från 1874 till 1930 då den inköptes av 
husets nuvarande ägare. Samma år avstyckades sjöbodtomten. 
Ägare till marken var dessförinnan Kapten Olof Falck.
Till huset har hört en ekonomibyggnad där man stallat får, gris 
och höns och som även inrymt vedbod. Denna är dock riven. 
De äldre spröjsade fönstren har vid någon tidpunkt ersatts med 
befintliga.
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FJÄLLBACKA 187:22 
Badvägen 2

Byggår: 1775
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:36/
Mörhult nr 1
Historia: Huset, Villa Måla kallat, skall enligt ägaren tillsam-
mans med tre andra hus på Mörhult vara det äldsta i denna del. 
Enligt uppgift skulle huset har låtit uppföras av bonden Caspar 
Nilsson (1756-1830) från torpet Liane, Nordby, Kville. Carl 
Westerberg, mästerlots från Dyngö köpte hus och tomt, 1925.
Huset bestod ursprungligen av endast rum och kök och har 
senare tillbyggts, bl a år 1872 samt kring sekelskiftet. Veran-
dan är tillkommen omkring 1984 och 1966 höjdes taket och 
övervåningen inreddes samtidigt som en taklätta uppfördes åt 
väster. Tidigare fanns här endast en låg vind med sommarrum. 
Huset var 1990-91 gult. Sedan dess har det även byggts ett 
uthus till i samma stil som de övriga. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan i dubbel bredd. Huset är 
uppfört med timmer i dess äldre delar samt klätt med blå lock-
listpanel med profilerad list. Fönstren är yngre, kopplade, vita, 
spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är profilerade 

Beskrivning: Huset är ett tvåkammarhus, en karaktärisk hu-
styp i Fjällbacka, innehållande förstu flankerad av två rum 
åt framsidan samt kök flankerad av kammare och svale åt 
baksidan. Byggnaden är uppförd i liggande timmer och klädd 
med vit locklistpanel med profilerad åslist. Fönstren är kop-
plade, ospröjsade, vita tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna 
är figursågade och målade i en mörkblå kulör. På taket ligger 
tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är figursågade och målade 
vita och mörkblå. Äldre exteriöra snickerier finns bevarade så-
som bågfris på fönsterfodrens nederstycken samt under taket. 
Förstukvist med rika snickerier av traditionell Fjällbackatyp. 
Pardörr med överljusfönster. Taklätta åt norr samt två takfön-
ster åt söder. I huset finns kakelugn, järnspis, inmurad bakugn. 
Dörrar och snickerier är delvis ursprungliga.
Värde att bevara: Byggnadens panel samt äldre dörrar, fönster 
och ursprungliga yttre snickerier. Vid byte av dessa detaljer bör 
nya utföras i samstämmighet med originalet.
Motivering: Byggnaden har förändrats, men har ändå något av 
sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Huset är en karaktärs-
full och särpräglad byggnad och utgör en viktig beståndsdel 
i Mörhult och utmed Långsjövägen. Eventuella förändringar 
bör utformas och placeras i enlighet med byggnadstraditionen i 
Fjällbacka samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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och målade i en mörkblå kulör. På taket ligger enkupigt lertegel. 
Vindskivorna är oprofilerade och målade vita samt blå. Takfots-
brädan är vit och figursågad. Taket har ett litet överhäng.
Av äldre exteriöra detaljer återstår en profilerad gesims.
En fd vedbod på tomten är ombyggd till ateljé. Åt badvägen 
hägnas tomten av ett högt plank. Till huset hörde en sjöbodtomt 
och den befintliga sjöboden där är uppförd omkring 1985.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, gesimsen, 
det lilla taköverhänget.
Motivering: Mycket förändrat men har ändå mycket av tidig 
1800-talskaraktär kvar. Huset har ett kulturhistoriskt värde som 
ingående i en värdefull miljö. Eventuella förändringar bör utfor-
mas i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt med 
hänsyn till husets ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

FJÄLLBACKA 187:66 
Badvägen 4

Byggår: 1962
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:82/
nr -
Historia: Huset byggdes som mindre fritidsbostad och har se-
dan byggts till i etapper. Altanen har tillkommit efter inventer-
ingen 1990-91.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med förskjuten nock på en 
betonggrund. Huset ligger på berg lite ovanför de andra husen. 
Fasaden är klädd med omålad locklistpanel med oprofilerad 
locklist. Fönstren är ospröjsade, omålade enluftsfönster. På 
taket ligger svart tegelimiterande plåt. Åt nordväst finns en 
tillbyggnad med balkong åt nordväst. Altan är byggd runtom 
huset.
Värde att bevara: Husets enkelhet och avsaknad av snickar-
glädje. 
Motivering: Modern fritidsbostad. Eventuella förändringar bör 
utformas med hänsyn till husets ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: -
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FJÄLLBACKA 187:65 
Badvägen 1

Byggår: efter 1951 enl foto
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 
1:81/(nr 7½)
Historia: Enligt vykort från 1951-52 stod det tidigare ett lägre 
dubbelhus närmare Långsjövägen. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare på en putsad 
och målad grund. Fasaden är klädd med ljusblå panel. Fönstren 
är ospröjsade sidohängda en- och tvåluftsfönster. På taket ligger 
röda betongpannor. Vindskivorna är vita, enkla och oprofil-
erade. Huset omges av en trädgård som avgränsas mot Lång-
sjövägen och Badvägen med häck.
Värde att bevara: Husets tidstypiska funkisutformning med 
ospröjsade fönster och avsaknad av snickarglädje.
Motivering: Bostadshus med tidstypisk funkisutformning. 
Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn till husets 
ursprungskaraktär.  
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 187:30 
Badvägen 3

Byggår: 1875 enl ägaren
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innergården 1:44/
Mörhult nr 7
Historia: Huset är enligt ägaren uppfört 1875 och dess första 
ägare var Leonard Gabrielsson, fiskare. En senare ägare var 
Ludvig Jonasson, även han fiskare. Troliga bygmästare var 
”Staten” Nilsson och ”Väjern” Karlsson. Tomten avstyckades 
1930 och tomten friköptes 1932. Byggnaden är till sitt ursprung 
en variant på dubbelhuset men med förstu i ena hörnet i direkt 
anslutning till köket. Byggnaden har i sen tid, vid ombyggnad 
omkring 1980-tal, byggts om invändigt samt förlängts. Förstun 
var, enligt vykort stämplat 1928, till att börja med en öppen 
förstukvist med pulpettak. Den blev sen inbyggd samt bredare 
och till slut fick den en andra våning.
Beskrivning: Byggnaden är uppförd i liggande timmer, den 
är tilläggsisolerad utvändigt och klädd med röd locklistpanel. 
Fönstren är kopplade, spröjsade, nyare, vita fönster. Fönste-
romfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger 
tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade. 
I huset finns två vita enkla kakelugnar samt en vedspis. Huset 
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omges av en större trädgård.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, småskaliga 
utformning.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändrin-
gar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbac-
ka samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 187:228 
Badvägen 5

Byggår: Troligen 1950-60-tal
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innegården 1:81 
samt Fjällbacka 187:65/ nr -
Historia: Tillbyggnaderna åt norr är troligtvis gjorda efter in-
venteringen 1990-91. 
Beskrivning: Bostadshus i två plan samt med en större och en 
mindre tillbyggnad i vinkel mot norr. Åt söder är fasaden klädd 
med gult fasadtegel. De övriga fasaderna är klädda med omålat 
locklistpanel med enkel, oprofilerad locklist. Fönstren är piv-
othängda, vita fönster. Fönsteromfattningarna är enkla, oprofil-
erade och omålade på träfasaderna. 
Värde att bevara: Ursprungshuset enkla 1950-60-talskaraktär 
med ospröjsade fönster och avsaknad av snickarglädje.
Motivering: - 
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 187:222 
Badvägen 7

Byggår: 
Fd kvartersbeteckning/tidigare nr: -/nr
Historia: Fastigheten har blivit avstyckad från tidigare Ödsmål 
Innergården 1:81, någon gång efter 1990-91. 
Beskrivning: Mindre fritidsbostad som är under tillbyggnad 
och renovering.
Värde att bevara: -
Motivering: - 
Kulturhistorisk bedömning: -
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FJÄLLBACKA 187:29
Långsjövägen 38

Byggår: 1895
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innegården 1:43 / 
Mörhult nr 2
Historia: Husets fasad var tidigare målad gul och snickerierna 
var vita. Sedan inventeringen 1990-91 har en frontespis med 
balkong byggts åt norr. Uthuset har också byggts om, ev byggts 
nytt.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan i dubbel bredd. Huset är 
en variant av tvåkammarhuset, en karaktäristisk hustyp i Fjäll-
backa innehållande förstu flankerad av två rum åt framsidan 
samt kök flankerad av kammare och svale åt baksidan. Byg-
gnaden är uppförd i liggande timmer och klädd med vit locklist-
panel. Byggnaden är utvändigt tilläggsisolerad. Fönstren är vita, 
spröjsade, sidohängda tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna 
är  enkla, oprofilerade och målade i en mörkblå kulör. På taket 
ligger tvåkupigt lertegel. Vindskivorna är vita, enkla och opro-
filerade. Interiört är en kakelugn och ett rum bevarat.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fönsterut-
formningen.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Eventuella förändrin-
gar bör utformas i enlighet med byggnadstraditionen i Fjällbac-
ka samt med hänsyn till husets ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 187:39
Långsjövägen 40

Byggår: 1932
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innegården 1:53 
/nr -
Historia: Vid inventeringen 1990-91 inrymde huset bostad 
samt kontor för “Fjällbacka Värme och Smide”. Huset har san-
nolikt genomgått renovering på 1960-talet.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med källare med en stomme 
av resvirke. Huset står på en grund av kvaderhuggen granit. 
Fasaden är tilläggsisolerad och klädd med vit fasadplåt. Byg-
gnaden har en taklätta samt förstuutbyggnad med balkong över 
åt söder. Fönstren är ospröjsade enluftsfönster. Fönsterom-
fattningar saknas. På taket ligger korrugerad svart plåt, alterna-
tivt eternit.
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Värde att bevara: -
Motivering: Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn 
till husets ursprungskaraktär alternativt i enlighet med den sen-
aste renoveringen.
Kulturhistorisk bedömning: -

FJÄLLBACKA 187:40
Kaptensvägen 2

Byggår: 1976
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Ödsmål Innegården 1:54/
nr
Historia: 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan med regelstomme. Fasaden 
är klädd med rödmålad lockpanel. Fönstren är vita, spröjsade, 
kopplade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, enkla 
och oprofilerade. Gavelröstet mot norr är helt uppglasat. Byg-
ganden är tillbyggd med en lägre del åt söder. På taket ligger 
bruna betongpannor. Vindskivorna är vita, enkla och oprofil-
erade. Huset är omgivet av en relativt stor trädgård.
Värde att bevara: -
Motivering: Eventuella förändringar bör utformas med hänsyn 
till husets ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: - 
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6.7 SÄLVIK - Sälviksvägen 

FJÄLLBACKA 185:1
Sälviksvägen 54

Byggår: Huset är troligen uppfört under 1800-talets slut. 
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Solvik 1:1/ nr
Historia: 
Beskrivning: Ett gult hus i 1½ plan på dubbel bredd, med 
sadeltak täckt av tvåkupigt tegel. Grunden är putsad och vit-



Kulturhistorisk bebyggelseinventering - Fjällbacka 2011      247

målad. Fasaden är klädd med profilerad locklistpanel. Vita 
snickerier. Fönstren är pivothängda med spröjsindelning. Mot 
sjösidan vetter tre fönster. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner.
Motivering:  Byggnaden har förändrats något, men har ändå 
något av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Husets karaktär 
bör bevaras, och eventuella förändringar bör utformas i enlighet 
med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt med hänsyn till hu-
sets ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass III

FJÄLLBACKA 152:1
Sälviksvägen 56

Byggår: Huset är troligen uppfört under 1800-talets andra hälft. 
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Almhagen 1:1/nr
Historia: Vid 1990-91 års inventering var fönsteromfattningar 
och andra snickerier blå.
Beskrivning: Ett bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Huset 
står på en spritputsad och vitmålad grund. Fasaden är klädd 
med profilerad locklistpanel. Det är dock något smalare än de 
övriga husen i Sälvik. Fönstren är sidohängda, äldre, spröjsade 
tvåluftsfönster. Fönsteromfattningar är vita, enkla och oprofil-
erade. Sadeltaket är täckt med tvåkupigt tegel. Huset ligger till 
skillnad från grannhusen med gaveln mot vattnet. På söderfasa-
den finns en veranda med ospröjsade fönster. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, de äldre fön-
stren. 
Motivering:  Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Husets karaktär bör 
bevaras, och eventuella förändringar bör utformas i enlighet 
med byggnadstraditionen 
i Fjällbacka. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 182:1 
Sälviksvägen 58

Byggår: Troligen byggt under 1800-talets slut. 
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Lersten Uppegården 8:1/ -
Historia: 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd. Huset 
står på en putsad och vitmålad grund. Fasaden är klädd med 
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FJÄLLBACKA 176:70
Sälviksvägen 60

Byggår: Troligen under 1800-talets slut
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Lersten Uppegården 2:70/
nr
Historia: Vid 1990-91 års inventering hade huset blå fönste-
romfattningar och vindskivor.
Beskrivning: Bostadshus i 1½plan på dubbel bredd. Fasaden är 
klädd med vitmålad profilerad locklistpanel. Fönstren är vita, 
kopplade, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är 
vita, enkla och oprofilerade. På taket ligger tvåkupigt tegel. 
Vindskivorna är vita, enkla och oprofilerade. På framsidan en 
veranda samt ett taklyft, bägge asymmetriskt placerade. Huset 
är troligen ett tvåkammarhus, en karaktäristisk hustyp i Fjäll-
backa. Ett uthus finns på tomten. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fönsterut-
formningen.
Motivering:  Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Husets karaktär bör 
bevaras, och eventuella förändringar bör utformas i enlighet 
med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt med hänsyn till hu-
sets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

gul stående locklistpanel. Huset har en del äldre snickerier 
bevarade. Taket är ett sadeltak och är täckt med tvåkupigt te-
gel. Fönsteromfattningar och andra snickerier är vita. Fönstren 
är tvåluftsfönster med sex smårutor i varje båge. Veranda på 
framsidan. Planlösningen vittnar om att huset är uppfört som ett 
tvåkammarhus. Dessa hus, som är karaktäristiska inslag i Fjäll-
backa, hade ursprungligen en förstu på framsidan med ett rum 
på vardera sidan, samt på baksidan ett kök med en kammare på 
ena sidan och ett mindre förrådsutrymme med vindstrappa på 
andra sidan. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fönsterut-
formningen.
Motivering:  Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Husets karaktär bör 
bevaras, och eventuella förändringar bör utformas i enlighet 
med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt med hänsyn till hu-
sets ursprungskaraktär.
Kulturhistorisk bedömning: Klass II
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FJÄLLBACKA 176:187 
Sälviksvägen 62

Byggår: Troligen uppfört kring 1800-talets mitt eller något 
senare.
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Lersten Uppegården 2:59/ 
Fjällbacka 176:59/ nr 
Historia: Vid 1990-91 års inventering hade huset två skorste-
nar, vilket antydde att huset kan ha någon form av sexdelad 
plan. Verandan och frontespisen fanns redan på 1920-talet en-
ligt äldre foto.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd på en put-
sad och vitmålad grund. Fasaden är klädd med röd profilerad 
locklistpanel, och alla snickerier är vita. Taket är ett sadeltak, 
täckt med tvåkupigt tegel. På framsidan en veranda samt en 
frontespis. Fönstren är sexdelade men verandafönstren har 
snedställda spröjsar, så att smårutorna alltså blir romboida. 
Fönsteromfattningarna är vita, enkla och oprofilerade. Huset är 
något mera “satt” än de övriga i Sälvik, och kan förmodas höra 
till de äldsta här. Huset är tillbyggt på baksidan. Ett uthus finns 
på tomten. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, verandan, 
det lilla taköverhänget och låga vägglivet.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Husets karaktär bör 
bevaras, och eventuella förändringar bör utformas i enlighet 
med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt med hänsyn till hu-
sets ursprungskaraktär.
 Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II

FJÄLLBACKA 176:35 
Sälviksvägen 64

Byggår: Huset är troligen uppfört under 1800-talets slut. 
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Lersten Uppegården 2:35/
nr
Historia: Vid 1990-91 års inventering var huset och dess snick-
erier vitmålat och fönsteromfattningarna samt dörrarna var blå.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd med en 
tillbyggnad i vinkelform i nordöstra hörnet. Tillbyggnaden är 
byggd på en putsad betonggrund och själva huset är byggt på 
en putsad stengrund. Huset ligger som de flesta husen här med 
långsidan mot vattnet, och har på denna sida också en mindre 
veranda. Fasaden är klädd med gul stående locklistpanel, delvis 
också med profilerad locklist. En del äldre snickerier finns ännu 
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FJÄLLBACKA 176:34 
Sälviksvägen 66

Byggår: Uppfört under 1800-talet.
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Lersten Uppegården 2:34/
nr
Historia: 
Beskrivning: Ett mindre bostadshus på enkel bredd. Fasaden 
är  klädd med rödmålad locklistpanel med enkel locklist. På 
gaveln, mot viken, finns en veranda och på södra långväggen 
en förstu under snedtak. På norra fasaden finns också en liten 
tillbyggnad under snedtak. Fönstren är såväl spröjsade som os-
pröjsade en- och tvåluftsfönster. Fönsteromfattningarna är vita, 
enkla och oprofilerade. På taket ligger enkupigt lertegel. Huset 
har mycket litet taköverhäng. Vindskivorna är enkla och opro-
filerade, en bräda är rödmålad, den andra vitmålad. Ett uthus 
finns på tomten. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner samt dess 
småskaliga och enkla utformning.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Husets karaktär bör 
bevaras, och eventuella förändringar bör utformas i enlighet 
med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt med hänsyn till hu-
sets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

kvar. Fönstren är röda, kopplade, spröjsade tvåluftsfönster. I ve-
randan mot gatan sitter det fönster med enkelglas. Fönsterom-
fattningarna är enkelt profilerade och figursågade. Dörrarna, 
fönsteromfattningarna och övriga snickerier är ljusgrå. På taket 
ligger nytt enkupigt lertegel. Vindskivorna är enkla och oprofil-
erade. Uthus finns på tomten. Det står på plintar och fasaden är 
klädd med rödmålad locklistpanel med enkel locklist. På taket 
ligger tvåkupigt lertegel. Huset är omgivet av en trädgård som 
är avgränsad mot gatan med ett vitt spjälstaket.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, husets låga 
väggliv och lilla taköverhäng, de äldre fönstren, fönsterut-
formningen på de yngre fönstren.
Motivering:  Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Husets karaktär bör 
bevaras, och eventuella förändringar bör utformas i enlighet 
med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt med hänsyn till hu-
sets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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FJÄLLBACKA 176:63
Sälviksvägen 21

Byggår: Flyttat till platsen 1888.
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Lersten Uppegård 2:63/ev 
Sälvik 7½
Historia: Huset stod ursprungligen vid Häggene men flyttades 
till platsen 1888 av fiskaren och stenhuggaren Anton Johansson. 
Huset är något ombyggt på 1970-talet, då bl a köket förstorades. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan  på dubbel bredd. Fasa-
den är klädd med profilerad locklistpanel. Fönstren är vita, 
kopplade, spröjsade tvåluftsfönster. Fönsteromfattningar är 
gråmålade, enkla och oprofilerade. I övrigt vita snickerier. En 
utbyggnad finns på västra långsidan med balkong över, samt 
även ett taklyft åt väster. 
Huset är ett tvåkammarhus, en karaktäristisk hustyp i Fjällbac-
ka, innehållande förstu flankerad av två rum åt framsidan samt 
kök flankerad av två kammare mot vägen. På taket ligger enku-
pigt lertegel. Vindskivorna är vita, oprofilerade och figursågade. 
Det finns ett uthus på tomten med pulpettak. Fasaden är klädd 
med vit locklistpanel med enkel locklist.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fönsterut-
formningen, det låga vägglivet.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Husets karaktär bör 
bevaras, och eventuella förändringar bör utformas i enlighet 
med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt med hänsyn till hu-
sets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II

FJÄLLBACKA 170:5 
Sälviksvägen 23

Byggår: Troligen kring sekelskiftet 1900
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Flig 1:9/nr
Historia: Huset uppfördes troligen kring sekelskiftet, men byg-
gdes på med övervåningen 1936. Tidigare hade huset sadeltak 
och parställda fönster åt norr. Enligt äldre foto är troligen även 
entrén utmed den fasaden. Huset fungerade tidigare som man-
byggnad för ett jordbruk, och till fastigheten har tidigare hört en 
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FJÄLLBACKA 170:6 
Sälviksvägen 68

Byggår: Troligtvis slutet av 1800-talet
Fd fastighetsbeteckning/tidigare nr: Flig 1:10/nr
Historia: Vid 1990-91 års inventering var huset vitmålat och 
snickerierna vita. Vägglivet har troligtvis vid något tillfälle 
höjts.
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan på dubbel bredd på en 
gråmålad stengrund. Huset är troligen ett tvåkammarhus, en 
karaktäristisk hustyp i Fjällbacka, innehållande förstu flankerad 
av två rum åt framsidan samt kök flankerad av två kammare 
(alternativt kammare och svale) åt baksidan. En förstukvist 
vetter åt vägen. Fasaden är klädd med vitmålad profilerad lock-
listpanel. Fönstren är nya, vita, kopplade, spröjsade två- och 
treluftsfönster. Fönsteromfattningarna är enkla, oprofilerade 
och målade ljust rosa. På sadeltaket ligger tvåkupiga röda bet-
ongpannor. Ett uthus finns på tomten. Bostadshuset omges av 

ladugård, vilken revs omkring 1950. 
Beskrivning: Bostadshus i 1½ plan i något större storlek än de 
övriga i Sälvik. Huset står på en grund av kvaderhuggen granit. 
Fasaden är klädd med vit locklistpanel med profilerad locklist. 
Fönstren är mestadels äldre spröjsade fönster med enkelglas, 
korspostfönster på andra våningen och tredelade bågar på nedre 
våningen. Det finns en del äldre snickerier bevarade. Fönste-
romfattningarna är vitmålade samt profilerade på nedervånin-
gen och enkla på övervåningen. Det brutna taket är täckt med 
enkupigt tegel. Vindskivorna är enkla och oprofilerade. På båda 
takfallen finns taklyft. Åt söder finns en veranda med balkong 
ovanpå. Huset omges av en större trädgård som är avgränsad 
mot gatan med en kraftig mur av tuktad sten. Två uthus finns på 
tomten. 
Värde att bevara: Husets volym och proportioner samt 1930-
talskaraktär med brutet tak, verandan med pardörren, fönstren.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, och har fram-
förallt karaktär av ombyggnaden på 1930-talet. Husets karaktär 
bör bevaras, och eventuella förändringar bör utformas i enlighet 
med byggnadstraditionen i Fjällbacka alternativt i enlighet med 
den senaste renoveringen. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass I-II
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en trädgård avgränsad mot gatan med ett vitt spjälstaket mellan 
stengardister.
Värde att bevara: Husets volym och proportioner, fönsterut-
formningen samt den parställda fönsterplaceringen åt gatan.
Motivering: Byggnaden har förändrats något, men har mycket 
av sin ursprungliga tidskaraktär bevarad. Husets karaktär bör 
bevaras, och eventuella förändringar bör utformas i enlighet 
med byggnadstraditionen i Fjällbacka samt med hänsyn till hu-
sets ursprungskaraktär. 
Kulturhistorisk bedömning: Klass II 
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7.1 Centrala Fjällbacka - Backen
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7. SAMMANSTÄLLNING av I och II-klassade byggnader

U
tsiktsgatan

Trappgatan

dr
a Ham

ng
ata

n

Utsiktsgatan

BergmansgatanSk
ep

pa
re

ga
ta

n

Pålsgatan Fjällgatan

N
orra

H
am

ngatan

Majorsbacken

Kyrkvägen

Skolgatan

Galärbacken Fa
lke

vä
ge

n
Allégatan

Ingrid
Bergmans torg

Galärbacken

136:2

136:1

163:53

163:34

163:26

138:7

138:1
138:6

138:5

136:4

136:3

163:2

163:32

149:8

149:9

149:11

163:16

163:37

149:1

138:4
138:2

149:7

149:4

149:2

149:3

149:5

138:3

131:5 131:6

163:40163:35

131:4

150:2

150:3

150:4

174:1

174:1

163:43

187:176

187:122

189:11

163:28

163:27

163:52

169:1

163:49

189:16

163:55

163:61

189:48
189:3

189:4

163:48 163:62

189:9
163:41

131:9

189:7
189:8

163:54

163:14189:5

163:30 139:9

189:14
189:15

189:19

163:33

139:12
139:11

145:3
163:15

114:1

187:14

163:24

145:2

145:6

163:17163:19

163:45

187:13
137:3

137:5

S:19

S:18
145:7163:8

139:7 163:18

163:1

139:8

140:4
140:5

S:18

163:31

205:1

109:1

187:12187:15

145:5

163:6

161:1

161:2

108:1

135:11
135:12

187:6

187:10

187:11

206:1

171:4
171:1

187:16

171:2

115:1

163:23
137:2

110:1

135:8

137:6

135:13

110:2

135:6

135:7

189:49189:18

135:9

135:10

187:166

171:3

172:1

Ib

Ia

Ig

Ic

Id
Ie

If

Ih

Ii

Ij

Ik
Il

I-IIi

I-IIf

I-IIb

I-IIc

I-IId

I-IIg
I-IIh

I-IIj

I-IIa

I-IIk

I-IIl

I-IIm

I-IIe

IIa

IIb IIc

IId

IIe

IIf
IIg

IIh

IIi

IIj IIk

IIl
IIm

IIn
IIo

IIp
IIq

IIr



Kulturhistorisk bebyggelseinventering - Fjällbacka 2011      255

Klass I
Ia - Fjb 140:4, Fjällgatan 1   sid 52
Ib - Fjb 110:1, 137:2, 137:6, Galärbacken sid 54
Ic - Fjb 163:45, Basehuset, N. Hamng 1A sid 66
Id - Fjb 189:8, Bergmansgatan 5  sid 72
Ie - Fjb 189:7, Bergmansgatan 3  sid 73
If - Fjb 163:43, Skolgatan 3   sid 87
Ig - Fjb 163:18, Kyrkskolan   sid 88
Ih - Fjb 187:11, Uthuset, Prästgården  sid 89
Ii - Fjb 149:3, Utkiksgatan 4   sid 94
Ij - Fjb 136:2, Badis, Utsiktsgatan  sid 104
Ik - Fjb 169:1, N. Hamngatan 20  sid 105
Il - Fjb 189:11, N. Hamngatan 18  sid 106

Klass I-II
I-IIa - Fjb 110:2, Ingrid Bergmans torg 2 sid 40
I-IIb - Fjb 135:9, Galärbacken 7  sid 44
I-IIc - Fjb 135:10, Galärbacken 9, uthuset sid 45
I-IId - Fjb 161:2, Galärbacken 6  sid 49
I-IIe - Fjb 163:6, Fjällgatan 2   sid 60
I-IIf - Fjb 139:12, Pålsgatan 4   sid 68
I-IIg - Fjb 139:7, Bergmansgatan 9  sid 70
I-IIh - Fjb 163:14, Bergmansgatan 7  sid 71
I-IIi - Fjb 131:9, Bergmansgatan 6  sid 77
I-IIj - Fjb 174:1, Församlingshemmet  sid 85
I-IIk - Fjb 138:2, Skolgatan 14  sid 90
I-IIl - Fjb 138:3, Utkiksgatan 1  sid 91
I-IIm - Fjb 149:5, Skepparegatan 4  sid 95

Klass II
IIa - Fjb 135:8, Galärbacken 5  sid 43
IIb - Fjb 135:11, Galärbacken 11  sid 46
IIc - Fjb 135:12, Galärbacken 15  sid 47
IId - Fjb 108:1, Galärbacken 8  sid 48
IIe - Fjb 163:31, Skolgatan 2   sid 51
IIf - Fjb 187:13, Majorsbacken 1, 1B  sid 56
IIg - Fjb 145:7, Majorsbacken 2  sid 57
IIh - Fjb 145:5, Majorsbacken 8  sid 59
IIi - Fjb 163:17, Majorsbacken 6  sid 61
IIj - Fjb 145:3, Fjällgatan 4, hus 2  sid 62
IIk - Fjb 145:2, Pålsgatan 3   sid 63
IIl - Fjb 139:11, Pålsgatan 2   sid 67
IIm - Fjb 189:16, Bergmansgatan 1  sid 74
IIn - Fjb 189:3, Bergmansgatan 2  sid 75
IIo - Fjb 189:4, Skepparegatan 1  sid 84
IIp - Fjb 150:2, Skolgatan 9   sid 86
IIq - Fjb 149:4, Skeppparegatan 6  sid 95
IIr - Fjb 149:8, N. Hamngatan 5  sid 98
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Klass I
Klass I-II
Klass II

Klass I
Ia - Fjb 176:13, Allégatan 23    sid 115
Ib - Fjb 187:70, Falkevägen 5 - Posthuset  sid 126
Ic - Fjb 187:122, Falkevägen 2, fd Åldersro  sid 128

Klass I-II
I-IIa - Fjb 173:1, 187:7, Allégatan 7   sid 110
I-IIb - Fjb 171:2, Falkevägen 1   sid 124
I-IIc - Brandstationen, Falkevägen   sid 128
I-IId - Fjb 187:109, Trädgårdsgatan 7  sid 121

Klass II
IIa - Fjb 172:1, Allégatan 5    sid 109
IIb - Fjb 187:8, Allegatan 9    sid 111
IIc - Kville Ödsmål 3:40, Allégatan 21  sid 114
IId - Fjb 187:44, 187:48, Carlsgatan 2  sid 118
IIe - Fjb 187:63, Trädgårdsgatan 5   sid 121
IIf - Fjb 187:16, Falkevägen 1B (?) magasinet sid 125
IIg - Fjb 187:45, Trädgårdsgatan 8   sid 123
IIh - Fjb 187:53, Falkevägen 9   sid 127
IIi - Fjb 187:79, Trädgårdsgatan 6   sid 123

7.2 Centrala Fjällbacka - Liden, Sumpan
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7.3 Framstranden, Håkebacken, Oxnäs

Klass I
Ia - Fjb 148:3, S. Hamngatan 5   sid 139
Ib - Fjb 165:51, S. Hamngatan 23, Telegrafhuset sid 146
Ic - Fjb 146:8, Skolgårdsgatan 3   sid 161
Id - Fjb 120:9, Holkens väg 2    sid 180
Ie - Fjb 128:3, Oxnäsvägen 11   sid 192
If - Fjb 128:4, Oxnäsvägen 9, uthuset   sid 193
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Klass I-II
I-IIa - Fjb 141:4, S. Hamngatan 13, magasinen sid 142
I-IIb - Fjb 141:2, S. Hamngatan 15   sid 143
I-IIc - Fjb 141:1, S. Hamngtan 17   sid 144
I-IId - Fjb 165:4, S. Hamngatan 25   sid 147
I-IIe - Fjb 165:17, Föreningsgatan 3   sid 163
I-IIf - Fjb 165:14, Holkens väg 4   sid 179
I-IIg - Fjb 123:3, Kaserngatan 1   sid 182
I-IIh - Fjb 123:2, Föreningsgatan 2   sid 184
I-IIi - Fjb 165:45, Bergsgatan 1   sid 189
I-IIj - Fjb 128:7, Badhusgatan 6   sid 193
I-IIk - Fjb 165:25, Oxnäsvägen 7   sid 194
I-IIl - Fjb128:11, Sälviksvägen 3   sid 198
I-IIm - Badholmen, fd. varmbadhuset  sid 201

Klass II
IIa - Fjb 127:5, Hällesporten 3   sid 134   
IIb - Fjb 127:2, S. Hamngatan 8   sid 136
IIc - Fjb 121:8, S. Hamngatan 21   sid 145
IId - Fjb 134:10, Sälviksvägen 4   sid 152
IIe - Fjb 146:14, S. Hamngatan 22   sid 158
IIf - Fjb 165:12, Föreningsgatan 1   sid 160
IIg - Fjb 165:24, Skolgårdsgatan 1   sid 162
IIh - Fjb 123:4, S. Hamngatan 20   sid 165
IIi - Fjb 122:4, Brandgatan 4    sid 171
IIj - Fjb 144:5, Bergsgatan 4    sid 175
IIk - Fjb 144:6, Bergsgatan 2    sid 176
IIl - Fjb 144:8, Holkens väg 1    sid 177
IIm - Fjb 144:7, Holkens väg 3   sid 178
IIn - Fjb 165:11, Kaserngatan 4   sid 181
IIo - Fjb 165:27, Föreningsgatan 4   sid 183
IIp - Fjb 128:4, Oxnäsvägen 9, bostadshuset  sid 193
IIq - Fjb 128:15, Oxnäsvägen 13   sid 195
IIr - Fjb 128:10, Oxnäsvägen 1   sid 197
IIs - Fjb 141:4, S. Hamngatan 13, bostadshuset sid 142
IIt - Fjb 121:9, S. Hamngatan 19   sid 144
IIu - Fjb 120:5, S. Hamngatan 18   sid 166
IIv - Fjb 120:6, S. Hamngatan 16   sid 167
IIx - Fjb 120:7, S. Hamngatan 14   sid 168
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7.5 Källvik

Klass I
Ia - Fjb 187:36, N. Hamngatan 17  sid 203

Klass I-II
I-IIa - Fjb 187:25, Långsjövägen 9  sid 207

Klass II
IIa - Fjb 187:38, N. Hamngatan 19  sid 204
IIb - Fjb 187:31, Långsjövägen 17  sid 210
IIc - Fjb 187:67, Långsjövägen 19  sid 210
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7.4 Mörhult

Klass I
Ia - Fjb 184:19, Fyrmästaregatan 4  sid 217
Ib - Fjb 184:23, Fyrmästaregatan 6, 6B sid 218
Ic - Fjb 184:7, Fyrmästaregatan 9, hus 1 sid 221
Id - Fjb 184:21, Fyrmästaregatan 11, hus 1 sid 222
Ie - Fjb 184:29, Fyrmästaregatan 7  sid 224
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Klass I-II
I-IIa - Fjb 184:20, Fyrmästaregatan 2  sid 216
I-IIb - Fjb 184:25, Fyrmästaregatan 8  sid 219
I-IIc - Fjb 184:15, Fyrmästaregatan 24 sid 226
I-IId - Fjb 187:22, Badvägen 2  sid 240

Klass II
IIa - Fjb 184:28, Fyrmästaregatan 1  sid 215
IIb - Fjb 184:2, Fyrmästaregatan 5  sid 220
IIc - Fjb 184:5, Fyrmästaregatan 3  sid 225
IId - Fjb 184:10, Fyrmästaregatan 13  sid 227
IIe - Fjb 163:1 (del av), Långsjövägen 46 sid 229
IIf - Fjb 187:77, Långsjövägen 37  sid 231
IIg - Fjb 187:207, Långsjövägen 39  sid 232
IIh - Fjb 187:33, Långsjövägen 45  sid 234
IIi - Fjb 187:100, Långsjövägen 51  sid 235
IIj - Fjb 187:28, Långsjövägen 36  sid 239
IIk - Fjb 187:29, Långsjövägen 38  sid 244
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7.6 Sälvik

Klass I-II
I-IIa Fjb 176:187, Sälviksvägen 62  sid 249
I-IIb Fjb 176:35, Sälviksvägen 64  sid 249
I-IIc Fjb 170:5, Sälviksvägen 23  sid 251

Klass II
IIa Fjb 152:1, Sälviksvägen 56  sid 247
IIb Fjb 182:1, Sälviksvägen 58  sid 247
IIc Fjb 176:70, Sälviksvägen 60  sid 248
IId Fjb 176:34, Sälviksvägen 66  sid 250
IIe Fjb 176:63, Sälviksvägen 21  sid 251
IIf Fjb 170:6, Sälviksvägen 68  sid 252
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8. ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER
Fjällbacka är i sina äldre delar mycket välbevarat vad gäller gatunät, bebyggelsemönster, bodar och 
magasin och ger fortfarande en god bild av hur ett samhälle dominerat av maritima näringar har växt 
fram. Detsamma gäller de numer inkorporerade fiskelägena Mörhult och Sälvik. Fjällbackas historia 
domineras av fiske, handel och frakt men har i vissa delar även påverkats av stenindustrin. Anmärk-
ningsvärt för Fjällbacka är att tillsammans med den äldre 1800-talsbyggnationen så samsas ett flertal 
funkisbyggnader som smälter väl in i samhället. Flera av dem utgör viktiga beståndsdelar i intrycket 
av samhället.
I Kulturminnesvårdsprogrammet från 1984 ges rekommendationerna att den äldre bebyggelsen bör 
underhållas så att dess karaktär bevaras. Detsamma gäller bodar, bryggor och trädgårdstäppor. Det 
äldre gatunätet bör hållas intakt. Vid eventuell nytillkommen bebyggelse bör denna anpassas till den 
äldre bebyggelsen vad gäller såväl färg som form och den bör placeras in i samhället på ett sätt som 
överensstämmer med förhållandena som gäller. 

En kulturmiljös värde förändras över tid men just idag är det ovanståendes grundvärde som är viktigt 
att bevara och berätta för kommande generationer så att de kan få inblick i äldre tiders levnadsvill-
kor, näringsliv, byggnadsstil och skönhetsuppfattning. Det innebär att bebyggelsen bör underhål-
las och dess äldre karaktär bevaras. De byggnader som är uppförda i slutet av 1800-talet ska helst 
behålla sina detaljer och sina karaktärer från senare delen av 1800-talet, liksom de som är uppförda 
under första hälften av 1900-talet helst ska behålla sin utformning. 

Nya hus eller hus som förändrats i sen tid så att husets kulturhistoriska egenvärde minskat, har i 
denna inventering inte erhållit någon klassning. Detta på grund av att de idag inte utgör huvudmotiv 
för de kulturhistoriska kvaliteterna i Fjällbacka. Bland byggnaderna i den förstnämnda kategorin 
skall nämnas de tidiga fritidshusen inom området från 1930-70-talen som ofta är goda exempel på 
en tidsepoks byggande. Främst handlar det om fritidshusen i Källvik. Samma förhållande gäller för 
villorna från 1930-70-talen som är insprängda mellan de äldre husen här och var. I båda fallen ligger 
det ett värde att bevara husens tidsprägel för att slå vakt om den sena historien. För nya hus eller hus 
som är ombyggda i sen tid är det viktigt att undvika sådana förändringar som förtar upplevelsen av 
kulturmiljöerna och upplevelsen av de många välbevarade äldre husen.

8.1 Värna gatumiljön
Gatunätet i Fjällbacka har bland den täta bebyggelsen bevarats. Gatorna är där fortfarande vindlande 
och smala. Topografin och att nya hus har byggts på samma plats som tidigare hus har säkerligen bi-
dragit starkt till detta. Önskvärt vore att det även får vara så i framtiden. Den äldre gatubeläggningen 
som finns kvar (Majorsbacken) eller där beläggning saknas (Fjällgatan) är viktiga för att bibehålla 
känslan. Även trädgårdar, stödmurar, staket och synliga berghällar bidrar till samhällets karaktär. 
Därför är det av betydelse att visa hänsyn till platsens förutsättningar, att undvika utfyllningar och 
bortsprängning av hällar. Utmed vattnet har gatorna breddats för att underlätta framkomst. Norra 
Hamngatan har man rivit medvetet medan branden 1928 öppnade upp den tidigare mycket täta be-
byggelsen. AK-arbetena har även i Fjällbacka bidragit med nya bilvägar såsom vägen genom sam-
hället och även vägen till Fjälbacka från Kville.

8.2 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 ursprungliga 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 detalj-
rikedom, 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 lövsåge-
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rier, snickarglädje sin storhetstid. Alla stilar har sina renässanser och återkommer med jämna mel-
lanrum. Det är därför lätt att fastna även i dagens trender, estetiska ideal och att vilja anpassa husen 
till dessa. 
Både efter första och andra världskriget följde högkonjunkturer vilket ledde till bättre ekonomi hos 
allmänheten. Detta märktes tydligt genom att många renoverade sina hus. Man bytte fönster, fasad-
klädsel och man byggde till och moderniserade. 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 kopp-
lade, ospröjsade tvåluftsfönster. På 1950-60talen bytte man fasadens locklistpanel till den under-
hållsfria eterniten och fönstren till ospröjsade enluftsfönster.

 
8.3 Värna originalet
Fasad och snickerier
Den äldre husfasaden och dess detaljer är svåra att återskapa. Paneltypen, locklistens form, klädsel-
brädornas 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 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 bredd 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. På 1930-40talen var det vanligt med 
en svagt välvd översida. Senare har det varit vanligt att klä uthus, men även bostadshus, med lock-
listpanel med slätsågad list. Man bör som med mycket annat se till husets ursprungstid för att se vad 
som passar bäst på just det huset. Varje samhälle har ofta några unika detaljer, oftast utformningen 
av fodren och vindskivorna. Detta kommer sig av att de lokala verksamma snickarna gärna ville 
sätta sin egen personliga prägel. Fjällbacka har den karaktäristiska ”fjällbackaportiken” som består 
av klassicistiska pilastrar med kannellyrer på var sida ytterdörren som bär upp en sågtandad fris.  

Färgsättning
De dominerande kulörerna idag i kustsamhällen på Västkusten är vitt eller ljust gult. Färgerna är ofta 
moderna men karaktären söker efterlikna de traditionella linoljefärger som började brukas i kust-
samhällena 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 fortfarande en del byggnader omålade men många byggnader var också målade med 
falu rödfärg. Att måla husen med ljusa oljefärger blev mer allmänt under andra hälften av 1800-talet 
men inte ens då var alla husen bemålade.
I Fjällbacka har de ljusa kulörerna dominerat fasaderna under 1900-talet och gör det än idag men det 
finns även många inslag av guldockra. Det finns även enstaka hus som är målade i blå, gröna och 
röda kulörer. 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 varierande 
färgsättning än det vi ser idag. Många hus var säkerligen omålade. Det fanns fler uthus och bodar 
bland bostadshusen som var slamfärgsmålade, gula eller röda, vilket säkert gjorde att uppfattningen 
av kulören i samhället blev mindre 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 industrialiserade 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 krom-
oxidgrönt. Sedan 1920-30talet blev det dock vanligare att måla fönsterbågarna vita medan fodren
gavs en mörkare avvikande kulör. Något som bidragit starkt till att de vita fönsterbågarna blivit mer 



Kulturhistorisk bebyggelseinventering - Fjällbacka 2011     265

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 färg-
sättning är mycket identitetsskapande. Kunskapen om 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.
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 spröjsar 
och fast mittpost.

Takbeläggning
Teglet som takbeläggningsmaterial fick genomslagskraft under 1800-talet hos allmänheten. Enku-
pigt 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. 

8.4 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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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 taktegelsten) 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 placera-
deså att de bildar ett kors. 
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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. Begrep-
pet kommer från ordet för en låg mellanvåning, halvvåning, vanligt på slott och större herrgårdar. 
Fönstren kan också kallas sidliggare.
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 
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 
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