5.3

H3 - Strandbacken

På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger
närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen så
har husen närmast vägen gaveln mot sundet, medan husen längre upp har byggts med
långsidan mot. Nuvarande vägen till Strandbacken och Hökebacken går över Lökeskär
(Skäret). Den byggdes som AK-arbete på 1930-talet. Ursprungligen gick den över Södra
Ejgde. Den vägen finns kvar men är ej i farbart skick. Längs med Strandbackens strandlinje
ligger de äldsta sjöbodarna kvar men också ett par enplanshus som fungerar som
sommarstugor, ett av dem är en ombyggd diversehandel som startade på 1930-talet och var
igång till 1975.

Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

Bild nr 8. Strandbacken på 1950-talet. Längst till höger är fastighet Hamburgsund 3:51. Sjöbodarna längst till
höger är kvar. Fotopunkt B
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Strandbacken, vid det äldsta färjeläget.

Strand backen taget från Tullboden på
Hamburgösidan
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Hamburgsund 3:51
Strandbacken
Korsplanehus med gaveln mot sundet. Brutet tak,
troligtvis gjort på 1930-talet. På äldre foto från
sekelskiftet 1900 har huset sadeltak. Tillbyggnad
med balkong ovanpå, på norra långsidan.
Enlufts- tvålufts- och treluftsfönster utan spröjs.
Gavelsidofönster med spetsar och smala spröjs,
original. Vit liggande spontad träpanel, stående
panel med spetsar på andra våningen. Gröna
fönsterfoder, vita fönsterbågar och vindskivor.
Tvåkupiga tegelpannor.
Kulturhistorisk bedömning: II-III

Hamburgsund 3:32
Strandbacken 3
Huset ligger strax ovanför 3:51 och har enligt
foto från sekelskiftet 1900 sett likadant ut. Även
detta har fått brutet tak på 1930-talet. Tvåluftsoch treluftsfönster vissa utan spröjs andra med
spröjs. Fyrkantiga gavelsidofönster på östra
gaveln. Vit träpanel med locklist. Blå
fönsterfoder, vita fönsterbågar och vindskivor.
Tvåkupiga tegelpannor. Huggen granitgrund
Kulturhistorisk bedömning: III

Hamburgsund 3:35
Strandbacken
Korsplanehus med gaveln mot vägen och sundet.
Huset ligger strax söder om 3:40 och 3:39.
Tvåluftsfönster utan spröjs på gaveln,
treluftsfönster utan spröjs på södra långsidan. Vit
träpanel med locklist. Blå fönsterfoder, vita
fönsterbågar, vita vindskivor. Tvåkupiga
tegelpannor. Putsad granitgrund.
Kulturhistorisk bedömning: III
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Hamburgsund 3:39
Strandbacken
Litet korsplanehus i samma stil som 3:40 med
gaveln mot vägen och sundet. Tvåluftsfönster
med spröjs. Putsad granitgrund. Liten farstu på
södra långsidan med pardörrar. Tillbyggd altan
på gaveln mot berget. Vit träpanel med locklist,
fotbräda. Blå foder, vita fönsterbågar. Enkupiga
tegelpannor.
Kulturhistorisk bedömning: I

Hamburgsund 3:40
Strandbacken 13
Litet korsplanehus med gaveln mot vägen och
sundet. Byggt 1862. Tvåluftsfönster med spröjs.
Troligen fönster utbytta på norra långsidan (se
bild). Ingången på södra långsidan med tillbyggd
farstu. Gul träpanel med locklist, tidigare
vitmålad. Pålagd vid utbytestillfället pga???
Frästa spår på hörnbrädorna. Vita foder,
hörnbräder, fönsterbågar. Bågfris upp mot taket.
Enkupiga tegelpannor. Huggen granit samt
skrotsten i grunden. Timmerstomme. På tomten
finns även ett förråd som ursprungligen innehöll
dass. Huset är beläget vid det ursprungligaste
färjeläget över till Hamburgö (manuellt dragen
färja). Beboddes under lång tid av stenhuggare
och stod då på ofri grund. Huset pantsattes
fortlöpande för att få rätt att bryta sten i olika
områden.
Kulturhistorisk bedömning: I-II
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Hamburgsund 3:77
Strandbacken 27
Enkelstuga med brutet tak. Renoverat i äldre stil
med snickarglädje och rikt dekorerade fönster
med små färgade glasrutor i tillbyggd veranda åt
norr. Även tillbyggnad samt altan på baksidan, åt
öster. Tvåluftsfönster med spröjs 10x12 i
ursprungshuset, 10x14 i verandan åt väster.
Gavelfönstret åt norr är spetsigt upptill.
Granitgrund. Liggande ljusgul träpanel på första
våningen, stående med spetsar på andra våningen
samt tillbyggnaderna. Gröna foder och detaljer,
vita fönsterbågar och vindskivor. Enkupiga
tegelpannor på de stora taken, plåt på verandorna.
Källare. På ett äldre foto har huset korsfönster i
själva huset och tvåluftsfönster utan spröjs i
verandan åt väster.
Kulturhistorisk bedömning: II

Hamburgsund 3:23
Strandbacken 35
Boningshuset (till höger) troligtvis byggt runt
1930-talet. Det ligger mittemellan Strandbacken
och Hökebacken vid vägen som leder upp till
Humleviken och Pluret. Tvåluftsfönster utan
spröjs. Vit träpanel med locklist. Blå fönsterfoder,
vita fönsterbågar. Tvåkupiga tegelpannor.
Tillbyggnad med balkong på norra gaveln.
Kulturhistorisk bedömning: III

37

5.4

H4 – Hökebacken

Längs norrut vid Hamburgsund ligger Hökebacken. Liksom vid Strandbacken går berget nära
vattnet vilket gör att bebyggelsen ligger längs med vattnet samt upp i berget med ganska små
tomter. Innan 1930-talet fanns endast några större sjöbodar men numera har det byggts ett tätt
band med dem.

bild nr 9. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotot taget från Tullboden på Hamburgö. Hökebacken är husen
man ser till höger i bilden. Det första av de husen är fastighet Hamburgsund 3:10 (se byggnadsbeskrivningarna
nedan). Fotopunkt A .

Bild nr 10. Vykort över Hökebacken från 1949. Lägg märke till att det endast finns ett par sjöbodar längst
söderut ( till höger i bilden).Fotopunkt A
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En lång rad med sjöbodar på Hökebacken
2006. Vägen ligger mellan sjöbodarna och
boningshusen.
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Hamburgsund 3:10
Pl 460 (Anneberg)
Stort korsplanehus byggt 1898 av en
fraktskuteägare. Huset har en tillbyggd
glasveranda med utdragen frontespis ovanpå. De
parvist satta korsfönstren är kvar, dvs hälften av
de mittersta fönstren är inne i glasverandan.
Fönstren i frontespisen har färgade smårutor i
övre bågarna. Liggande ljusgul spontad träpanel
på nedre våningen, stående med spetsar och
locklist på andra våningen. Stående spontpanel på
verandan samt granitplintar under den. Huggen
granitgrund samt hög granittrappa till ingången i
verandan. Tvåkupiga tegelpannor. Huset i stort
behov av underhåll t ex trolig rötskada i syllen.
Till fastigheten tillhör också en sjöbod som
ursprungligen byggdes för att innehålla ett
makrillsalteri men den verksamheten kom aldrig
igång. Han som lät bygga huset påbörjade också
med att anlägga en ångbåtsbrygga under 1890talet, men den blev aldrig klar. Stenarna ligger
dock kvar.
Kulturhistorisk bedömning: I-II

Hamburgsund 2:50
Hökebacken 15
Huset byggt omkring 1909. Har troligen blivit
flyttat från Hamburgö, (ej bekräftat).
Renoverades i slutet av 1960-talet av förre ägaren
i typisk 60-talsstil. Återställdes delvis vid
renovering 1995-97 dock med en annan
planlösning. Putsad granitgrund. Timmerstomme.
Nya enkupiga tegelpannor. Konsolburna
överstycken på fönsterfodren som är vita liksom
fönsterbågarna. Ljusgul träpanel med locklist.
Till fastigheten hör en sjöbod byggd 1980.
Kulturhistorisk bedömning: II
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Hökebacken
Garagelänga till husen på Hökebacken. De ligger
bakom fastighet 2:17. Mycket individuella med
varierande taklutning, storlek, färg på portar osv.
Kulturhistorisk bedömning: II-III

Hamburgsund 2:17
Hökebacken
Korsplanehus. Renoverat i äldre stil. Trapphus på
norra gaveln. Vippfönster. Nya enkupiga
tegelpannor. Tilläggsisolerat. Gul träpanel med
locklist. Vita fönsterfoder och fönsterbågar samt
hörnbräder och vindskivor.
Kulturhistorisk bedömning: III

Hamburgsund 2:7
Hökebacken
Korsplanehus. Farstu med pulpettak.
Tvåluftsfönster utan spröjs. Vit träpanel med
locklist på första våningen, liggande spontad
panel på andra. Blågrå fönsterfoder, vita
fönsterbågar. Huggen granitgrund. Tvåkupiga
takpannor.
Kulturhistorisk bedömning: II-III

Kville-Ejgde 1:11
Katteklåvan
Tidigare undantagsstuga vid norra sundsinloppet.
Fastigheten skild från övrig bebyggelse.
Korsplanehus med tillbyggd veranda längs hela
västra gaveln mot sundet. Båthus.
Kulturhistorisk bedömning: III
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