5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i
Hamburgsund
5.1

H1 – Centrum: Lökeskär, Udden, Hammaren, Änghagen

Hammaren är ett mindre berg idag beläget vid Hamburgsunds centrum och Udden är området
längs med strandlinjen ytterst på Hammaren. Namnet Hammaren syftar på bergets utseende
som ”framskjutande bergås” 1. Lökeskär som ligger norr om Udden och Hammaren är
egentligen två skär, stora och lilla men är idag inte synliga längre sen vägen mot
Strandbacken och Hökebacken byggdes över dem på 1930-talet. Då fylldes även en del av
våtmarken igen där det idag ligger hyreshus och där det till nyligen har legat delar av en
snickerifabrik, nu riven. Även om namnet Lökeskär står på kartan så används i folkmun
namnet Skäret. Namnet Udden används heller inte särskilt mycket längre eftersom området
har blivit samhällets centrum och snarare benämns som sådant. Hela området har
ursprungligen legat under gården Ejgde, idag delat i Norra och Södra2. Området där affärerna
ligger idag var en del av sundet men fylldes igen med början på 1930-talet då man ville göra
om Hamburgsund till en industriort3. På den marken ligger idag ICA-affären, en del mindre
affärsverksamhet, hyreshus samt ett äldreboende. Strax söder om detta område ligger, där det
tidigare låg åkrar, en grundskola sedan 1960-talet, samt en fotbollsplan och idrottshall. Under
det stora berget, Furuberget som ligger i bakgrunden på bilden nedan ligger Änghagen (se
fastighet Hamburgsund 13:1), ursprungligen ett torp under Rörvik. Gården är numera
obebodd och ligger i skuggan av en nyligen uppbyggd båthall.

Bild 1. Udden. Vykort postat 1895. De två husen med gavlarna mot sjön är rivna. Det till höger revs på 1950talet, det vänstra revs tidigare. Det ljusa huset till höger om de bägge är fastighet Hamburgsund 6:1 (nuv.
utseende se husbeskrivningarna). De båda mindre husen uppe i berget finns även de kvar (Hamburgsund 1:1
och Hamburgsund 17:17) Det stora magasinet är Karlssons affär som sedan blev Hjalmars affär och som
numera är en restaurang vid namn Hjalmars.. Fotopunkt A
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Bild nr 2. Lökeskär (skäret i bakgrunden) samt en del av Hammaren. Foto taget någon gång i början av 1920.
Byggnaderna i nederkanten av bilden är rivna och det lilla vita huset är också rivet. De övriga byggnaderna är
kvar men ombyggda. Huset längst till vänster, Hamburgsund 21:1 har höjts en våning. Det har även huset med
de många fönstren mitt i bilden. Där var först affär och sedan bageri fram till 1996. Fotopunkt B

bild nr 3. Flygfoto taget 1934-35 någon gång. Vägen över Lökeskär håller på att byggas, och Udden håller på
att få större markyta. Fotopunkt C
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Sjöbodsrad längs med Strandvägen, bort mot
Lökeskär

Norra sidan av Hammaren, mot Lökeskär,
bebyggelse byggd på 1930-talet

De gula fälten markerar ungefär vad som är ifyllt sedan början av 1900-talet.
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Hamburgsund 7:1
Bergsvägen 5 (Bergsudden)
Boningshus med funkisinspirerade hörnfönster
placerade i sydväst. Byggt 1933, tillbyggt 1995.
Kopplade tvåluftsfönster på 1:a och 2:a vån och
9-delade fönster i källaren på framsidan.
Tillbyggnad på baksidan med skärmtak.
Tvåkupiga tegelpannor. Vit träklädsel, blå foder,
vita fönsterbågar. Betonggrund. Plankstomme.
Tidigare har en skomakar- och en
tapetserarverkstad varit inhyst i bottenvåningen.
Andra våningen var på 1930-talet uthyrd till
bostad.
Kulturhistorisk bedömning: III

Hamburgsund 6:1
Strandvägen 15
Korsplanehus med snickarglädje i sekelskiftesstil.
Ursprungligen byggt 1840, ombyggt mellan
1916-1920 och renoverat 2005-06. Gaveln ligger
mot vägen. Tillbyggnader gjorda både på södra
långsidan och norra. Tvåluftsfönster med spröjs.
Vit träpanel med locklist, vita snickerier och
fönsterbågar. Tvåkupiga tegelpannor. Huggen
granitgrund samt mursten i tillbyggnaden. Huset
har ofta gått under benämningen Fanas hus, en
tidigare ägare vars döttrar tidvis drev pensionat
och kafé i byggnaden.
Till fastigheten hör även en sjöbod byggd runt
sekelskiftet 1900 och ombyggd 1965.
Kulturhistorisk bedömning: II
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Stavas stuga och
Hamburgsund 17:18
Strandvägen 9
Det före detta boningshuset är en enkelstuga som
allmänt kallas Stavas stuga och numera fungerar
som hembygdsmuseum. Den står på ofri grund
och ägs av Kville Hembygds- och
Fornminnesförening. Stugan har en tillbyggnad
som kallas snedtäcka både på norra långsidan
samt en på östra gaveln. Tvåluftsfönster med
spröjs. Skrotstensgrund. Stående rödmålad
lockpanel. Enkupiga tegelpannor. Lagården och
uthuset därbakom med brygghus, utedass och
vedbod tillhör fastigheten bredvid, Hamburgsund
17:18.
Kulturhistorisk bedömning: I

Hamburgsund 17:17
Strandvägen
En enkelstuga som är förlängd i norra gaveln.
En altan är tillbyggd i södra gaveln.
Tvåluftsfönster med spröjs. Gul träpanel med
locklist. Bruna foder, vindskivor och
fönsterbågar. Tillhör en sorts hus i
Hamburgsund som återfinns på Strandbacken
och på Gamla vägen.
Kulturhistorisk bedömning: III
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Hamburgsund 2:16
Strandvägen
Boningshuset är ett korsplanehus med
nyligen tillagda fronter på båda sidor. Men
mest intressant är den lilla enkelstugan intill.
Numera används den som gäststuga, men
troligen användes den som sommarbostad för
husägarna då man hyrde ut till sommargäster.
Vit träpanel med locklist. Gröna fönsterfoder
och vita fönsterbågar. Tvåkupiga
tegelpannor. Huggen granitgrund.
Kulturhistorisk bedömning: II

Hamburgsund 2:4
Parkvägen 11
Huset ligger på berget strax ovanför centrum.
Renoverat till äldre utseende under senare år.
Tillbyggd farstu, samt utdragen frontespis
med glasveranda under på norra långsidan
Utdragen frontespis med glasveranda under
på baksidan.. Ljusgrön träpanel med locklist.
Vippfönster, trekantiga gavelsidofönster.
Vita foder med konsolburna överstycken
samt vita fönsterbågar. Tvåkupiga
tegelpannor.
Kulturhistorisk bedömning: III
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Hamburgsund 16:1
Bagarvägen 3
Hus med brutet tak. Tillbyggd vinkel. Gul
träpanel med locklist. Tvåkupiga takpannor. Stor
trädgård. Uthus. Troligen har tidigare hus på
platsen byggts på och till.
Kulturhistorisk bedömning: II

Hamburgsund 15:1
Bagarvägen 5 (Hammaren)

Foto: Gunnar Rasmusson

Boningshuset byggt omkring 1900, ombyggt
1978. Granitgrund, stående plankstomme.
Tilläggsisolerat. Vit träpanel med locklist. Övriga
byggnader: Lagård, numera förråd, båtförvaring,
vedbod. Litet hus bredvid boningshuset kallat
”Boden” används som gäststuga sommartid.
Garage byggt 1994 samt en gäststuga byggd
2004 ovanpå en jordkällare från 1904.
Kulturhistorisk bedömning: III

Hamburgsund 13:1
Änghagen 6
Korsplanehus med originalfönster i
bottenvåningen, enkelglas med haspar. På andra
våningen enkelglas utan spröjs och hakar.
Glasveranda åt nordväst mot trädgården med enluftsfönster. Där fanns enligt ett äldre foto en
öppen farstu. Ljusgul träpanel med locklist.
Skrotstensgrund. Ytterdörren är av 50-talstyp. På
västra gaveln är ett normalstort fönster bytt mot
ett mindre troligen i samband med
badrumsbygge Ett fönster borttaget även bredvid
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glasverandan, droppbrädan är kvar. Bruna
betongpannor. Smalare plåtstuprör och rännor på
glasverandan.
Lagården tillbyggd med gäststuga på gaveln mot
huset. På motsatta sidan är det ett tillbyggt garage
med utedass. Korrugerad asfaltspapp på taket.
Byggnaderna är i stort behov av underhåll.
Kulturhistorisk bedömning: II
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