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Välkommen med på en promenad genom Kungsbacka innerstad. 
I den här foldern kan du läsa om byggnader du passerar, om stadslivet förr 

och också bekanta dig med några av stadens personligheter. 
Innerstaden utgörs av det gamla medeltida stadsområdet som bildar en triangel 

med spetsen där Kungsbackaån och Söderån flyter samman. 
Promenaden startar vid järnvägsstationen. 

Siffrorna framför rubrikerna hänvisar till kartan. 

KORT HISTORIK INNAN DU STARTAR
Kungsbacka omnämndes i skrift första gången som 
Koningsbakke slott år 1366. Troligen fanns här redan på 
1200-talet en handelsplats. Det var vid denna tid som den 
tyska Hansan expanderade och städer anlades längs 
Östersjöns och Nordsjöns kuster. När Kungsbacka först 
fick sina stadsrättigheter vet man inte med säkerhet. 
De drogs in och utfärdades på nytt under 1500-talet, men 
sedan 1582 har Kungsbacka fått behålla sina stads-
rättigheter. Halland var då danskt och Kungsbacka var 
Danmarks minsta stad.
Den medeltida stadsplanen behölls fram till 1846 då en 
våldsam brand i stort sett ödelade staden.
Människor har dock lämnat sina spår i omgivningarna 
långt innan Kungsbacka blev en stad. Varlaplatån, någon 
kilometer nordväst om innerstaden, var bebodd redan för 
3 500 år sedan.  Kring 1000-talet e Kr fanns här en viktig 
handelsplats. Därifrån exporterades täljsten till bland an-
nat norra Tyskland. En teori är att ändelsen ”backa” 
i Kungsbacka kommer från den höga backen upp till 
Varlaplatån, som idag är ett omtyckt bostadsområde.

1. JÄRNVÄGENS ANKOMST
Vi förflyttar oss i tanken drygt 100 år bakåt i tiden. Då var 
området omkring i princip obebyggt. Stans bönder släppte 
här sin boskap på sommarbete och i Stadshusparken här 
intill odlades säd och rotfrukter. 
1888 stod järnvägen klar och stationsbyggnaden blev 
stadens första stenhus. Många ”finare” villor uppfördes i 
kvarteren norr om innerstaden i slutet av 1800-talet. Järn-
vägen innebar ett uppsving för staden. Många göteborgare 
lockades att ta tåget till Kungsbacka och sedan promenera 
till Hamntorget, för att där ta ångbåten ut till Gottskär.
Idag har Kungsbacka fått ett nytt resecentrum anpassat 
till vår tids resande. I gångtunneln under järnvägen, invid 
stationen finns den 90 kvm stora målningen ”Minnen av 
Kungsbacka”. Konstnären Jan Persson förmedlar i den 
minnen från sitt barndoms Kungsbacka på 1950- och 
60-talen.

TÖLÖBERG
Om du tittar norrut ser du Tölöberg med ett rött litet hus 
på toppen. Det är Kungsbackas första vattentorn. Fram 
till slutet av 1800-talet fick kungsbackaborna hämta sitt 
vatten i den starkt förorenade Kungsbackaån eller prome-
nera någon kilometer till Hede källa. Försök gjordes att 
borra efter vatten mitt på torget, men detta misslyckades. 
En vattenledning anlades istället från Skårsjön, en halv-
mil norrut, och 1897 stod vattentornet klart. Från Gamla 
Göteborgsvägen leder 179 trappsteg upp till bergets topp. 
Härifrån har du fin utsikt över staden och Kungsbacka-
fjorden.

2. KUNGSBACKAGUMMAN
Vi promenerar genom Stadshusparken och stannar till vid 
SvenRobert Lundquists bronsstaty Kungsbackagumman. 
Britta-Lena Andersson, som hon hette, levde 1824-1904. 
Hon var en s k ”klok gumma” som med egentillverkade 
naturmedel kunde bota sjuka. Patienter av alla samhälls-
skikt kom till hennes mottagning på Hammerö, någon 
kilometer söder som centrum. Självaste kung Karl XV lär 
där ha blivit botad från sin böldsjukdom. Det berättas att 
när Kungsbackagumman dog en söndag 1904, mitt under 
gudstjänsttid, inträffade ett av de kraftigaste jordskalven 
som registrerats i norra Halland. Detta förstärkte uppfatt-
ningen om hennes övernaturliga krafter.
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Den första kända kartan över Kungsbacka, förmodligen 
ritad efter det att Halland blivit svenskt år 1645.



3. STADSHUSET
Kulturhistorisk skylt finns på byggnaden 
1935 invigdes Kungsbackas stadshus (den gamla delen). 
Förutom kommunal administration rymde huset även 
stadshotell, festvåning, bibliotek, badavdelning, polis-
station och spritbolag. Det var ett på den tiden omtalat 
och påkostat bygge. Det rådde dock delade meningar om 
husets placering. Majoriteten ville ha stadshuset i Bad-
husparken tvärs över gatan. Många protesterade mot detta 
eftersom flera av parkens träd skulle behöva fällas. 
En liknande debatt har förts i våra dagar i samband med 
järnvägens utbyggnad. Det kan du läsa mer om under 
nästa rubrik. I början av 1980-talet byggdes den nyare 
delen av Stadshuset.
På Stadshusets östra vägg ser du Kungsbackas stadsvapen 
inmurat i väggen. Det är skyddshelgonet Sankta Gertrud. 
Hennes bild ingick i stadens medeltida sigill, känt från 
1500-talet. Sankta Gertrud föddes troligen på 600-talet i 
Belgien och betraktades tidigt som de väg- och sjöfar-
andes skyddshelgon.  

4. BADHUSPARKEN
Vi fortsätter Storgatan söderut och i höjd med Hotell 
Halland korsar vi gatan och går över till Badhusparken. 
Under ett 30-tal år i början av 1900-talet, fanns här ett 
varmbadhus. Parken anlades kring sekelskiftet 18-1900 
omkring badhuset och det var stadens skolbarn som plan-
terade träden. En del av parkens gamla träd har på senare 
tid tagits ner för att ge plats åt järnvägens dubbelspår och 
en ny vägsträckning genom centrum. Dagen före julafton 
2002, stängdes den välkända ”gamla” viadukten genom 
Kungsbacka och därmed också den sista biten av Vall-
gatan. Nya träd har planterats och parken har förlängts åt 
söder. I oktober 2003 invigdes ”nya” Badhusparken.
Fontänen Glädjens källa blev prisbelönad vid Parisutställ-
ningen 1890. Den har stått i parken i ett 100-tal år och har 
efter parkomläggningen åter fått en central plats i parken. 
I parken ser du även skulpturen Isbjörnen eller Snövit, 
som är dess ursprungliga namn. Den är huggen i vit granit 
av kungsbackakonstnären Björn Wennerberg i slutet av 
1940-talet. Parkens senaste tillskott av skulpturer invigdes 
så sent som våren 2007 i samband med Majblommans 
100-års jubileum. Skulpturen ”Blommans cirkel” av 
Vladimir Stoces i parkens södra del är uppförd till minne 
av majblomman och dess skapare Beda Hallberg från 
gården Presse i Onsala. 

VALLGATAN
Där parken ansluter till innerstaden, hade Vallgatan tidi-
gare sin fortsättning österut. Det var här som det medel-
tida Kungsbacka avgränsades norrut kanske genom en 
grävd vallgrav med skyddande vall. Staden var på så vis 
helt omgiven av vatten. På en karta som upprättats 1645, 
troligen kort efter det att Halland blivit svenskt genom 
freden i Brömsebro, kan man ännu ana vallgraven.

5. TULLHUS, JÄRN OCH MODE
Kulturhistorisk skylt finns på byggnaden
Vi stannar till i korsningen Vallgatan/Storgatan. 1902 
uppfördes det vackra hus som idag rymmer Cassels Mo-
dehus. Det var järnhandlare N K Nilsson som lät uppföra 
huset för sin affär, som kom att finnas kvar i nära 80 år på 
samma plats.

Tidigare var det här som stadens tullhus var beläget och 
delar av tullhuset finns bevarat i Casselshusets väggar. En 
port och tullbom markerade stadsgränsen mot norr. Det 
var här som den stora landsvägen från Göteborg ledde in 
i Kungsbacka stad. Tulltjänstemännen kontrollerade de 
resande och såg till att de betalade den tull som krävdes 
för in- och utförsel av vissa varor. 

6. STADSHOTELL & SPRITBOLAG
På andra sidan Storgatan, mittemot Casselshuset, öpp-
nades 1882 stadens första stadshotell. På bottenplanet 
fanns Nya Spritbolaget med utskänkningslokaler. 1864 
inrättades stadsfullmäktige. Brännvins- och utskänknings-
avgifterna var då stadens största inkomster. Några år var 
ekonomin till och med så god att någon kommunalskatt 
ej behövde tas ut!
Men den stora försäljningen av alkoholhaltiga drycker 
hade naturligtvis också en baksida. Fylleriet var utbrett 
och skapade grogrund för den växande nykterhetsrörelsen. 
Här i Kungsbacka hade spritbolaget faktiskt under en tid 
nykterhetskaféet Linnea som närmaste granne på Stor-
gatan.
Trots goda inkomster hade stadsfullmäktige en hel del att 
tampas med. Gator och torg var i dåligt skick. Offentlig 
renhållning förekom inte och vattenkvaliteten var urusel. 
Öppna diken och gödselhögar här och där bidrog till de 
dåliga förhållandena. Först på 1890-talen blev det förbju-
det att hålla svin inne i staden. Kor och hästar fick man ha, 
såvida de inte betade på gatorna. Torg och gator stensattes 
först kring sekelskiftet 1900.

STORGATAN – EN AFFÄRSGATA
I början av 1800-talet hade Kungsbacka ca 500 invånare. 
Handel och hantverk dominerade. De flesta handelsgår-
darna fanns utmed nuvarande Storgatan. Som i de flesta 
andra mindre städer i Sverige fick borgarna driva jordbruk 
för att kunna försörja sig. Handelsgårdarna var ofta kring-
byggda med fähus, stall och loge in mot gården. 

7. BRÖDERNA NILSSON
Kulturhistorisk skylt finns på byggnaden
Storgatan utvecklades till livsmedelsaffärernas gata. Fram 
till i slutet av 1960-talet fanns här inte mindre än fem 
specerihandlare. På Storgatan 16 ser du Bröderna Nilssons 
Livs, som nu är innerstadens enda kvarvarande helmanu-
ella livsmedelsbutik. Här kan du fortfarande handla var-
dagsmat och delikatesser över disk och få en handräknad 
summering av vad du skall betala. Expediterna i prydliga 
rockar månar om sina kunder och det händer till och med 
att den trogna stamkunden får sina varor hemkörda.
1940, mitt under brinnande krig, startade familjen Nilsson 
butiken i den gamla anrika Bissmarkska handelsgården, 
som uppförts 1841. Vid den stora stadsbranden 1846 
undgick huset större skador. Detta lär ha berott på att man 
hängde upp råa, våta hudar på husväggarna. 100 år senare 
eldhärjades huset på nytt.

8. HALLANDS FÖRSTA VARUHUS
Kulturhistorisk skylt finns på byggnaden
En av de firmor som under lång tid dominerat Storgatan 
är Thorins (nr 25-29, där idag bokhandeln finns). Det 
som startade som en manufaktur- och kortvaruhandel i 
en liten lokal på Nygatan 1893, växte och blev på 1930-
talet Hallands första riktiga varuhus med dam, herr- och 
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barnkläder, heminredning och hemslöjd. Under en tid 
fanns även ett kafé. Thorins rea var omtalad. Ibland var 
tillströmningen till rean så stor att det krävdes hjälp av sta-
dens konstaplar och organisera den ringlande kön. Thorins 
fanns kvar till 1992.

9. SKRÄDDERI OCH EKIPERINGSAFFÄR
Kulturhistorisk skylt finns på byggnaden
1918 startade Fridolf Willaume en skrädderiaffär på Stor-
gatan 10. Egna väst- och byxsömmerskor och en tillskä-
rare diplomerad i Paris garanterade ”förstklassiga skräd-
deriarbeten”. Butiken drivs idag av tredje generationen i 
samma familj.

10. STANS FÖRSTA TOBAKSHANDEL
Kulturhistorisk skylt finns på byggnaden
På Storgatan 21, mitt emot Willaumes, har det funnits en 
tobakshandel sedan 1910. Förutom snus, pipvaror och 
andra tobaksvaror såldes även tidningar. De dagstidningar 
som dominerade på den tiden var Göteborgs Morgonpost 
och Aftonpost, Dagens Nyheter, Socialdemokraten och 
Fäderneslandet. Göteborgs-Posten fanns att köpa först 
efter 1925.

11. GAMLA GÄSTIS
Natten till lördagen den 16 september 2006 eldhärjades 
Kungsbacka innerstad återigen. Ett av stadens pampigaste 
hus, det Medinska handelshuset, brann ner till grunden. 
Tack vare en snabb och stor insats av räddningstjänsten 
och det faktum att det i stort sett var helt vindstilla, kunde 
branden begränsas till ”Gamla Gästis”, som huset kom-
mit att kallas. Ingen människa kom lyckligtvis till skada. 
Det var med sorg i hjärtat som kungsbackaborna ström-
made till innerstaden för att se förödelsen denna septem-
berlördag. På torget stod valstugorna inför det stundande 
riksdagsvalet dagen efter. De politiska frågorna kom dock 
i skymundan och branden och vad som skulle hända med 
innerstaden blev samtalsämnet för dagen.
Det Medinska handelshuset rymde under 1800-talets 
senare hälft handelsbod och bostadshus, som vätte mot 
nuvarande torget och in mot gården fanns ladugård, fähus, 
logar och lador. Gården hade två portar samt kol- och 
järnbodar, köttbod, torvhus och packbodar. Gården var en 
av de första som återuppfördes efter den stora stadsbran-
den 1846 och då ett av stadens få tvåvåningshus. 
Från 1870 fanns här en gästgivaregård, därav namnet 
”Gamla Gästis”. Det fungerade fram till 1938 även som 
kulturhus med lokaler för konserter, teater och fester. 
Kristianssons Kafé, hade innan branden 2006, funnits i 
hörnan Norra Torggatan/Kyrkogatan sedan slutet av 
1920-talet. 

DEN STORA STADSBRANDEN 1846
Vi stannar en stund på torget och du skall nu få höra om 
den olycksaliga branden som ödelade hela staden. Den 
24 april 1846 hade det varit marknad i Kungsbacka. Det 
var ovanligt vackert väder och många människor från 
landsbygden och kringliggande orter hade sökt sig hit. 
Krogarna hade varit välbesökta. De flesta marknadsbe-
sökare begav sig hemåt framåt kvällen. Det fanns ingen 
gatubelysning på den tiden. Efter mörkrets inbrott vilade 
staden i mörker.
Hos hökare Nilsson, vid dåvarande torget (kvarteret 
sydost om nuvarande torget), hade det varit en bråd dag.  

Det hade eldats hårt i den stora spisen för att få mat till de 
många gästerna som besökt familjens krog.
Plötsligt fick stadens nattvakt se eldslågor slå upp ur skor-
stenen till Nilssons hus. Han rusade till kyrkan och genom 
att ringa i kyrkklockorna kallade han samman stadsborna 
till att släcka branden. Men, brandberedskapen var dålig. 
Den kraftiga vinden bidrog också till att elden snabbt 
spred sig mellan de tätt liggande husen och i stort sett hela 
staden brann ner. Även kyrkan totalförstördes och man 
kan föreställa sig det öronbedövande dån då den stora 
kyrkklockan rasade i backen och sprack!
Drygt ett 10-tal hus klarade sig och av dem finns endast 
två kvar idag. Av stadens 500 invånare blev bortemot 400 
hemlösa och ekonomiskt innebar branden stor tragedi 
eftersom de flesta byggnader inte var försäkrade. Folket 
fick söka tak över huvudet hos släktingar på landet. En del 
tältade på allmänningen norr om stan, alltså nuvarande 
Badhusparken.
Skenet från den brinnande staden syntes vida omkring. 
Sjömannen Höög från Vallda befann sig den natten om-
bord på ett fartyg i Köpenhamns hamn. Ett sken syntes på 
himlen norrut. Fartygskaptenen som tog ut riktningen med 
sin kompass, hade ingen annan förklaring än att det kunde 
vara en storbrand i Göteborg. ”Eller också är det väl din 
lagård som går upp i rök”, gav kapten sjömannen till svar.

NY STADSPLAN
Redan i juni samma år fastställdes en ny, modern stads-
plan som kännetecknas av ett strikt rutnät med rektangulä-
ra kvarter och breda gator. Torget fick en ny central plats.

12. TORGET
De flesta förknippar nog Kungsbackas torg med mark-
nader. Det skall vi strax berätta mer om. Där vårt torg 
finns idag, stod tidigare kyrkan omgiven av en kyrko-
gård. I den nya stadsplanen flyttades kyrkans läge till 
sin nuvarande plats. Kyrkogården anlades strax utanför 
innerstaden, invid Kungsbackaån. Kungsbacka innerstad 
har av Riksantikvarieämbetet klassats som riksintresse för 
kulturmiljövården. Trähusbebyggelsen, tomtstrukturen 
och det stora centrala torget anses representera svenskt 
stadsbyggande vid tiden kring 1800-talets mitt.

TIDIGARE KYRKOR
I samband med dräneringsarbeten på torget 1959, stötte 
man på den gamla medeltidskyrkans mäktiga murar. 
Under arbetets gång, kunde man konstatera att det fanns 
lämningar efter tre kyrkor på samma plats. Den äldsta 
visade sig vara en träkyrka, troligen en s.k. stavkyrka. 
Nästa kyrka, uppförd under medeltiden, var en stenkyrka. 
Murarna bär spår av stora sättningsskador. I samband med 
dansk-svenska fejder under 1500-talets senare hälft skada-
des kyrkan och revs slutligen i början av 1600-talet. En ny 
kyrka påbörjades 1665. Det var återigen en träkyrka, röd 
och byggd i korsform och det var denna som brann 1846.
I torgets norra del kan man i asfalten se markerat var sta-
dens tidigare kyrkor varit placerade. Den äldsta träkyrkan 
är markerad med en enkel rad i mörk smågatsten. 
Den medeltida stenkyrkan är markerad med storgatsten 
och altaret med större stenplattor. 1600-tals kyrkan är lagd 
i rödtonad smågatsten.
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13. LIVETS TRÄD
Kulturhistorisk skylt är uppsatt 
På sin Eriksgata genom landet 1981 invigde kung Carl 
XVI Gustaf kopparskulpturen Livets Träd. Den är place-
rad mitt framför det gamla ”sparbankshuset” och har med 
året blivit en del av torgmiljön. Kungsbackakonstnären 
Lars Stocks berättar på en skylt intill om sina tankar kring 
skulpturen, vars ursprung finns i forntidens mytologi.

KUNGSBACKA MARKNAD
Sedan slutet av 1300-talet har det hållits regelbundna 
marknader i Kungsbacka. Fortfarande hålls marknads-
traditionen levande med stor marknad på torget första 
torsdagen varje månad, året runt. Speciellt sommartid 
strömmar marknadsbesökarna till för att fynda bland de 
många knallarna. På en marknad i mitten av 1800-talet 
kunde man finna hattmakare, järnhandlare, bokbindare, 
garvare och pottmakare sida vid sida av lindansare, 
svärdslukare och karuseller. Dessutom kunde man köpa 
spannmål, kreatur, fisk och trävaror.
Ända upp till 12 vakter övervakade marknaderna i slutet 
av 1800-talet. Trots detta förekom dråp och kuskfylla. 
Det berättas om en konstapel Ljungdahl, som i början på 
1900-talet patrullerade i staden. På sitt speciella vis tog 
han hand om fylleristerna. Han lastade helt sonika upp 
dem på en skottkärra och körde ner till finkan på Nygatan 
där han tippade sin last.

KROGLIV
Under vissa perioder fanns ett stort missnöje mot mark-
naderna, eftersom det söps och slogs en hel del. Det fanns 
gott om krogar i staden, bl.a. ”Sorgen”, ”Glädjen” och 
”Vega”. Här dracks många köpesupar. Knytnävar och 
knivar var inget ovanligt när man blev osams.
Följande episod, hämtad från Rigors Jultidning 1945, 
lär ha utspelat sig på Sorgen (hörnet Norra Torggatan/Kyr-
kogatan), kanske någon gång kring förra sekelskiftet:
”I kroglokalen trängdes gästerna kring borden. Plötsligt 
uppstod tumult i ett hörn. Ett glåpord hade retat en stark 
slaktare till den grad, att han med en råsop förpassade den 
retsamme tvärs över lokalen, över bord och disk till ett 
större kar, i vilket krögare Henriksson samlade överbliven 
mat till grisarna. Bord och stolar kastades omkring, glas 
och porslin krossades och en efter en åkte gästerna ut på 
gatan tills den starke slaktaren var ensam i krogen.”

14. ROSBLADS HÖRNA
Kulturhistorisk skylt finns på byggnaden
I torgets nordvästra del finns idag en optiker och ra-
dio- och elektronikbutik. Huset har en välbevarad typisk 
gårdsbyggnad från senare delen av 1800-talet. Här star-
tade handlare Rosblad sin butik efter branden 1846. I 
huset mittemot i korsningen Norra Torggatan/Storgatan 
fanns konkurrenten Weibull. Han var den store skämtaren 
bland stadens handlare i slutet av 1800-talet. Han kunde 
spela både kunder och konkurrenter ett spratt. Stämningen 
var rå, men hjärtlig. Efter en lång arbetsvecka möttes ofta 
Weibull och Rosblad över en toddy på Gamla Gästis för 
att avhandla veckan som gått.

15. SPARBANKSHUSET
Kulturhistorisk skylt finns på byggnaden
Det gamla sparbankshuset dominerar torgets västra sida. 
1927 var huset rivningshotat, men räddades, försågs med 
en andra våning och fick sin nyklassiska stil efter förebild 
från ”Gamla Gästis” snett mitt över torget. Det har restau-
rerats och rymmer idag bl a en galleria och Kungsbacka 
Turistbyrå. Fjäre Härads Sparbank bildades 1867 och från 
1918 fram till 2000 fanns banken här.
 
16. STENLUNDS
Kulturhistorisk skylt finns på byggnaden
I hörnan Storgatan/Södra Torggatan finns idag en lamp- 
och elektronikbutik. Många äldre kungsbackabor förknip-
par huset med Stenlunds speceriaffär. Redan på 1860-talet 
startades ett bageri i huset och på 1920-talet övertog 
familjen Stenlund fastigheten och utökade med speceri-
butik. Vid den tiden fick stadens handlare många varor via 
sjövägen från Göteborg. Båtarna anlände till Hamntorget. 
Kördrängar mötte upp med häst och vagn eller handkär-
ror för att sedan leverera varorna till butikerna. Stenlunds 
speceriaffär fanns kvar en bit in på 1970-talet. Huset är 
typiskt för 1900-talets början då det försågs med en över-
våning, torn och frontespis. 
Bakgården är en av de bäst bevarade från gamla tider. 
Om du går runt hörnet, kan du gå in genom porten på 
Södra Torggatan. Inne på gården fanns, förutom lager-
skjul, under en tid även bostäder, boktryckeri och tillverk-
ning av likkistor. Gårdsporten passerades då och då av 
stadens likvagn, som förvarades i ett av skjulen.

17. SÖDRA TORGGATAN
Fastigheterna längs torgets södra del har under åren rymt 
en mängd olika verksamheter. En bokhandel startades 
redan 1857. Skrädderi- och herrekipering, café, charkuteri 
är annat som funnit i huset och på senare tid även hotell 
och resebyrå.

18. KYRKSKOLAN
Kulturhistorisk skylt finns på byggnaden
Vi går tillbaka till torget och sneddar över mot Kyrksko-
lan utmed Kyrkogatan. Här håller idag den kommunala 
vuxenutbildningen till. Redan 1682 fanns i Kungsbacka 
en ”pedagogi” för pojkar, som motsvarade läroverkets två 
första klasser.
1842 infördes folkskolestadgan i Sverige. Från 1845 fanns 
en småbarnsskola i Kungsbacka. Alla 2-8 åringar skulle få 
”omvårdnad, uppfostran och undervisning” så att föräld-
rarna kunde ”sköta sina sysslor”. 1846 fick skolan läggas 
ner till följd av den stora branden.
Efter påtryckningar från högre ort startades 1849 den 
nya folkskolan. Undervisningen hölls i tillfälliga lokaler 
på olika ställen fram till dess att skolhuset här vid torget 
byggdes 1855-56. De flesta elever i folkskolan var pojkar. 
Under 1850-talet var endast en tredjedel av eleverna 
flickor.
1921 byggdes skolan om och fick två våningar och där-
med det utseende den har idag. Kommunala mellanskolan 
har under åren också funnits i Kyrkskolan liksom senare 
även Samrealskolan. Skolan är ihopbyggd med kyrkan 
och så sent som på 1950-1960-talen samlades skolans 
500 elever varje morgon i kyrkan för bön och psalmsång.
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19. KYRKAN
Kulturhistorisk skylt finns på byggnaden
Nu är vi framme vid kyrkan som invigdes 1875. Efter 
branden 1846 ville man åter uppföra en kyrka i sten. 
Arbetet med en sådan påbörjades och kom så långt att för-
samlingen faktiskt kunde börja fira gudstjänst där. Men på 
grund av stora sättningar avbröts arbetet och kyrkan revs. 
På den befintliga grunden byggdes istället vår träkyrka. 
Är kyrkan öppen är du välkommen in! Restaureringar 
har genomförts vid några tillfällen, senast 1994. Av den 
ursprungliga inredningen återstår bara predikstolen. 
Bland inventarierna kan nämnas altaruppsatsen. Delar av 
den räddades från den tidigare1600-talskyrkan vid bran-
den 1846. Timglaset på predikstolen och ängeln i taken, 
liksom dopfatet, kommer också från den kyrkan.
Över de båda sidoingångarna hänger oljemålningar av 
konstnären Bengt Nordenberg (1822-1902). Takmålning-
arna är utförda 1951 av Einar Forseth (1892-1988), som 
kanske är mer känd för utsmyckningarna i Gyllene salen i 
Stockholms stadshus.
Om du besöker Kungsbacka en marknadsdag, kan du 
sitta ner i kyrkan en stund och lyssna på marknadsmusik. 
Innan du lämnar kyrkan, passa på att titta på modellen av 
den gamla 1600-talskyrkan. Den finns i vapenhuset. På 
väggen intill modellen hänger en stor nyckel som lär vara 
nyckeln till den nerbrunna kyrkan.

20. KYRKOGATAN
Kulturhistorisk skylt finns på byggnaden
Vi skall strax gå vidare till nästa kvarter, men först några 
rader om Kyrkogatan. Här intill kyrkan (mot Norra Torg-
gatan) invigdes 1963 ett av Sveriges modernaste Domus-
varuhus. Den kooperativa handelsföreningen startade 
redan 1910 och dominerade under en tid hela kvarteret, 
bortsett från kyrka och skolhus. I fastigheten fanns före 
1945 också taxistation, bokhandel samt café. Domushuset 
övertogs av Posten, som fanns här fram till 2002. Numera 
rymmer huset Filmhuset Facklan och restaurang.

FÖRSTA BIOGRAFEN
Det var allra längst norrut på Kyrkogatan (nummer 24) 
som stadens största fasta biograf startade 1919. Premi-
ärfilmen var Vilgot Sjöströms ”Ingermarssönerna” efter 
Selma Lagerlöfs roman. Biografen fick namnet Aranäs-
Teatern, eftersom bion även utnyttjades för andra kultur-
evenemang. ”Att gå på kinne” blev med tiden ett populärt 
nöje för alla samhällsklasser. Som en extra service fick 
de som cyklade till bion sina velocipeder förvarade under 
föreställningen. Aranäsbiografen, som den med tiden kom 
att kallas, var i gång till 1966. 1937 invigdes Sagabion på 
Storgatan som var i bruk fram till februari 2004 då Film-
huset Facklan öppnade.

FRÅN RAKSTUGA TILL SM-FRISÖRER
1896 fick staden sin förste barberare. ”Rakstugan” fanns 
i nuvarande Kyrkogatan 22. En klippning kostade kring 
förra sekelskiftet 25 öre och en rakning inklusive lödder 
och efterbehandlingar med varma, nystrukna linneser-
vetter kostade 10 öre. Barberare Lundgren höll öppet från 
åtta på morgonen till åtta på kvällen, fredag och lördagar 
förlängt till klockan nio. För att ge riktigt god service hade 
han dessutom söndagsöppet mellan åtta och tio.
Någon 80-timmars arbetsvecka har väl förhoppningsvis 
inte dagens frisörer. Kungsbacka är idag en ovanligt ”fri-

sörtät” stad med ett 20-tal frisörer i innerstaden. Salong 
Hall som startades på Storgatan i slutet av 1920-talet är nu 
stadens äldsta. Den ligger numera på Borgmästaregatan. 
Flera av stans frisörer har utmärkt sig i nationella och 
internationella frisörtävlingar.

21. RÖDA STUGAN
Kulturhistorisk skylt finns på byggnaden
Lämna torget och sväng av höger in på Norra Torggatan. 
Strax passerar vi på vänster sida Röda stugan, som är ett 
av de två hus som finns bevarade sedan tiden före branden 
1846. Huset flyttades efter branden några meter för att 
anpassas till den nya stadsplanen. Gården uppfördes tro-
ligen i mitten av 1700-talet av stadens guldsmed och äg-
des vid tiden för branden av smeden Olof Wallin. 
Till gården hörde även en ladugård och smedja.

22. BORGMÄSTARBOSTADEN
Kulturhistorisk skylt finns på byggnaden
Sväng höger in på Östergatan. På vänster sida ser du ett 
ljusgult hus som ligger en bit in på tomten, lite snett i för-
hållande till nuvarande gatusträckning. Vid tiden för den 
stora stadsbranden, bodde borgmästare Örtenholm här. 
Det var han som skulle ha befälet över ”brandkåren”. 
Det var nog lite si och så med det den där brandnatten, 
eftersom han - enligt ryktet som så ofta annars inte var 
nykter. På något sätt såg han i alla fall till att en av sta-
dens tre brandsprutor riktades mot hans eget hus. Därför 
är huset – om än mycket ombyggt – kvar som ett minne 
från tiden före branden. Örtenholm själv fick efter denna 
händelse avgå från sitt ämbete.

23. LINDENS TORG
Fortsätt gatan fram och stanna till på Lindens torg, som 
anlades så sent som 2000. Trots närheten till Stortorget 
var detta länge en utkant av staden. Platsen dominerades 
i början av 1900-talet av den Kollbergska trädgården, ett 
omtyckt promenadstråk. Söderån eller Lillån som den 
också kallas var då helt synlig. Idag leds vattnet genom 
kulvert under parkeringen. Det berättas att stadsbarnen 
vintertid ofta samlades här vid ån för att hoppa runt bland 
isflaken. Vid den nuvarande parkeringsplatsen utanför 
Systembolaget låg en inomhus-dansbana. Där samlades 
stadens ungdomar fram till slutet av 1930-talet. 
I huset där Dr Blankas gymnasium är inrymt och på par-
keringen framför fanns från slutet av 1930-talet skogs-
vårdsstyrelsens plantskola. Söder om Lindens torg ligger 
stadsdelen Aranäs med nyuppförda bostäder och Aranäs-
gymnasiet. 

24. KUNGSBACKA TEATER
I anslutning till Aranäsgymnasiet ligger Kungsbacka Tea-
ter. Teatern invigdes 2006. Den ligger i ett arkitektoniskt 
byggnadskomplex som 2006 belönades med det prestige-
fyllda Kasper Salin-priset. Möjligheter finns också att 
använda teatern för konferenser och större möten.

25. GARVERIGÅRD
Passera Lindens torg och sväng höger in på Nygatan. 
Precis efter Söderån ser du på höger sida en röd, numera 
k-märkt byggnad. Där fanns ett av stadens garverier fram 
till 1921, med bearbetning av djurhudar och lädertillverk-
ning. Garverinäringen var en omfattande verksamhet i 
staden från 1800-talets första hälft. Även nere vid Kungs-
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backaån fanns flera garverigårdar. En del av de färdiga 
garveriprodukterna exporterades från Hamntorget.

26. ÄLDSTA BLYTRYCKERIET
I den lägre byggnaden utefter ån, på samma tomt finns ett 
gammalt tryckeri. Det är förmodligen ett av norra Europas 
enda kvarvarande kompletta blytryckerier. Här trycktes 
1991 landets sista blytryckta tidning, lokaltidningen Norra 
Halland. Tidningens föregångare startades redan 1883. 
Den grafiska industrin har fortfarande stark förankring 
i Kungsbacka.

27. RÅDHUS & FINKA
Kulturhistorisk skylt finns på byggnaden
Efter stadsbranden i mitten av 1800-talet uppfördes sta-
dens rådhus och häkte på Nygatans södra sida, i korsning-
en med Kyrkogatan. På 1980-talet byggdes bostadshusen 
du ser där idag.

28. SKANSEN
Kulturhistorisk skylt finns på byggnaden
Där Nygatan korsas av Storgatan viker du av åt vänster 
för att titta lite närmare på Skansen. Det var här, på udden 
mellan åarna, som stadens medeltida skans låg. Precis 
innanför grinden fanns på medeltiden en grävd vallgrav 
med träpalissad som förband åarna.
Förmodligen är det den befästning som Valdemar Atter-
dag 1366 kallar Koningsbakke slott. Kung Valdemar var 
far till Margareta, drottningen som ledde Sverige, Norge 
och Danmark under Kalmarunionen. Man kan undra om 
den då 13-åriga prinsessan Margareta händelsevis fick 
följa med sin far på resan till Kungsbacka 1366? Kanske 
gav hon sig då ut på upptäcktsfärd i parkområdet.
Redan 1624 hölls det ting här på Skansen. Detta fortsatte 
i 350 år och upphörde på 1970-talet då tingsrätten Fjäre 
härad flyttades till Varberg. 
Nu har Kungsbacka församling expedition och försam-
lingsverksamhet i det vackra huset, som är från slutet av 
1800-talet. Det tidigare tingshuset på samma plats flytta-
des till Torpa i Fjärås, där det blev mejeri.
Ta en promenad runt huset! Har du fikakorg med, passar 
det utmärkt att slå sig ner i den fina parken. På andra sidan 
Kungsbackaån ser du exempel på 1900-talets olika bygg-
stilar. Längst i söder ligger bostadsområdet Kolla som 
i huvudsak uppfördes i början av 1990-talet. De nyaste 
husen uppfördes i början 2000-talet. Närmare stan ser du 
Västra Villastaden från 1930-talet.

29. HAMNTORGET
Nygatan slutar vid Hamntorget. Här passar det bra att 
berätta lite om stadens sjöfart. Sjöhandeln var en gång 
avgörande för Kungsbackas etablering och den medeltida 
staden hade därför sitt centrum nära ån. Genom åarna 
hade Kungsbacka förbindelse inåt i landet. På 1600-talet 
slammade Kungsbackaån igen. För att få in lasterna till 
Hamntorget fick man lasta om till pråmar ute på Kungs-
backafjorden. Sjöfarten minskade men var ändå betydel-
sefull. På slutet av 1880-talet hade Kungsbacka blivit en 
av landets ledande rederistäder och kunde stoltsera med 
Hallands största flotta. Ån har nu återigen muddrats och 
fritidsbåtarna har fått en ny och större gästhamnsbrygga.

30. KONSUL SVAHN
1880-1930 var Konsul Aron Svahn verksam i staden. Han var 
en internationellt skolad handelsman som importerade och 
exporterade bl a kol, koks, trä- och garverivaror. Han lät 1915 
uppföra sin flotta villa här närmast ån vid Hamntorget, där 
han tidigare haft sina magasin. Influenser från hans affärskon-
takter med England kan än idag skönjas i villans arkitektur.

ÅNGBÅTEN MARIA
Svahn övertog ångbåten Maria som fram till 1920-talet 
gick i reguljärtrafik mellan Kungsbacka och Gottskär. Aron 
Svahn hade tidigare varit initiativtagare till anläggandet 
av badorten Gottskär, längst ut i Kungsbackafjorden, och 
var naturligtvis mån om att badgästerna kom tryggt fram. 
Sommargästernas bagage drogs på en dragkärra av en herr 
Hammar mellan stationen och Hamntorget. Till Hammars 
förtret försökte även stans pojkar tjäna en slant genom att 
forsla bagaget till ett lägre pris. På söndagskvällarna var det 
ett folknöje att samlas vid stationen. Det var spännande att 
titta på alla göteborgare som kom från Gottskärsbåten för att 
ta tåget in till storstaden efter en lång dag vid havet.

31. FESKESTRET
Från Hamntorget fortsätter vi Västergatan norrut och stannar 
till vid korsningen Södra Torggatan - Västergatan. Vid kajen, 
där nu gångbron finns, lade förr fiskebåtarna till. ”Feske-
streten” kallades den sista lilla biten av Torggatan. När en 
sillskuta anlände annonserades detta genom att ett par sillar 
hängdes upp i lyktstolpen på torget. Det dröjde sedan inte 
länge förrän husmödrarna samlades nere vid kajen.
Det var också här som stadsborna hade ett av sina ”vatten-
ställen”. Småpojkarna skickades ner till ån för att tömma 
slaskhinkarna och därefter hinka upp bruksvatten för tvätt och 
disk. De fick akta sig så att de inte råkade springa i vägen för 
tvätterskorna, som bykade och klappade tvätt på bryggan.
På Södra Torggatan 5, strax intill, öppnade Alfred Jönsson år 
1900 sin fiskaffär som kom att finnas kvar i mer än 80 år. Dess-
förinnan sålde han sin fisk direkt från båten nere vid kajen.

32. BYRMANSKA GARVERIGÅRDEN
Alldeles vid ”Feskestret” låg den Byrmanska gården, nuva-
rande restaurang Tio Pepe. Färgarmästare Byrman tillhörde 
de styrande i stan i slutet av 1800-talet. Halvfabrikat av 
hudar bearbetades på garverigårdarna i staden och skickades 
sedan vidare för slutlig bearbetning. 
Vid en ombyggnad av huset lät man en del av garvarnas 
”bykekar” vara kvar. Dessa finns bevarade i husgrunden.

33. HEMBYGDSMUSEET
Kulturhistorisk skylt finns på byggnaden
På Västergatan 17 hittar du Nordhallands Hembygds-
museum med arkiv och utställningar över Kungsbackas 
lokalhistoria. Bredvid museet, vid den överbyggda p-platsen 
fanns tidigare ett apotek. L F Schöldström uppförde här 
direkt efter branden sin apotekargård, som kom att användas 
ända fram till 1955. Släkten Schöldström drev apotek i stan 
i nära 90 år och var under en lång period på 1800-talet också 
aktiva i stans kommunala liv. I Signeskulle-området, strax 
norr om innerstaden, har de fått ge namn åt Schöldströms-
gatan. Det berättas att apotekardottern Signe gärna lekte vid 
den lilla trädklädda kullen strax intill som därav fått namnet 
Signeskulle. Signeskullegatan, bostadsområdena Signeskul-
le och Signes Park liksom servicehuset Signeshus är andra 
exempel på hur historien lever kvar i vår tid. 
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34. NORRBRO
Vi börjar nu närma oss slutet på vår promenad genom 
Kungsbacka innerstad. När vi kommer fram till Vallgatan, 
viker vi av åt vänster och korsar sedan gatan. Det gula 
tegelhuset till höger rymmer bostäder, butiker och bank. 
Här låg i början av 1900-talet prästgården. Gatan bort mot 
Storgatan kallades då Prästgårdsallén.
 
35. GAMLA KYRKOGÅRDEN
På andra sidan ån finns den kyrkogård som anlades efter 
stadsbranden 1846. Några gravstenar som räddats från 
den riktigt gamla kyrkogården mitt på nuvarande torget, 
flyttades hit. Många av stans ”kända” personligheter från 
mitten av 1800-talet och framåt, känns igen bland namnen 
på gravstenarna. Några av dem är borgmästare Hassel-
gren, familjerna Landin, Svahn, Schöldström, Thorin, 
Hommerberg och Rosblad.
 
36. KULTURHUSET FYREN
Vi fortsätter norrut längs ån och kommer fram till Fyren, 
stadens arkitekturprisade kulturhus invigt 1994. I Fyren 
ryms bibliotek, konsthall, konsertsal, danssal, kulturskola 
och café. Verksamheten i huset har lovordats och 2001 
utsågs biblioteket till årets bibliotek i Sverige.
 I anslutning till Fyrens lekplats invigdes sommaren 2003 
en labyrint, som är skapad med kustområdets stenlabyrin-
ter som förebild. Labyrinten samt flera av parkens övriga 
skulpturer har bekostats genom bidrag ur Hasselgrenska 
fonden för stadens förskönande. Adolf Hasselgren var 
stadens omtyckte borgmästare i hela 50 år mellan 
1880-1930.

HANDELSSTADEN
Från Kulturhuset Fyren går du den välvda gångbron till-
baka mot Stadshusparken. Stannar du till mitt på bron kan 
du ana köpcentret Kungsmässan strax bakom kulturhuset. 
Vi började vandringen med att berätta hur Kungsbacka 
utvecklats ur den medeltida handelsplatsen. Med Kungs-
mässans moderna köpcenter framför ögonen knyter histo-
rien an till vår tid. Den tidiga handelsplatsen på Varlapla-
tån, förflyttades under medeltiden ner till staden vid ån för 
att senare utvidgas till slätten kring staden. Kungsbacka 
är idag en av Västsveriges största handelsplatser med 
innerstadshandel, marknad, Kungsmässan och Freeport 
Designer Outlet Village strax norr om centrum.
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KUNGSBACKA TURISTBYRÅ 
Stortorget, Storgatan 15, 434 30 Kungsbacka. Tel. 0300-83 45 95, fax. 0300-56 45 99

E-post: tourist@kungsbacka.se
www.visitkungsbacka.se

AVSLUTNING
Vår förhoppning är att du har lärt dig ett och annat längs 
vägen och att vi kunnat förmedla en känsla av livet i en 
småstad. För trots att Kungsbacka utvecklats till Hallands 
näst största kommun med snart 75 000 invånare, är vi 
glada över att innerstadens småstadskänsla finns bevarad.
Vill du ta reda på mer, kan vi tipsa om ett besök på Hem-
bygdsmuseet på Västergatan. I förteckningen över de 
källor som använts till den här foldern finns fler tips. 
Tack för den här gången och välkommen tillbaka! 

ÅRTAL UR STADENS HISTORIA
1834 Koleraepidemi. Var 10: e invånare avlider
1846 En stor brand ödelägger staden.
1888 Järnvägen invigs.
1897 Första vattenledningen tas i bruk.
1910 Automobilen förevisas på torget för första   
 gången.
1914 Elektricitet – staden blir upplyst!
1916 Stadens förste tandläkare öppnar sin praktik
1914-18 Första världskriget. Livsmedelsbrist – till och   
 med potatisen ransonerades.
1928 Sista året med patrullerande nattväktare på 
 stadens gator.
1939-45 Andra världskriget.
1982 Kungsbacka firar minst 400 år som stad.
1992 Järnvägen får dubbelspår till Göteborg och 
 pendeltrafiken inleds.
2006 Gamla Gästis, ett av stans äldsta och pampigaste  
 hus, brinner ner till grunden.

KÄLLOR
E Grill/B Johansson; Kungsbacka före branden; 1966.
Kungsbacka kommun/ Hallands Länsmuseum; Kungs-
backa – bygd att bevara, 1988.
S R Larsson; Handel och småstadsliv i gamla Kungs-
backa; 1997.
Leman m fl; Nordhalländska kulturbilder; 1928.
L Skalegård; Lärarhandledning till stadsvandring i 
Kungsbacka; 1986. S Westerlund/ Kungsbacka kommun; 
Kungsbacka; 1997.
Nordhallands Hembygdsförening; Årsskriften Vår Bygd; 
olika årgångar.

Produktion: Kungsbacka Turistbyrå
www.visitkungsbacka.se  
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