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HUS MED HISTORIA 3 

STORA HOTELLET    

QR-kod 

QR-code for information in other languages 

Den ursprungliga delen av huset byggdes 1834, som ett envå-
ningshus utan källare (motsvarande den del som idag kallas  
”Slajdarns Grill & Bar”).  
Första ägaren var av Mamsell Charlotta Hanqvist (f. 1786 på 
gården Säm. Hon hade tidigare haft krog i det s.k. ”Boråshuset” på 
Framstranden.) Hon drev nu gästgiveriverksamheten fram till 
1853, då Jacob G Hellberg (1819-66) tog över. Vid sidan av kro-
gen hade han även en lanthandel.  
Efter makens bortgång 1866, drev änkan Fredrika Hellberg, f. 
Hansson (1812-1898) handel och gästgiveri fram till 1882. (Hon 
var kaptensdotter fr. Telegraf-huset)  
 
1882-1884 var Frans Busch gästgivare (f.1824 i Uddevalla, död 
1885). Hans hustru Carin f. Pedersen (f. 1827) kom från staden 
Vitten i Danmark. 
 
1885-1889 var Sjökapten Carl Aron Hansson (1822-1889) 
ägare.  
1889 fortsatte hans änka, Valborg f. Deijenborg (f. 1830), verk-
samheten fram till sin död 1904.  
 

1904 köpte Sjökapten Hjalmar Andrén (1875-1912) och hans 
hustru Alida f. Hvalström (f. 1876 på Valö) stället. 
1908 byggdes huset om och Alida Andrén omnämns nu i husför-
hörslängden som hotellvärd. 

1912 tog Köpmännen Axel Wenander (1806-1931) och Carl 
Larsson (1868-1936) över verksamheten. 1913 gjorde de ytterli-
gare stora ombyggnader. Man byggde till en övervåning och anla-
de källare under hela byggnaden.  
 
1920 köptes hotellet av Johan Richard Eklind (1879-1939) och 
hustrun Maria f. Tillander (1872-1947) från Bottna.  
1938 byggde de till en stor vinkelbyggnad i två våningar 
(innehållande bl.a. Restaurang Klassen).  
Denna nya byggnadsdel ritades av arkitekt Svante Paulson, som 
hade rötter i Fjällbacka. Han ritade vid ungefär samma tid även 
”Badrestaurangen (”Badis”), Strandpaviljongen och det nya Post-
huset. 
 
1939 övertogs hotellet av den legendariske John Berglund (1899
-1966) och hustrun Daisy f. Persson (1917-1990). 
 
Efter Berglunds död 1966 blev Karl och Britt Clementsson hotel-
lets nya ägare. Efter Karls död drev Britt hotellet vidare fram till 
1985, då Lars-Erik Persson och Günter Seufert köpte verksam-
heten. De drev den tillsammans fram till 1992.   
1992-1994 var Lars-Erik Persson ensam ägare. Fr.o.m 1994 
ägde han Stora Hotellet tillsammans med Olle Järund.  
Under 1996-1997 totalrenoverades hela hotellet med temat 
”Jorden runt på 23 rum”. 
 
Sedan 2010 ägs själva hotellbyggnaden av SHI, Stora Hotellets 
Intressenter  
 
Hotell-och restaurangverksamheten drivs sedan 2013 av Bryggan i 
Fjällbacka genom familjen Maxvall/Holmstedt.  

Kvartersbeteckning:  Rockan 2 och Rockan 6    

På 1880 års karta hade huset nr 27.  

På Buscks karta från 1880 var numret dock 143.  

1900 hade huset nummer  67   


