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Kvartersbeteckning: Rödspottan 3
Husnummer: År 1880: Litt U / 32u. Husnummer år 1900: nr 26
På Buscks karta år 1880 hade huset nr 126

Stava Bergs Hus
Huset byggdes 1875 av snickaren Carl Johansson Dahlqvist och hans
kollega Olle Olsson Kajs.
Huset uppfördes som hem till Carl J. Dahlqvist (f.1848 i Svarteborg,
död 1895) och hans första fru, Anna Matilda Hansdotter, som dog redan 1880.
1885 gifte Carl om sig med Matilda Petersdotter (1853-1897) och de
fick fem barn, varav 3 dog i ung ålder. När Carl och Matilda båda hade
avlidit, så blev de två kvarlevande barnen bortadopterade 1898.
1898 står änkefru Carolina Lovisa Backelin (f. Hansson) (1823 –1917)
som ägare. Hon var änka efter konsul Mathias Backelin (1819-1888)
som varit Fjällbackas störste skeppsredare med som mest 14 fartyg. De
hade tidigare bott på Edstens gård, men hon fick lämna allt efter Mathias
död.
I församlingsboken för 1900-1910 står Adolf Hasselgren (borgmästare i
Kungsbacka) och doktor Otto Sandberg från Stockholm som ägare. De
var båda svärsöner till fru Backelin, som fick bo i huset fram till sin död
1917.
1920 flyttade Gustava (Stava) Berg f. Nordberg (1870 – 1953) in. Hon
var änka efter kronolotsen Oscar Berg, (1866-1920), från Väderöarna.
Denne hade gått bort samma år. Men han hade troligen köpt huset
några år tidigare - efter fru Backelins död.
1930 flyttade Stavas och Oscars fosterdotter Allie (1898-1959) in tillsammans med sin man sjökapten Ivar Kallander Pålsson, född i Fjällbacka (1897-1951). Från 1931 bor Allie och Ivar i Karlstad, men står som
ägare av huset. Stava bor kvar fram till sin död 1953.
Efter Allie´s och Ivars död ägdes huset av deras tre barn fram till att det
1970 såldes till den delårsboende familj som fortfarande äger huset.
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