Kungshamn
Vid Bäckevik invid den västra viken, och
Fisketången på den östra udden fanns
bebyggelse på 1500-talet. Bekevig, som
då var norskt, var tullstation under
sillfiskeperioden, medan Fisketången
enbart var ett litet fiskarsamhälle invid
den västra av de nuvarande små
hamnvikarna.
På kartor från 1600-talet är Kongshamn
markerad som en ankarplats, men först
vid slutet av 1600-talet nämns
Grafverne, vars namn troligen härrör från
bruket att begrava döda och ilandflutna
sjöman på stranden.
Det tre fiskelägena Bäckevik, Gravarne i
väster och Fisketången i öster bildade år
1772 tillsammans med Smögen och
Hasselösund, Kungshamns kapellförsamling. De olika samhällena var således relativt små, trots den
föregående sillperioden.
År 1900 blev Gravarne-Bäckevik ett municipalsamhälle medan Tången bildade ett eget. 1952
avskaffades begreppet municipalsamhälle och Gravarne-Bäckevik samt Fisketången blev delar av
Södra Sotenäs kommun med Kungshamn som huvudort. Vid kommunsammanläggningen år 1974
blev Kungshamn centralort i den nya Sotenäs kommun.
(Ur: Kustorter i Göteborgs och Bohus län, Sotenäs kommun. Av: AnnMari Westerlind,
Byggforskningsrådet, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län).
Den första kyrkan byggdes år 1780 och fick sin plats inne på den gamla kyrkogården. Anledningen till
byggandet av kyrkan var den att fiskarbefolkningen från Näset, Fisketången, Gravarne-Bäckevik,
Smögen och Hasselösund hade blivit fråntagen rätten till sittplatser i Askums kyrka. Fördelningen av
sittplatsen bestämdes vid sockenstämman och det berättas att fiskarebefolkningen ej hade tillfälle att
närvara vid stämman år 1769 och att de då blev utan sittplatser. Då begärde skärgårdsborna på yttre
delen av Sotenäs att få bygga en egen kyrka. Detta beviljades genom en s.k. fundationsbrev av
domkapitlet och landshövdingsämbetet i Göteborg den 20 februari 1772. Kyrkan uppkallades efter
dåvarande kronprinsen Gustav Adolf, men då denne som kung Gustav IV Adolf blev avsatt år 1809
togs det gamla namnet Kungshamn upp igen. Kyrkan revs 1879. Den ersattes 1880 av en nybyggd
kyrka i nygotisk stil på en särskild tomt utanför kyrkogården. Kyrkan blev dock bara 20 år gammal.
Söndagen den 10 januari 1901 under en gudstjänst började taket att brinna. Elden spred sig snabbt
och man lyckades inte rädda särskilt många inventarier. Man började genast att bygga en ny kyrka.
Endast grunden och nedre delen av tornet kunde användas i det nya kyrkobygget. Den nya kyrkan
blev färdig 1903 och står än idag.

