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FÖRORD
I samverkan med Bohusläns Museum fick Jerer Kultur- & Byggnadsvård, Hamburgsund,
våren –06 i uppdrag av Tanums kommun att ge förslag till ett långsiktigt handlingsprogram
för att identifiera och klassa kommunens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse enligt
Länsstyrelsens Miljömål.
För att arbetet skall resultera i ett planeringsinriktat Kulturmiljöprogram, vill kommunen testa
ambitionsnivå/kostnader genom att börja med en pilotinventering med kulturhistorisk
inriktning i Hamburgsund-Hamburgö. Denna inventering har nu genomförts för att ingå som
ett underlagsmaterial i kommunens fördjupade Översiktsplan (FÖP) för HamburgsundHamburgöområdet.
Ett viktigt skäl för att utarbeta ett kommunalt Kulturmiljöprogram är, att en kommuns
nämnder och förvaltningar skall ha tillgång till ett kvalificerat underlagsmaterial som en del i
deras beslutsunderlag i plan- och bygglovsärenden.
Samtidigt skall även fastighetsägare och kommuninvånare bli medvetna om kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och miljöer, som de förvaltar eller vistas i. Dessa utgör ju en mycket
viktig del av samhällets identitet och kulturarv.
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader skall läggas in i en databas, som är lätt att söka i som
stöd för handläggare/politiker inom kommunen. När ett bygglovsärende el. dyl. skall beredas i
en nämnd, kan någon form av ”signal” markera, om objektet/miljön har en kulturhistorisk
klassning. En enkel knapptryckning skall visa fotodokumentation och motivering.
En arbetsgrupp med samhällsbyggnadschef Ann-Carin Andersson och planeringarkitekt
Maria Lejdebro i spetsen leder arbetet. Arbetet följs också av en referensgrupp med
representanter från Bohusläns Museum och kommunala tjänstemän.

Hamburgsund Lucia 2006
Cecilia Wingård & Conny Jerer
etnolog/byggnadsvårdare arkitekt/byggnadsvårdare
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1. INLEDNING
Bakgrund/ Syfte
Länsstyrelsen i Västra Götalands län redovisar Miljömålen för God bebyggd miljö under
rubriken Delmål 2. Skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, som anger att:
”Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen skall senast år 2010 vara identifierad och ett
program finnas för skydd av dess värden. Samtidigt skall minst 25 % av den värdefulla
bebyggelsen vara långsiktigt skyddad. ”
(Målsättningen att mer än 25% skall vara långsiktigt skyddad har senare reviderats till en lägre nivå.)

Länsstyrelsens skrivning lägger ett stort ansvar på kommunerna att bygga upp en god kunskap
om den bebyggda miljöns kulturvärden. Arbetet kan sammanfattas i ett dokument, ett sk
Kulturmiljöprogram.

Kulturarv för framtiden – backspegeln och visionen
Kulturvård och byggnadsvård förknippar många med museiverksamhet. Men dagens
nybyggnation har många gånger tappat bort förankringen i beprövad byggnadsteknik utifrån
den felaktiga devisen ”allt nytt är bättre än allt gammalt”. Vi skall naturligtvis fortsätta att
vidareutveckla huskonstruktioner, som fordrar ännu mindre köpt energi från materialskedet
till användarskedet. Samtidigt finns det i det traditionella byggandet väldigt mycket kunskap
om just materialkvalité och miljöanpassat byggande att ta vara på, om vi strävar mot en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Vi kan lära av historien för framtiden - dvs perspektivet backspegeln och visionen kan bli
nyckeln för att vidareutveckla ett miljöanpassat byggande.

Bevara OCH förnya
Många kommuner har idag bristande kunskap om bebyggelse och byggnader, som speglar
äldre tiders byggnadstradition, näringar etc. Enskilda kulturhistoriskt värdefulla byggnader
riskerar att utplånas och dito miljöer att utarmas på ett oersättligt kulturarv - ofta på grund av
ren okunskap. I de flesta samhällsbildningar kan man tydligt urskilja årsringar från olika
bebyggelseepoker. Detta bebyggelsemönster är oftast en viktig del av ortens/platsens identitet
och därmed viktigt att slå vakt om. Men med känsla för såväl tradition som vision går dessa
att förena i begreppet bevara OCH förnya.

Rådgivning
Syftet är inte att lägga en ”död hand” över en byggnad, som klassats som kulturhistorisk
värdefull. I samförstånd med fastighetsägaren skall man söka konkreta lösningar/förändringar,
som fortsättningsvis speglar byggnadens kulturarv och historiska karaktär. Det kan gälla val
av byggnadsmaterial, färgtyper och kulörval, fönstertyper och fönsterproportioner mm.
Byggnader har under historiens gång alltid byggts om och förändrats utifrån ändrade
funktionskrav mm; detta bör gälla även idag men måste ske med respekt och kunskap om
byggnadens kulturhistoria..
Ofta är det bara okunskap/omedvetenhet som bidrar till att hus förvanskas på ett ohistoriskt
sätt eller t o m rivs.
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Fördjupad Översiktsplan och delstudier
I samband med att Tanums kommun påbörjat arbetet med att upprätta en fördjupad
Översiktsplan (FÖP) för Hamburgsund-Hamburgö har ett antal delstudier utförts med olika
syften och inriktning. Såväl arkitektstudenter från Chalmers Tekniska Högskola som
kulturvårdsstudenter från Göteborgs Universitet har gjort tillämpningsprojekt i HamburgsundHamburgöområdet. Dessa kan på skilda sätt ingå i underlagsmaterialet för kommunens
planarbete.
I det planförberedande arbetet ingår på kommunens uppdrag även en Naturinventering och
denna Kulturhistoriska inventering. Dessutom har elever på Hamburgsundsskolan och
intresserade kommuninvånare aktivt engagerats i planeringsprocessen (enligt den s k
Charrettemetoden).

Karta över Hamburgsund-Hamburgö, som visar planområdet för den Fördjupade Översiktsplanen
Källa: www.tanum.se
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2.

KULTURHISTORISK INVENTERING, URVAL,
DOKUMENTATION och VÄRDERING

2.1 Tidigare inventeringar

Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun (1984)
Kulturminnesvårdsprogrammet från 1984 utpekar dels bebyggelsen längs Sundet, från
Färjeläget/Centrum till Vändigen/Hökebacken, dels bebyggelsen längs Gamla vägen, som
kulturhistoriskt värdefulla miljöer (område 39 enl. tillhörande karta).
Någon byggnadsinventering ingick inte då.
Översiktsplan för Tanums kommun (2002)
Översiktsplanen (antagen år 2002) hänvisar till Kulturminnesvårdsprogrammet från 1984:
…Bebyggelsen kring sundet är en värdefull kulturmiljö…
Rekommendationerna för Hamburgsunds utveckling redovisas på plankarta S14. Här
markeras Sundet, Färjeläget-Vändigen, Strandbacken-Hökebacken, som ett område för
Bevarande och ev. förtätning. (Centrum och Gamla vägen ingår inte här).
Hamburgsund & Hamburgö kulturmiljöanalys (2006)
(Bebyggelseantikvarisk program, Institutionen för Kulturvård, Gbgs Universitet)
Kulturmiljöanalysen för Hamburgsund-Hamburgö är utförd som elevarbete av
kulturvårdsstudenter. Arbetet beskriver föredömligt sundets och öns kulturhistoriska
karaktäristika och särdrag och rekommendationer för den framtida utvecklingen.
Denna studie har hög kvalité och skall ses som en mycket värdefull del i inventeringen och
dokumentationen av Hamburgsund-Hamburgö (även om bebyggelsen längs Gamla vägen
med omnejd och öster om Sundet inte inrymdes av tidsskäl).
Vad gäller Hamburgsund-Hamburgös kulturmiljöer översiktligt, hänvisar vi därför i vårt
arbete till kulturvårdsstudenternas Kulturmiljöanalys 2006 (se sid 8-13).

2.2 Vår inventering, dokumentation och vårt urval
All bebyggelse, byggnader och miljöer, inom planområdet för Hamburgsund-Hamburgö har
inventerats genom okulärbesiktning utifrån kulturhistoriska aspekter.
Ett urval av byggnader/miljöer har gjorts, som skall representera goda exempel på olika
epokers byggnadskultur och som bidrar till den lokala identiteten. Dessa byggnader har dels
fotodokumenterats, dels har vi via enkät till fastighetsägarna fått kompletterande uppgifter om
byggnadshistoria, -teknik (svarsfrekvensen var medelbra).
Informationen har samlats på fastighetsblanketter; uppgifter som senare skall läggas in i en
databas för att vara lättillgängligt för byggnadsnämnd, muséer, fastighetsägare.
Genom bl a det ambitiösa Hamburgsunds Bildarkiv och Kville Hembygdsarkiv har även
mycket värdefullt äldre fotomaterial liksom källskrifter blivit tillgängliga.
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2.3 Preliminär kulturhistorisk värdering
Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer
En viktig skyddsmöjlighet för bebyggelseområden avser miljön som helhet och är
oberoende av enskilda byggnaders värde (PBL §8:6 pkt 1-3).
Helhetsmiljöer enligt PBL §8:6 pkt 2, 3 hävdas inom tätort i DETALJPLAN med
skyddsbestämmelser (enl PBL §3:12 och q-märkning).
Helhetsmiljöer enligt PBL §8:6 pkt 1 hävdas på landsbygden i
OMRÅDESBESTÄMMELSER med utökad bygglovplikt.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader
KLASS I – Byggnadsminnesvärda
Alla klass I-byggnader är kulturhistoriskt särskilt välbevarade hus, som är synnerligen goda
representanter vad gäller gångna tiders byggnadskultur och som på ett bra sätt speglar
sociala förutsättningar, näringsfång mm i trakten.
Byggnaderna har bedömts som byggnadsminnesvärda och får exteriört enbart restaureras.
Vårdplan bör upprättas i samråd med fastighetsägaren.
I övrigt gäller PBL §3:12:
Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte
förvanskas

KLASS II – Särskilt värdefulla byggnader
Alla klass II-byggnader skall vid byggnadslovsprövning anses vara sådana särskilt värdefulla
byggnader, som avses i PBL §3:12 enligt ovan, och får inte förvanskas.

Klass III – Övriga värdefulla byggnader
Klass III-byggnader visar goda exempel på kulturhistoriskt intressanta hus; skall vid
bygglovsprövning av till- & ombyggnader mm uppfylla varsamhetskravet, som avses i PBL
§3:10, så att byggnadens särdrag beaktas:
Tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att
byggnadens särdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska , kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.(PBL §3:10)
För alla byggnader gäller underhållskravet enligt PBL §3:13.

7

3.

KORT HISTORIK OM HAMBURGSUND- HAMBURGÖ
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.
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ur Ahlquist et al: Hamburgsund & Hamburgö kulturmiljöanalys
BA-programmet, Institutionen för Kulturvård, Gbg Univ. Nov 2006
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ur Ahlquist et al: Hamburgsund & Hamburgö kulturmiljöanalys
BA-programmet, Institutionen för Kulturvård, Gbg Univ. Nov 2006
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4. KULTURMILJÖANALYS OCH KULTURMILJÖER
4:1
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4.2

Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer

Helhetsmiljöer kan hävdas i Detaljplan eller genom Områdesbestämmelser (se sid 7).Varje
enskild byggnad inom en sådan helhetsmiljö behöver inte vara klassad som kulturhistoriskt
värdefull byggnad. Det är de enskilda husen, i sitt sammanhang i en bebyggelsegrupp (i
samspel med väg, torgbildning, murar, staket osv), som tillsammans kan spegla en
byggnadskultur/tradition.
Hamburgsund-Hamburgö uppvisar några sådana större eller mindre bebyggelsemiljöer:

M1

Udden (Centrum)

Karaktär: Äldre bebyggelse blandad med yngre som ligger längst ut på Hammaren, dvs ej på
utfyllt markområde.
Värdering: Klass II
Motivering: Rester av den äldsta bebyggelsen, bla Hembygdsmuseet Stavas stuga .
Bergshöjden bör ej bebyggas då det förtar karaktären på området.

M2

Gamla vägen

Karaktär: I backen (”Lisabacken”) längs den gamla vägen, som gick mellan Hamburgsund
och Kville, ligger ett antal tidstypiska hus från sekelskiftet 1900, några är från slutet av 1800talet. Här ligger även Folkets Hus (1908) och den gamla folkskolan (ca1870-tal), numera
förskola, dagis. På en tvärgata upp mot Kvarnberget ligger även en grupp samtidigt byggda
hus kring 1950-talet.
Värdering: Klass I
Motivering: Många tidstypiska byggnader samlade, rumsligt avgränsade mellan vägen och
berget.
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M3

Strandbacken

Karaktär: sjöbodar på utsidan om vägen längs sundet och en tät husrad insidan vägen med
gavlarna mot sundet. Hus från mitten av 1800-talet. Små tomter mot och upp i berget.
Värdering: Klass II
Motivering: Flera historiskt välbevarade byggnader samt en del ombyggda. Husplaceringar av
fiskelägeskaraktär med gavlarna mot sundet.

M4

Tullboden

Karaktär: Tät bebyggelse från sekelskiftet utefter en slingrande väg längs bergskanten.
Långsträckta tomter samt sjöbod mot sundet
Värdering: Klass I
Motivering: Före detta odlingsmarker som går ända ner till vattnet, vilket är mycket sällsynt i
norra Bohuslän och därför skall bevaras.

M5

Vändigen

Karaktär: En liten husgrupp med uthus mm som avslutar vägen längs Sundet i norr.
Värdering: Klass II
Motivering: Gammalt vänteläge för fiske- och fraktskuteperioderna.
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M6

Norgård (Ögården)- Sandvik

Karaktär: en lite större bebyggelsegrupp, som speglar jordbruksepoken bra. Sjöbodar i
Sandvik.
Värdering: Klass II
Motivering: Jordbrukslandskap med bykaraktär

M7

Hamnekärret

Karaktär: Den äldre bebyggelsen ligger på varsin sida i dalgången med åkermark däremellan.
Värdering: klass II
Motivering: Öppet jordbrukslandskap med bebyggelse i randzonen. Traditionellt har man inte
byggt på åkermark.

M8

Sjöviken

Karaktär: Sjöviken ligger för sig själv i en vik omgiven av höga berg. Den äldre bebyggelsen
ligger samlade i övre delen medan resten av bebyggelsen ligger glesare ner mot vattnet.
Många av de äldre husen är dock förändrade efter 1950-60-talens stilideal.
Värdering: Klass I (övre) och II (nedre)
Motivering: Rest av den äldsta bebyggelsesamlingen på Hamburgö. Speglar sjöfartsepoken
väl.
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Kulturhistoriskt värdefulla miljöer

M5
M4

M6

M3
M2
M1

M8

M7
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Områdesindelning - byggnadsinventering

Ö3

H4
Ö2

Ö4

H5
H3

H2
H1
Ö1

Ö5
Ö8

Ö7

Ö6
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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.
Dessa är dock 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 1930talet då man ville göra om Hamburgsund till en industriort3. På den marken ligger idag ICAaffären, 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 uppförd 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 som heter ”Hjalmars”. Fotopunkt A

11

Ortnamnen i Gbg och Bohus Län, s 29
Ortnamnen i Gbg och Bohus Län, s 29
3
Se karta på sid 21
2
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Bild 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 i mitten 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 19964. Fotopunkt B

Bild 3. Flygfoto taget omkring 1934-35. Vägen över Lökeskär håller på att byggas, och Udden håller på att få
större markyta. Fotopunkt C

4

Hamburgsunds bildarkiv

20

Sjöbodsrad längs med Strandvägen, från centrum
mot Lökeskär.

Norra sidan av Hammaren, sett från Lökeskär;
bebyggelse byggd på 1930-talet

Dagens färjeläge i centrum

Udden och Hammaren norr om färjeläget

21

De gula fälten markerar ungefär vattenområden/skär, som fylldes ut i början av 1900-talet och blev
markområden bl a för hela affärscentrum.
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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 (B100)
Strandvägen 15
Korsplanehus med snickarglädje i sekelskiftesstil.
Ursprungligen byggt 1840, ombyggt mellan 19161920 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 (B10)
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 (B101)
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 (B108)
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.
Fönstren är nytillverkade efter äldre förlagor.
Vita foder med konsolburna överstycken samt
vita fönsterbågar. Tvåkupiga tegelpannor.
Kulturhistorisk bedömning: II
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Hamburgsund 16:1 (B102)
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)
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 (B104)
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
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bredvid 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 behov av underhåll.
Kulturhistorisk bedömning: II
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5.2

H2 – Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet.
Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer vägen och från dagens
centrumkryss, uppför backen, upp till Folkets hus så är byggnaderna från 1800-talet till 1930talet, undantag tvärgatan som går upp till Kvarnberget där det ligger nyare bebyggelse. Efter
Folkets hus ligger en samling med 1950-talshus och några äldre. I andra änden av vägen
ligger områden med 1990-tals bebyggelse.
Kvarnberget har fått sitt namn p g a den kvarnverksamhet som tidigare fanns på berget från
mitten av 1800-talet till 1915/165. Två stycken väderkvarnar stod mitt upp på berget. Det har
också varit ett flertal stenbrott i berget. Ett mitt uppe på, ett på västra sidan där ett villaområde
idag är uppbyggt och några mindre på östra sidan berget med uppfart via Mörbacka6.
Stenindustrin uppkom i samband med industrialiseringen i Europa i mitten av 1800-talet och
avtog när asfalten blev vanlig på 1950-talet. Stenhuggarna kom ofta långväga ifrån, främst
från Halland, Skåne, Blekinge och Småland och hyrde in sig eller byggde egna hus. De förde
med sig nya idéer och blev ofta lite utstötta från resten av samhället eftersom de i regel
tjänade mycket mer pengar än fiskarna. De bildade fackföreningar, nykterhetsorganisationer
och byggde egna Folkets hus. Det Folkets hus som ligger på Gamla vägen byggdes 19087.
Stenbrottens lastageplats var på Udden där de sista stora gatstenslagren försvann i början av
1950-talet.

Bild 4. Folkskolan, Uddens skola, fotot taget omkring sekelskiftet1900. Skolhuset byggdes på 1870-talet.
Skolbyggnaden finns kvar men är tillbyggd på långsidan med en kapphall På 1990-talet byggdes en ny byggnad
i vinkel mot det befintliga huset och då byggdes dessa samman till en enhet. Skolan har inrymt förskola de
senaste 30 åren, samt de senaste åren även klass 0-1. Fotopunkt A

Bild 5. Del av foto på Folkets Hus 1970.
Fotopunkt B.

Bild 6 Torpet Halla 1950-talet. Nuvarande
fastighet Hamburgsund 3:169 som ligger andra
huset nerifrån i Lisabacken (d v s backen ner
mot centrum på Gamla vägen). Fotopunkt C.

5

Hamburgsund bildarkiv
Stenhuggeriprojekt, Hamburgsunds Bildarkiv
7
Stenhuggeriprojekt, Hamburgsunds Bildarkiv
6
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Kvarnberget sett från fotbollsplanen och Hamburgsunds skola
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Lisabacken (Gamla vägen från centrum)
Foto: G. Rasmusson, 2003

Gamla vägen nordväst om Folkets Hus.

Hamburgsund 3:169, Gamla vägen 4

Hamburgsund 3:47, Gamla vägen 7

Hamburgsund 3:46, Gamla vägen 11

Folket Hus Hamburgsund 3:22
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Hamburgsund 13:15
(B103)
Gunnebovägen 2
Huset ligger på Kvarnberget. Enkelstuga
med brutet, valmat tak, glasveranda åt
väster med färgade glasrutor i överkant.
Tillbyggnad åt öster i vinkel mot huset.
Kulturhistorisk bedömning: II

Hamburgsund 3:13 (B12)
Gamla vägen 10 (Sandklovan,
Bastins hus i folkmun)
Litet korsplanehus byggt 1897 med
parställda fönster (storlek 8x12) på södra
långsidan. Alla fönster utom ett är
originalfönster. Enkupiga röda
tegelpannor på taket. Skorstenen är för
närvarande nedtagen men murstocken
finns kvar. Farstu vid ingången med
speciella fönster och pardörr. Ljusgul
träpanel med locklist samt gröna foder,
hörnlister och ljusgula fönsterbågar.
Enligt ägarna är de mycket lika
originalfärgerna, det gula var något
ljusare. Timmerstomme i första våningen,
gavlarna har bara brädklädseln. Loftet ej
inrett. Den första husägarinnan som är
mormor till dagens ägare hyrde ut de
bägge kamrarna till stenhuggare.
Interiören är välbevarad.
Kulturhistorisk bedömning: I

Hamburgsund 3:62 (B110)
Gamla vägen 16
Huset är byggt 1914 av en stenhuggare
som själv högg stenarna till grunden.
Huset är välbevarat förutom taket som
har fått tegelimiterad plåt istället för
tegelpannor och verandan som revs 2006
men byggdes upp i exakt samma
utseende. Gul liggande spontad träpanel
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på första våningen, stående med spetsar
på andra. Vita fönsterfoder, bågar och
vindskivor.
Kulturhistorisk bedömning: I-II

Hamburgsund 3:16 (B105)
Mörbackavägen (Sofieberg)
Stenhuggarbostad. En förlängd
enkelstuga med tillbyggd farstu och
utdragen frontespis. Tillbyggnad på
baksidan, västerut, med plåtbelagt
pulpettak. Granitgrund. Belägen strax
öster om Kvarnberget där det funnits tre
stenbrott.
Kulturhistorisk bedömning: II

Hamburgsund 13:4 (B106)
Mörbackavägen
Ett korsplanehus med källare byggt av en
stenhuggare från Blekinge. Parställda fönster på
östra långsidan. Tillbyggd farstu på baksidan, mot
väster. Kluven granitsten i grunden, troligen en
gång lagd med kalkbruk men lagad med cement.
Äldre fönster med enkelglas, två-lufts med spröjs.
Enbart liggande röd träpanel, fotbräda. Huset har
tidigare varit ljusgult. Fönsterfoder bruna, delvis
övermålade med rött på vissa ställen,
fönsterbågarna ljusgula. Enkupiga tegelpannor på
taket. På tomten finns även en sk källarvind (se
nedre bilden) och ett flertal fruktträd. Ej bebott.
Behov av renovering.
Kulturhistorisk bedömning: II
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Hamburgsund 3:54
Myrvägen
Enkelstuga med tillbyggd farstu och utdragen
frontespis åt norr. Huset ligger vid nuvarande
huvudvägen genom Hamburgsund. Tidigare var
det vägen som gick till Ejgde, norr om samhället.
Tvåluftsfönster med spröjs. Gul träpanel med
locklist. Vita fönsterfoder och bågar samt vita
vindskivor och hörnbräder. Putsad granitgrund.
Tvåkupiga tegelpannor.
Kulturhistorisk bedömning: III
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5.3

H3 - Strandbacken

På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger
närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen så
har husen närmast vägen gaveln mot sundet, medan husen längre upp har byggts med
långsidan mot.
Nuvarande vägen till Strandbacken och Hökebacken går över Lökeskär (Skäret). Den byggdes
som AK-arbete på 1930-talet. Ursprungligen gick den över Södra Ejgde. Den vägen finns
kvar men är ej i farbart skick. Längs med Strandbackens strandlinje ligger de äldsta
sjöbodarna kvar men också ett par enplanshus som fungerar som sommarstugor; en av dem är
en ombyggd diversehandel som startade på 1930-talet och var igång till 1975.

Bild 5. Del av vykort från sekelskiftet 1900. I förgrunden ses höstackarna på Tullboden. Fotopunkt A.

Bild 6 Strandbacken på 1950-talet. Längst till höger är fastighet Hamburgsund 3:51. Sjöbodarna längst till
höger finns kvar. Fotopunkt B
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Strandbacken, vid det äldsta färjeläget. Från
vänster fastigheterna Hamburgsund 3:40, 3:39,
3:35.

Strandbacken taget från Tullboden på
Hamburgösidan
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Hamburgsund 3:51
Strandbacken
Korsplanehus med gaveln mot sundet. Brutet tak,
troligtvis gjort på 1930-talet. På äldre foto från
sekelskiftet 1900 har huset sadeltak. (Se bild nr
7). Tillbyggnad med balkong ovanpå, på norra
långsidan. Enlufts- tvålufts- och treluftsfönster
utan spröjs. Gavelsidofönster med spetsar och
smala spröjs, original. Vit liggande spontad
träpanel, stående panel med spetsar på andra
våningen. Gröna fönsterfoder, vita fönsterbågar
och vindskivor. Tvåkupiga tegelpannor.
Kulturhistorisk bedömning: II-III

Hamburgsund 3:32
Strandbacken 3
Huset ligger strax ovanför 3:51 och har enligt
foto från sekelskiftet 1900 sett likadant ut. Även
detta har fått brutet tak, troligen på 1930-talet.
Tvålufts- och treluftsfönster vissa utan spröjs
andra med spröjs. Fyrkantiga gavelsidofönster på
östra gaveln. Vit träpanel med locklist. Blå
fönsterfoder, vita fönsterbågar och vindskivor.
Tvåkupiga tegelpannor. Huggen granitgrund
Kulturhistorisk bedömning: III

Hamburgsund 3:35
Strandbacken
Korsplanehus med gaveln mot vägen och sundet.
Huset ligger strax söder om 3:40 och 3:39.
Tvåluftsfönster utan spröjs på gaveln,
treluftsfönster utan spröjs på södra långsidan. Vit
träpanel med locklist. Blå fönsterfoder, vita
fönsterbågar, vita vindskivor. Tvåkupiga
tegelpannor. Putsad granitgrund.
Kulturhistorisk bedömning: III
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Hamburgsund 3:39 (B13)
Strandbacken
Litet korsplanehus i samma stil som 3:40 med
gaveln mot vägen och sundet. Tvåluftsfönster
med spröjs. Putsad granitgrund. Liten farstu på
södra långsidan med pardörrar. Tillbyggd altan
på gaveln mot berget. Vit träpanel med locklist,
fotbräda. Blå foder, vita fönsterbågar. Enkupiga
tegelpannor.
Kulturhistorisk bedömning: I

Hamburgsund 3:40 (B15)
Strandbacken 13
Litet korsplanehus med gaveln mot vägen och
sundet. Byggt 1862. Tvåluftsfönster med spröjs.
Troligen fönster utbytta på norra långsidan (se
bild). Ingången på södra långsidan med tillbyggd
farstu. Gul träpanel med locklist, tidigare
vitmålad. Frästa spår på hörnbrädorna. Vita
foder, hörnbräder, fönsterbågar. Bågfris upp mot
taket. Enkupiga tegelpannor. Huggen granit samt
skrotsten i grunden. Timmerstomme. På tomten
finns även ett förråd som ursprungligen innehöll
dass. Huset är beläget vid det ursprungligaste
färjeläget över till Hamburgö (manuellt dragen
färja). Beboddes under lång tid av stenhuggare
och stod då på ofri grund. Huset pantsattes
fortlöpande för att få rätt att bryta sten i olika
områden.
Kulturhistorisk bedömning: I-II
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Hamburgsund 3:77 (B107)
Strandbacken 27
Enkelstuga med brutet tak. Renoverat i äldre stil
med snickarglädje och rikt dekorerade fönster
med små färgade glasrutor i tillbyggd veranda åt
norr. Även tillbyggnad samt altan på baksidan, åt
öster. Tvåluftsfönster med spröjs, ca 10x12dm i
ursprungshuset, 10x14 i verandan åt väster.
Gavelfönstret åt norr är spetsigt upptill.
Granitgrund. Liggande ljusgul träpanel på första
våningen, stående med spetsar på andra våningen
samt tillbyggnaderna. Gröna foder och detaljer,
vita fönsterbågar och vindskivor. Enkupiga
tegelpannor på de stora taken, plåt på verandorna.
Källare. På ett äldre foto har huset korsfönster i
själva huset och tvåluftsfönster utan spröjs i
verandan åt väster.
Kulturhistorisk bedömning: II

Hamburgsund 3:23
Strandbacken 35
Boningshuset (till höger) troligtvis byggt runt
1930-talet. Det ligger mittemellan Strandbacken
och Hökebacken vid vägen som leder upp till
Humleviken och Pluret. Tvåluftsfönster utan
spröjs. Vit träpanel med locklist. Blå fönsterfoder,
vita fönsterbågar. Tvåkupiga tegelpannor.
Tillbyggnad med balkong på norra gaveln.
Kulturhistorisk bedömning: III
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5.4

H4 – Hökebacken

Längs norrut vid Hamburgsund ligger Hökebacken. Liksom vid Strandbacken går berget nära
vattnet vilket gör att bebyggelsen ligger längs med vattnet samt upp i berget med ganska små
tomter. Innan 1930-talet fanns endast några större sjöbodar men numera har det byggts ett tätt
band med dem.

Bild 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotot taget från Tullboden på Hamburgö. Hökebacken är husen man
ser till höger i bilden. Det första av de husen är fastighet Hamburgsund 3:10 (se byggnadsbeskrivningarna
nedan). Fotopunkt A .

Bild 8. Vykort över Hökebacken från 1949. Lägg märke till att det endast finns ett par sjöbodar längst söderut (
till höger i bilden).Fotopunkt A
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En lång rad med sjöbodar på Hökebacken.
Vägen ligger mellan sjöbodarna och
boningshusen.

Boningshus på Hökebacken innanför
sjöbodarna.(Hamburgsund 2:9, 2:11, 2:50)
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Hamburgsund 3:10 (B14)
Pl 460 (Anneberg)
Stort korsplanehus byggt 1898 av en
fraktskuteägare. Huset har en tillbyggd
glasveranda med utdragen frontespis ovanpå. De
parvist satta korsfönstren är kvar, d v s hälften av
de mittersta fönstren är inne i glasverandan.
Fönstren i frontespisen har färgade smårutor i
övre bågarna. Liggande ljusgul spontad träpanel
på nedre våningen, stående med spetsar och
locklist på andra våningen. Stående spontpanel på
verandan samt granitplintar under den. Huggen
granitgrund samt hög granittrappa till ingången i
verandan. Tvåkupiga tegelpannor. Huset i stort
behov av underhåll t ex trolig rötskada i syllen.
Till fastigheten tillhör också en sjöbod som
ursprungligen byggdes för att innehålla ett
makrillsalteri men den verksamheten kom aldrig
igång. Han som lät bygga huset påbörjade också
med att anlägga en ångbåtsbrygga under 1890talet, men den blev aldrig klar. Stenarna ligger
dock kvar.
Kulturhistorisk bedömning: I-II

Hamburgsund 2:50 (B109)
Hökebacken 15
Huset byggt omkring 1909. Har troligen blivit
flyttat från Hamburgö, (ej bekräftat).
Renoverades i slutet av 1960-talet av förre ägaren
i typisk 60-talsstil. Återställdes delvis vid
renovering 1995-97 dock med en annan
planlösning. Putsad granitgrund. Timmerstomme.
Nya enkupiga tegelpannor. Konsolburna
överstycken på fönsterfodren som är vita liksom
fönsterbågarna. Ljusgul träpanel med locklist. Till
fastigheten hör en sjöbod, byggd 1980.
Kulturhistorisk bedömning: II
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Hökebacken
Garagelänga till husen på Hökebacken. De ligger
bakom fastighet 2:17. Mycket individuella med
varierande taklutning, storlek, färg på portar osv.
Kulturhistorisk bedömning: II-III

Hamburgsund 2:17
Hökebacken
Korsplanehus. Renoverat. Trapphus på norra
gaveln. Vippfönster. Nya enkupiga tegelpannor.
Tilläggsisolerat. Gul träpanel med locklist. Vita
fönsterfoder och fönsterbågar samt hörnbräder
och vindskivor.
Kulturhistorisk bedömning: III

Hamburgsund 2:7
Hökebacken
Korsplanehus. Farstu med pulpettak.
Tvåluftsfönster utan spröjs. Vit träpanel med
locklist på första våningen, liggande spontad
panel på andra. Blågrå fönsterfoder, vita
fönsterbågar. Huggen granitgrund. Tvåkupiga
takpannor.
Kulturhistorisk bedömning: II-III

Kville-Ejgde 1:11
Katteklåvan
Tidigare undantagsstuga vid norra sundsinloppet.
Fastigheten skild från övrig bebyggelse.
Korsplanehus med tillbyggd veranda längs hela
västra gaveln mot sundet. Båthus.
Kulturhistorisk bedömning: III
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5.5

H5 - Norra & Södra Ejgde – Humleviken (Pluret)

Humleviken eller Pluret som det allmänt kallas i folkmun, består till största delen av ett
sommarstuguområde med ett par äldre hus samt tre hus byggda på 1950-talet.
Ejgde var huvudgården för den mark där Hamburgsund ligger idag. Den gården blev delad i
mitten av 1700-talet i Södra och Norra Ejgde. Namnet härstammar från ordet ’eid’(ed) som
betyder ’smal landsträcka mellan vatten’. När havsnivån var högre så gick vattnet längre in i
landet och då bildades ett ed vid just Ejgde8. Namnet har stavats lite olika. Tidigare under
1900-talet har det stavats utan g, men den äldre stavningen har nu tagits upp igen.
I södra Ejgde finns två gårdar kvar (Hamburgsund 3:3 och 3:2). Strax sydväst om dem finns
ett större villaområde med villor byggda på 1960-talet och framåt.
På Norra Ejgde finns gården Kärret (Hamburgsund 2:2) som angränsar till Pluret samt gården
Botten (Bônn, Hamburgsund 2:91) som ligger längre österut. Mellan dessa gårdar finns
fortfarande en del åkermark kvar.

Bild 9. Södra Ejgde Nuvarande fastigheterna Hamburgsund 3:3 och 3:2. Fotopunkt A

Bild 10. Gården Kärret i Norra Ejgde (Hamburgsund 2:2). Fotopunkt B

8

Ortnamn i Gbg och Bohus Län s.29
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Bild 11. Norra Ejgde, Gården Bônn, foto från 1914. Byggnaden är under uppbyggnad (fastighet Hamburgsund
2:91) Fotopunkt C (obs! bilden ska ersättas med skarpare kopia)
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Hamburgsund 2:91 (B111)
Botten (Bônn)
Bostadshus byggdes upp på platsen 1912 (1914?)
från att tidigare legat i Bodeland, Kville. En
annan mangårdsbyggnad har troligen funnits på
gården tidigare då en av de fd ägares farföräldrar
köpte gården på 1880-talet. Lagården som nu är
riven byggdes på 1870-talet. Källaren och
vindsvåningen utnyttjades som bostad sommartid
då mellanvåningen hyrdes ut till sommargäster
på 1940-talet. Korsfönster med spröjs i de nedre
bågarna. Huggen granitsten i grunden. Farstu på
södergaveln med granittrappa upp till
ytterdörren. Vit träpanel med locklist. Vita
fönsterfoder och vita fönsterbågar.
Före detta drängstugan ligger kvar öster om
boningshuset (se nedre bild). Det är en
sidokammarstuga som blivit tillbyggd på bredden
och höjden så det ser ut som ett korsplanehus.
Eldstäder är kvar i huset, vedspis, etagekamin
och rörspis. Boningshuset är numera avstyckat
från gårdens övriga marker och drängstugan
ligger utanför den avstyckningen på fastighet
Hamburgsund 2:3.
Kulturhistorisk bedömning: II

Hamburgsund 3:2
Södra Ejgde 3
Gård med boningshus byggt 1905 och lagård
byggd 1898. Hemmanet nämnt i 1659 års
jordebok. Boningshuset har timmerstomme och
granitgrund och byggdes om 1965. Lagården är
byggd av trävirke och har granitgrund, den
byggdes om 1984. Det finns även ett garage som
är byggt 1898 och ombyggt 1980 samt en
potatiskällare med granitgrund. Alla uthusen har
plåttak.
Kulturhistorisk bedömning: II-III
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6. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader på
Hamburgö
6.1

Ö1 – Ekehogen (Färjeläget) – Berga

Äldsta bebyggelsen ligger på berget vid kyrkan (äldre än kyrkan) och längs med bergskanten
på andra sidan åkrarna (se bild nedan).
Den första färjeöverfarten låg vid Strandbacken, den andra nedanför kyrkan och sen flyttades
den till den nuvarande på 1950-talet. När färjeläget flyttades söderut och den nya vägen
gjordes började ett modernare villaområde växa fram. Husen lades då på åkrarna längs med
den nya vägen. Byggnaderna i detta område är byggda alltifrån 1950-talet och fram tills idag.
Det finns även villor från 1960-70-talen som idag byggs om till sekelskiftesstil.

Bild 12. Del av vykort, postat 1914 men troligen taget omkring 1909. Byggnaden till vänster är under
uppbyggnad (se nedan fastighet Nordgård 2:15). Hamburgö kapell (Hamburgsunds kyrka) är heller inte byggd.
Husen på berget finns kvar men delvis ombyggda. Fotopunkt A

46

Bild 13. Foto taget före 1930-talet eftersom det röda huset närmast i bild fick nytt brutet tak någon gång under
detta årtionde (fastighet Nordgård 2:187). Kyrkan byggdes 1915. Åkrarna är nu bebyggda med villor från 197090-talen och vägen går numera från det nya färjeläget till höger på bilden längs med villaområdet. Se bilden
nedan från 2007som har ungefärligt samma fotopunkt. Fotopunkt B
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Bild 14. Vykort från 1940. Byggnaderna i bakgrunden är från vänster: Berga Pensionat(Kville-Berga 2:64) ,
Berga gård (Kville-Berga 2:3), Kville-Berga 1:7, fd Läskedrycksfabriken (Kville-Berga 1:5), Nordgård 2:126
samt i förgrunden Nordgård 2:15. Fotopunkt C

Ekehogen (nuv färjeläget) taget från
Hamburgsundsidan. Ungefärlig samma
fotopunkt som bild 14 (C)

Ekehogen (nuv färjeläget) taget från
Hamburgsundsidan. Ungefärlig samma
fotopunkt som bild 12(A)
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Kville-Berga 1:3 (B203)
Havsörnsvägen 8 (Bergahus)
Huset ligger ensamt beläget på en bergknalle
strax söder om färjeläget. Kapten Urban
Lundgren och hans hustru Alida lät bygga huset
1922 efter att 1921 ha köpt fastigheten av ägare
till skattehemmanet Berga 1:1. I södra delen av
fastigheten anlades en enkel trädgård med ett
duvslag. Nedanför, vid stranden uppfördes en
byggnad som användes som bostad under
byggtiden och därefter som badhus. Lundgren lät
sänka en pråm strax utanför byggnaden som
sedan användes som ett slags badkar. Den
anläggningen är borta men byggnaden finns kvar
och används nu som övernattningsstuga för släkt
och vänner. Boningshuset byggdes om 1949,
troligen i samband med försäljning för därefter
var det en privat tandläkarmottagning där på
1950-talet.
Huset skiljer sig från övrig bebyggelse genom sin
utformning och storlek. Det har ett sk kuverttak.
Fönstren är oregelbundet placerade. Huggen
granit i grunden. Veranda på hörnet mot sundet.
Vit träpanel med locklist, vita fönsterfoder och
bågar.
Kulturhistorisk bedömning: II

Norgård 2:15 (B201)
Didriks väg 5
Korsplanehus byggt 1909 med tvåluftsfönster
utan spröjs från 1930-talet. Utdragen frontespis
över ingången med granittrappa.
Gavelsidofönster med spetsar och tunna spröjs.
Liggande spontad turkos träpanel på andra
våningen, stående med locklist på första.
Enkupiga tegelpannor. Under en period har
byggnaden inhyst en affär.
Kulturhistorisk bedömning: II
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Norgård 2:126 (B202)
Bergavägen 13
Boningshus byggt 1907-1909. Det byggdes av
farfar till en av dagens ägare. Fönster och klädsel
är original. Ljusgrå liggande spontad träpanel på
första våningen, stående med spetsar på andra.
Vita fönsterfoder, vita fönsterbågar samt
vindskivor. Huggen granitgrund. Hög
granittrappa till ytterdörren som är i
tillbyggnaden. Svarta Betongpannor.
Kulturhistorisk bedömning: II

Kville-Berga 1:7
Bergavägen
Huset ligger alldeles vid vägen som går söderut
på Hamburgö. Ett nytt boningshus byggdes på
fastigheten omkring 1950-talet. Var tidigare en
sk kronostuga. Vit fasad. Korrugerad plåt över
farstun med äldre pardörr. Enkelglas i
tvåluftsfönster utan spröjs på första våningen,
med spröjs på andra våningen. Huggen
granitgrund.
Kulturhistorisk bedömning: II-III

Kville-Berga 2:64
Fd Berga pensionat. Huset ligger strax nedanför
Berga gård. Det förlängdes på båda gavlarna
någon gång på 1990-talet. Originalhuset ligger
mellan burspråken. Huset har gul stående
locklistpanel, vita nyare fönster, vita fönsterfoder
och vindskivor. Svarta betongpannor. Huggen
granitgrund på originalhuset, betonggrund på de
nya delarna.
Kulturhistorisk bedömning: III
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Norgård 2:10 (B200)
Ekehogen
Korsplanehus med parvis fönstersättning. Huset
ligger på en höjd på vägen ut till Tullboden.
Tillbyggnad på västra gaveln.Gul träpanel med
locklist. Tvåluftsfönster med spröjs. Vita
fönsterfoder och vita bågar. Spritputs på
granitgrund. Tvåkupiga tegelpannor.
Rödfärgad lagård ligger strax norr om
boningshuset. Den är tillbyggd i västra gaveln,
närmast berget. Äldre delen står på kallmurade
hörnpelare, nya på cementblock. Korrugerad plåt
på taket.
Kulturhistorisk bedömning: II
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6.2

Ö2 - Tullboden

Bild 15 Vykort postat1944. Fotopunkt A

Bild 16. Vykort postat 1949 Fotopunkt B

Namnet Tullboden syftar på att det har legat en tullstation på platsen på 1500-talet.
Bebyggelsen som ligger på ö-sidan vid Hamburgsunds norra inlopp har tidigare bestått av
långsträckta tomter med boningshuset vid berget och sjöboden vid vattnet, däremellan har
varit odlingsmark.
Numera har de ytorna mist sin funktion och under andra hälften av 1900-talet därför blivit
avstyckade och bebyggda med ett flertal större hus. Detta har resulterat i en förtätning och den
tidigare karaktären har försvunnit.
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Bild 19 Här ser man tydligt
karaktären av området
kring norra sundsinloppet
med odlingsmark mellan
husen och vattnet. Man ser
också att det inte var så
många sjöbodar som man
skulle kunna ha trott. (Se
speciellt Hökebacken
längst ner i bilden till
vänster) Fotopunkt C

Nordgård 2:47 (B225)
Tullbodsvägen
Fastigheten ligger i en slänt strax nedanför vägen
som går genom Tullboden. Det är en enkelstuga
med tillbyggd entré åt väster samt utdragen
frontespis åt öster mot sundet. Huset har vita tvåoch treluftsluftsfönster med spröjs. Vita
fönsterfoder och vindskivor. Stående vit
locklistpanel. Tvåkupiga tegelpannor. Huggen
granitgrund.
Kulturhistorisk bedömning: II

Nordgård 2:43 (B226)
Tullbodsvägen
Huset ligger mellan vägen och berget och till
skillnad mot de flesta andra hus i Tullboden har
det gaveln mot sundet. Korsplanehus med ljusgrå
stående locklistpanel, vita två- och treluftsfönster
med spröjs, blå foder och grå vindskivor.
Enkupiga tegelpannor. Huggen granitgrund.
Kulturhistorisk bedömning: II

Nordgård 2:50 (B227)
Tullbodsvägen
Korsplanehus med utdragen frontespis på
långsidan mot sundet. Huset har vit stående
locklistpanel, vita tvåluftsfönster med spröjs, vita
foder och vindskivor. Nya enkupiga tegelpannor.
Huggen granitgrund.
Kulturhistorisk bedömning: II
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Norgård 2:119 (B20)
Tullbodsvägen 3
Byggnaderna lät uppföras 1894 av skrothandlare
Johan ”Sme-johan” Eliasson på mark som
arrenderades av mästerlotsen Nestor Nordblom.
Huset byggdes av ”pojkarna i Stämmen” och är
enligt ägaren i stort sett ursprungligt skick. Köket
är varsamt moderniserat och en toalett med dusch
har tillkommit. Stor glasveranda med pardörrar
och smårutiga bågar. Trekantiga
gavelsidofönster. Liggande gul spontad träpanel.
Huggen granitgrund. Enkupiga tegelpannor, två
skorstenar. Uthuset till höger på bilden har
ursprungligen innehållit förråd och utedass,
numera förråd och gästrum.
Kulturhistorisk bedömning: I-II

Nordgård 2:23 (B204)
Tullbodsvägen
Huset är byggt mellan 1916-18 av 3" plank.
Byggherre var August Johansson som bl a också
byggde Hamburgö kapell. Fram till efter andra
världskriget drev ägarna ett pensionat i huset vid
namn Solhöjden. Efter nedläggningen av
pensionatet fortsatte de dock att hyra ut rum till
sommargäster som istället åt på Ögårdens
pensionat. Verandan byggdes på 1930-talet.
Vit liggande spontad träpanel på första våningen,
stående med spetsar på andra. Vita fönsterfoder,
vita vippfönster. Vita vindskivor med
snickarglädje. Tvåkupiga tegelpannor.
Kulturhistorisk bedömning: II
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6.3

Ö3 - Vändigen

Bild 20 Del av vykort postat 1952. Fotopunkt A

Vändigen,2006 Fotopunkt A (fast från lägre höjd).

Vändigen ligger vid sundets norra inlopp, i slutet på vägen på Hamburgösidan. Husen ligger
där i en egen liten vik och framför de äldsta husen finns det öppna gräsbelagda ytor som man
kan se på det äldsta fotot ovan. Bakom de äldre husen finns det sommarstugor från mitten av
1900-talet och senare. Emellan dem går den s k Elefantstigen där man gåendes kan ta sig till
Ögården.
Det finns olika teorier om vad namnet betyder. Vändigen, alltså vända om, syftande på att
vägen tog slut (mer dagens tolkning) eller att sundet här var så grunt så det inte gick att segla
igenom. Väntigen – platsen där man fick vänta, syftande på att man fick ligga och vänta vid
tullstationen alternativt Vändtegen – den sista tegen där man var tvungen att vända9

9

Ortnamn i Gbg och Bohus Län samt muntliga källor från äldre ortsbo
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Norgård 2:24 (B207)
Vändigen
Enkelstuga. Förlängd, tillbyggd farstu med
utdragen frontespis.. Tvåluftsfönster med spröjs.
Röd träpanel med locklist. Vita fönsterfoder och
vita fönsterbågar. Skrotstensgrund. Enkupiga
tegelpannor.
Kulturhistorisk bedömning: I-II

Norgård 2:158 (B206)
Vändigen
Litet korsplanehus med parvis fönstersättning,
tätare än vanligt. Huggen granitgrund. Litet tak
över källaringången. Röd lockpanel. Vita
fönsterfoder och fönsterbågar. Har tidigare haft en
ljusare kulör.
Kulturhistorisk bedömning: I-II

Norgård 2:132 (B205)
Vändigen
Två hus på samma fastighet.
Det äldre är ett korsplanehus med tillbyggt
trapphus och förhöjt väggliv från sekelskiftet
1900. Det andra troligen från 1950-talet (?).
Kulturhistorisk bedömning: II
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6.4

Ö4 – Nordgård (Ögården) – Sandvik

Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under
namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar. Längs
med bergsväggarna ligger bebyggelsen som består av hus alltifrån tidigt 1800-tal till hus
under uppbyggnad, både permanent- och sommarbostäder av varierande karaktär.

Till vänster Nordgård 2006. Till höger (Bild 21). vykort från 1933-1943. Den nya vägen håller på att byggas.
Bilderna är tagna från nästan samma fotopunkt A och B.

Bild 22. Foto från 1930. Det vita huset längst till vänster (Nordgård 2:55) ägdes då av Terese Hansson som
bedrev pensionatrörelse här. De mörka husen är fastigheterna Nordgård 2:150 (mitten) och Nordgård 2:154
(längst till höger). Både 2:55 och 2:150 är kraftigt ombyggda medan 2:154 är mer igenkännbart. Det är numera
målat vitt och fått en tillbyggnad på nordöstra gaveln. Lagården är också tillbyggd, men finns kvar. Även
lagården på fastighet 2:150 finns kvar än idag. På ett vykort taget 1940 är pensionatet tillbyggt med stor
veranda på södra långsidan,, 2:150 vitmålat och tillbyggt med frontespis. 2:154 är också det vitmålat.
Fotopunkt C
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Norgård 2:55
Sandviksvägen 43
Troligtvis byggt i slutet av 1800-talet. Tidigare
pensionat. Korsplanehus med flertal
tillbyggnader gjorda på 1930-talet. Korsfönster
på gavelns andra våning, tvåluftsfönster utan
spröjs i varierande storlek i övriga huset.
Tegelpannor, original. Spritputsad granitgrund.
Den lilla boden strax norr om huset är byggd
2001 men tidigare stod det en snickarbod i lite
mindre storlek på platsen. Den tillbyggda
verandan på södra långsidan fungerade som
matsal för pensionatgästerna som dels hyrde rum
i huset men också var inackorderade i
privatbostäder runt om på ön. Verksamheten
startade 1934 och slutade ungefär 1957. Ägare
var Terese Hansson och Agnes Carlsson. Agnes
öppnade sedan på 1960-talet, ett större pensionat
på vägen till Boviken (fastighet Nordgård 2:20,
numera kallat Lunagården).
Kulturhistorisk bedömning: III

Norgård 2:150 (B208)
Sandviksvägen 42A
Boningshuset troligen byggt i början av 1800talet och ombyggt/renoverat 1928, 1940 samt
1991. Tillbyggt trapphus med vippfönster.
Timmerstomme, granitgrund. Vit träpanel med
locklist, tidigare rödmålat. Smågatsten (knott)
lagd framför köksingången på 1930-talet.
Enkelstuga byggd 1950 i vinkel till
boningshuset. Använd som sommarbostad. Den
har vit träpanel med locklist och vita
fönsterbågar samt tvåkupiga tegelpannor.
Lagård som numera används som förråd och
garage. Den är välbevarad och har
timmerstomme. Röd träpanel och blå fönster och
portar. Enkupiga tegelpannor.
Fruktträd, stor trädgård.
Fem generationer har ägt fastigheten.
Kulturhistorisk bedömning: II
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Norgård 2:148
Sandvik 1164
Vit träpanel med locklist. Gröna fönsterfoder
med tympanonfält ovanför. Gröna
fönsterfoder. Tilläggsisolerat. Putsad
granitgrund, enkupiga tegelpannor mot söder,
tvåkupiga mot norr. Vippfönster på
söderväggen, Spröjsade tvåluftsfönster mot
norr.
På äldre foto (årtal okänt) har huset ett
trapphus på västra gaveln mot berget. Det har
senare blivit inbyggt så att huset istället har
blivit förlängt. Det var också andra färger,
ljusa fönster och en mörkare färg på klädseln.
På nedre bilden är fastighetens sommarhus.
Kulturhistorisk bedömning: III

63

Norgård 2:154
Ögården
Liten gård. Tillbyggt trapphus på husets östra
gavel. Vit träpanel med locklist. Blå fönsterfoder
och hörnbräder. Vita fönsterbågar och vindskivor.
Nya tvåkupiga tegelpannor mot söder och äldre
enkupiga tegelpannor mot norr. Huset hade en
mörkare färg innan 1940-talet, troligtvis röd.
Putsad granitgrund.
Uthus med pulpettak strax bredvid huset.
Lagård med en äldre del som har röd
locklistpanel och en ny del som är klädd med
plåt. Enkupiga tegelpannor.
Kulturhistorisk bedömning: II-III

Norgård 2:18
Ögårdsvägen 1
Huset är byggt 1886 av en fd soldat. På äldre foto
från 1940-talet går det under benämningen ”Vita
huset”. Vit träpanel med locklist. Vita
fönsterfoder och vindskivor samt gröna
fönsterbågar. Betongpannor, tvåluftsfönster med
spröjs. Huggen granitgrund.
Kulturhistorisk bedömning: II-III

Norgård 2:38 (B209)
Ögårdsvägen 22
Tidigare stamfastighet, numera avstyckat. Det
gamla bostadshuset revs 1924 och ett nytt
byggdes samma år. Huggen granitgrund. Ljusgul
träpanel med locklist. Vita fönsterfoder och
fönsterbågar samt vindskivor. Enkupiga
tegelpannor.
Kulturhistorisk bedömning: II
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Norgård 2:20
Här bodde tidigare pensionatägare Agnes som
först drev pensionat i fastighet Nordgård 2:55 och
sedan i byggnaden bredvid detta boningshus
(numera kallad Lunagården, se nedre bilden, årtal
okänt). Tillbyggnad i vinkel mot husets
nordvästra långsida.Vit (bruten) träpanel med
locklist. Blå fönsterfoder och vita fönsterbågar
samt vindskivor. Tvåluftsfönster med lösspröjs.
Nya tvåkupiga tegelpannor.
Kulturhistorisk bedömning: II-III
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6.5

Ö5 – Berga –Lössgård - Husmarken

Tar man vägen söderut från Ekehogen, färjeläget förbi gården Berga kommer man till en
vägkorsning där man kan åka rakt fram till Hamnekärret eller vänster till Södra Röd. Vid
denna vägkorsning ligger Hamburgö gamla skola. Runt omkring samt längs med vägen mot
Södra Röd ligger ett tiotal hus. Marken har tidigare legat under gården Berga samt under
Lössgård. Under gården Berga låg torpen, Husmarken och Bergaliden10. Torp underLössgård
var Hamnekärret, Hasselbacken, Lössgårdshamnen och Taskan (nuv Sjöviken). På 1500-talet
skrevs Lössgård, ’Loffgaard’ och det betyder troligtvis gård som är byggd med loft, dvs
övervåning11.

Bild 23. Foto taget omkring 1920. Bilden till vänster är taget över Lössgård mot Södra Röd (Kville-Berga 2:7 i
förgrunden). Bilden till höger är Hamburgö gamla skola, ursprungligen kallad Berga skola byggd 1909 (se
fastighet Kville-Berga 2:5) Fotopunkt A resp B

Bild 24. Berga, Husmarken (Kville-Berga 2:50.
Fotopunkt C

10
11

Bild 25. Teckning av huset på fastighet Lössgård
1:97. Fotopunkt D

Ortnamn i Gbg o Bohus, 1954, s 19
Ortnamn i Göteborgs o Bohus, 1945 s 54
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Kville-Berga 2:50 (B211)
Hamburgö 1444 (Husmarken)
Liten gård. Boningshuset är ett korsplanehus med
en liten glasveranda på västra långsidan med
frontpulpettak. Gul träpanel med locklist. Vita
fönsterfoder och vita fönsterbågar samt
vindskivor och hörnbräder. Äldre betongpannor.
Huggen granitgrund. Tvåluftsfönster med spröjs.
Överljusfönster över köksingången.
Lagård med röd träklädsel och huggen
granitgrund.
Kulturhistorisk bedömning: II

Kville-Berga 2:7
Hasselbacken 1
Huset byggdes som undantagsstuga till Berga
gård år 1888. Köptes loss från gården på 1920eller 1930-talet. Renoverades på 1960-talet. Då
drogs bl a vatten och avlopp in och huset kläddes
med sidiplattor. På taket lades pannliknande röd
plåt i början av 2000-talet p g a läckor.
Kulturhistorisk bedömning: III

Kville-Berga 2:5
Rödsvägen 2 (Hamburgö gamla skola)
Byggår 1909. Skolan hette tidigare Berga skola.
Huset inrymmer numera vandrarhem, I nedre
våningen i huskroppen mot söder (se bild) ligger
de fd skolsalarna och i huskroppen i vinkel norrut
ligger det två fd lärarbostäder på andra våningen.
Skolbyggnaden har varit ombyggd 1929, 1999
och 2004. Plankstomme. Granitgrund. Enkupiga
tegelpannor. Röd träpanel liggande respektive
stående på olika sidor. Vita fönsterfoder och
fönsterbågar samt vindskivor. Övriga byggnader
på fastigheten är det fd slöjdhuset byggt 1909,
numera vandrarhems-boende. Magasin byggt
2004 även det för boende samt med en
relaxavdelning. Skola var det i byggnaderna till
1968 då en privat ägare tog över. 1998 köpte
nuvarande ägare fastigheten och startade då
vandrarhemmet.
Kulturhistorisk bedömning: II-III
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Lössgård 1:8
Tidigare Hamburgö camping på ängen framför
byggnaderna. Rött boningshus och röd lagård med
plåttak.
Kulturhistorisk bedömning: II-III

Lössgård 1:97 (B212)
Rödsvägen 20 (Lössgård)
Byggår 1902. Huset byggdes av nuvarande
ägarens farfar som tidigare bodde i ett hus som
låg alldeles bredvid. Bottenvåningen var bostad
och vinden förråd. I mitten av 1970-talet gjordes
en modernisering, vatten drogs in, köket byggdes
om och ett badrum byggdes till. 2004-05 gjordes
en omfattande till- och ombyggnad, då bl a
vinden inreddes till boende. Glasveranda mot
vägen med frontpulpettak. Tillbyggnad på
motsatt långsida mot öster med balkong ovanpå.
Vit liggande spontad träpanel. Grå fönsterfoder
och vindskivor, vita fönsterbågar. Huggen
granitgrund.
Kulturhistorisk bedömning: II
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6.6

Ö6 – Södra Röd – Varvet – Gullkyrka - Karlsvik

Rödsvägen går längs med en bördig dalgång med partier av ekskog, förbi Lössgård ner till
Södra Röd och slutar vid Varvet. Husen ligger här i klungor längs vägen. Byggnationen
domineras av två lite större gårdar som äger större delen av marken. Det finns ett större
sommarstugeområde strax nordväst om Varvet, i skuggan av berget Smörkullen men även en
del mindre sommarstugor utspridda längs med Rödsvägen samt på öns sydöstra del.
Namnet Varvet antyder att det varit båtbyggeri på platsen. Det finns också rester av
trankokerier i viken. Den nuvarande vägen till Varvet byggdes på 1940-talet. Innan så gick
den i klyftan emellan husen (fastigheterna Södra Röd 2:17 och 2:15).
Gullkyrka ligger på en udde väster om Varvet och Karlsvik ligger norr om Gullkyrka. Vägen
till Karlsvik går från Hamnekärret men marken tillhör Södra Röd.

Bild 26 Varvet. Byggnaden till vänster är helt ombyggd, den i mitten finns bevarad men med några renoveringar.
Huset längs till höger finns kvar men fick nya fönster troligtvis någon gång på 1960-talet. Foto taget av Sverker
Stubelius 1955. Fotopunkt A

Bild 27. Södra Röd 2:2 Foto taget 1910 Fotopunkt B
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Foto till vänster: Södra Röd. Huset i berget är under byggnation. Precis nedanför har det tidigare legat ett hus,
vars lagård fortfarande finns kvar. Den tillhör numera Södra Röd 2:3. därbakom ligger Södra Röd 2:2 med
lagård på ena sidan vägen och boningshus samt ditflyttat skolhus på andra sidan..
Fotot till höger: Sjöbodsrad på Varvet

Varvet. Fotot är taget från andra sidan viken, nedanför Smörkullen. Längst till höger skymtar Tegelstrand på
fastlandet.
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Södra Röd 2:2 (B21)
Rödsvägen 35
Bostadshus från 1880-talet. Korsplanehus i
timmer. Boningshuset har i stort sett samma
utseende som 1910 (se bild nr 28). En frontespis
med frontpulpettak har gjorts på västra sidan mot
trädgården med balkong framför. Glasveranda
med frontpulpettak och granittrappa på östra sidan
mot vägen. Huggen granitgrund. Vit stående
träpanel med locklist. Ljusgröna fönsterfoder med
konsolburna överstycken. Vita fönsterbågar.
Tvåluftsfönster med spröjs. Tvåkupiga
tegelpannor.
Lagård från 1857 med röd träklädsel.
Det gula huset, på fotot längst ner, är en hitflyttad
f d folkskola (byggår ca 1890) från Varekil, Orust.
Den plockades ner 1997 p g a vägbygge och sattes
upp på en befintlig grund på gården år 2000. De
längsta hela timmerstockarna är nästan 11m långa,
rot- och toppvända.
Kulturhistorisk bedömning: I
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Södra Röd 2:3
Rödsvägen
Nuvarande boningshus från 1938 och lagård
från 1937. Huset som stod på platsen
tidigare byggdes 1868 och lagården i början
av 1800-talet. Smedjan som användes i
början av 1900-talet finns kvar intakt (se
nedre bilden). Den ligger ett par hundra
meter öster om gården. Ljusgul träpanel
med locklist, gröna vippfönster. Huggen
granitgrund.
Kulturhistorisk bedömning: II-III

Södra Röd 2:15 (B22)
Varvet 18 (fd Rödsvägen 58B)
Bostadshus byggt någon gång mellan 1815
och 1830. Ny farstu med torn är under
uppbyggnad på norra långsidan. Där fanns
tidigare en farstu som var byggd 1948.
Innan detta årtal gick vägen till varvet
precis förbi detta hus, d v s där farstun
sedan byggdes. Timmerstomme,
naturstensgrund. Vit träpanel med locklist.
Blå fönsterfoder, vindskivor och
hörnbrädor. Vita fönsterbågar. Till
fastigheten hör en sjöbod, byggd någon
gång under 1800-talet och ombyggd 1947
samt 1995. Den har ursprungligen varit
magasin, trankokeri och sillsalteri. Det finns
även en jordkällare.
Kulturhistorisk bedömning: I-II
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Södra Röd 2:14 (B214)
Varvet
Huset flyttades till platsen i början av 1900talet från St. Wrem, Kville där den fungerat
som brännvinsbränneri. Ombyggnadsår ca
1915. Timmerstomme, skrotstensgrund.
Röd träpanel med locklist. Vita
fönsterfoder, fönsterbågar och vindskivor.
Huset står med bakre hörnet tätt intill Södra
Röd 2:15.
Kulturhistorisk bedömning: II

Södra Röd 2:12 (B215)
Gullkyrka
Husen ligger i en stenmal på en udde
mellan Karlsvik och Varvet, alltså på öns
sydvästra del. Ingen bilväg går till platsen.
Bebyggelsen består av totalt 7 hus varav tre
är byggda på 1700-talet. De tre
nedmonterades i Söderköping på 1940-talet,
flyttades på pråm runt kusten och sattes upp
på platsen 1946. De tre är den sk storstugan
(bilden överst), den sk ateljén (bilden i
mitten) och ett uthus som fungerar som
vedbod, utedass och källare. De övriga
byggnaderna är två ”sovhus” byggda 1987
respektive 1992, samt en sjöbod byggd
1946. De äldre husen har timmerstommar.
Alla husen låga dörrar, enkupiga
tegelpannor, små fyrkantiga tvåluftsfönster
med spröjs. Husen är lika i färger och stil,
även de nyare husen. Alla har rödmålad
lockpanel, förutom storstugan (översta
bilden) som har locklistpanel. De har gula
fönsterfoder, ljusgrå fönsterbågar samt
svarta vindskivor och hörnbräder. De skiljer
sig en del från övrig bebyggelse i norra
Bohuslän.
Kulturhistorisk bedömning: II
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Södra Röd 2:7 (B213)
Karlsvik
Gården byggdes upp av sjökapten Bernhard
Olsson som härstammade från Kiddön. Det
ligger enskilt i en vik med utsikt mot väster.
Boningshuset byggdes 1904, magasinet
1899, ladan i slutet av 1800-talet. Ladan
fungerade ursprungligen som bostad.
Magasinet (till vänster i nedre bilden) är
flyttat från Kiddön, och har ursprungligen
inhyst sillsalteri, tunnbinderi och bostad.
Det står på granitblock. Övriga byggnader
har grund av huggen granit. Boningshuset
har ljusgul liggande panel på första
våningen, stående på andra. Fönstertyper
varierande, t ex korsfönster och
tvåluftsfönster utan spröjs. Beige
fönsterfoder och vita fönsterbågar. En stor
tillbyggnad på sydöstra gaveln samt en
mindre på nordvästra gaveln med
köksingång. Huvudentrén ligger också i en
tillbyggnad med frontpulpettak.
Tillbyggnaderna har plåttak.
Huset var tidigare hårt renoverat; delvis
återställt till tidigare utseende 1999, i
samband med en filminspelning (”Sången
till Martin”).
På ett foto från 1910 är tillbyggnaden med
huvudentrén en glasveranda med smårutor
och köksingången har också ett par fönster
med smårutor. Då fanns inte heller den
stora tillbyggnaden på sydöstra gaveln.
Kulturhistorisk bedömning: II
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6.7

Ö7 – Hamnekärret - Lössgård

Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora
Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen
är varierande med både äldre bebyggelse och nybyggda hus. Det finns både större och mindre
dubbelhus och ett par lagårdar. Nere i hamnen finns en mängd sjöbodar som ligger i ett band
längs med berget. Där finns också rester av ett stenbrott.

Bild 28 och 29. Bilden till höger är fastighet 1:18. Där bodde tidigare journalisten Annie Wehlin. I bakgrunden
skymtar man husen som ligger vid Hynnövägen. Bilden till höger är taget av Sverker Stubelius 1953 och Annie
Wehlin skriver i en artikel i Bohusläningen att lagården som står i förgrunden troligtvis är från 1700-talet. Den
är numera riven men I bakgrunden ser man nuvarande Hamnebuktsvägen och husen som ligger längs med den.
Fotopunkt A respektive B

Bild 30 Hamnekärret. Vykort postat 1955.Fotopunkt C
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Hamnekärret. Foto taget från vägen till Sjöviken.
Samma riktning som fotopunkt C. I förgrunden
fastighet Lössgård 1:51
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Lössgård 1:17 (B23)
Hamnebuktsvägen 1 (Kalvhagen)

Foto: Britta Bengtsson, 1998

Boningshuset är byggt före 1865, året då det
flyttades till platsen från Jored, Kville socken.
Den lilla farstukvisten är troligen byggd på 1870alt 1880-talet. Interiören är bevarad så när som på
två insatta eldstäder, kakelugn och öppen spis,
samt nytt golv i köket och två nya sommarrum på
den tidigare oinredda vinden. Huset har
timmerstomme och grund av putsad huggen
granit. Ljusgrön träpanel med locklist. Mörkare
gröna fönsterfoder, fönsterbågar och dörrar.
Enkupiga tegelpannor. På fastigheten finns också
en källarvind som ursprungligen var visthusbod
och numera förvaringsplats. Den är byggd
antingen 1867 eller 1872-73. Stenkällaren är
murad av natursten. Det finns också en ladugård,
byggd 1863, som numera innehåller snickarbod,
vedbodar och ett sommarrum. Lagårdens grund är
huggen granit i södra delen och plankor i norra
delen. Stommen är timmer i en fjärdedel av
byggnaden och stående bräder i resten.
Kulturhistorisk bedömning: I

Lössgård 1:40 (B24)
Hamnebuktsvägen
Korsplanehus med parvis fönstersättning på
västra långsidan. Vit träpanel med locklist.
Ljusgrå fönsterfoder med konsolburna
överstycken. Vita fönsterbågar och vindskivor.
Enkupiga tegelpannor. Grunden av huggen granit.
Kulturhistorisk bedömning: I-II
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Lössgård 1:27 (B217)
Hamnebuktsvägen 7 (Bäckebo)
Huset är byggt 1910. Fastigheten är avstyckad
från Lössgård 1:17. Virket köptes i Göteborg och
fraktades via båt till Hamburgö. Det hade tidigare
korsfönster, snickarglädje och spröjsade fönster
på verandan men detta byttes ut vid renoveringar
på 1960-70- och 80-talen.
Ljusgrå stående spontad träpanel på första
våningen, liggande på andra. Vita fönsterfoder,
vita fönsterbågar. Tvåluftsfönster utan spröjs.
Korsfönstren kvar i källaren och även
gavelsidofönstren är kvar. Huggen granitgrund,
granitpelare under verandan.
Kulturhistorisk bedömning: II

Lössgård 1:11 (B216)
Korsplanehus med tvåluftsfönster utan spröjs. Vit
liggande spontad träpanel på första våningen,
stående med spetsar på andra. Huggen
granitgrund. Tvåkupiga tegelpannor.

Kulturhistorisk bedömning:II

Lössgård 1:38 (219)
Hamnebuktsvägen 21
Hus med brutet tak och glasveranda med
pardörrar och granittrappa. Vit träpanel men
locklist. Vita snickerier. Tvåluftsfönster med
spröjs. Tillbyggnad på baksidan åt norr med
kuverttak. Enkupiga tegelpannor. Huggen
granitgrund.
Kulturhistorisk bedömning: II
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Lössgård 1:37 (B218)
Hynnövägen 4 (Höjden)
Ursprungligen bostad för två stenhuggarfamiljer.
Dubbla ingångar, till källare och vind. Byggår
omkring 1900 och renoverat i äldre stil mellan
åren 1999-2005. Huggen granitgrund. Vit
(bruten) träpanel med locklist. Gröna fönsterfoder
och bågar. Vita vindskivor med dekor. Tillbyggd
farstu på östra gaveln med frontpulpettak.
Enkupiga tegelpannor.
Kulturhistorisk bedömning: II

Lössgård 1:44
Hamnebuktsvägen
Liten stuga, troligen enkelstuga. Grön träpanel
med locklist. Vita fönsterfoder och fönsterbågar.
Tvåluftsfönster med spröjs. Tillbyggd öppen
veranda på västra gaveln, glasveranda på östra
gaveln med pulpettak. Målad granitgrund.
Enkupiga tegelpannor. Bakom detta hus ligger ett
nyare hus i ungefärlig samma storlek. Bägge finns
på äldre foto (se bild nr 28).
Kulturhistorisk bedömning:II-III

Lössgård 1:20
Hamnebuktsvägen 24
Byggt på 1800-talet ombyggt på 1940-talet.
Troligtvis byggt på annan plats och uppsatt på
nuvarande. Glasveranda med balkong ovanpå, på
västra gaveln. Vit träpanel med locklist. Blå
fönsterfoder och hörnbräder. Vita fönsterbågar
och vindskivor. Granitgrund. Tvåkupiga
tegelpannor.
Kulturhistorisk bedömning: III
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Lössgård 1:18 (B25)
Lössgård
F d soldattorp. Korsplanehus med litet
taköverhäng. Röd trräpanel med locklist. Vita
fönsterfoder och vita tvåluftsfönster med spröjs.
Flera uthus. Tidigare journalisten Annie Wehlins
hem. Ser likadant ut som på äldre foto (se bild 28)
Kulturhistorisk bedömning: I-II

Lössgård 1:52
Hamnebuktsvägen
Huset gömmer sig inne i en lummig trädgård,
strax innan backen som går över till Sjöviken.
Ljusgul träpanel med locklist. Vita fönsterfoder,
vita treluftsfönster med spröjs. Enkupiga
tegelpannor. Skrotstensgrund. Lagården på nedre
bilden hör till fastigheten. Den har röd träklädsel
och enkupiga tegelpannor.
Kulturhistorisk bedömning: III

Lössgård 1:51
Hamnebuktsvägen
Huset är det sista innan man kommer ner till
hamnen. Korsplanehus med vit träpanel med
locklist. Vita treluftsfönster utan spröjs och vita
fönsterfoder. Tillbyggd öppen veranda med
korrugerat plasttak på östra långsidan och liten
tillbyggnad på västra långsidan med plåttak.
Kulturhistorisk bedömning: III
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6.8

Ö8 - Sjöviken

1594 låg det en fiskarboplats vid Yttre Hamburgsund. Troligen är det då Sjöviken som menas,
eller Taskan som det hette tidigare12. Platsen ligger i en väl skyddad dalgång innanför en
mindre vik. Taskan syftar då på detta läge, i betydelsen påse, pung.
1837 låg det ett litet fiskarsamhälle på platsen med nio hus13.
Hamburgsund-Hamburgö hade på 1900-talet ett av Bohusläns största fraktskuteantal och i
Sjöviken hade så sent som 1937 13 fraktskutor sin hemmanhamn här.

Bild 31. Vykort, årtal okänt. På den infällda bilden ser man fastigheterna Kville-Berga 6:7 till vänster och
Lössgård 1:69 till höger. Fotopunkter A resp B

12
13

Westerlind
Westerlind
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Bild 32. 1954. Fotopunkt C

2006

84

Lössgård 1:71 (B220)
Huset är bland de första man kommer till när man
har åkt över berget från Hamnekärret. Det är ett
korsplanehus med tillbyggd farstu. Vit träpanel
med locklist. Vita fönsterfoder och vita
vippfönster. Skrotstensgrund.
Kulturhistorisk bedömning: II

Lössgård 1:45 (B221)
Antons väg 5
Huset byggt någon gång på 1880-talet och
byggdes om på 1920-talet. Enligt nuvarande
ägare är troligen huset timrat i Ale kommun och
sedan flottat med båt, liksom flera av husen i
Sjöviken. I början av 1900-talet hyrde man ut till
stenhuggare från Blekinge. Fönstren på
nedervåningen utbytta, numera med lösspröjs,
original på vindsvåningen. Nya enkupiga
tegelpannor på taket. Torpargrund. Litet uthus
finns också med stenfot och brädplank som
klädsel. Liten skyddad trädgård.
Kulturhistorisk bedömning: II

Lössgård 1:46 (B222)
Antons väg
Korsplanehus liggande skyddat vid berget med
lummig trädgård. Tillbyggd farstu med pulpettak.
Ljusgul träpanel med locklist. Grå fönsterfoder,
fönsterbågar och vindskivor. Vitmålad
granitgrund.
Kulturhistorisk bedömning: II
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Lössgård 1:34 (B223)
Tvåkammarhus med parvis fönstersättning.
Ljusblå träpanel med locklist. Vita fönsterfoder
med konsolburna överstycken. Vita fönsterbågar,
Tvåluftsfönster med spröjs. Snickarglädje. S.k
fransk balkong i frontespisen. Lyft med balkong
på baksidan, mot söder. Enkupiga tegelpannor.
Huggen granitgrund.
Kulturhistorisk bedömning: II
Foto: Conny Jerer

Lössgård 1:85 (B224)
Enkelstuga. Det finns annat boningshus på
fastigheten. Vit träpanel med locklist. Blå
fönsterfoder, vita bågar. Tvåluftsfönster utan
spröjs. Tvåkupiga tegelpannor.
Kulturhistorisk bedömning: II

Kville-Berga 6:7
Gul liggande spontad träpanel på första våningen,
stående med spetsar på andra. Vita fönsterfoder,
fönsterbågar, vindskivor och fotbräda. Enkupiga
tegelpannor. Huggen granitgrund. På äldre foto
(se bild nr 31) är det likadana fönster på första
våningen som det nu är på andra.
Kulturhistorisk bedömning: II-III

Lössgård 1:69
Ett av de äldre husen i Sjöviken. Det finns med på
ett foto från 1890-talet. Korsplanehus.
Tillbyggnad på östra gaveln mot berget. Vit
träpanel med locklist. Vita fönsterfoder och
vindskivor, gröna fönsterbågar.
Gavelsidofönstren är original. Tvåkupiga
tegelpannor. Skrotstensgrund.
Kulturhistorisk bedömning: III
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B227

B226

B225

7. Sammanställning: I-II -klassade byggnader
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Söder

7.1 Klass I-(II) – Kulturhistoriskt byggnadsminnesvärda byggnader
På kartor sid 87-88 markerade med blå linjer
Hamburgsund:
B10
Stavas stuga (Strandvägen 9)
B12
Hamburgsund 3:13 (Gamla vägen 10)
B13
Hamburgsund 3:39 (Strandbacken )
B14
Hamburgsund 3:10 (Hökebacken, Anneberg)
B15
Hamburgsund 3:40 (Strandbacken 13)
Hamburgö:
B20
B21
B22
B23
B24
B25

Norgård 2:119 (Tullbodsvägen 3)
Södra Röd 2:2 (Rödsvägen 35)
Södra Röd 2:15 (Varvet 18)
Lössgård 1:17 (Hamnebuktsvägen 1, Kalvhagen)
Lössgård 1:40 (Hamnebuktsvägen )
Lössgård 1:18 (Lössgård)

7.2 Klass II – Särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader
På kartor sid 87- 88 markerade med gula linjer
Hamburgsund:
B100
Hamburgsund 6:1 (Strandvägen 15)
B101
Hamburgsund 2:16 (Strandvägen )
B102
Hamburgsund 16:1 (Bagarvägen 3)
B103
Hamburgsund 13:15 (Gunnebovägen 2)
B104
Hamburgsund 13:1 (Änghagen 6)
B105
Hamburgsund 3:16 (Mörbackavägen 9)
B106
Hamburgsund 13:4 (Mörbackavägen )
B107
Hamburgsund 3:77 (Strandbacken 27)
B108
Hamburgsund2:4 (Parkvägen 11)
B109
Hamburgsund 2:50 (Hökebacken 15)
B110
Hamburgsund 3:62 (Gamla vägen 16)
B111
Hamburgsund 2:91 (Botten)

Hamburgö:
B200
B201
B202
B203
B204
B205
B206
B207
B208

Norgård 2:10 (Ekehogen)
Norgård 2:15 (Didriks väg 5)
Norgård 2:126 (Bergavägen 13)
Kville-Berga 1:3 (Havsörnsvägen 8)
Norgård 2:23 (Tullboden )
Norgård 2:132 (Vändigen)
Norgård 2:158 (Vändigen)
Norgård 2:24 (Vändigen)
Norgård 2:150 ( Sandviksvägen 42A)
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B209
B211
B212
B213
B214
B215
B216
B217
B218
B219
B220
B221
B222
B223
B224
B225
B226
B227

Norgård 2:38 (Ögårdsvägen 22)
Kville-Berga 2:50 (Husmarken)
Lössgård 1:97 (Rödsvägen 20, Lössgård)
Södra Röd 2:7 (Karlsvik)
Södra Röd 2:14 (Varvet)
Södra Röd 2:12 (Gullkyrka)
Lössgård 1:11 (Hamnekärret)
Lössgård 1:27 (Hamnebuktsvägen 7, Bäckebo)
Lössgård 1:37 (Hynnövägen 4, Höjden)
Lössgård 1:38 (Hamnebuktsvägen 21)
Lössgård 1:71 (Sjöviken)
Lössgård 1:45 (Sjöviken, Antons väg 5)
Lössgård 1:46 (Sjöviken, Antons väg)
Lössgård 1:34 (Sjöviken)
Lössgård 1:85 (Sjöviken)
Nordgård 2:47 (Tullbodsvägen )
Nordgård 2:43 (Tullbodsvägen )
Nordgård 2:50 (Tullbodsvägen )
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Alla nutida bilder är tagna, om inget anges, av författarna mellan okt 06 och feb 07.
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1 Hamburgsunds bildarkiv
2 Hamburgsunds bildarkiv
3 Hamburgsunds bildarkiv
4 Kville Härad, 1985, s362
5 Hamburgsunds bildarkiv
6 Hamburgsunds bildarkiv
7 Kville Härad, 1985, s162
8 Hamburgsunds bildarkiv
9 Kville Härad, 1985, s162
10 Hamburgsunds bildarkiv
11 Kville härad, 1985, s740
12 Kville Härad, 1985, s742
13 Hamburgsunds bildarkiv
14 Hamburgsunds bildarkiv
15 Hamburgsunds bildarkiv
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16 Hamburgsunds bildarkiv
17 Hamburgsunds bildarkiv
18 Hamburgsunds bildarkiv
19 Kville Härad, 1985, s271
20 Hamburgsunds bildarkiv
21 Hamburgsunds bildarkiv
22 Kville Härad, 1985, s769
23 Kville Härad, 1985, s161
24 Kville Härad, 1985, s739
25 Kville Härad, 1985, s768
26 Kville Härad, 1985, s198
27 Kville Härad, 1985, s769
28 Kville Härad, 1985, s487
29 Kville Härad, 1985, s767
30 Hamburgsunds bildarkiv
31 Hamburgsunds bildarkiv

