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3.

Bakgrund

Denna kulturmiljöanalys av Hamburgsund och Hamburgö är en 
del i en fördjupad översiktsplanering över området utförd av Ta-
nums kommun. Syftet med analysen är att peka ut karaktärsdrag 
och kulturhistoriska kvaliteter i Hamburgsund och Hamburgö och 
ge förslag på riktlinjer för framtida exploatering av området. 

Underlaget har tagits fram av sex studenter i årskurs 2 på bebyg-
gelseantikvariska programmet på Institutionen för kulturvård, 
Göteborgs universitet, under en tiopoängskurs i kulturvårdande 
planering. Vi har arbetat indelade i två grupper med tre personer 
i varje. Den ena gruppen har studerat Hamburgsund och den an-
dra Hamburgö. Resultatet av våra arbeten har vi sammanfört i 
en gemensam kulturmiljöanalys. Själva kulturmiljöanalysen har 
arbetats fram under en treveckors period. Tanken är att det inte 
bara är kommunen som skall ta del av detta arbete, utan även att 
de boende i Hamburgsund får en chans att studera detta under ett 
Charettemöte den 16-18 november 2006.

Syftet med uppgiften är att vi studenter, med hjälp av de tidigare 
momenten i kursen, skall få praktisk träning i att självständigt ar-
beta fram ett kulturhistoriskt planeringsunderlag med förankring i 
en aktuell planeringssituation.

Kulturmiljöanalysens upplägg
För att skapa en medvetenhet för de lagar som reglerar både be-
fi ntlig och ny bebyggelse inleds arbetet med en kort sammanfatt-
ning av  generella kravregler och skydd. Därefter kommer ett 
avsnitt om bebyggelsetraditioner i Bohuslän där vi förklarar olika 
hustyper och särdrag.

Den historiska beskrivningen av samhällsutvecklingen och de nä-
ringar som har skapat och format den bebyggelse som syns i Ham-
burgsund och på Hamburgö idag, kopplas i texten samman med de 
områden där avtrycken från respektive utveckling/näring är mest 
tydlig.

Hamburgsund/Hamburgö har delats in i nio delområden som alla 
beskrivs och karaktäriseras. Alla områden har även fått riktlinjer 
för vad man bör tänka på för att behålla de utpekade karaktärsdra-
gen vid en eventuell exploatering. 

Områdesindelning:
1:1 Vänd igen, Tullboden, Hökebacken och Strandbacken 
1:2 Bergavägen, Sjövik
2:1 Södra Röd, Rödsvägen
2:2 Bergavägen
2:3 Norgård, Sandvik
3:1 Rödsvägen, varvet och sommarstugeområdet
3:2 Berga
4:1 Ekehogen 
4:2 Udden och Lökeskär

Sifferbeteckningarna för områdena markerar deras placering på kartan över 
Hamburgsund och Hamburgö, se bilaga. 



4.

Generella kravregler och skydd

Strandskyddet innebär att det är för för f rbjudet att genomförbjudet att genomförbjudet att genomf ra vissa 
åtgärder inom den strandskyddade zonen. Skyddet omfattar 
hela kuststräckan men även sjöar och vattendrag. Skyddet 
sträcker sig vanligtvis 100 meter från vattnet men kan i vissa fall 
utökas till 300 meter. Exempel på åtgärder är att uppför att uppför att uppf ra nya 
byggnader, uppföbyggnader, uppföbyggnader, uppf ra byggnader som inkräktar på allemansrätten 
eller väsentligt fösentligt fösentligt f rsämrar livsvillkoren fömrar livsvillkoren fömrar livsvillkoren f r växter och djur så som 
golfbanor, parkeringplatser, båthamnar och bryggor. Innan 1975 
upphörde strandskyddet automatiskt när ett område blev planlagt, 
därförförf r fi nns det områden där bebyggelsen ligger närmare vattnet 
än vad som är tillåtet idag.

Plan- och bygglagen
I Plan- och bygglagen fi nns särskilda kravregler som gäller föller föller f r 
hantering av enskilda byggnaders kulturvärden. Exempel på 
kravregler är; Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden 
och till natur- och kulturvärdena på platsen. Ändringar av en 
byggnad skall utföbyggnad skall utföbyggnad skall utf ras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag 
beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara. Byggnader, 
som är särskilt värdefulla från denna synpunkt, eller som ingår 
i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får, får, f r inte för inte för inte f rvanskas. 
I lagen fi nns även regler om underhåll som säger att byggnader 
skall hållas i vårdat skick och underhållet skall anpassas till 
byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 
konstnärlig synpunkt.

Planläggning som påverkar den fysiska kulturmiljön regleras i 
huvudsak av tre lagar, Kulturminneslagen, Miljöbalken och Plan- 
och bygglagen.

Kulturminneslagen 
Kulturminneslagen skyddar fornlämningar och fornfynd. Den 
reglerar även byggnadsminnesföven byggnadsminnesföven byggnadsminnesf rklaringar av byggnader och i den 
fi nns ett skydd föfi nns ett skydd föfi nns ett skydd f r alla kyrkor byggda för alla kyrkor byggda för alla kyrkor byggda f re 1939, vilket innebär att 
kapellet på Hamburgö är skyddad liksom dess kyrkliga inventarier 
och begravningsplatser.

Miljöbalken
I miljöbalken fi nns det generella biotopskyddet vilket gäller 
automatiskt och inte behöver något särskilt beslut. Det omfattar 
bl.a. småvatten och våtmarker i jordbruksmark och stenmurar i 
jordbruksmark. Dessa småbiotoper utgör viktiga livsmiljöer föer föer f r 
växter och djur och har stor betydelse föxter och djur och har stor betydelse föxter och djur och har stor betydelse f r att odlingslandskapet 
skall bli ett levande och varierat landskap. 

Den bohuslänska kusten är av riksintresse enligt Miljöbalken. 
Stora delar av Hamburgö är av särskilt riksintresse förskilt riksintresse förskilt riksintresse f r naturvård 
och rörligt friluftsliv.

Landskapsskyddet föLandskapsskyddet föLandskapsskyddet f rordnades av Länsstyrelsen fönsstyrelsen fönsstyrelsen f r vissa områden 
föföf r att reglera bebyggelse, vägar och andra anläggningar som 
kunde påverka landskapsbilden negativt. Denna lag fanns med i 
Naturvårdslagen fördslagen fördslagen f re 1975 men fi nns inte med i den nu gällande 
Miljöbalken. Dock gäller bestämmelserna fortfarande i de berörda 
områdena så länge Länsstyrelsen inte beslutar om något annat. 
Stora delar av Hamburgö har fortfarande landskapsskydd. 



Den äldsta typen av hus som fi nns kvar på Hamburgö och 
Hamburgsund är enkelstugan. Enkelstugor har varit en 
vanlig hustyp sedan medeltiden. Ett exempel på en sådan är 
hembygdsföhembygdsföhembygdsf reningens hus Stavas stuga som ligger vid färeningens hus Stavas stuga som ligger vid färeningens hus Stavas stuga som ligger vid f rjeläget på 
fastlandssidan av sundet. Enkelstugan har en planlösning med ett 
rum och kök med bakugn och en murstock oftast placerad i mitten. 
Stavas stuga har även en utbyggnad längs med långsidan som 
kallas skul eller snedtäcka. Denna typ av utbyggnad var vanlig på 
enkelstugan föenkelstugan föenkelstugan f r att skapa mer utrymme.  

I Hamburgsund och på ön är det västsvenska dubbelhuset vanligt. 
Dubbelhuset började uppförjade uppförjade uppf ras runt 1830 och byggdes fram till 
ca 1930-talet. Oftast är planformen nästan kvadratisk med 
fyra rum som är placerade kring en murstock i mitten. Huset 
har en stensockel och  är byggt i 1 ½ eller 2 plan. Fasaden har 
träpanel som avslutas med en kraftig droppbräda som hindrar 
regnvatten från att tränga in i grunden. Husen har vanligtvis 
sadeltak med brant lutning och tegelpannor. Husen har ofta en 
frontespis. Fönstren är spröjsade och placerade symetriskt. Det öjsade och placerade symetriskt. Det ö
karaktäristiska med de bohuslänska gavelfönska gavelfönska gavelf nstren är att på 
bottenvåningen fi nns två stora föstora föstora f nster, ovanfönster, ovanfönster, ovanf r dessa sitter ett 
stort föstort föstort f nster som är omgärdat av två mindre fömindre fömindre f nster som kan ha 
olika utformning. Den vanligaste formen på dessa födessa födessa f nster i det här 
området är triangelformen. En liten för triangelformen. En liten för triangelformen. En liten f rstuga utanförstuga utanförstuga utanf r ytterdörren 
byggdes ofta föbyggdes ofta föbyggdes ofta f r att man skulle slippa få r att man skulle slippa få r att man skulle slippa f in den kalla vinden i 
huset.  

Bebyggelsetraditioner
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Färgsättningen på bostadshusen är ofta ljus med vita oljefär ofta ljus med vita oljefär ofta ljus med vita oljef rger 
brutna med andra kulörer. Huset kan ha olika färer. Huset kan ha olika färer. Huset kan ha olika f rger på lister, 
foder och vägg. Exempel på foder- och listfäfoder- och listfäfoder- och listf rger kan vara 
blått, grönt eller rött. Färgsättningen är infl uerad från norsk 
bebyggelsetradition liksom andra detaljer såsom gavelfösom gavelfösom gavelf nster. 
Vid sekelskiftet 1900 blev det populärt med snickarglädje 
(utsmyckningar och mönstersågade detaljer) infl uerade av 
bl.a. arkitekten Charles Emil Löfvenskiölds mönsterritningar 
i Schweizerstil som föi Schweizerstil som föi Schweizerstil som f ljde med som bilagor i olika tidskrifter. 
Glasverandan slog igenom som statussymbol under denna tid. 
Återkommande på Hamburgö har varit borrade hål i mönster på 
föföf nster och dörrlister. 

Den västsvenska gårdsstrukturen är vanligast på Hamburgö. 
Det innebär att ett får att ett får att ett f tal byggnader är placerade i parallella 
eller vinkelställda längor, strukturen är oregelbunden. 
Ekonomibyggnaderna är oftast små, i trä och målade i röd 
fäfäf rg. Vanligt är att det fi nns ett hus för att det fi nns ett hus för att det fi nns ett hus f r varje ändamål.  Vanligt 
föföf rekommande i Bohuslän är den indragna logporten. Ursprunget 
till logporten är att ett utskjutande tak byggdes på ena långsidan 
föföf r att ge ett skyddat utrymme som med tiden byggdes in så att 
svalgångar bildades på var sida. 

6.

Ett dubbelhus på Hamburgö med bohuslänska gavelfönster



Hamburgsund
Sundet omges av branta berg och möjligheterna att odla marken öjligheterna att odla marken ö
är därförförf r små. Däremot fi nns det goda jordbruksmöjligheter löjligheter lö ängre 
in på Hamburgö och på fastlandet. Bebyggelsen är i huvudsak 
anpassad efter terrängen och lagd där det är funktionellt att 
bygga. Befolkningen har livnärt sig på fi ske, jordbruk och fraktfart 
och bebyggelsen har därförförf r anpassats efter dessa näringar. På 
fastlandet har husen mindre tomter än på ön på grund av att 
berget ligger nära vattenlinjen. Det har i huvudsak byggts på 
tomma ytor och inte sprängts i berget föngts i berget föngts i berget f r vägar och tomter mer 
än i vissa nödvändiga fall. Husen lades på torr och fast mark där 
man av erfarenhet lärt sig att husen står stadigt och mindre lätt 
angrips av fuktskador. Skyddet som sundet har gett från vind har 
gjort att bebyggelsen koncentrerats hit. Husen samlades i klungor 
eller rader beroende på terrängen. Två vägar sträcker sig parallellt 
längs sundets sidor som bebyggelsen byggts utefter med liknande 
hus på båda sidorna. Ju längre norrut och bort från centrum man 
kommer i sundet desto mer traditionellt bohuslänskt är husen 
utformade. 

Sjöbodarna är återkommande längs båda sidor. Långa bryggor 
byggdes ut i sundet eftersom det var så grunt att man inte kunde 
lägga an till strandkanten med de stora fraktbåtarna. Sundet har 
utgjort en naturlig hamn föutgjort en naturlig hamn föutgjort en naturlig hamn f r fi ske och frakt dels på grund av sitt 
skyddade läge men även genom sitt strategiska läge föge föge f r handel 
med närheten till Norge, Danmark och Göteborg. Det har aldrig 
funnits en bro mellan fastlandet och ön utan överfart har skett 
med båt eller fät eller fät eller f rja. Idag fi nns ett handelscentrum på fastlandet i 
närheten av färheten av färheten av f rjan liksom andra samlingslokaler som skola
och restauranger. 

Områdesbeskrivningar
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Hamburgö
Naturen på Hamburgö är väldigt skiftande. Ön domineras av sina 
klippor och berg,  i dalarna mellan dessa fi nns före detta bördig 
havsbotten där de bofasta på ön har kunnat odla och ha betesgång. 
På ön fi nns både hed- och myrmark och löv och barrskog. Vid 
kusten har befolkningen idkat fi ske och sjöfart, inne på ön har man 
haft jordbruk och kreatursskötsel. Med tiden har användningen av 
ön fön fön f rändrats, från att tidigare varit fi ske- och jordbruksdominerat 
är det nu det stora antalet sommargäster som sätter sin prägel 
på ön. Många av de äldre boningshusen har földre boningshusen har földre boningshusen har f rvandlats till 
sommarboende, och nya sommarstugor, främst från 60-70-talet har 
byggts på kustnära platser där det ofta tidigare varit betesgång. 
Stor hänsyn har tagits till terrängen när man har byggt nytt. 
Inne på ön har jordbruksmarken fån har jordbruksmarken fån har jordbruksmarken f tt stå orörd och gårdarna 
föföf rlagts längs med vägarna. Vid kusterna fögarna. Vid kusterna fögarna. Vid kusterna f ljer husen markens 
och klippornas former. Även de fl esta sommarstugorna har fÄven de fl esta sommarstugorna har fÄ öven de fl esta sommarstugorna har föven de fl esta sommarstugorna har f rlagts 
med tanke på terrängen, och mycket odlings- och betesmark är 
ännu bevarad.

8.



Hamburgsund och Hamburgö har länge haft en viktig roll inom 
sjöfartsindustrin längs med Bohusläns kust. Under 1500-talet var 
Bohuslän under trettio år huvudleverantör för för f r den nordeuropeiska 
sillhandeln, tack vare den stora sillinvandringen som inträffade 
då. Folk strömmade till kusten fömmade till kusten fömmade till kusten f r att för att för att f rsörja sig på sillfi sket 
och föoch föoch f r att kontrollera sillhandeln upprättades tullstationer på 
fl era ställen längs med kustlinjen. Den nordligaste placerades på 
sundets västra sida, på Hamburgö, en plats som än idag kallas fön idag kallas fön idag kallas f r 
Tullboden. På 1500-talet fanns bosättningar runt Tullboden och vid 
Sjöviken. Av dessa bosättningar fi nns det dock inga synliga rester 
kvar. 

Vid 1500-talets slut minskade sillbeståndet kraftigt i området 
och många fi skelägen övergavs. Fasta boplatser som hade hunnit 
etablerats levde vidare och kunde ligga till grund föetablerats levde vidare och kunde ligga till grund föetablerats levde vidare och kunde ligga till grund f r den framtida 
bebyggelsen i de bohuslänska fi skelägena. Nästa stora sillperiod 
inträffade runt 1750 och varade några år in på 1800-talet. Den 
här omgången användes fi sken inte bara som föndes fi sken inte bara som föndes fi sken inte bara som f da, utan fl era 
trankokerier växte upp utmed kusten föxte upp utmed kusten föxte upp utmed kusten f r att ta till vara det stora 
överfl ödet av sill. Detta ledde till att det ekonomiska utbytet blev 
betydligt större den här gången än under den fön under den fön under den f rra sillperioden. 
Vid sillperiodens slut avfolkades Bohuslän tvärt och under 
början av 1800-talet var bosättningarna få ttningarna få ttningarna f längs sundet. De var 
koncentrerade till Udden där det fanns sju hus med tillhörande 
sjöbodar, och Tullboden där det fanns odlingar, ladugårdar 
och uthus. I de bördiga dalgångarna på Hamburgö fanns goda 
föföf rutsättningar föttningar föttningar f r att bedriva åkerbruk och betesgång. Bostäder 
föföf rlades inte bara vid vattnet utan även inne på ön, klungvis 
placerade längs med vägar med stor hänsyn till den 
brukbara marken. 

Fiske och skepparverksamhet
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Fiskarnas bostäder lades med närhet till vattnet. Det var viktigt 
med utsikt över sjön från bostaden fön bostaden fön bostaden f r att bedöma väderutsikten 
föföf r arbetsdagen. Bostadshusen byggdes i trä och var fram till 
1700-talets slut omålade, under 1800-talet blev det vanligt att 
måla husen röda och i slutet av 1800-talet slog den vita oljefäda och i slutet av 1800-talet slog den vita oljefäda och i slutet av 1800-talet slog den vita oljef rgen 
igenom. Traditionen att rödfädfädf rga uthusen och sjöbodarna kom 
under samma tid, de var tidigare omålade, eller bestrukna med 
tjära eller tran. Fiskarna hade oftast blygsammare bostäder än 
skepparna, som hade råd att bygga större.

Det blev svårt att fört att fört att f rsörja sig när sillfi sket avtog. År 1811 
upphävdes i Halland och Göteborgs- och Bohus län ett fön ett fön ett f rbud 
som hindrat allmogen att frakta varor utrikes. Innan dess 
hade bara borgare haft tillstånd till utrikesfrakt. Detta innebar 
en ny inkomstnäring föring föring f r människorna längs kusten. Många 
samhällen, som tidigare varit beroende av fi sket, omvandlades 
till skepparsamhällen. I Hamburgsund och på Hamburgö började 
befolkningen bedriva en fraktfart. Under 1850-talet och framåt 
fraktades trä från Norge till Danmark genom fraktskeppare från 
Hamburgsund. Kol, koks och ved fraktades bl.a. till Göteborg. 
En mindre sillperiod kom åter under 1800-talets andra hälft, 
men fraktfarten var nu så etablerad att det var den som var 
huvudnäring. Under 1890-talet fanns det två stenhuggerier 
verksamma på Hamburgö vars sten skepparna fraktade 
långväga. Fraktfarten innebar att befolkningen ökade markant 
i Hamburgsund och på Hamburgö. Flottan av båtar byttes ut 
och blev större i och med denna förre i och med denna förre i och med denna f rändring av näringsidkandet. 
Förmögna skeppare kunde bygga sig stora hus på ön. Många av 
husen hade sjöbodar vid vattnet.

Hamburgsunds/Hamburgös framgång som fraktort höll i sig fram 
till stenindustrins tillbakagång på 30-talet, med ett uppsving 
under andra världskriget. Efter kriget blev konkurrensen hårdare, 
lastbilar och fartyg från andra länder tog över allt mer av frakten. 
Fraktskepparnas och fi skelägenas betydelse minskade men 
spåren av dem fi nns fortfarande kvar, genom bostadshusen och 
bebyggelsestrukturen vid fi skelägena vid havet.

10.



1:1 Vänd igen, Tullboden, 
Hökebacken och Strandbacken 

I detta område fi nns 1800-talshus kvar men de är ofta ombyggda 
och tillbyggda efter funktionsbehov, t.ex. är det vanligt med 
frontespis. Ett fl ertal av husen i området är byggda som dubbelhus 
i två plan i trä med granitgrund. De fömed granitgrund. De fömed granitgrund. De f rsta husen hade timrad 
stomme vilken senare kläddes med panel som skyddade husen mot 
väder och vind. Panelen är ofta blandad med stående och liggande 
plankor som lockpanel, locklistpanel och med spontat plank. 
Variationen kan bestå av liggande och stående panel på samma 
gavel eller liggande och stående på olika sidor av huset. Modernare 
fasadmaterial som eternit (asbestplattor) föfasadmaterial som eternit (asbestplattor) föfasadmaterial som eternit (asbestplattor) f rekommer liksom 
plåttak men endast i liten skala. Husen längs sundet ligger i regel 
med långsidan mot vattnet utsmyckad med veranda. Flera av 
tomterna på Hamburgösidan är långsträckta och har en tillhörande 
sjöbod. Anledningen till att tomterna har denna utformning är att 
de tidigare användes som odlingsmark. På 1900-talet styckades 
många av de långsträckta tomterna av, föckta tomterna av, föckta tomterna av, f rmodligen på grund 
av att ägarna hade en vilja att bygga nytt, detta bidrog till en 
föföf rändrad tomtstruktur. Tomterna i Hökebacken och Strandbacken 
är däremot mycket små, här ligger berget mycket närmare inpå 
strandlinjen. Sjöbodarna är precis som övriga ekonomibyggnader 
målade med röd fäd fäd f rg med svart eller vitt foder och svarta, vita eller 
röda knutar. På fastlandet ligger de inte i anslutning till tomterna 
utan tätt samlade på andra sidan vägen vid vattnet. 

11.

Långstråckta tomter i Tullboden

Strandbacken



Karakteristiskt föKarakteristiskt föKarakteristiskt f r området:
• Bebyggelsen är anpassad efter terrängen
• Blandad tomtstorlek
• Dubbelhus
• Formspåket på nya byggnader är anpassat till den bohuslänska 

byggnadstraditionen
• Granitgrund 
• Ljus fäLjus fäLjus f rgsättning 
• Blandad stående och liggande panel

Att tänka på vid exploatering:
Hamburgsunds karaktär med bergen som en naturlig fond till 
bebyggelsen är viktig att bibehålla, detta utesluter nybyggnation på 
bergen samt föbergen samt föbergen samt f r höga hus som kan skymma bergen. 

De långsträckta tomterna som fortfarande fi nns kvar på norra 
delen av ön är en rest från tiden innan tomterna styckades upp 
och de boende bedrev både fi ske och jordbruk. Detta är en del av 
Hamburgsunds historia och karaktär och är därförförf r en i området 
viktig egenskap värd att bevara. En annan viktig del i kulturmiljön 
är de röda sjöbodarna som ligger längs med vattnet. Sjöbodarna 
har spelat en viktig roll som ekonomibyggnader föhar spelat en viktig roll som ekonomibyggnader föhar spelat en viktig roll som ekonomibyggnader f r fi skenäringen 
och är således en del av historien. Nya sjöbodar bör anpassas efter 
befi ntliga vid val av utformning, fäbefi ntliga vid val av utformning, fäbefi ntliga vid val av utformning, f rg och material. De befi ntliga 
sjöbodarna bör vårdas och bevaras.

12.

Strandbacken



1:2 Sjövik

I Sjövik ligger husen tätare än inne på ön, med små tomter i en 
dalgång mot en vik men fortfarande med hänsyn till terrängen. Det 
är mer ”typisk” skärgårdsbebyggelse med hus mellan klippor vid en 
väg med röda sjöbodar mot vattnet. Ljusa fäbodar mot vattnet. Ljusa fäbodar mot vattnet. Ljusa f rger dominerar. Många 
fasader är av trä men det fi nns även fasader i eternit och plåt. 

Karaktäristiskt föristiskt föristiskt f r området:
• Tät bebyggelse placerad med hänsyn till terrängen
• Sjöbodar och bryggor
• Dubbelhus med tak i rött tegel

Att tänka på vid exploatering:
De små tomterna i fi skeläget är karaktäristiska föristiska föristiska f r området och 
vid nyexploatering bör denna struktur behållas föllas föllas f r att känslan av 
skärgårdsbebyggelse skall bevaras. Enstaka nybyggnationer skulle 
kunna vara möjliga döjliga dö är formspråket med föket med föket med f rdel kan vara modernt.

Ny bebyggelse bör fortsätta att placeras med hänsyn till underlaget 
och terrängen. Undvik att göra föra föra f r stora ingrepp i berg och mark 
föföf r att skapa nya tomter.

13.



Delar av Hamburgsund och Hamburgö har lämpat sig väl föl föl f r att 
bedriva mindre jordbruk, men marken kunde inte brukas ordenligt 
föföf rrän på 1800-talet när järnplogen blev vanlig, som behövdes fövdes fövdes f r 
att kunna plöja den leriga föja den leriga fö öja den leriga föja den leriga f re detta havsbottnen. Bebyggelsen har 
föföf rlagts med stor hänsyn till den odlings- och betesbara marken. 
Ladugårdarna är jämfömfömf relsevis små jämfömfömf rt med längre in på 
fastlandet, vilket beror på den begränsade tillgången 
på jordbruksmark.

Jordbruket

14.



2:1 Södra Röd, Rödsvägen

Husen ligger i klungor längs vägen med större tomter än de som 
ligger i anslutning till vatten. Övervägande fi nns dubbelhus 
med stora tomter, en del är ombyggda/utbyggda. Sadeltak med 
rött tegel är dominerande. Bohuslänska gavelfönska gavelfönska gavelf nster är vanligt. 
Panelen är ofta blandad med stående och liggande träpanel. Många 
av husen har ladugårdar som är ganska små. Ladugårdar och 
uthus är målade i rött. Stor hänsyn har tagits vid placering av 
byggnaderna föbyggnaderna föbyggnaderna f r att kunna utnyttja marken till odling och bete. 
Mellan husklungorna fi nns bruksmark, berg och lövskog. De fl esta 
husen är byggda för byggda för byggda f r permanentboende från början. De äldsta 
husen är antagligen uppför antagligen uppför antagligen uppf rda under 1900-talets början. Enstaka 
sommarstugor fi nns från 1940-talet till 1970-talet men ligger 
oftast inte i direkt anslutning till vägen. Även en del nybyggnation Även en del nybyggnation Ä
pågår i området, som till stora delar har anpassats till bohuslänsk 
byggnadstradition.

Karaktäristiskt föristiskt föristiskt f r området:
• Jordbrukslandskapet dominerar, få Jordbrukslandskapet dominerar, få Jordbrukslandskapet dominerar, f typiska sommarhus 
• Vid placering av byggnader har hänsyn tagits till 

jordbruksmarken
• Husen är placerade i klungor längs vägen
• Ladugårdar och ekonomibyggnader
• Dubbelhus med sadeltak i rött tegel
• Bohuslänska gavelfönska gavelfönska gavelf nster

Att tänka på vid exploatering:
I jordbrukslandskapet bör bebyggelse läggas med hänsyn till 
den kvarvarande odlingsmarken. Bebyggelsen bör placeras nära 
befi ntliga hus hellre än friliggande fön friliggande fön friliggande f r att bevara den ursprungliga 
gårdsstrukturen.

Ladugårdar och ekonomibyggnader skall bevaras och vårdas 
eftersom de, föeftersom de, föeftersom de, f rutom bebyggelsestrukturen är det tydligaste spåret 
av det gamla jordbrukslandskapet.

Eftersom det i detta område fi nns en kontinuitet i att bygga 
traditionellt bohuslänskt bör nya byggnader utformas med särskild 
hänsyn till dessa byggnadstraditioner.

15.
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2:2 Bergavägen

Bebyggelsen längs med Bergavägen är varierad från olika 
tidsperioder. Här fi nns större och mindre dubbelhus, ladugårdar, 
sommarstugor och nybyggda hus, ofta traditionellt utformade.  
Husen tar hänsyn till jordbruksmarken, men ligger mer utspridda 
än längs med Rödsvägen. I slutet av vägen vid vattnet fi nns 
sjöbodar och rester av ett stenbrott. 

Karaktäristiskt föristiskt föristiskt f r området: 
• Hänsyn har tagits till bruksmarken 
• Blandat jordbrukslandskap och sommarstugor
• Ladugårdar och ekonomibyggnader
• Dubbelhus med sadeltak i rött tegel
• Bohuslänska gavelfönska gavelfönska gavelf nster

Att tänka på vid exploatering:
I detta område bör man bevara den kvarvarande odlingsmarken, 
och inte bygga på åkrarna. 

Ladugårdar och ekonomibyggnader skall bevaras och vårdas 
eftersom de, föeftersom de, föeftersom de, f rutom bebyggelsestrukturen är det tydligaste spåret 
av det gamla jordbrukslandskapet.
I detta område är bebyggelsen blandad. Det fi nns traditionella 
dubbelhus likväl som modernare sommarstugor. Därförförf r kan 
formspråket på ny bebyggelse med föny bebyggelse med föny bebyggelse med f rdel vara modernt fördel vara modernt fördel vara modernt f r att 
skapa nya årsringar.

16.

Jordbrukslandskap vid Bergavägen

Bebyggelse längs med Bergavägen



2:3 Norgård, Sandvik

På nordvästra delen av ön fi nns ett område med odlings- och 
betesmark med stengärdsgårdar. Här ligger ett friluftsbad 
och rester av ett stenbrott. Runt odlingslandskapet längs med 
bergsväggarna ligger både äldre permanentboende/jordbruk och 
nyare permanent- och sommarbostäder. Bebyggelsen är inte 
lika homogen som på andra områden på ön. De fl esta husen har 
träpanel och röda tegeltak. Vid vägens slut i nordväst ligger några 
sjöbodar. 

Karaktäristiskt föristiskt föristiskt f r området:
• Hänsyn till odlingslandskapet och terrängen
• Stengärdsgårdar
• Blandad permanent- och sommarbostäder
• Blandade små och stora hus 
• Träpanel och sadeltak med rött tegel

Att tänka på vid exploatering:
Bebyggelse bör läggas med hänsyn till den kvarvarande 
odlingsmarken.  Stengärdsgårdarna skall bevaras. 

Ny bebyggelse bör anpassas till topografi n. 
Eftersom området har en stor variation i byggnadstyper kan den 
arkitektoniska friheten vara stor. 

17.



Idag är Hamburgsund och Hamburgö en populär semsterort. 
Den moderna semesterns historia började på allvar år 1938. 
Då lagstadgades två veckors betald semester föveckors betald semester föveckors betald semester f r alla statligt 
anställda. Mentaliteten under 30-talet uppmanade folket att 
utnyttja semestern och att vara aktiva, ordentliga och skötsamma 
föföf r att sedan återvända till arbetet med nya krafter. Den moderna 
campingen slog igenom och folket uppmanades att lära känna 
sitt land och sin historia, små fritidshus byggdes också föföf r detta 
ändamål. År 1946 fi ck alla ungdomar under 18 år rätt till tre 
veckors semester och 1951 kom detta att gälla alla anställda. 
Under 50- talet slog även bilandet och charterresandet igenom. 
År 1963 inför 1963 inför 1963 inf rdes fyra veckors semester och 1978 utökades det till 
fem veckor. På Hamburgsund och Hamburgö syns semesterns 
utveckling genom fritidshus från olika tider.   

Sommarbostäderna

18.

Ett exempel på en av Hamburgös tidiga sommarstugor...

... och ett modernt.



3:1 Rödsvägen, varvet och sommarstugeområdet

Rödsvägen leder genom odlingslandskapet ner till Varvet på 
Hamburgös södra del. Som namnet födra del. Som namnet födra del. Som namnet f rtäljer har här antagligen 
byggts båtar. På Varvet fi nns få Varvet fi nns få Varvet fi nns f boningshus och ett antal 
fi skebodar.  

I sommarstugeområdet på andra sidan bukten fi nns ett äldre hus, 
troligen enkelstuga som har blivit tillbyggt men de resterande 
husen är sommarstugor från ca 50-70-talet med panoramafön ca 50-70-talet med panoramafön ca 50-70-talet med panoramaf nster 
mot vattnet. Husen är enkla och lådformade med träpanel. De kan 
ofta vara hoppusslade av fl era mindre sektioner. De är i ett plan 
och ligger med stor hänsyn till terrängen som är väldigt kuperad 
och klippig. Flacka sadeltak klädda med rött tegel dominerar i 
området. Längre in från vattnet ligger en del nyare sommarstugor 
som skiljer sig från den äldre bebyggelsen i utformning, men 
som ändå har behållit småskaligheten och hänsyn till terrängen. 

Karaktäristiskt föristiskt föristiskt f r området:
• Både vägen och husen ligger med hänsyn till den kuperade 

terrängen
• Småskaliga sommarstugor i ett plan
• Träpanel och fl acka sadeltak med rött tegel
• PanoramaföPanoramaföPanoramaf nster

Att tänka på vid exploatering:
Ny bebyggelse bör fortsätta att placeras med hänsyn till terrängen. 
Gör inte för inte för inte f r stora ingrepp i berg och mark, utan anpassa istället 
huset efter terrängen.

Småskaligheten bör bevaras i sommarstugeområdena. Bygg 
modernt, men ändå i samma skala. Lägg bebyggelsen i samband 
med befi ntliga bebyggda områden.

19.
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3:2 Berga

Här fi nns ett planlagt sommarstugeområde från 60-70-talet i 
en dalgång mellan höga berg. Naturen består av hedmark och 
klapperstensfäklapperstensfäklapperstensf lt. Bebyggelsen består av småskaliga enplanshus 
med enhetligt utseende. Husen har större tomter än sommarstugor 
på andra delar av ön. Mitt bland husen fi nns en allmänning 
med en fotbollsplan. Återigen är det vanligt med träpanel och 
fl acka sadeltak med rött tegel. Färgsättningen är murrigare 
sjuttiotalsfäsjuttiotalsfäsjuttiotalsf rger bland annat rött, brunt, blått och grönt. Husen är 
placerade ganska strukturerat, som ett bostadsområde i en stad, 
men ändå med hänsyn till terrängen. En del av husen används som 
åretruntboende. 

Karaktäristiskt föristiskt föristiskt f r området:
• Homogen planlagd bebyggelse från samma tidsperiod
• Stora tomter
• Enplanshus, småskaligt sommarboende
• Olika fäOlika fäOlika f rger på husen
• Träpanel och fl acka sadeltak med rött tegel

Att tänka på vid exploatering:
Bebyggelsen i detta område är planlagt och därförförf r bör nya 
byggnader placeras med hänsyn till den ursprungliga planen fönsyn till den ursprungliga planen fönsyn till den ursprungliga planen f r 
att behålla strukturen. 

Nya byggnader bör anpassas i volym och proportion till befi ntlig 
bebyggelse. Bygg modernt, men ändå i samma skala. Lägg 
bebyggelsen i samband med befi ntliga bebyggda områden.
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Stenindustrin
I och med Europas industrialisering på 1800-talet uppstod ett 
behov av sten till kajer, broar och byggnader som snabbt kom 
att uppföatt uppföatt uppf ras runt om i Europa. Detta ledde till uppkomsten av 
fl era stenhuggerier längs med Bohusläns kust, på Hamburgö 
etablerades två. Bohusläns granit ansågs vara av mycket 
god kvalitet och området utvecklades till landets i särklass 
dominerande stenindustri. Arbetskraften strömmade till den 
obegränsade tillgången på arbete. Vattnet var den självklara vägen 
att frakta stenen som till största delen gick på export till utlandet. 
Även de markÄven de markÄ ägande bönderna kunde tjäna pengar på stenen 
genom att fågenom att fågenom att f  betalt fö betalt fö betalt f r den kvantitet som togs ut från deras berg 
och genom att de själva fraktade stenen till uppsamlingplatser och 
kajer. 

Stenarbetarna föStenarbetarna föStenarbetarna f rde med sig nya idéer när de kom till Bohuslän 
från främst Halland men även Skåne, Blekinge och Småland. 
Stenhuggarna blev ofta lite utstötta från resten av samhället 
eftersom de ofta kunde tjäna mycket mer pengar än fi skarna. 
De bildade fackföDe bildade fackföDe bildade fackf reningar, nykterhetsorganisationer och byggde 
egna folkets hus. Tillsammans gick stenarbetarna ihop och 
startade Bohusläns kooperativa stenindustri som fortfarande 
idag bryter sten i Bohuslän. När för för f rsta världskriget bröt ut slogs 
exportnäringen ut och arbetslösheten blev stor. Efter kriget 
kom den stora depressionen och konjunkturen gjorde tvära kast. 
Strejker och konfl ikter löste av varandra när bolagen anställde 
och avskedade arbetare. Staten gick in med stödbeställningar föllningar föllningar f r 

att rädda situationen. När asfalten blev vanlig på 1950-talet dog 
stenindustrin ut.

På ön fi nns rester av stenbrott. Vi har inte med säkerhet kunnat 
lokalisera vilka bostäder som tillhört stenhuggarna. Det Folkets 
hus som stenhuggarna byggde i Hamburgsund fi nns och används 
fortvarande som samlinglokal.

Industrin i centrum
Efter andra världskriget var fraktskepparnas tid förldskriget var fraktskepparnas tid förldskriget var fraktskepparnas tid f rbi och 
Hamburgsund utvecklades i en ny riktning. På 1950-talet ville man 
göra om Hamburgsund till en industriort med ett affära om Hamburgsund till en industriort med ett affära om Hamburgsund till en industriort med ett aff rscentrum 
på den öppna ytan i områdets mitt. I samband med detta fylldes 
mark ut på Udden föUdden föUdden f r att skapa större ytor förre ytor förre ytor f r industri och 
affäaffäaff rsverksamhet. Under samma period byggdes även en ny väg 
via Strandbacken upp till Hökebacken som krävde att mark fylldes 
ut vid Lökeskär. 

Under 1980- och 90-talen byggdes ett nytt bostadsområde söder om 
kapellet på Hamburgön eftersom det under denna period rådde ett 
ekonomiskt uppsving i landet. Störst först först f rändring av bebyggelsen 
har skett i fähar skett i fähar skett i f rjelägena på båda sidor av sundet. Hamburgsund och 
Hamburgö består idag av en blandning av sommarbostäder 
och åretruntbostäder.

Industrihistoria
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4:1 Ekehogen 

Den äldsta bebyggelsen ligger på bergsluttningen norr om 
fäfäf rjelägret på Hamburgö. Till den äldre bebyggelsen hör ett kapell 
från 1915 utfön 1915 utfön 1915 utf rt i trä, en gård med tillhörande traditionellt röda 
ekonomibyggnader samt tre friliggande hus. De äldre husen har 
mer traditionell ljus fämer traditionell ljus fämer traditionell ljus f rgsättning medan de nyare är mörkare 
t.ex. i brunt och mörkgult. Terrängen är kuperad och husen för kuperad och husen för kuperad och husen f ljer 
bergsluttningen. 

När industrin utvecklades på 1950-talet skedde fö1950-talet skedde fö1950-talet skedde f rändringar 
i Ekehogen. Färjeläget fl yttades söderut och ett nytt modernt 
villaområde började växa fram. Området har fortsatt att växa och 
många hus är uppför uppför uppf rda på 80- och 90-talet. Dessa hus har mer 
individuella uttryck och kan inte slås ihop till en speciell tidsanda 
på grund av att de byggts under en längre tid utan särskilda 
restriktioner. Terrängen är fl ack och har tidigare varit åker och 
betesmark. Husen ligger på fyrkantiga tomter och har 1 till 1 
½ plan. Arkitekturstilarna skiljer sig mycket åt vilket visar sig 
inte bara på fasaderna utan även med fäven med fäven med f rgsättning och taktyp. 
Bebyggelsen är mer koncentrerad till öns huvudväg och därförförf r 
ligger inte sjöbodarna i anslutning till tomterna. I utkanten av 
området fi nns en gård med den gamla gårdsplanen bevarad och 
med ett hus fömed ett hus fömed ett hus f r varje ändamål. En fål. En fål. En f rhage ligger i anslutning till 
gården och sträcker sig ner mot den övriga bebyggelsen. 

I anslutning till fäI anslutning till fäI anslutning till f rjelägret, mellan villaområdet och vattnet, 
fi nns en öppen yta med parkering och en liten restaurang 
med minigolfbana. 

Karakteristiskt föKarakteristiskt föKarakteristiskt f r området:
• Fyrkantiga tomter
• Granitgrund
• Blandat fasadmaterial och takutformning
• Ny bebyggelse är inte nödvändigtvis anpassad efter den 

bohuslänska byggnadstraditionen 

22.

Blandad beyggelse i Ekehogen



Att tänka på vid exploatering:
Den befi ntliga bebyggelsen längs sundet ligger vid vattnet 
nedanfönedanfönedanf r berget i lä föföf r väder och vind. Sundet ger ett relativt 
luftigt intryck föluftigt intryck föluftigt intryck f r att vara ett bohuslänskt kustsamhälle. Denna 
karaktär är viktig att bevara eftersom den skiljer Hamburgsund 
från intilliggande samhällen såsom Fjällbacka och Grebbestad. 
Vid en framtida exploatering av sundet anser vi att en föVid en framtida exploatering av sundet anser vi att en föVid en framtida exploatering av sundet anser vi att en f rtätning 
vid redan befi ntlig bebyggelse är att för att för att f redra. Lämpliga platser 
föföf r en sådan födan födan f rtätning skulle kunna vara området direkt 
söder och norr om Didriks väg där det idag fi nns en öppen plats 
med båtuppställningsplats. Båtarna står i vaggor direkt på 
gräset och skyddas av presenningar. Det borde inte vara något 
problem att hitta en annan lämplig plats fömplig plats fömplig plats f r båtarna, antingen 
på fastlandet eller på ön. Platsen är ett lämpligt område föde föde f r 
exploatering eftersom det ligger i nära anslutning till den befi ntliga 
bebyggelsen och vägen. Detta område karaktäriseras redan av 
sina många årsringar och därförförf r skulle en ny bebyggelse inte 
kännas främmande. Husen behöver inte föver inte föver inte f lja den bohuslänska 
byggnadstraditionen eller bebyggelsen kring Ekehogen men de nya 
husen bör inte byggas högre än två våningar. Bostäder bör inte 
byggas närmast vattenlinjen istället kan här byggas rödmålade 
sjöbodar anpassade efter närliggande sjöbodar vilka bör bevaras 
och vårdas. Alternativt kan området närmast vattnet behållas 
öppet. 

Den östra delen av hagen söder om Strandskatevägen och 
väster om Havsörnsvägen är en möjlig plats föjlig plats fö öjlig plats föjlig plats f r för för f rtätning av 
villaområdet. Samma riktlinjer som ovanstående skall gälla 
även här. 
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Ekehogens villaområde



4:2 Udden och Lökeskär

Udden bär tydliga spår efter industrialiseringen på 1950-talet 
vilket visar sig genom stora asfalterade ytor och spår av gamla 
industribyggnader. Södra delen av Udden var tidigare våtmark 
men är nu utfylld för nu utfylld för nu utfylld f r att få r att få r att f större yta till industrianläggningarna. 

Bebyggelsen är blandad med industrier och delvis säsongsberoende 
affäaffäaff rsverksamheter. 
Det som skiljer bebyggelsen på Udden från övriga Hamburgsund 
är att här fi nns fl erfamiljshus och serviceanläggningar i upp till tre 
våningar. Sjöbodarna på Udden har samma utformning som de på 
ön och sträcker sig från Udden ända upp till Hökebacken. 

Lökeskär är delvis igenfylld våtmark. När den nya vägen skulle 
dras till Hökebacken var detta nödvändigt föndigt föndigt f r att ett vägbygge 
skulle vara möjligt. Idag ligger det fl erfamiljshus höjligt. Idag ligger det fl erfamiljshus hö är byggda någon 
gång omkring 1990. I anslutning till dessa ligger en fotbollsplan 
och en rivningstomt. 

Karakteristiskt föKarakteristiskt föKarakteristiskt f r området:
• Serviceområde med industribyggnader
• Flerfamiljshus
• Granitgrund

24.
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Att tänka på vid exploatering:
På fastlandsidan är området vid Lökeskär lämpligt fömpligt fömpligt f r fortsatt 
exploatering med föexploatering med föexploatering med f rtätning eftersom här redan fi nns ny 
bebyggelse i form av fl erfamiljshus och en rivningstomt. Terrängen 
i området är relativt fl ack vilket gör att ny bebyggelse skulle för att ny bebyggelse skulle för att ny bebyggelse skulle f lja 
sundets karaktär genom att bergen behålls obebyggda. Den stora 
ytan mellan Strandbackevägen och Långestrand gör det möjligt att öjligt att ö
bygga t.ex. fl er fl erfamiljshus eller villor. Husen kan byggas i tre 
eller fyra våningar eftersom de befi ntliga fl erfamiljshusen är i tre 
våningar och att terrängen tillåter detta utan att höjden blir föjden blir fö öjden blir föjden blir f r 
framträdande. Vid exploatering bör de tättliggande 
sjöbodarna bevaras. 

25.

Flerfamiljshus i Lökeskär



Karaktäristiskt föristiskt föristiskt f r både Hamburgsund och Hamburgö är att 
det fi nns stora områden med olika typer av natur, skog, berg och 
öppna landskap. Skillnaden är att på Hamburgö är dessa områden 
till stor del oexploaterade, detta bör bibehållas och vårdas med 
t.ex. betesgång. Ny bebyggelse bör i alla områdena placeras nära 
befi ntliga bebyggda områden hellre än friliggande fön friliggande fön friliggande f r att bevara 
det öppna landskapet. Detta innebär inte att nya byggnader 
behöver byggas likadant som föver byggas likadant som föver byggas likadant som f rr, men att placering av byggnader, 
bebyggelsestruktur, skala och utformning beaktas, till exempel vid 
val av fäval av fäval av f rg, panel, förg, panel, förg, panel, f nstertyper och takbeläggning. Ladugårdar, 
ekonomibyggnader och sjöbodar bör bevaras och vårdas. 
De fl esta byggnaderna är placerade med hänsyn till terrängen. 
Ny bebyggelse bör fortsätta att byggas med beaktande av 
underlaget och terrängen. Nyexploatering bör ske varsamt 
med hänsyn till berg och mark fönsyn till berg och mark fönsyn till berg och mark f r att för att för att f rhindra förhindra förhindra f rvanskning 
av områdets karaktär. Befi ntlig bebyggelse bör också vårdas 
varsamt och ombyggnader utfövarsamt och ombyggnader utfövarsamt och ombyggnader utf ras med omsorg och tanke på 
byggnadstraditioner i området.
De nio undersökta områdena utgörs av många olika typer av 
områden såsom jordbruksbebyggelse, sommarstugeområden, 
fi skeläge, industri mm. Områdenas olika karaktärer bör behållas 
föföf r att tydliggöra deras historia och utveckling. 
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