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 Ejgde1. 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) som ligger längre
österut.

Bild nr 11. Södra Ejgde Fotopunkt A

Bild nr 12. Gården Kärret i Norra Ejgde Fotopunkt B

1

Ortnamn i Gbg och Bohus Län s.29

42

Bild nr 13. .Norra Ejgde, Gården Bônn, foto från omkring 1920 (fastighet Hamburgsund 2:91) Fotopunkt C
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Hamburgsund 2:91
Botten (Bônn)
Bostadshus från 1912. Ett annat hus har troligen
legat på platsen 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. Där det lilla fönstret sitter på
framsidan (se bild) har det enligt foto från 1920talet varit en ingång. 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.
Kulturhistorisk bedömning: II

Hamburgsund 3:2
Södra Ejgde 3
Foto

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 nr 14. 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 omgjorda. Fotopunkt A

Bild nr 15. Foto taget före 1930-talet eftersom det röda huset närmast i bild fick nytt brutet tak någon gång
under detta årtionde (fastighet Nordgård 2:78). Kyrkan byggdes 1915. Åkrarna är nu bebyggda med villor från
1970-90-talen och vägen går numera från det nya färjeläget till höger på bilden längs med villaområdet.
Fotopunkt B
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Bild nr 16. 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

Bild nr 17. Villaområdet vid färjeläget. Källa: Hamburgsund & Hamburgö – kulturmiljöanalys (2006)
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Kville-Berga 1:3
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
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 2:78
Didriks väg 1, 1017
Ett av de äldre husen i området. Det brutna taket
byggdes på 1930-talet och det byggdes till på
1950-talet. Lagården kvar.
Kulturhistorisk bedömning: III

Norgård 2:126
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
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Norgård 2:10
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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