6.2

Ö2 - Tullboden

Bild nr 18. Vykort postat1944. Fotopunkt A

Bild nr19. 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 1900talet 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 nr 20. 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

Norgård 2:119
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
Tullboden
Tidigare pensionat
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 nr21 Del av vykort postat 1952. Fotopunkt A

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

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 vända2

2

. (Ortnamn i Gbg och Bohus Län samt muntliga källor från äldre ortsbor)
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Norgård 2:24
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
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
Vändigen
Två hus på samma fastighet.
Korsplanehus med tillbyggt trapphus och förhöjt
väggliv.
Kulturhistorisk bedömning: II
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