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 nr 22). vykort från 1933-1943. Den nya vägen håller på att
byggas.Bilderna är tagna från nästan samma fotopunkt A och B.

Bild nr 23. 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
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

60

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
var också andra färger, ljusa fönster och en
mörkare färg på klädseln.
På nedre bilden är fastighetens sommarhus.
Kulturhistorisk bedömning: III
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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 troligtvis byggt på 1860-70-talet. Vit
träpanel med locklist. Vita fönsterfoder och
vindskivor samt gröna fönsterbågar.
Betongpannor, tvåluftsfönster med spröjs.
Huggen granitgrund.
Kulturhistorisk bedömning: II-III

Norgård 2:38
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.
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Kulturhistorisk bedömning: II

Norgård 2:20
Här bodde tidigare pensionatägare Agnes som
först drev pensionat i fastighet Nordgård 2:55
och sedan i byggnaden bredvid detta boningshus
(Lunagården numera kallad). 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
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6.5

Ö5 – Berga –Lössgård - Husmarken

Bild nr 24. 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 nr 25. Berga, Husmarken (Kville-Berga
2:50. Fotopunkt C

Bild nr 26. Teckning av huset på fastighet Lössgård
1:97. Fotopunkt D
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Kville-Berga 2:50
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 bla vatten och avlopp in och huset kläddes
med sidiplattor. På taket lades pannliknande röd
plåt i början av 2000-talet pga läckor.
Kulturhistorisk bedömning: III

Kville-Berga 2:5
Rödsvägen 2 (Hamburgö gamla skola)
Byggår 1909. Vandrarhem, tidigare skolsalar i
nedre våningen i huskroppen mot söder (se bild),
två lärarbostäder på andra våningen i huskroppen
i vinkel norrut. 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
vandrarhemsboende samt magasinet byggt 2004
även det boende samt relaxavdelning. Skola var
det i byggnaderna till 1968 då en privat ägare tog
över. 1998 köpte nuvarande ägare fastigheten och
startade 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
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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