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Sjöbodar på Dyrön.

Förord
Genom människans påverkan och avtryck i landskapet skapar
vi vår gemensamma kulturmiljö. Det kan vara hagar, ängar,
odlingsmark, fornlämningar, stigar, vägar, bebyggelse och lämningar från tidigare byggnader. Ting och sammanhang som beskriver en historia var för sig, men som tillsammans berättar
ännu mer. Det kulturlandskap som omger oss utvecklas hela
tiden och med detta ställs även krav på oss att omvärdera vårt
gemensamma kulturarv. Varför är dessa lämningar, spår och
byggnader betydelsefulla? Det är med hjälp av dem vi kan förstå vår utveckling och historia. De ger perspektiv på nutid och
framtid genom att vi gemensamt kan diskutera och förhålla oss
till vår utveckling och vårt komplexa samhälle. Genom ett välavvägt förhållningssätt till det som finns skapas möjligheter till
bättre beslut om sådant som formar vår framtid.

Att kulturmiljöer är en resurs för Tjörn är ett faktum och ansvaret är något som går i arv. De är också ett kapital som Tjörn inte
har råd att slösa med i relation till miljömässiga, upplevelsemässiga och ekonomiska kvaliteter. Behovet av ett fungerande
kunskapsunderlag är centralt i den samtida samhällsutvecklingen. Kulturmiljöprogrammet är ett sådant underlag, där värden
uppmärksammas och pekas ut, där förutsättningar för utveckling ges möjlighet att vägas mot andra intressen med målet att
skapa en långsiktig, hållbar förvaltning. I programmet presenteras utöver underlag för utveckling och vidare hantering av
ärenden inom våra kulturmiljöer även historiska återblickar på
Tjörns byggnadsskick, historik och olika bebyggelsestrukturer.
Målet är att det utöver att fungera som kunskapsunderlag för
kommunens tjänstemän och politiker också ska vara av intresse och inspiration för både boende och besökande.
Kommunstyrelsen 2015
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Inledning
Tjörns kulturmiljöprogram är till för
alla!
Det har som syfte att vara en vägledning för allmänheten, politikern, tjänstemannen och fastighetsägaren och en resurs för
att både stimulera och stilla nyfikenheten hos Tjörns invånare
och besökare.
Redan i slutet av 1970-talet började Bohusläns museum
inventera Tjörns olika kulturmiljöer, och 1979 beslöt
kommunen att ta fram vad som kom att bli ett av Sveriges första
kulturminnesvårdsprogram. 1988 reviderades programmet
något och en mer lättillgänglig publikation med namnet Tjörn
– Framtid med tradition gick i tryck. Till detta gjordes också en
handlingsplan för kommunens kulturmiljöer. Under arbetet
med att ta fram Översiktsplan 2003 blev det tydligt att det
behövdes en revidering och uppdatering av det då 15-åriga
programmet. Tio år senare, under arbetet med Översiktsplan
2013, bestämdes att så skulle göras.

Vad innebär en revidering och
uppdatering av kulturminnesvårdsprogrammet?
I början av 1990-talet ersattes begreppet kulturminnesvård
av kulturmiljövård. I detta ligger en av de största förändringarna som skett inom kulturmiljövården i modern tid. Från att

Klädesholmen
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i huvudsak ha omfattat exempelvis kyrkor och unika enskilda
byggnader och anläggningar förändrades kulturmiljövårdens
arbetsområde till att inbegripa i princip alla sorters byggnader och miljöer, från slott till miljonprogrambebyggelse, från
fornminnen till ladugårdar och industribyggnader. Arbetsfältet
breddades, så även lagstiftningen. Förr hade kulturminneslagen
(nuvarande kulturmiljölagen) varit vägledande vid all form av
kulturmiljövård och vid utformningen av kulturmiljöprogram.
När plan- och bygglagen och miljöbalken trädde i kraft 1987 respektive 1999 förändrades emellertid lagen för den kommunala
handläggningen av kulturmiljöfrågor. Underlaget för ett kulturmiljöprogram breddades.
I 1988 års kulturminnesvårdsprogram saknas vissa miljöer som
vid tiden inte ansågs falla inom ramen för vad en kulturmiljö
är. Exempel är vissa äldre samhällen, som Bleket och Stockevik,
samt en del av de agrara miljöer och kulturlandskap som återfinns över hela ön. Det finns också miljöer och byggnader som
inte tas upp i programmet, men som likväl kan ha höga kulturhistoriska värden. Dessa frågor hanteras i varje enskilt fall i enlighet med plan- och bygglagen.
Målsättningen är att kulturmiljöprogrammet ska fungera under
lång tid framöver och vara ett levande material som intresserar
och engagerar allmänhet, politiker och tjänstemän. Det är
utarbetat 2013–2015 av planarkitekt och bebyggelseantikvarie
Daniel Rutgersson från sektor Samhällsbyggnad och
kultursekreterare Maria Bäckersten från Kultur- och
fritidsförvaltningen i samarbete med projektets styrgrupp.

Uteviga på Flatholmen med utsikt mot Klädesholmen.

Tjörns historia

T

jörns karaktär beskrivs på olika sätt av olika människor.
De som kommer med båt kanske lägger märke till hus som
är belägna tätt intill varandra på karga klippor. Resande
över Tjörnbron finner stora skogar och rika åkermarker,
inramade av rejäla stengärdesgårdar. Alla intryck vittnar om
levnadsförhållandena för ett folk som utnyttjat, påverkat och
anpassat sin ö efter tidens skiftande behov.
Allt började för cirka 11 000 år sedan. Då låg vattenytan 30
meter högre än idag, och det som så småningom skulle komma
att forma Tjörn var en samling små öar, där människor byggde
enkla hyddor vid strandlinjen. I Tosskärr syns lämningar av en
sådan boplats. Under den tidsperiod som följde levde otaliga
generationer på Tjörn. Människor har satt sin prägel, rivit ner
och återuppbyggt. Samhällen har vuxit fram, för det mesta
kustnära eftersom fisket varit livsavgörande. Även jordbruket
har präglat Tjörns förändring över tid.
Redan under den sena stenåldern, för 4 500 år sedan,
uppstod det första jordbruket på Tjörn. Landhöjningen hade
då bildat bördiga dalgångar av gammal havsbotten. Under
järnåldern blev klimatet kärvare och husen byggdes i lä

Vy från Kälkerön över Stigfjorden mot Tjörn.
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intill bergssluttningarna. Även boskapen och den bärgade
skörden rymdes i järnåldershusen. Vid gravfältet Pilane, där
mytomspunna domarringar omger resta stenar, finns rester av
en järnåldersgård.
På medeltiden kom plogen, och det än idag vanliga gårdsnamnet
Röd, av ordet röja, är en kvarleva från den tiden. Det var också då
kyrkor började byggas, vilket förde med sig den administrativa
indelningen i socknar. Tjörn kom att bestå av de tre socknarna
Stenkyrka, Valla och Klövedal. Gårdarna låg mest i avskildhet
och några större byar fanns inte än.
Redan på medeltiden hade dock små fiskelägen vuxit upp längs
kusten. Lämningar av dessa så kallade tomtningar finns kvar i
form av stenhägnader, som en gång varit väggar i enkla hyddor
och hus. Den första sillperioden kom i slutet av 1500-talet. Då
dök för första gången namnen på platser utefter Tjörns kust
upp i skrifter. I Öresundstullens räkenskaper från 1585 nämns
Kyrkesund som ”ett gammalt fiskeläge”.
På 1600- och 1700-talet hamnade Tjörn i skottlinjen för
plågsamma gränskrig, vilka kombinerat med missväxt utarmade
åkerjorden med svår fattigdom som följd. Människorna
tvingades skövla i stort sett all skog, vilket en genomresande

Carl von Linné noterade med orden: ”Landet Körn var skallot,
utan träd med stenklippor”. Det var bara på ön Mjörn, där den
mytomspunna Margareta Huitfeldt levde på 1600-talet, som
skogen skonades.
I slutet av 1700-talet kom sillen tillbaka, och en fastare form
av bebyggelse utvecklades längs Tjörns kustremsa. Staten
visade intresse för fiskerinäringen och den som ville bosätta
sig i Bohusläns skärgård erbjöds skattefrihet och fri tomträtt.
Trankokerier anlades och befolkningen växte explosionsartat
genom att arbetslösa människor från städerna och bönder utan
egen jord sökte ny utkomst. Teologie doktor Johan Gothenius
noterar på sin genomresa 1765 att den skoglösa ön Tjörn har
ett gott åkerbruk och att husen ligger på kullar och har tångoch torvklädda tak.
Runt sekelskiftet 1800 genomfördes storskiften och kring
1850 laga skiften, vilket innebar att varje bondgård fick en
större sammanhängande åkerareal istället för små splittrade
jordlotter. Många gårdar revs och byggdes upp igen utanför den
forna byn. Samtidigt uppfördes ett stort antal väderkvarnar.
Som mest fanns 213 stycken på Tjörn! Bebyggelsen spreds över
landskapet och låg inte längre koncentrerad till höjderna. De
som inte ägde egen mark byggde torp och backstugor i de karga
utmarkerna.

På 1800-talet började man återplantera den skog som
huggits ner under århundraden. Den nya skogen förändrade
kulturlandskapet. Samhällena fortsatte att växa och fisket
kompletterades med sjöfrakt på 1840-talet. Salterier och
konservfabriker anlades och torkställningar för fisk blev en
vanlig syn. Hus byggdes inte längre vid bergssluttningarna utan
på klipporna, tätt intill varandra för skydd mot blåsten; det var
viktigare att ha nära till båten när sillstimmen siktades än att
bo i lä.
Det är det Tjörn vi möter än idag. Även om moderna hus och
serviceinrättningar har byggts, så vittnar omgivningen om
ett folk med ”en medfödd ovilja att öfverge sin födelseort”
(Historiskt–Geografiskt och Statistiskt Lexikon öfver Sverige,
1870). Vi ser fortfarande rader av trähus på höjderna och en
skog så tät att det är svårt att tänka sig att Linné mötte ett
”skallot” land på sin genomresa. Det finns inte mycket orörd
natur kvar i kommunen; istället har en kulturmiljö växt fram
som är en ständig påminnelse om vårt förflutna. Det handlar
inte om enstaka byggnader och fornlämningar, utan om ett helt
kulturlandskap med sitt eget unika värde.

Fiskebåt utanför Hättan.
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Tjörns själ

S

edan 2009 har Tjörns kommun använt metoden Cultural
planning i samhällsplaneringen. Kortfattat går den ut på
att genom medborgardialoger och kartläggning identifiera Tjörns kulturella kvaliteter och koppla dessa till långsiktiga
strategier. Syftet är att på ett demokratiskt och långsiktigt sätt
bevara, tillgängliggöra och använda våra befintliga resurser och
vår historia som redskap i samhällets utveckling.
Med hjälp av denna metod har ett stort antal dialoger, workshops
och kartläggningar genomförts, vilka resulterat i ett digert kunskapsmaterial att bygga vidare på. Detta underlag används när
man tar fram planer och verksamhet i Tjörns kommun.
Ett kulturmiljöprogram innehåller en fördjupning av översiktsplanens övergripande strategier och ställningstaganden kring
kulturmiljön i kommunen. I arbetet med en ny översiktsplan
har bilden av Tjörns själ blivit allt tydligare genom dialogen med
medborgarna och upptäckten av kommunens kulturella resurser.

Toröd
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Inför arbetet med det nya kulturmiljöprogrammet har ett urval
av Tjörns invånare och fritidsboende fått möjligheten att skapa
sina egna bilder och visioner av Tjörns själ. Bilderna visades på
en utställning i kommunhuset. Man är allra mest stolt över naturen och havet. Möjligheten att lätt kunna nå havet värderas
högt. Så även besöksmålen Sundsby säteri, Nordiska Akvarellmuseet och Pilane skulpturpark. Tjörnborna är också stolta över
blandningen av natur, odlingslandskap och bebyggelse. Tjörns
rika kulturhistoria och de små samhällenas olika karaktärer och
dialekter återkommer i kunskapsmaterialet som en värdefull
tillgång, jämte småföretagandet, föreningslivet och engagemanget för bygden. En annan kulturell resurs som dyker upp
är den lokala matkulturen, till exempel jordgubbar och potatis,
äggost och sill.
Vilken är då Tjörns själ, kommunens identitet? Vad gör vår ö
unik? Kanske blandningen av gammalt och nytt, av stort och
litet, av olika landskapstyper och ett alldeles ”lagom” avstånd
däremellan? Det går att utläsa en trygghet och en stolthet i det
kulturella arvet, en nyfikenhet inför det nya och en stark framåtanda, allt med rötterna i Tjörns kulturmiljö.

Grafiken representerar de vanligaste
svaren på frågan ”Vad tycker du kännetecknar Tjörns identitet allra mest?”.
De vanligaste och oftast återkommande
svaren markeras genom ökad storlek på
respektive ord.
Tjörns själ – sammanfattning och analys av
dialogarbetet kring Översiktsplan 2013.

Bleket

SVAR ”VAD TYCKER DU KÄNNETECKNAR TJÖRNS IDENTITET ALLRA MEST”
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”TJÖRNS SJÄL” -SAMMANFATTNING OCH ANALY

Samhällsplanering och kulturmiljövård
Vem bär ansvaret för att skydda de miljöer som berättar om både vår
historia och vår samtid? Vem eller vilka är kulturmiljövården?
I grunden är det var och en av oss som bär sin del av ansvaret för att förvalta vår kultur- och närmiljö på ett varsamt och respektfullt
sätt, vilket står klart och tydligt i kulturmiljölagens första paragraf. Här presenteras ett antal centrala instanser och myndigheter
som har ansvar för kulturmiljöskyddet i Sverige. De stödjer sig i sin tur på olika lagar och lagrum, beroende på vilket ansvar de har.

K-märkt?
Det finns ingen lag eller förordning som använder begreppet K-märkt om en byggnad, anläggning eller ett område. Uttrycket ska brukas
som ett allmänt samlingsbegrepp för de olika former av skydd som finns för kulturmiljöer. Detta kan till exempel gälla en byggnad med
skydd i en kommunal detaljplan, ett byggnadsminne enligt kulturmiljölagen, ett kulturreservat, ett statligt byggnadsminne eller ett riksintresse för kulturmiljövården.

Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet är en nationell instans med ansvar för frågor som gäller kulturmiljön och kulturarvet. Myndigheten sorterar under
kulturdepartementet, med uppdrag fastställt av regeringen. Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i landet och
är också det centrala expertorganet i frågor kring kulturmiljölagen.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är statens förlängda arm och den myndighet som har ansvaret för tillämpningen av kulturmiljölagen när det gäller samhällsplanering och tillsyn över kulturmiljövården i länet. Man ger råd, information och lämnar olika former av tillstånd. Exempel är tillstånd
för ingrepp i fornlämning eller fornlämningsområde och beslut om fornlämningsområdets storlek. Länsstyrelsen tar emot anmälan om
skada på fornlämning och beslutar om arkeologiska utgrävningar. Man hanterar även tillstånd kring kyrkor och byggnadsminnen enligt
kulturmiljölagen. Länsstyrelsen förmedlar också bidrag för vård och underhåll av länets kulturmiljöer och bevakar landets riksintressen
enligt miljöbalken.

Länsmuseerna
Länsmuseerna samlar, förvaltar och förmedlar kunskap om kulturmiljön genom utställningar och pedagogisk verksamhet. De agerar ofta
expertråd för länsstyrelserna och kommunerna i frågor om kulturhistoriska värden.

Kommunerna
Landets kommuner ansvarar för den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen. I samhällsplaneringen ligger ett stort ansvar att visa
varsamhet och hänsyn till både kulturmiljöer och kommunens miljö i sin helhet.
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Lagstiftning
Kulturmiljölagen

Plan- och bygglagen

Kulturmiljölagen inleder med att klargöra att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas
av alla: såväl enskilda som myndigheter är skyldiga att visa hänsyn och
aktsamhet mot kulturmiljön. I lagen finns bestämmelser om ortnamn,
fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. Ärenden enligt kulturmiljölagen handläggs av staten genom Riksantikvarieämbetet
och länsstyrelsen. Även länsmuseerna bevakar och hanterar området.

Plan- och bygglagen reglerar planläggning och byggnadslov. Lagen ställer krav på fastighetsägaren att underhålla sin
fastighet och att visa varsamhet och hänsyn till kulturhistoriska värden. Dessa krav gäller vid alla tillfällen för alla typer
av byggnader, även när det inte krävs bygglov. Plan- och
bygglagen innehåller även förbud mot förvanskning av särskilt värdefulla byggnader. Vid planläggning ger lagen möjlighet för kommunen att skydda kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse genom specifika planbestämmelser.

Fornminnen har ett starkt skydd i kulturmiljölagen. Är de från tiden
före 1850 betraktas de som fornlämningar, medan yngre lämningar
klassas som övrig kulturhistorisk lämning. Länsstyrelsen kan klassa
dessa som fornlämningar om de anses ha högt kulturhistoriskt värde.
Samma myndighet beslutar om krav på arkeologisk undersökning och
bedömer hur bevarandet ska avvägas mot samhällsintresset vid en
eventuell exploatering.
En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller ingår i ett byggelseområde med ett sådant värde kan förklaras som byggnadsminne av länsstyrelsen. Det kan även gälla parker, trädgårdar och
andra anläggningar. Detta innebär ett bevarande för framtiden. För
varje byggnadsminne upprättas särskilda skyddsföreskrifter för både
exteriör och interiör, och länsstyrelsen handlägger eventuella tillstånd
till ändringar. Vem som helst kan väcka frågan om byggnadsminnesförklaring. Länsstyrelsen beslutar och utövar tillsyn. Den som äger ett
byggnadsminne har möjlighet att ansöka om bidrag för merkostnader
som kan uppkomma vid till exempel en restaurering. Det finns cirka
2 200 byggnadsminnen i Sverige.
Det finns även statliga byggnadsminnen. Det är byggnader och anläggningar som ägs av staten och berättar om den statliga förvaltningens
historia, till exempel kungliga slott, domstolar, försvarsanläggningar,
broar, fyrar och järnvägsmiljöer. Regeringen beslutar om statliga byggnadsminnen, varav det finns ungefär 260 i Sverige.
Enligt kulturmiljölagen har Svenska kyrkans kyrkobyggnader ett automatiskt lagskydd enligt denna lag om de är uppförda före 1940. Det
kan även gälla senare uppförda byggnader om de har till exempel kulturhistoriska eller arkitektoniska värden. Detta prövas av länsstyrelsen.

Miljöbalken – riksintressen
Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling
som innebär att nu levande och kommande generationer
ska kunna bo och verka i en god och hälsosam miljö. Lagen ska tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer
skyddas och vårdas. Den kräver dock ett kommunalt ansvar
genom plan- och bygglagen. Även länsstyrelsen har som
uppgift att bevaka att miljöerna inte utsätts för påtaglig
skada. Sverige har ungefär 1 700 riksintressen för kulturmiljövården, vilka bedöms vara av nationellt intresse. Syftet
med dessa kulturmiljöer är att de ska presentera en samlad
och bred bild av historien.

Natur- och kulturreservat
Ett naturreservat är ett område med höga naturvärden när
det gäller till exempel flora, fauna, geologi, rekreation och
upplevelser. Senare har även kulturreservatet tillkommit
för att möjliggöra vård och bevarande av kulturpräglade
områden där både natur- och kulturmiljövärden skyddas.
Utöver marker, lämningar, byggnader och anläggningar kan
kulturreservatet innefatta värden som verksamheter, traditioner och kunskaper. Natur- och kulturreservat skyddas
genom miljöbalken. Ett natur- eller kulturreservat kan upprättas av både kommuner och länsstyrelser. De senare är
också den högste förvaltaren av dem.
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Det förekom att äldre fönster återanvändes när man
förr i tiden byggde nytt, som här på ett dubbelhus i
Fjälebro från omkring 1850. Till vänster ett fönster
från 1700-talet, till höger ett från 1800-talet.

Gälov

Kulturlandskapet

L

andskapet på Tjörn har brukats och använts i tusentals år.
Det är svårt att hitta en del av ön som inte tidigare nyttjats
på något sätt, vare sig det handlar om tillfälliga boplatser
för samlare och jägare eller permanenta bostäder och jordbruk.
Ett kulturlandskap är påverkat av människan genom till exempel upptrampade stigar och anlagda vägar, odling, djurhållning,
skogsbruk, stenbrytning och industriell verksamhet. Var man än
befinner sig på Tjörn kan man finna mänskliga spår i landskapet.
Dessa berättar om kontinuiteten i vår historia och hjälper oss
att vara medvetna och varsamma när vi ska göra förändringar i
miljö och bebyggelse.
Kulturlandskapet är inte något statiskt tillstånd. På Tjörn berättar kulturlandskapen i stor utsträckning om hur jordbruket
format landskapet med de vidsträckta gärdesgårdarna, de små,
men väl utnyttjade lyckorna i bergsskrevorna och de öppna och
röjda åkrarna i dalgångarna. Det handlar om betande djur i hagar, om slåtterängar, om ett medvetet skogsbruk. Det handlar
också om att sprida kunskap om den flora som finns kring gamla gårdar, om växter och träd som nyttjats av människan men
som idag förlorat sitt sammanhang. Risken är överhängande att
områden som förr hållits öppna genom ett aktivt jordbruk växer igen när jordbruken avvecklas. Stora delar av Tjörns skogar
växer på gammal åkermark, och ön som så länge definierades
av de kala gråa bergen började vid förra sekelskiftet täckas av
tall- och granplanteringar.
Före skogsplanteringarnas tid fanns det självklart skog på ön,
men under hundratals år hade den skövlats genom människans
behov av virke och ved – den energikrävande trankokerinäringen
slukade stora mängder timmer. Det finns reseanteckningar
från 1700- och 1800-talen där ön beskrivs som nästan helt i
avsaknad av större skogspartier. Undantaget var Mjörn, där det
fanns gott om lövträd.
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Sjömärken på kobbar och skär, riktmärken på land och andra
nödvändiga markeringar för sjöfarten är en del av kulturlandskapet. Även spår av gamla tilläggsplatser, bryggor och stenpirar
är en del av det maritima arvet. Det har präglat kustlinjen och
skapat ett kulturlandskap genom både bebyggelse, jordbruk
och verksamheter vid strandlinjerna. Ibland sägs det att havet
är fiskarens åker. På Tjörn, där fisket och fraktfarten haft stor
betydelse för både yrkesfiskaren, strandsittaren och för bondens husbehov är lämningarna en viktig del av det historiska
och samtida kulturlandskapet.
Ansvaret för kulturlandskapet har vi alla gemensamt. Även om
markägarna bär huvudansvaret har både de och allmänheten
en stor nytta och glädje av en god kunskap om sin närmiljö.
Stöd finns hos kommunen, länsstyrelsen, museerna, hushållningssällskapen, naturskydds- och hembygdsföreningarna.
Lagstiftningen för skydd av landskapet finns i miljöbalken och
plan- och bygglagen. Natur- och kulturreservat, strandskydd,
Natura 2000, naturminne, djur- och växtskyddsområde och nationalpark är olika former av definierade skydd av natur- och
kulturvärden i landskapet. Kommunen kan med stöd av miljöbalken upprätta kommunala naturreservat och naturminnen,
medan länsstyrelsen vanligtvis hanterar frågan. Länsstyrelsen
kan ge delar av skogsområden och jordbruksmark skydd som
biotopskyddsområden. Vissa biotoper på jordbruksmark omfattas dock av det generella skyddet, till exempel alléer, stenmurar,
odlingsrösen och åkerholmar. 2011 ratificerade Sverige den Europeiska Landskapskonventionen, vilket innebär ett ansvar att
förbättra skydd, förvaltning och planering av våra landskap.
Det är viktigt att arbeta lokalt för kulturlandskapet. Byalag och
samhälls-, naturskydds-, hembygds- och vägföreningar bör söka
kunskap om sin omgivning och hjälpa till att bevara, utveckla
och sköta våra kulturlandskap med allt vad det innebär.

Kulturlandskap i Fjälebro.

Väg till småbåtshamnen i Toröd.

Fornminnen och arkeologi
Fornminnen definieras enligt kulturmiljölagen som en fysisk
lämning av mänsklig verksamhet som är varaktigt övergiven.
Fornlämningar är alltså mer än bara yxor och gravrösen. Det kan
vara rester av bebyggelse, verksamheter och maritima lämningar, som till exempel skeppsvrak. På Tjörn har på senare tid gjorts
en del utgrävningar i samband med planläggning och vägdragning. Bilden av det förhistoriska Tjörn börjar klarna allteftersom
tiden går.
På Tjörn finns lämningar från hela det historiska registret, från
den tidiga stenålderns redskap till 1800-talets industriella verksamheter. En av landets äldsta boplatser finns i Tosskärr vid
Tuveslätt utanför Rönnäng, där lämningar från tidig stenålder
(kring 10 000 år sedan) har hittats i form av enkla flintredskap.
På Tjörn finns spår av flera stenåldersboplatser, men få har undersökts. Utöver boplatser finns ett antal gravhus från stenåldern, varav dösen på Dösevägen mellan Valla och Bräcke är det
mest tillgängliga. Spåren från bronsåldern (1500–500 f.Kr.), ett
stort antal gravrösen och över 5 000 hällristningar, varav skålgropar dominerar, är lättare att se och finns utspridda över hela
ön. Kring Valla och på östra Tjörn är det också vanligt med figurristningar.
Från järnåldern (500 f.Kr.–1000 e.Kr.) finns färre lämningar kvar
jämfört med bronsåldern, men två av dem är närmast monumentala, gravfälten i Pilane och vid Svanvik. Spår av fornborgar
finns också från denna tid, och en runsten i Rävsal.
Under medeltiden (1000–1500 e.Kr.) byggdes ett antal kyrkor.
Ingen finns kvar idag, men platserna och namnen för flera av
dagens kyrkor är desamma (Valla, Stenkyrka och Klövedal).
Klädesholmen började befolkas på medeltiden, och det är
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inte otänkbart att även andra fiskelägen och stränder började
få både helårs- och säsongsbosättningar under denna period.
Runt om på Tjörn och särskilt på öarna utanför Klövedal finns
lämningar av byggnader från medeltiden, så kallade tomtningar. Det är runda eller rektangulära grupperingar av stenar som
markerar vägglivet för enklare hus. Flera av de idag befintliga
gårdarna på Tjörn har en historik som genom till exempel Biskop Eysteins jordebok från 1388 kan styrka sin existens som
grundlagd på medeltiden. Många har också kvar en placering
som kan överensstämma med det medeltida läget. Poängteras
bör att inga byggnader från medeltiden finns kvar på Tjörn.
Från de senaste 500 åren finns tillgängliga och tydliga lämningar, mestadels efter bebyggelse och verksamheter. Till dessa ska
räknas rester från de hundratals kvarnar som en gång i tiden
fanns på Tjörn, samt lämningar från de fiskberedningsindustrier
som en gång i tiden bearbetade fiskarnas fångster. Sillsalterier
och trankokerier låg tätt i och omkring fiskelägena och på holmar runt Tjörn. Maritima lämningar som till exempel fartygsvrak, stenbryggor och sjömärken kan man ofta finna parallellt
med övergivna fiskelägen, bosättningar och beredningsverksamheter. Maritima lämningar finns även kring farvatten, rev
och tilläggsplatser.
Hittar man något som kan vara en fornlämning ska man höra
av sig till Bohusläns museum eller till länsstyrelsens kulturmiljöenhet i Göteborg. Skulle det visa sig vara en fornlämning fattar
länsstyrelsen beslut om att den ska införas i fornlämningsregistret och därmed bli skyddad enligt kulturmiljölagen. Information
om landets fornminnen och hela registret finns tillgängligt genom Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök, www.fmis.raa.se.

Runddös vid Dösevägen mellan Styrdal och Valla kyrka.

Fornlämningstyper på Tjörn
RÖSE
HÖG
HÄLLRISTNING
STENSÄTTNING
DÖS

SKEPPSSÄTTNING

GÅNGGRIFT

DOMARRING

HÄLLKISTA

YNGRE STENÅLDERN
4000 f.Kr. – 1700 f.Kr.

4000 f.Kr.

3000 f.Kr.

2000 f.Kr.

REST STEN
BRONSÅLDERN
1700 f.Kr. – 520 f.Kr.

1000 f.Kr.

JÄRNÅLDERN
520 f.Kr. – 1042 e.Kr.

0

1042 e.Kr.

Boplatser
Människor har levt och verkat på Tjörn kontinuerligt under mycket lång tid. Lämningar från stenåldern (äldre och yngre) är lättast att
identifiera. Slagen flinta kan bekräfta att det har levt människor på fyndplatsen. Boplatser från brons- och järnåldern är i regel svårare
att precisera.

Maritima lämningar
I Sverige finns ett välbevarat maritimt kulturarv, både under och ovan vattnet. Man har funnit allt från stora välkända lämningar från
1600-talet (till exempel regalskeppet Vasa) till rester av hamnar, kulturlager, fartyg i olika former, stenpirar, sjömärken och verksamheter
med frakt, fiske och fiskberedning som syfte. På Tjörn, som har en lång kontinuitet när det gäller både fiske och fraktfart, finns en stor
mängd maritima lämningar, både på land och i havet. En direkt koppling mellan bebyggelse och lämningar på land och i havet medför
att även platser, byggnader och andra lämningar kan vara av intresse för marinarkeologin. Det råder stor brist på kunskap om marinarkeologiska lämningar, på grund av att man inte genomfört systematiska inventeringar av vattenområden. Det är dock troligt att det finns
fler fasta fornlämningar under vatten än vad som är känt. Länsstyrelsen kan därför kräva marinarkeologisk förundersökning vid exempelvis arbete i vatten eller planläggning av vattenområden.

Kokgropar, stolphål och annat som kan gömma sig i marken
Fornåkrar, stolphål, härdar, kokgropar jämte andra kulturlager, som lämningar av porslin, ben och andra organiska material, kan dölja sig
vid eller under markytan. Finns det övriga lämningar i närheten, som boplatser och gravar, är det möjligt att det även finns gömda spår
av mänsklig aktivitet i närheten.
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Gånggrift
Dös
Resta stenhällar skapar en stenkammare på vilken
ett stenblock lagts. Gravtypen blev vanlig under äldre
delen av yngre stenåldern.

Röse
Gravtypen är ofta rund, med mycket varierad storlek och består
av lagda stenar i hög. Oftast uppförd för en person. Ensamliggande gravar kan dateras till bronsåldern, medan gravfälten
härrör från järnåldern.

En stenkammargrav från yngre stenåldern som till en början
hade en oval form, sedan T-formad, uppbyggd av stenhällar
och block. Ofta helt eller delvis nedgrävd. Användes kontinuerligt för begravningar.

Hällkista
En stenkammargrav, likt gånggriften, från yngre stenåldern. Ofta
rektangulär i grunden med flera rum. Gravtypen var vanlig även
under tidig bronsålder.

Hög

Skeppssättning

Gravtypen varierar, likt röset, i storlek. Oftast avsedd för en
person. Kan ligga isolerad eller samlad i gravfält. Gravarna är helt
täckta av jord och förekommer från brons- till järnålder.

Resta stenar som formar konturen av ett skepp. Nyttjades för en eller
flera personer och kan ligga isolerade eller inom gravfält. Dateras till
brons- och järnålder.
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Stensättning

Domarring

En flack gravtyp som blandar sten och jord och som kan variera
i storlek och form. Kan vara friliggande, men är oftast samlad till
mindre eller större gravfält. Vanlig från bronsålderns senare del
till järnålderns slut.

Stenar satta i en ring, i vilken en eller flera personer ligger begravda. Ibland ensamliggande, men oftast ordnade i grupp på ett
gravfält. Typen härrör framför allt från järnåldern.

Rest sten

Hällristning

Kallas även bautasten och markerar både grav under jord och
monument utan gravsättning. Ofta ordnade i mindre eller större
grupperingar och daterar sig från järnåldern.

Ristningarna kan variera från urgröpta hål och skålgropar på hällar
och stenar till bildristningar med illustrerade skepp, människor,
djur, cirklar och dylika former. Hällristningarna härrör från bronsåldern.
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Bleket
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Bebyggelsestrukturer
Fiskeläget
Fiskeläget är en av de mest karaktäristiska bebyggelsemiljöerna
i Bohuslän. Kunskapen om hur samhällen som Åstol, Klädesholmen och Kyrkesund vuxit fram blir tillgänglig för alla som rör
sig i miljön. Samhällenas bebyggelseutveckling är tydlig, då
fiskeläget alltid har sitt ursprung vid strand- eller kajkant. Det
var ofta kronan som ägde marken. Den som byggde fick också
tillstånd att uppföra ett hus, skattelättnader och ibland också
pengar till både hus- och bryggbygge. Huset placerades med
hänsyn till platsens förutsättningar och anpassade sig till marken, i relation till vind, vatten och till fri rörlighet mellan husen. I fiskelägena slingrar sig vägar och stigar mellan husen,
och det har inte funnits någon övergripande planering med
undantag av platsens egna förutsättningar. Därför blir det
också tydligt i dessa samhällen hur senare bebyggelse istället
placeras efter en genomgående tanke. Denna tar hänsyn till
rörlighet, tillgänglighet till vägar och tydligare gränsdragningar,
i jämförelse med den tätare och mer heterogena ordningen hos
fiskelägenas äldsta byggnadsbestånd.

Den agrara bebyggelsen
I Sverige kom storskiftet under slutet av 1700-talet, enskiftet
som trädde i kraft 1803 och särskilt laga skiftet 1827 att få omfattande inflytande på hur byarna lokaliserades och hur odlingsmarkerna fördelades och nyttjades. Skiftena hade som syfte att
verka för ett bättre markutnyttjande med högre avkastning på
skördarna. På så sätt skulle förhållandena hos allmogen förbättras och staten få ökade skatteintäkter.
Merparten av de omfattande laga skiftena på Tjörn ägde rum
vid mitten av 1800-talet, samtidigt som befolkningen också ökade i antal som följd av ett förbättrat fiske och jordbruk och ett
förändrat byggnadsskick. Byarna sprängdes, och i den gamla
bykärnan blev i bästa fall en eller ett par gårdar kvar. Dock skiftades gårdarna inte alltid ut kring inägorna, som i exemplet Fjä-
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lebro, utan det var också vanligt att de lades längs en väg, på en
sluttning eller liknande obrukbar jordbruksmark (impediment).
Man kan kalla dessa bebyggelsestrukturer på Tjörn för radbyar,
men uttrycket bör användas i huvudsak när mangårdshusen ligger tätt bredvid varandra, direkt mot vägen. Dock var det inte
ovanligt att gårdarna skiftades så att de låg längs vägen, men
inte så tätt som tidigare. Det finns många exempel på tjörnska
radbyar, bland andra Halsbäck och Hjälteby Övre, medan Bråland och Tyfta kan illustrera hur bebyggelsen placerades längs
en väg och på impediment.
Utöver bybildningar var det i äldre tider vanligt med ensamgårdar som låg i sprickor och dalar runt om på Tjörn. Det karaktäriserar stora delar av ön och har så gjort under många decennier.
Att ordna gårdar tätt, i en by, har inte alltid varit en självklarhet
på Tjörn, och det skedde i regel först vid befolkningstillväxten
under tiden kring och efter 1700-talet. Människorna som bodde i ensamgårdar livnärde sig som de flesta andra genom olika
inkomstkällor där jordbruk tillsammans med hantverk och fiske var en vanlig kombination. Eftersom laga skiftet inte hade
så stor påverkan på läget för dessa ensamgårdar så är det inte
ovanligt att de har kvar sin placering från tiden före skiftena.
Därför är de ofta representativa för hur en gårdsmiljö på Tjörn
utformades i landskapet före det industrialiserade jordbruket.
Det förekom också att man ordnade gårdsmiljön så att den skapade ett slutet rum framför mangårdsbyggnaden. Kringbyggda
gårdar är vanliga i södra Sverige, upp mot Halland och södra
Bohuslän. Det finns ett fåtal kringbyggda gårdar kvar på Tjörn
(till exempel i Fjälebro, Höviksnäs och Säby), men det är inte
ovanligt att hitta spår av den kringbyggda gårdsformen kring
mangårds- och ekonomibyggnader. I dag är det vanligast med
öppna gårdar där ladugården står parallellt eller i vinkel med
mangårdsbyggnaden. Denna förändring från slutna till öppna
gårdar började i och med laga skiftet och blev allt vanligare under 1900-talet.

Hustyper och arkitektur

H

ur ser husen ut på Tjörn och i vilka miljöer finns de? Det
är ingen enkel fråga och det finns inga enkla svar. Det är
farligt att generalisera och ge ett allmängiltigt besked om
hur en byggnadstyp ”ska” se ut, vilket kan utesluta vissa variationer och ge en förenklad bild. Men i ett kulturmiljöprogram är
det dock nödvändigt att försöka göra just detta. Man ska då vara
medveten om att beskrivningen av till exempel en byggnadsstil
som det västsvenska dubbelhuset, som återfinns i en mängd olika variationer i Bohuslän och på Tjörn, till viss del är förenklad.
Men målsättningen är en sammanfattning av det generella
byggnadsskick som gör huset just till ett västsvenskt dubbelt
hus.

Delar av centrala Skärhamn.
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I kulturmiljöprogrammet finns hänvisningar till alla möjliga
sorters byggnadstyper och bebyggelsestrukturer. Det är inte
en allmänt spridd kännedom. Det här avsnittet ska försöka ge
en grundläggande kunskap om Tjörns historiska och samtida
bebyggelse- och byggnadstyper. Vissa av dem finns inte längre kvar på Tjörn, och av andra finns bara ett fåtal. En del är så
allmänna och återkommande att det kan vara svårt att se något
värde i dem. Men inom kulturmiljövården har historien bevisat
att det kommer en tid då även det banala och allmänna blir föremål för varsamhet och skydd.

Ryggås- och stenstuga
Byggnadstyperna har varit vanliga både i fiskelägen, byar och vid
stränder, men framför allt på utmarkerna, de så kallade ”hamnerna”. Det var de allra fattigaste som fick bygga ett hus där av
vad som fanns att tillgå. Stugorna karaktäriseras av den låga höjden och enkla framtoningen. Båda byggnadstyperna har i regel
bara ett rum och en murstock. Ryggåsstugan kunde ibland ha

ytterligare ett rum. Eftersom glas var dyrt och beskattat mellan
1743 och 1810 så fanns det sällan mer än något enstaka fönster.
Ursprungligen fanns bara en öppning i taket. På Säby ö finns
en restaurerad stenstuga och på Bräcke hembygdsmuseum en
ditflyttad ryggåsstuga. Dessa två är de sista i sitt slag på Tjörn.

Högloftsstuga
Byggnaden består av en låg ryggåsstuga i mitten som bostadsdel, omgiven på en eller båda gavlarna av lofthus, vilka användes som nyttobyggnader. Nivåskillnaden mellan ryggåsstugan
och loftstugorna ger byggnadstypen dess karaktäristiska utseende. Vilken typ av byggteknik som användes vid uppförande av
en högloftsstuga är osäkert, men eftersom trä varit det domine-

rande byggmaterialet historiskt på Tjörn är det troligt att man
använt både timmer- och skiftesverksteknik. Byggnadstypen
har varit vanligast i Halland, Småland, Blekinge och Skåne men
sträckte sig förr upp till södra Bohuslän. Det finns inga högloftsstugor kvar på Tjörn.
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Framkammarstuga
Byggnadstypen kan beskrivas som en enkelstuga med ytterligare en kammare på längden, det vill säga en förstuga som leder
in till storstuga och vidare till två kammare i fil. I äldre kartmaterial, framför allt i de mycket informativa laga skifteskartorna, blir
det tydligt att byggnadstypen var mycket utbredd och populär
på Tjörn. Den har dock försvunnit nästan helt. En större framkammarstuga i två hela våningar från 1800-talets början finns

att besöka på Säby (Säbygården). Utöver denna och dess syskonbyggnad på Stordal är de övriga framkammarstugorna både
få och lägre. De har mezzaninvåning (förhöjt väggliv vilket ger
möjlighet till en inredningsbar vind) ovanpå bottenvåningen, är
kortare och har ett mindre antal fönsteröppningar än framkammarstugorna på Säby och Stordal.

Enkelstuga och enkelhus
Byggnadstyperna har till synes alltid varit populära på Tjörn och
det finns ett stort antal kvar. De är en av de mest grundläggande
byggnadstyper som utöver en eventuell veranda i kombination
med förstuga karaktäriseras av variationer av en enkel planlösning med stuga och kammare i fil. Stugan med eldstaden var
det primära rummet. Det finns många variationer av byggnadstypen med till exempel utanpåliggande trapphus samt glasade
och snidade verandor. Byggnaden uppfördes ofta med mezzaninvåning från och med 1800-talets slut, vilket tillsammans med frontespis eller förhöjt
fasadliv gav möjlighet att inreda även vinden.
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Parallellt med att vinden fick en ny funktion förhöjdes ofta torpargrunden och gav plats till en källare, inte sällan till stor del
ovan mark, vilket ger byggnaden ett mycket karaktäristiskt utseende. Denna lite större enkelstuga, med delvis inredd vind och
ibland källare, kallas ofta enkelhus lokalt. I kulturmiljöprogrammet görs skillnaden mellan de båda begreppen beroende på
husets storlek och arkitektoniska uttryck.

Parstuga
I övriga landet har parstugan varit mycket vanlig. I många fall
har denna typ av byggnad fått karaktärisera ett typiskt svenskt
äldre bostadshus. Men i Bohuslän och på Tjörn har byggnadstypen aldrig varit särskilt allmän. Parstugan har en centrerad in-

gång med ett rum på vardera sidan. Det förekommer variationer
med påbyggnader och rumsindelningar. På Tjörn finns ett fåtal
hus som skulle kunna definieras som parstugor, varav det gamla
gästgiveriet längst ner i Halsbäck är det mest karaktäristiska.

Dubbelhus och det västsvenska dubbelhuset
Variationer på hus i dubbel bredd finns över hela Sverige och
har förekommit i Bohuslän sedan 1700-talet, då prästgårdar
tog efter stormaktstidens stilideal med dubbla rumsfiler. Under
slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet blev det dock
vanligt att allmogen började bygga hus efter samma ideal. På
Tjörn blev det efter genomfört laga skifte regel att de utskiftade gårdarna uppfördes antingen i enkel eller dubbel bredd
(enkel- eller dubbelhus). Under de senare två decennierna av
1800-talet och fram till 1930 präglades dubbelhusen ofta av

den schweizerstil (beskriven som snickarglädje) som var vanlig i hela Sverige. Oftast beskrivs det västsvenska dubbelhuset
som fyra rum ordnade kring en murstock med entré på en av
långsidorna, vanligen med mezzaninvåning och hög stengrund.
Det ska dock poängteras att det inte finns någon entydig definition av begreppet västsvenskt dubbelhus. Våningsantal, takkonstruktion, fönstersättning, grund och källare, rumsindelning,
entréns placering och så vidare kan variera i stor utsträckning.
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Salsbyggnad
Byggnadstypen är besläktad med parstugan, vars symmetri
återkommer i salsbyggnaden. Den är ofta bredare än djup med
en välmarkerad, symmetriskt placerad entré på långsidan. Själ-

Funkis och folkhem
Omkring 1930 genomfördes ett paradigmskifte inom byggandet
i hela landet, med stöd av egnahemsrörelsen och statliga byggnadsbidrag. Stilmässigt kom funktionalismens formspråk att få
stort genomslag både på landsbygden och i städerna. Byggandet blev mer standardiserat. Husen fick puts eller kläddes med
enklare träpanel. De fick per-
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va salen är placerad mitt i den ofta sexdelade planlösningen.
Byggnadstypen har sina rötter i mangårdsbyggnaderna vid herrgårdar och säterier. På Tjörn är mangårdsbyggnaden på Sundsby
säteri och Lilldals läkarbostad i Kållekärr goda representanter.

spektivfönster och plattare tak. Utsmyckningarna försvann. Hus
i denna stil blev vanliga överallt på Tjörn.

Fritidshus
Det blev vanligt att bygga så kallade sportstugor med närhet till
naturen runt om i landet under 1900-talets första årtionden,
men det skulle dröja innan fritidshusen (som de började kal�las under 1940-talet) kom till Tjörn. De tjörnska fritidshusen är
i regel uppförda från 1950-talet in på 1970-talet och är oftast
modulbyggen från typhustillverkare, uppförda i områden som
planlagts för fritidsboende. Storleken varierar mellan 30 och 70

kvadratmeter och någon generell planlösning finns inte. De är
oftast byggda i en våning, med eller utan källare, med stående
eller liggande träpanel. Taken kan ha ett varierat material, tegel,
asbestcement, papp och plåt.

Katalog- och familjevilla
Under efterkrigstiden standardiserades byggandet i Sverige.
Regionala byggtraditioner marginaliserades och kom sällan
till uttryck. I tätorterna på Tjörn är typhus från 1950-talet och
framåt, med en bred variation i materialvalen, vanliga. Oftast
är det bara färgsättningen som har anpassats
till den lokala traditionen, men det är också
möjligt att i fiskelägena se typhus som anpassats till omgivningen genom grundläggning,
storlek och taklutning.
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Ladugård
Jordbruket har spelat en stor roll för tjörnborna, men det har
sällan varit den enda inkomstkällan för hushållen. Människor
försörjde sig genom jordbruk, fiske och hantverk. Ladugården
byggdes därför i proportion till sin betydelse för hushållet och
var ofta ganska liten. Efter laga skifte under 1800-talet röjdes
stora delar av utmarkerna. Man fick tillgång till förbättrade
redskap och de enskilda jordbruken växte. Ekonomibyggnaderna blev större, men de bönder som inte förlitade sig helt på

Halsbäck

jordbruket behöll sina små ladugårdar. Timrade ladugårdar var
vanligare förr. Oftast timrades bara fähusdelen, medan resten
uppfördes i stolpvirkeskonstruktion. Ladan låg oftast nära boningshuset, inte sällan parallellt, ofta i vinkel eller arrangerad på
annat sätt för att skapa ett slutet gårdsutrymme. När jordbruket
blev effektivare och mer storskaligt placerades ekonomibyggnaderna efter funktion, mer sällan i en tät och samlad struktur.

Säby

Källarvind
Källarvinden är en byggnadstyp som är mycket vanlig på Tjörn
och i Bohuslän. Den fungerar både som jordkällare och förråd.
Därför är källardelen ofta delvis nedgrävd, inte sällan i en slutt-

Djupvik
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ning, och försedd med en dörröppning. Påbyggnaden är ofta ett
sadeltak med låga fasadliv och en dörröppning på gaveln.

Djupvik

Sjöbod
En sjöbod är i regel en enkel byggnad vid kaj eller brygga, en panelbeklädd stolpverks- eller timmerkonstruktion med sadeltak
täckt av tegelpannor, plåt, papp eller asbestcementsektioner.
Markbeläggningen kan variera mellan gjuten grund och naturstensgrund. Boden kan också helt eller delvis stå på plintar,
stenar eller stenkistor, helt och hållet på land, delvis eller helt

i vatten. Färgsättningen är i regel faluröd, men det finns även
vita och gula bodar. Dörrar, foder, vindskivor, fönster och andra
byggnadsdetaljer färgas ibland med accentfärger som svart och
vitt. Antalet dörrar och fönster och placeringen varierar, men i
regel är de ordnade med kortsidan mot brygga och vatten.

Bleket

Magasin
Magasinen på till exempel Klädesholmen, Härön och i Skärhamn är unika i Bohuslän. På grund av fraktfarten och konservindustrin fick några orter på Tjörn både regional och nationell
betydelse. Dessa näringar krävde ett stort utrymme vid kajerna.
Ett magasin kan beskrivas som en blandning av sjöbod och ladugård. Det är en stor högrest byggnad i stolp- eller regelverkskon-

struktion i en eller två våningar, klädda i lock- eller locklistpanel,
plåt- eller asbestcementskivor. Grunden kan ligga både på land
och delvis ute i vattnet. Fasadöppningarna är koncentrerade
mot den kort- eller långsida som ligger närmast kajen och sadeltaken är täckta med varierade material som takpannor, asbestcementsektioner, plåt eller papp.

Klädesholmen
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Skolor och lärarbostäder
Under den senare hälften av 1800-talet fick Sverige en allmän
skolplikt och skolor började byggas i och kring kommunens byar,
orter och fiskelägen. Ofta inrymde byggnaden både lärarbostad
och utrymme för undervisning. Det finns en mängd gamla skolbyggnader på Tjörn. I våra äldre tätorter visar skolor av olika
ålder hur samhällena vuxit och krävt alltmer utrymme. Därför

Lärarbostad

kan det vara svårt att exakt definiera en skolbyggnad. De särskiljer sig oftast genom husets storlek, fönstrens placering och
storlek och ibland entréns placering. De flesta av de äldre skolbyggnaderna har idag byggts om till bostäder eller fått en annan
funktion.

Klädesholmen

Samlingslokaler, frikyrkor, utedass och kvarnar
Framför allt i fiskelägena finns byggnader som uppförts specifikt
som frikyrkor, men också ett antal ombyggda hus av olika slag,
till exempel konservfabriker, som fått en ny användning som just
frikyrka. Samlingslokaler med anknytning till nykterhetsrörelsen
finns spridda över ön, ofta i byar av central betydelse, till exempel Hjälteby och Stockevik, eller nära viktiga vägar. Även om
funktionen idag kanske har ändrats till privatbostad är det ofta
relativt lätt att känna igen en före detta kyrka eller samlingslokal på byggnadens storlek, symmetriska uppbyggnad och stora
fönster.

Djupvik
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Utedass har sällan sin funktion kvar idag men finns ofta kvar i
gårdsbilden.
Väderkvarnar har funnits i hundratal på Tjörn. Idag finns bara en
handfull kvar. Två av dem, i Fjälebro och Stordal, ägs och förvaltas av Tjörns Hembygdsförening.

Lilla Askerön

Sjöbodar på Björholmen.

Byggnadsdetaljer
Byggnadsstomme
Det kan tyckas märkligt att trä under mycket lång tid varit det
dominerande byggnadsmaterialet på Tjörn. I de historiska källorna beskrivs gång på gång hur skogfattig ön var. Under de
stora sillperioderna hade i princip all skog på Tjörn blivit till
bränsle i den energikrävande trankokningen, och det är först
under 1900-talets första hälft som mycket av den skog vi ser i
dag planterades. Förklaringen ligger i att de gamla husen i stor
utsträckning uppfördes som en tidig variant av prefabrikation.
De beställdes av tjörnborna från skogsbönder och hantverkare i
skogsområden på Orust, på fastlandet och i vissa fall även uppifrån Norge. Timret fälldes på plats, restes enligt anvisningar från
beställaren och torkade något år innan det monterades ned för

Liggande timmer.
38

att till slut fraktas till Tjörn. Det var i bostadshusen som timmer
användes. I ladugårdar, magasin, källarvindar, sjöbodar och övriga ekonomibyggnader användes oftast mer materialeffektiva
byggnadssätt, som stolpverk. Det var dock relativt vanligt även
med timrade ekonomibyggnader långt tillbaka i tiden. I flera
äldre ekonomibyggnader på Tjörn, särskilt bland ladugårdar och
i den agrara miljön, är det vanligt att till exempel ladugården är
uppförd i en blandning av stolpverk och liggande timmer. Det
skulle dröja en bit in på 1900-talet innan den mer standardiserade regelverkskonstruktionen blev det dominerande byggnadssättet vid uppförande av bostadshus på Tjörn.

Asbestcementskivor och locklistpanel möts i ett hörn.

Kilsågad panel med breda locklister.

Fasad och panel
Fram till 1800-talets början var det ovanligt att allmogen klädde sina hus med träpanel. Det krävde både virke och verktyg
och det var en kostnad som de fattigaste inte hade råd med.
Det var vanligast att klä in sina ytterväggar med vad som fanns
tillgängligt, till exempel tång, torv, vrakvirke och liknande material. Men när allmogen fick tillgång till förbättrade sågar (till
exempel finbladiga ramsågar) började gemene man klä sina hus
med träpanel i större utsträckning än tidigare. I skiftet mellan
1700- och 1800-talet började sågarna bli regionalt tillgängliga,
och 1800-talet blev det århundrande då tjörnborna i allmänhet
började klä sina hus med träpanel. I slutet av 1800-talet hade
panelarkitekturen satt en stark prägel på uppfattningen om hur
ett hus på Tjörn och i Bohuslän borde se ut. Det är i många fall
så vi ser ett typiskt tjörnhus framför oss. I regel är panelen stående och det var den även då, antingen med jämnbreda brädor
omlott, så kallad lockpanel, eller med en list som lock över bredare brädor, så kallad locklistpanel. Där finns och har funnits variationer med liggande lösningar, fasad panel, spontade paneler
och en stor variation av profiler på de olika panellösningarna.
Under 1900-talets första årtionden började asbestcementskivorna bli vanliga som både fasad- och takbeklädnad på bostadsoch ekonomibyggnader. På Tjörn blev det populärt med ljusa
fasadskivor i fiskelägena, där en betydande andel både äldre
hus och nybyggnationer ända fram till asbestcementskivans
förbud 1976 kläddes in och blev en del av vårt lokala kultur-

arv. I Riksantikvarieämbetets beskrivning av riksintresset Åstol
poängteras att den stora andelen asbestcementskivbeklädda
bostadshus tillhör öns kulturhistoriska karaktär.
Under efterkrigstiden började träpanelen standardiseras. Den
gamla panelarkitekturen ersattes av en mer homogen lockpanel
där fasaderna i regel blev enhetliga och repetitiva, utan arkitektonisk utsmyckning och variation. Från 1960-talet ända fram till
i dag är det den vanligaste panelen bland nybyggen, även om
både den spontade panelen och locklistpanelen blivit allt oftare
förekommande vid nybyggen.
Tegel eller sten som fasadmaterial har aldrig varit populärt på
Tjörn. Utöver de så kallade stenstugorna som fattiga hushåll
var hänvisade till ända in på 1900-talets början och ett fåtal tegelhus från samma tid finns det knappt några äldre sten- eller
tegelhus på Tjörn. Inte heller puts är speciellt vanligt vid bostadsbyggande.
Plåt och plast har ibland använts som fasadmaterial på äldre bostadshus där träpanelen ersatts med panel i plåt eller plast för
att spara in på underhåll. Någon större kulturhistorisk tradition
av plåttak finns inte på Tjörn. Andra tillfällen där plåt eller plast
varit vanligt är som fasad- och takmaterial i ekonomibyggnader,
magasin och byggnader uppförda för industriella ändamål.
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Färg och färgsättning
Färgsättningen på de tjörnska husen följer i stort utvecklingen
som den sett ut i resten av landet. Fram till och med 1600-talet
var allmogens hus i regel omålade, men under 1700-talet började städernas panelklädda hus bemålas. Även de välbeställda
på landsbygden började färgsätta sina herrgårdar och säterier. Faluröd slamfärg blev standardfärgen i hela Sverige under
1800-talet och behöll sin ställning under nästan hela århundradet. Linoljefärgen kom då in i bilden och blev panelarkitekturens förstahandsval och den färgtyp som allra mest satt sin
prägel på Bohusläns kustsamhällen. På Tjörn är det linoljefärgen som lagt grunden till den färgsättning som karaktäriserar
både fiskelägena och boningshusen inåt land. De ljusa färgerna
dominerar, i huvudsak vitt, men också ljusare brytningar av grå
och gula nyanser är vanliga. Även andra kulörer har förekom-

mit, till exempel blått, gult, rött och grönt. Ofta har fasadfärgen
stått i kontrast mot färgsättningen av dörrar, fönster, foder och
andra detaljer. Karaktäristiskt för den traditionella bohuslänska
byggnadsstilen är en tredelad färgsättning med ett mot fasaden
kontrasterande fönster- och dörrfoder samt ytterligare en kontrast på dörrar och fönster. Där slamfärgen använts, vilket varit
vanligt på bostadsbebyggelse och ekonomibyggnader, är det
den faluröda som överlägset dominerat, då ofta med vitt som
kontrasterande färgsättning av till exempel fönster och vindskivor. Tjära har också använts, men då mestadels på bryggor och
vissa enklare ekonomibyggnader. Under efterkrigstiden blev det
vanligare med en mer varierad färgsättning. Utöver slam- och
linoljefärg har akrylat, alkyd och plastfärger blivit både vanliga
och dominerande.

Ljusmålad locklistpanel med tvåluftat sexglasfönster (så kallat empirefönster) i kromgrön accentkulör.

I fiskelägena finns inte bara vita hus. På Härön är både röda och gula hus vanliga.
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Fönster och verandor
För allmogen på Tjörn var fönster länge en modernitet som de
flesta inte hade råd med. Mellan 1743 och 1810 togs till exempel
ut en fönster- och dörrskatt, vilket berättar något om vilken lyxvara fönster var. Det är också en av förklaringarna till varför det
ofta bara fanns ett enstaka fönster, alternativt en lucka i taket,
på de ryggås-, höglofts- och stenstugor som många människor
på Tjörn bodde i. Tekniska genombrott under 1800-talet gjorde det så småningom möjligt att sänka priset på fönster. Detta
skedde i samband med att allt fler hade möjlighet att sätta trä-

panel på huset, måla och se till byggnadens arkitektur parallellt
med dess funktion. Det blev viktigt med symmetrisk placering
och färgsättning av fönster, vilket är tydligt framträdande i bebyggelsen på Tjörn och i Bohuslän. Något av det mest karaktäristiska för panelarkitekturen under slutet av 1800-talet och i
början av 1900-talet var nätta och luftiga verandor, så kallade
punschverandor. Fantasifull spröjsindelning, lövsågssnickerier,
olikfärgat glas och en hög nivå av snickarskicklighet har blivit ett
kännemärke hos verandorna i Bohuslän.

På Tjörn finns många verandor med detaljrik spröjsning.

Det blir alltmer sällsynt med äldre fönster på Tjörn. Här ett fönster
som fått nya beslag under 1900-talets senare hälft

Under 1900-talet byttes många fönster ut,
vilket gett åtskilliga hus ett förändrat uttryck.
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Grund
Under 1800-talets andra hälft kom den bohuslänska stenindustrin igång, och långt in på 1900-talet var det vanligt att man använde sig av jämna granitblock i grunderna till bostadshus och
ekonomibyggnader. Detta medförde också att det blev brukligt
att bygga källare under större delen av huset. Under 1800-talets
sista decennier och en bit in på 1900-talet blev det mer regel
än undantag att höja grunden så att det ibland innebar att hela

källaren låg ovan mark. Före 1800-talets stenindustri användes
i huvudsak natursten som fogades samman med kalkbruk. Den
så kallade torpargrunden var vanlig, men det uppfördes också
många grunder med så pass höjd att det fanns möjlighet att använda utrymmet till förvaring. Man brukade låta grunden stå
omålad, men det förekom också att man kalkade den vit eller
putsade den.

Kallmurad naturstensgrund ser man ofta på äldre byggnader, framförallt på ekonomibyggnader.

Huggen granit blev ett allt vanligare material under slutet av 1800-talet.

Det blev vanligt från slutet av 1800-talet att höja grunden så att källaren hamnade ovan mark.
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Taken
Sadeltak har utan tvekan varit den gängse takformen på Tjörn.
Vinkeln har varierat beroende på material, och under lång tid
har det varit vanligt att anpassa takvinkeln till takpannor av tegel eller betong (28–35 grader). Brutna tak blev vanliga en bit
in på 1900-talet, medan pulpet- och valmade tak är senare konstruktioner. Dock finns många äldre förråd, sjöbodar och andra
ekonomibyggnader med pulpettak kvar på Tjörn. Vid 1800-talets slut blev det vanligt att bygga frontespis på en av långsidorna för att bättre kunna utnyttja övervåningen. Detta mode
håller sig in i modern tid.
Idag är takpannor, asbestcementskivor i olika former, takpapp
och plåt de material som används på nästintill alla byggnader på
Tjörn. I gången tid förekom tång, torv, plank och vass också som

täckningsmaterial. De försvann dock i takt med att takpannor
av lertegel blev allmänt tillgängliga vid slutet av 1800-talet. Det
enkupiga takteglet blev således det dominerande valet av takmaterial. Under 1900-talet blev det gångbart med asbestskivor
(som shingel, i sinuskorrugerad eller korrugerad form) på både
bostadshus och ekonomibyggnader. Även plåt och takpapp blev
mer allmänt på all sorts bebyggelse, vilket också gav möjlighet
till en flackare taklutning. Tvåkupigt taktegel och betongpannor
har vuxit i popularitet och dominerar tydligt i nybyggnation,
medan det enkupiga lerteglet är det mest karaktäristiska takmaterialet i de äldre samhällena. Den typ av takplåt som försöker imitera ett tegelklätt tak har blivit alltmer populär, vilket inte
kan ses på annat sätt än oacceptabelt utifrån ett kulturmiljövårdande perspektiv.

Det enkupiga lerteglet får med tiden en svårslaget vacker yta.

Tak av asbestcementskivor blev vanliga på både bostadshus och ekonomibyggnader i mitten av 1900-talet.
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Trädgården
Trädgårdarna på Tjörn har i huvudsak använts för nyttoväxter
som spelat en betydande roll för självhushållningen. Både vid
gårdar och i fiskelägen odlade man kål, kryddor, grönsaker och
potatis i så kallade kålgårdar. I de små täta samhällena längs
kusten var det sällan några större ytor som kunde nyttjas, men

Frukt och bär odlades till husbehov.

Några större odlingar fick sällan plats mellan de tätt placerade husen.
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man försökte alltid använda vad som fanns att tillgå på bästa
tänkbara sätt. Man planterade även fruktträd och häckar. Prydnadsväxter som lupiner, pioner och riddarsporrar kom senare
och hänvisades oftast till rabatter.

Ekonomibyggnader med okantad träpanel, kallmurad grund
och enkupigt taktegel hörde förr till livsvillkoren för de flesta
på Tjörn. Här ett exempel på en liten ladugård på Hättan.

Riksintressen för kulturmiljövården

E

tt riksintresse för kulturmiljövården är ett område som är
unikt i Sverige. Det skyddas i lagen av miljöbalken med syftet att värna om miljön som helhet. Miljöbalken stadgar
att områden som är av riksintresse för kulturmiljövården ska

skyddas från åtgärder som kan medföra påtaglig skada. Länsstyrelserna bevakar riksintressena, men det ligger på kommunernas ansvar att beakta miljöbalkens regler vid till exempel
bygglov, planläggning och annan kommunal handläggning.

Fyra riksintressen för kulturmiljövården i Tjörns kommun
Pater Noster
Fyrplats. Ingår i kulturmiljöprogrammets helhetsmiljö Pater Noster (sidan 120).
Pilane
Fornlämningsmiljö. Ingår i kulturmiljöprogrammets helhetsmiljö Pilane (sidan 124).
Säby
Odlingslandskap, bebyggelse och bebyggelselämningar. Ingår i kulturmiljöprogrammets helhetsmiljö Säby och Säby ö (sidan 156).
Åstol
Fiskeläge. Ingår i kulturmiljöprogrammets helhetsmiljö Åstol (sidan 180).

Åstol
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Säby

Pater Noster

Pilane

Byggnadsminnen

E

n byggnad som i sig själv har eller ingår i ett bebyggelseområde med synnerligen högt kulturhistoriskt värde kan
förklaras som byggnadsminne av länsstyrelsen. I kulturmiljölagens tredje kapitel finns bestämmelser om byggnadsminnen, hur de inrättas, vilket skydd de har och i vilken mån de
får ändras. Bestämmelserna kan även gälla park, trädgård och
annan anläggning av kulturhistoriskt värde. Syftet med lagen är
att långsiktigt skydda det gemensamma kulturarvet som inte
ägs av staten.

För varje beslut om byggnadsminnesförklaring anges skyddsföreskrifter. Dessa talar om hur en byggnad eller anläggning ska
skötas och vårdas och på vilket sätt den inte får ändras. Underhåll och reparationer ska ske i samråd med länsstyrelsen. Man
kan medge undantag från skyddsföreskrifterna om det finns särskilda skäl. Kulturmiljölagen reglerar även frågor om ersättning,
jämkning, hävande av byggnadsminnesförklaring och inlösen.
Vem som helst kan väcka frågan om byggnadsminnesförklaring
genom en anmälan till länsstyrelsen. Utnämningen ska i första
hand ske i samråd med fastighetsägaren och ligga i linje med
kommunens planering.

Byggnadsminnen på Tjörn

Kålhuvudet
Bebyggelsemiljö från 1700-talets sillperiod. Ingår i kulturmiljöprogrammets helhetsmiljö Kyrkesund – Härön (sidan 108).
Fjälebro by
En framkammarstuga i oskiftad by med till byn tillhörande kvarn. Ytterligare en framkammarstuga är i utredning om byggnadsminnesförklaring. Ingår i kulturmiljöprogrammets helhetsmiljö Fjälebro (sidan 76).
Sundsby säteri
Säterianläggning med byggnader från 1700- och 1800-talen samt omkringliggande parkmiljö. Ingår i kulturmiljöprogrammets helhetsmiljö Sundsby (sidan 150).
Valsäng strand
En grupp sjöbodar från 1700-talet. Ingår i kulturmiljöprogrammets helhetsmiljö Valsäng strand (sidan 176).

Statliga byggnadsminnen på Tjörn

Pater Noster
Fyrplats. Ingår i kulturmiljöprogrammets helhetsmiljö Pater Noster (sidan 120).

Sundsby Säteri
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Valsäng strand

Kyrkliga kulturminnen

P

å Tjörn finns sju kyrkor. Den äldsta av dem uppfördes i slutet av 1700-talet. Här har tidigare funnits ett antal medeltida kyrkor, men de har ersatts i senare tid eller på annat vis
försvunnit. Det finns inga säkra uppgifter om hur många dessa
kyrkor var eller var de låg. Den enda lämning från denna tid som
undersökts är Vår Frue Kircke, norr om Stenkyrka på gården Hällers marker. Denna tros ha uppförts under 1100–1200-talen och

övergavs på 1300-talet. Kyrkan var troligen en högendiskyrka,
det vill säga en privatägd kyrka, uppförd av en storman på egen
mark. Den omnämns i en skrift från 1594 som övergiven.
Under medeltiden delades Tjörn in i tre socknar: Klövedal,
Stenkyrka och Valla. I de olika socknarna uppfördes kyrkor vilka
senare blivit ersatta av de kyrkobyggnader som står där i dag.
Rönnäng och Klädesholmen blev en egen socken 1794 då de
bröt sig ur Stenkyrka socken.

Blekets kyrka
Kyrkan uppfördes på frivilligt initiativ 1928.
Den enkla vitmålade träbyggnaden saknade
ursprungligen både kor och tornspira och bestod först av ett rektangulärt långskepp. 1955
tillkom tornspira med kyrkklocka och året därefter ett smalt kor i öst.

Skydd och lagstiftning
Kyrkor som är uppförda för Svenska kyrkans gudstjänst före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen. Lagen gäller oberoende vem som
äger kyrkan och omfattar, utöver kyrkobyggnaden, även begravningsplatser, inventarier och kyrktomter. Skyddet innebär att dessa inte
får ändras väsentligt utan tillstånd från länsstyrelsen.
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Klädesholmens kyrka
Kyrkan är en av Tjörns äldsta och stod klar
1793. Den uppfördes på befolkningens begäran som ett resultat av den stora tillströmningen av människor under 1700-talets stora sillperiod. Byggnaden är timrad med vitt
träfoder i klassicistisk stil. Det var meningen
att kyrkan skulle rivas när sillen tog slut, men
den står än idag. Bland inventarierna kan
nämnas altare och altartavla från 1700-talets
slut.

Klövedals kyrka
Kyrkan invigdes 1848 och ersatte då en medeltida föregångare som troligen anlades på
1100-talet. Den nuvarande kyrkan uppfördes av Andreas Persson från Bollebygd, som
några år tidigare byggde Stenkyrka kyrka.
Stilmässigt kan man se snarlika drag mellan
de båda, men utförandet skiljer en del. Bland
annat går långhuset och koret i ett. Först
1916 tillkom sakristian som en utskjutande
del på norra långsidan. Klövedals kyrka uppfördes utan kyrktorn, eftersom den gamla
kyrkans klockhus sparades. Detta står kvar än
idag på berget strax söder om kyrkan. 1934
byggdes dock ett nytt klocktorn. Interiört har
det skett en del förändringar både 1916 och
1934. 2005 genomfördes en omfattande renovering av kyrkan. De flesta inventarierna
från den gamla kyrkan är förlorade. En altaruppsats från 1700-talet finns emellertid
kvar.
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Rönnängs kyrka
Rönnängs kyrka invigdes 1795. Den har en gustaviansk stil och är byggd i trä. Kyrkan konkurrerar
med Klädesholmens kyrka om titeln Tjörns äldsta
kyrka. Byggnaden är vitmålad med rött tak och
består av ett långhus med kor i öst, klocktorn i
väst och en sakristia åt söder, vilken uppfördes
så sent som 1974. En del gamla inventarier finns
kvar, bland annat en altartavla från 1700-talets
första hälft.

Skärhamns kyrka
Kyrkan byggdes i trä 1932 på privat initiativ
från Skärhamnsborna. Den är vitmålad med
skiffertak. Byggnaden består av ett långhus med
avsmalnat kor i öst, sakristia åt norr och ett
klocktorn mot väst där bottenvåningen fungerar
som vapenhus. Bland inventarierna kan nämnas
en altartavla av Gunnar Ström från 1932.
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Stenkyrka
Dagens kyrka ersatte en medeltida byggnad från
1100-talet och uppfördes 1843. Den är byggd av
Andreas Persson efter ritningar av J. Carlberg
från Göteborg och kom att förändras något
vid en mindre ombyggnad 1867. Byggnaden
är stram och enkel i sin något förenklade Karl
Johanstil (svensk empir) med ett rektangulärt
långhus och ett tresidigt kor. Kyrkan är vitkalkad
exteriört och interiört. Den innehåller ett antal
gamla inventarier, bland annat en dopfunt
från 1000–1100-talet samt Karl XII:s bibel i
originalband från 1703.

Valla kyrka
1861 stod Valla kyrka klar, en kyrka som likt så
många andra på Tjörn ersatte en medeltida föregångare, troligen från 1200-1300-talet. Ludvig
Hedin stod för ritningarna, och i likhet med kyrkorna i Klövedal och Stenkyrka var det Andreas
Persson som var byggmästare. Den medeltida
kyrkan hade byggts till med ett gravkor 1664
för att inrymma familjen Huitfeldts på Sundsby
kvarlevor. Detta fick vara kvar när den medeltida
kyrkan revs för att ersättas med en större. Valla
kyrka har ett lågt långhus med tresidigt kor mot
öst. Den innehåller en stor mängd inventarier
från den gamla kyrkan, som till exempel den altaruppsats som skänkts av Margareta Huitfeldt
och en dopfunt i sten från 1100-talet.
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Värdefulla kulturmiljöer på Tjörn

I

följande avsnitt presenteras ett antal av Tjörns kulturmiljöer.
Syftet är att karaktärisera och beskriva dem och berätta hur vi
ska förhålla oss för att på bästa sätt hantera dem varsamt med
hänsyn till hur de ser ut idag. Beskrivningen av varje delområde inleds med en kortfattad historik och karaktärisering av de
kulturhistoriska värdena i text och bild. Till varje område hör en
illustration som visar dess avgränsning, eventuella landmärken
och specifika kulturmiljöer som ligger inom och i direkt närhet
till avgränsningen. Vidare en redogörelse för bebyggelse- och
landskapsstrukturen samt de registrerade fornlämningar som

finns i och i direkt närhet till det utpekade området. Detaljerad
information om fornminnena finns hos Riksantikvarieämbetet.
Det mest centrala för varje avsnitt är dock de förhållningssätt
som rör varje enskilt område. De ska vara vägledande för medborgaren, fastighetsägaren, politikern, tjänstemannen och alla
som kan tänkas vara intresserade av Tjörns kulturmiljöer. Här
betonas vad som är viktigt att förhålla sig till om man önskar
hantera en kulturhistoriskt värdefull byggnad och miljö varsamt
och vilket skydd som kan krävas för området vid önskemål om
förändring.

Övriga kulturhistoriska lämningar är i huvudsak inte markerade på kartorna om de inte har en upplevelsemässig betydelse för de enskilda
områdena. Efter ändringar i kulturmiljölagen (läs mer om kulturmiljölagen på sidan 15) kan vissa av de övriga kulturhistoriska lämningarna komma att klassificeras som fornlämningar och fornlämningar kan komma att klassificeras som övrig kulturhistorisk lämning. För mer
information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar – www.fmis.raa.se

Härön
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Kvarnen på Lilla Askerön .

1. Lilla Askerön

Kroken på Lilla Askerön.

L

illa Askeröns södra del består av en blandning av skog och
berg med öppna och kulturhävdade landskap i dalgångar
och på bergspartier. Ön ligger i Askeröfjorden med vägbanksförbindelse till Orust och Stora Askerön. Några av gårdarna
har en historia från medeltiden. De ursprungliga stamgårdarna
Nordgård och Sörgård var 1388 skilda hemman. Genom klyvningar och skiften uppstod ett flertal gårdar där merparten fått
sin form och placering efter laga skiftet 1832. Där har funnits
21 torpställen och utöver det äldre byggnadsbeståndet finns ett
stort antal fritidshus från 1900-talets senare hälft. Här finns en

Strandäng och kvarn.
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välbevarad väderkvarn i privat ägo, ett antal fornlämningar och
en kyrkogård. Vägbanken anlades 1961. Dessförinnan fanns en
ångbåtsförbindelse och under en period en enkel personfärja
till Stenungsund. Utöver jordbruket har här funnits både sillsalterier och trankokerier under de olika sillperioderna, och man
kan se spår av en enklare stenbrytning. Landskapet på öns södra
delar karaktäriseras av uppvuxna lövträd och väl omhändertagna stengärdesgårdar. Kulturlandskapet tillsammans med kvarnen och gårdarnas utbredning, utförande och placering ger ön
dess kulturhistoriska karaktär och värde.

Förhållningssätt
Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Endast i undantagsfall och där det bedöms lämpligt med hänsyn till kulturlandskapet kan mark tas i anspråk för byggnad eller anläggning.
Ny bebyggelse på utsatta lägen som på till exempel berg, ängsmark och åkermark undviks för att bevara kulturlandskapets utbredning.
Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls.

Balans mellan bebyggelse, tomtmark och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelse på impediment, med naturtomter, nära befintliga vägar bevaras. Ny bebyggelse inordnar sig i denna
struktur. Omfattande utfyllnader, stödmurar och hårdgjorda ytor undviks.

Väderkvarnen bevaras
Väderkvarnen är i privat ägo och i gott renoverat skick. Den är en av få kvarvarande kvarnar på Tjörn och är kulturhistoriskt intressant både
som isolerat objekt och i förhållande till den kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön.

Fortsatt hävd av kulturlandskapet
Det öppna och av lantbruket formade landskapet är av stor betydelse för att bevara det kulturhistoriska helhetsintrycket. Särskilt de kulturhävdade lövskogspartierna, gärdesgårdarna, impedimenten samt ängar, hagar och åkrar är viktiga inslag i områdets kulturhistoriska
karaktär.

Uppvuxna lövträd, gärdesgårdar, slingrande vägar och välhävdad betesmark karaktäriserar ön.
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Gärdesgårdarna slingrar sig fram i landskapet, över bergen, genom hagar och ner till havet.

Den äldre bebyggelsen ligger ordnad längs bergskanterna.

0

met

Mängden stensatta gärdesgårdar och de uppvuxna lövträden är en viktig del av upplevelsen av Lilla Askerön.
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Stensättning
Bytomt/
gårdstomt

Stenkammargrav

Nordgård

Sörgård

Bytomt/
Gårdstomt

Lämningar från stenbrott

Kulturlandskap med lövträd, gärdesgårdar, åker
och ängar

Kulturlandskap med lövträd, gärdesgårdar, åker
och ängar

Kvarn
Röse

Lämningar från stenbrott
Sillsalterilämning

Gräns för område av lokalt
intresse för kulturmiljövården

Fornlämning
Stensättning

Kulturmiljö/Kulturminne

Platsnamn

Kvarn

Nordgård

N

500
meter
För mer information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar – www.fmis.raa.se

Gällande planer och bestämmelser
Fritidshusbebyggelsen kring området har detaljplan utan särskilda skydds- eller varsamhetsbestämmelser.
Stora delar av området är upptaget i Tjörns kommuns naturvårdsprogram och vattenområdet kring ön är skyddat enligt Natura 2000. Delar av området är belagt
med strandskydd.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet. Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas
utan tillstånd från länsstyrelsen.
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2. Björholmen och Bö Klåva

Sjöbod på Björholmen.

I

nnanför det västra inloppet till Stigfjorden ligger halvön Björholmen, där ett fiskeläge varit känt sedan 1500-talet. På ena
sidan av halvön ligger samhället Björholmen och på andra sidan det mindre fiskeläget Bö Klåva. De strandsittare som bodde
på Björholmen på 1600-talet livnärde sig på fiske och jordbruk.
På en karta från 1699 redovisas nio bostadshus med tillhörande
kålgårdar, där hushållen kunde odla för eget behov. Befolkningen ökade så småningom, och stora delar av samhället fick sin
nuvarande form under 1800-talets senare hälft. Många av byggnaderna har sitt ursprung från denna period. På senare tid har
en anläggning med restaurang, hotell och konferensutrymmen
tillkommit direkt söder om fiskeläget. Bebyggelsen på Björholmen och Bö Klåva består mestadels av enkelhus och dubbelhus

i ljusa färger från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet med tillhörande magasin, sjöbodar och förråd målade i vitt,
ockragult och falurött. Bebyggelsen är organiskt ordnad efter
platsens förutsättningar. Bebyggelsestrukturen är typisk för ett
gammalt fiskeläge med närhet till strandkanten och bakomliggande bergspartier, med möjlighet till fri rörlighet mellan husen. Ett par av de förr så vanliga kålgårdarna finns kvar och är
ett mycket viktigt inslag i den sammanhållna kulturmiljön. Sjöbodar, magasin, bryggmiljöer och utformningen av dessa är av
kulturhistoriskt värde för båda fiskelägena. Av stort intresse är
också de välbevarade äldre bostadshusen samt hur brygga, bod
och bostadshus är placerade i förhållande till de topografiska
förutsättningarna.

Brygga, bod, bostadshus är en återkommande ordning i fiskelägena, så även på Björholmen och Bö Klåva.
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Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur och tidstypiska drag respekteras
Bostadshus, förråd, sjöbodar och övriga kulturhistoriskt intressanta funktionsbyggnader respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner, materialval, färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier och verandor. Många
hus har höga grundmurar eller källare ovan mark. De är ofta av omålad eller kalkputsad natursten. På sadeltaken ligger enkupigt tegel.
Ett antal välbevarade verandor finns i området, och husen är klädda med locklistpanel som är målad i vitt eller gult. Vissa hus är klädda i
asbestcementskivor. Exteriören är återhållsam med undantag av fönster, dörrar och verandor med detaljrik, varierad utsmyckning. Sjöbodarna, förråden och magasinen är enkla i sin utformning med få öppningar, målade i faluröd slamfärg eller ockragult. Särskild omsorg visas
det enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering. Historisering av bostadshus/byggnader ska undvikas.

Tillbyggnader och tillägg får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, balkonger, altaner och andra påtagliga förändringar prövas individuellt efter den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde och förutsättningar. De utförs då på en mindre framträdande del av huset och i ett utförande som tar hänsyn till den enskilda
byggnadens arkitektur och karaktär samt omkringliggande topografi och bebyggelse. Komplementbyggnader placeras med hänsyn till
kringliggande bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och materialval.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Nya byggnader ska relateras till kringliggande byggnaders formspråk och utförande med ljus träpanel eller fibercementplattor, sadeltak
med enkupigt lertegel och markanpassad stengrund. Bör placeras i ett läge som tar utgångspunkt i befintlig bebyggelses förhållande till
topografin och närheten till vattnet. Nya byggnader på högpunkter undviks och tillgängligheten till strand och kaj bevaras. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls.

Strändernas och kajkanternas natur- och kulturmiljö kräver särskild hänsyn
Befintliga bryggor är enkla i sin utformning och i regel utan räcken och staket. Bryggor och kajer underhålls varsamt med hänsyn till traditionell utformning och materialval. Strandlinjen respekteras och kompletterande bryggor och tillhörande anläggningar placeras varsamt
och underordnas landskapsbilden. Utfyllnader av vattenområden undviks.

Balans mellan bebyggelse, tomtmark och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelsen nedanför bergspartiets höjdpunkter, anpassad till markens förutsättningar med omarkerade tomtgränser bibehålls. Omfattande utfyllnader, stödmurar och hårdgjorda ytor undviks.

Björholmen sedd från havet.

Falurött och ockragult.

En av de sista kvarvarande kålgårdarna.

I Bö Klåva finns många gamla sjöbodar, bryggor och bostadshus.

Många stensatta kålgårdar har blivit överbyggda med uteplatser.

Bö Klåva sett från havet.
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Röse

Vannholmen

Björholmen
Terränganpassad
bebyggelse

Röse

Sjöbodar

Kala klippor med ängar
och växtliv i dalgångar
och bergsskrevor

Röse

Stensättning

Bö Klåva

Gräns för område av lokalt
intresse för kulturmiljövården

Fornlämning
Röse

Kulturmiljö/Kulturminne

Platsnamn

Sjöbodar

Bö Klåva

N

0

200
meter

För mer information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar – www.fmis.raa.se

Gällande planer och bestämmelser
Delar av Björholmen regleras i byggnadsplan utan särskilda skydds- eller varsamhetsföreskrifter. Planläggning med skydd av kulturvärden ska eftersträvas i områden med äldre detaljplaner.
Området är naturreservat och upptaget i Tjörns kommuns naturvårdsprogram. Stigfjorden är Natura 2000-område. Strandskydd finns inom området.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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3. Bleket

Bleket från havet.

U

nder 1700-talets sillperiod uppstod på hemmanet Aröds
mark ett litet fiskeläge vid stranden, längst ner i en dalgång där en naturlig hamn fann skydd för hav och vind.
Under 1800-talets första hälft var både fisket och jordbruket
viktiga inkomstkällor för befolkningen, och samhället växte
långsamt. Bebyggelsen, som mestadels bestod av enkelhus, inordnade sig efter den brukbara markens utbredning och klättrade upp längs dalgångens bergiga norrsida. Under 1800-talets
sista decennier fortsatte samhället att växa. Fisket och fraktfarten blev allt lönsammare och vid sekelskiftet 1900 bodde närmare 200 invånare i Bleket. Bebyggelsen följde den gamla vägen
(även idag kallad Gamla vägen) genom samhället. 1928 byggdes
kyrkan och i hamnen hade bryggor, kajer, sjöbodar och magasin tillkommit. Samhället växte ytterligare under 1900-talet och

Stort enkelhus med frontespis och källare ovan mark.
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en ny bebyggelse, ofta större dubbelhus med inhägnade trädgårdstomter, omgav den äldre kärnan som i stor utsträckning
fortfarande består av enkelhus. En ny väg drogs genom samhället (Bleketvägen), och husen som tillkom under första hälften
av 1900-talet anpassades på vardera sidan om denna. Senare
tillkommande bebyggelse har spridit sig i dalgången och tagit
jordbruksmark i anspråk. Den ursprungliga 1800-talskärnan
och den expansiva bebyggelseutvecklingen under 1900-talets
första hälft är tydligt avläsbar i Blekets olika byggnadstyper och
tomtstorlekar. Man kan också se hur samhället utvecklats utifrån husens placering längs de äldre vägarna och i deras förhållande till tidigare markförhållanden. Både de enskilda byggnaderna i de äldre delarna av Bleket, deras inbördes förhållande
och deras placering i omgivningen är av kulturhistoriskt värde.

Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur bevaras
Bostadshus, förråd, bodar och övriga äldre funktionsbyggnader respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner,
materialval, färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier och verandor. Många hus har höga grundmurar eller
källare ovan mark. De är ofta av omålad eller putsad natursten. På sadeltaken ligger enkupigt tegel. I Bleket finns ett flertal välbevarade
verandor och många av husen är klädda med locklistpanel och målade i ljusa och vita kulörer. Vissa hus är klädda i ljusa asbestcementskivor. Exteriören är återhållsam med några undantag där foder kring dörrar och fönster, verandor och tak har utformats med hög detaljrikedom. Särskild omsorg visas det enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering. Historisering av bostadshus/byggnader ska
undvikas.

Tillbyggnader, tillägg och komplementbyggnader får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, balkonger, altaner och andra påtagliga förändringar prövas individuellt efter den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde och förutsättningar. De utförs då på en mindre framträdande del av huset och i ett utförande som tar hänsyn till den enskilda
byggnadens arkitektur och karaktär samt omkringliggande topografi och bebyggelse. Komplementbyggnader placeras med hänsyn till
kringliggande bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och materialval.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Nya byggnader ska relateras till kringliggande byggnaders formspråk och utförande med ljusmålad träpanel, sadeltak med enkupigt taktegel och en stengrund som är anpassad till marken. Husets läge bestäms av befintlig bebyggelses förhållande mellan naturmark, gata och
tomtmark. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls.

Balans mellan bebyggelse, tomtmark och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelsen placerad nedanför bergspartiets höjdpunkter, anpassad till markens förutsättningar med omarkerade
tomtgränser bibehålls. Omfattande utfyllnader, stödmurar och hårdgjorda ytor undviks.

Blekets kyrka är uppförd 1928.

Bebyggelsen ligger ordnad längs dalgången.

Brygga och sjöbodar i hamnen.

Bebyggelsen ligger tät i de gamla delarna av Bleket.
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Gällande planer och bestämmelser
Bleket regleras i byggnads- och detaljplan utan särskilda skydds- eller varsamhetsföreskrifter. Planläggning med skydd av kulturvärden ska eftersträvas i områden
med äldre detaljplaner. Tätortsstudie finns för Bleket.
Strandskydd finns inom området.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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4. Lilla Brattön

Lilla Brattöns färjeläge med restaurangen i bakgrunden.

P

recis söder om Tjörnbron, längst in i Hakefjorden ligger
Lilla Brattön, bergig och skogbevuxen. Ön omnämns på
1600-talet som tillhörande bönderna i Valla, och under
1700-talets sillperiod fanns här både trankokeri och sillsalteri.
Trankokeriet låg där bastun ligger idag och är utmärkt på en karta från 1793. En av Tjörns första kvarnar (rest 1765) stod på Lilla
Brattön och användes av öns gårdsfolk och tillresta brukare. Ön
karaktäriseras dock huvudsakligen av 1900-talets bebyggelse.
Den donerades av SKF:s grundare Sven Wingquist och hans fru
Hilda till industrifacket Metalls medlemmar på SKF 1926. 1928
stod de första stugorna färdiga att använda. Idag finns 79 hus
på ön samt dansbana, restaurang och övriga byggnader som
hör till semesteranläggningen. Tre äldre bostadshus från tiden

Den gamla slipen finns kvar med spår av tillhörande räls.
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före donationen finns kvar, varav två dubbelhus och ett unikt
välbevarat enkelhus från slutet av 1700-talet. Enkelhuset är
byggt i två våningar med ett för Tjörns äldre byggnader ovanligt brant takfall. Enkelhuset visar även läget för byns placering
före laga skiftet. Lilla Brattön bestod ursprungligen av ett enda
hemman. På öns norra del finns ett gammalt båthus med en slip
där båtar dragits upp för underhåll. Här finns gärdesgårdar och
grindöppningar, och även om odlings- och ängsmarkerna i dag
till stora delar är igenvuxna kan man fortfarande spåra det forna
jordbrukslandskapet. De äldre bostadshusen, kulturlandskapslämningarna och semesteranläggningen ger Lilla Brattön dess
kulturhistoriska karaktär.

Förhållningssätt
1700-talshuset och övriga äldre byggnader bevaras
De gamla mangårdsbyggnaderna med tillhörande ekonomibyggnader respekteras vad gäller proportioner, färgsättning och byggnadsdetaljer såsom fönster, dörrar, grund, takmaterial och fasad. Vid omfärgning, fasadbyte, omläggning av tak eller vid annat
exteriört underhåll ska byggnadernas ursprung beaktas och särskild omsorg visas det enskilda husets karaktärsdrag. Enkelstugan
från 1700-talet ska bevaras och bör skyddas med krav på antikvarisk medverkan vid restaurering.
Byggnader uppförda för semesteranläggningens verksamhet respekteras
Vid ombyggnad, förnyelse eller komplettering ska placering, skala och arkitektonisk utformning respekteras. Fasaderna bör hållas
enkla, i trä eller skivmaterial. Takmaterialet kan variera, till exempel papp, tegel och plåt. Även grunderna bör beaktas, eftersom
många hus är byggda på plintar på ett karaktäristiskt vis.
Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Nya huvudbyggnader, semesterstugor, bodar, förråd och sjöbodar ska relateras till kringliggande byggnaders formspråk och utförande. Kompletterande bebyggelse placeras i ett läge som tar hänsyn till hur befintliga hus anpassat sig i topografin.
Strändernas och kajkanternas natur- och kulturmiljö kräver särskild hänsyn
Befintliga bryggor är enkla i sin utformning och i regel utan räcken och staket. Strandlinjen respekteras och kompletterande bryggor
och tillhörande anläggningar placeras varsamt och underordnas landskapsbilden. Utfyllnader av vattenområden undviks.
Balans mellan bebyggelse, stigar och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelsen som är anpassad till markens förutsättningar och med möjlighet till fri rörlighet mellan semesterstugor och övrig bebyggelse bibehålls. Omfattande utfyllnader och stödmurar undviks. Befintliga gärdesgårdar och grindöppningar bevaras och respekteras vid eventuell nybyggnation och röjning av skog.

En av de äldsta och minsta stugtyperna på ön.

En av de äldre mangårdsbyggnaderna, ett dubbelhus.
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Stugorna är enkla och ligger ofta i naturskönt läge.

Gamla fönster med nyare beslag på 1700-talshuset.

Enkelhus från 1700-talet i två våningar med kringbyggd gård.

Flera hus har asbestcementskivor som fasadmaterial.
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Dansbanan ligger högt på ön och omges av en öppen parkmiljö.
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Gällande planer och bestämmelser
Strandskydd finns inom området.
Övriga kulturhistoriska lämningar finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
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5. Dyrön

Södra hamnen.

S

öder om Rönnäng och öster om Åstol, där Marstrandsfjorden möter Hakefjorden, ligger Stora Dyrön, förhållandevis vidsträckt i jämförelse med många öar runt Tjörn.
Den karaktäriseras i huvudsak av kala berg och klippor, men där
finns också gröna dalgångar och en del skog. Ön var länge ett
kronogods, men friköptes av bönderna Anders Nilsson och Jon
Jonsson Green 1743. Köpet inkluderade även Åstol. Redan på
1600-talet fanns en gård på ön, och under 1700-talets sillperiod
förbättrades möjligheterna till försörjning för de bofasta. 1787
fanns fyra gårdar om elva byggnader kring odlingsmarken mitt
på ön samt tre sjöbodar vid stranden på södra delen. Jordbruket
var länge den huvudsakliga näringen, men fisket kom att bli allt
viktigare. I slutet av 1800-talet började alltfler förlita sig helt och
hållet på utkomsten från havet. Vid laga skifte 1861 fanns 18 jordägare på Dyrön, och i slutet av 1800-talet och under 1900-talets första årtionden kom befolkningen att öka i och med att
fisket blev lönsammare. Som i så många andra fiskelägen kom

det att nå sin höjdpunkt under efterkrigstiden, och dalade därefter kraftigt under 1960- och 1970-talen. Där finns få spår kvar
av det jordbruk som en gång var huvudnäring på ön, bara ett
fåtal öppna ytor i dalgångarna vittnar om ett tidigare lantbruk.
Bebyggelsen ligger nedanför bergspartierna, längs vägarna och
i dalgångarna på förhållandevis stora tomter i jämförelse med
andra kustsamhällen. Det finns två hamnar, vilka trafikeras av
kommunal färja, yrkesfiskares båtar och fritidsbåtar. De är också viktiga gästhamnar. Bebyggelsen på Dyrön karaktäriseras av
den stora blandningen av arkitektoniska uttryck och utföranden
som slagit rot sedan slutet av 1800-talet. Äldre bebyggelse, som
enkel- och dubbelhus, ligger utspridd över ön, och de ytor som
förr var odlingsmark har fyllts av bebyggelse som tillkommit
under 1900-talet. Öns kulturhistoriska värde ligger i den äldre
bebyggelsens placering vid hamnarna, längs vägarna och i dalgångarna. Man finner också tydliga spår av hur öns bebyggelse
vuxit fram under flera hundra år.

Husen ligger förhållandevis glest på Dyrön i jämförelse med andra fiskelägen på Tjörn.
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Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur och tidstypiska drag respekteras
Bostadshus, förråd, sjöbodar och övriga kulturhistoriskt intressanta funktionsbyggnader respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner, materialval, färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier och verandor. Många
hus har höga grundmurar eller källare ovan mark. De är ofta av omålad eller putsad natursten. På sadeltaken ligger vanligen lertegel, plåt
eller asbestcementskivor. Det finns många välbevarade exteriörer, och merparten av husen är ljust färgade och har träpanel eller asbestcementskivor i fasaden. Exteriören är återhållsam med undantag för det äldre byggnadsbeståndet, där det ofta finns en rikt varierad
utsmyckning kring fönster, dörrar och på verandor. Särskild omsorg visas det enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering.
Historisering av bostadshus/byggnader ska undvikas.

Tillbyggnader, tillägg och komplementbyggnader får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, balkonger, altaner och andra påtagliga förändringar prövas individuellt efter den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde och förutsättningar. De utförs då på en mindre framträdande del av huset och i ett utförande som tar hänsyn till den enskilda
byggnadens arkitektur och karaktär samt omkringliggande topografi och bebyggelse. Komplementbyggnader placeras med hänsyn till
kringliggande bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och materialval.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Nya byggnader ska anpassas till kringliggande byggnaders proportioner och estetiska uttryck. Placeras i ett läge som tar utgångspunkt i
befintlig bebyggelses relation mellan naturmark och gaturum. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls.

Strändernas och kajkanternas natur- och kulturmiljö kräver särskild hänsyn
Strandlinjen respekteras och kompletterande bryggor och tillhörande anläggningar placeras varsamt och underordnas landskapsbilden.

Balans mellan bebyggelse, vägar, stigar och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelsen anpassad till markens förutsättningar och med möjlighet till fri rörlighet bevaras, med en tydlig ordning mellan allmänning, privat tomt och vägområde. Omfattande utfyllnader och stödmurar undviks vid ny-, om- eller tillbyggnad. Bebyggelse på högpunkter ska undvikas.

Sjöbodar vid Sydhamnen.

Landskapet på Dyrön är kuperat.

Äldre enkelhus med ekonomibyggnad.

Bebyggelsen är blandad och ligger i dalgångarna på ön.

Det finns många verandor med detaljerade snickerier.
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Gällande planer och bestämmelser
Delar av Dyrön regleras i plan utan särskilda skydds- eller varsamhetsföreskrifter. Planläggning med skydd av kulturvärden ska eftersträvas i områden med äldre
detaljplaner. Ett planprogram för Dyrön är under arbete hos kommunen.
Delar av Dyrön är upptagna i Tjörns kommuns naturvårdsprogram. Strandskydd finns inom området.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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6. Fjälebro

I Fjälebro finns en kvarn av typen holländare.

F

jälebro är en gammal kulturbygd på nordöstra Tjörn med
ett välbevarat kulturlandskap och ett flertal kulturhistoriskt
intressanta byggnader. Byn har en historia som går tillbaka
till medeltiden och här finns fynd som berättar om tider som
sträcker sig ännu längre tillbaka. I närheten har man funnit flinta, och i kringliggande hällar finns ett stort antal skålgropar. Byn
hörde till Kastelle kloster i Kungälv på medeltiden och omnämns
1388. Den fördes över till kronan vid den danska reformationen
på 1500-talet, och på 1600-talet fanns en gård om ett mantal
registrerad. Vid storskiftet 1793 redovisas fyra gårdar i byn. En
av dem skiftades ut åt öster och vid laga skifte 1853 skiftades en
gård ut åt norr. Två gårdar är oskiftade, med välbevarade mangårdsbyggnader av typen framkammarstuga. Den södra gården

Landskapet i Fjälebro är öppet.
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från 1793 är ovanlig då den har välbevarade ekonomibyggnader
och en kringbyggd gårdsform. Denna gård är ett byggnadsminne. Den norra framkammarstugan är från 1800-talets första årtionde och saknar ursprungliga ekonomibyggnader. Den norra
utskiftade gården består av ett välbevarat västsvenskt dubbelhus med tillhörande ekonomibyggnader. Till byn hör också en
väderkvarn av typen holländare (även den ett byggnadsminne),
som flyttades hit från Svanvik 1881. Den brukades fram till 1951
och skänktes av mjölnaren Arvid Johansson tre år senare till
Tjörns Hembygdsförening. Fjälebro karaktäriseras av ett välhävdat kulturlandskap med lövskog, bevarade gärdesgårdar och en
vägdragning som tillsammans med den likaså välbevarade bebyggelsen formar ett unikt kulturlandskap på Tjörn.

Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur och tidstypiska drag respekteras
Befintliga mangårds- och ekonomibyggnader respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner, materialval, färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar och snickerier. Det äldre byggnadsskicket karaktäriseras av en okomplicerad
framtoning med röd slamfärgsmålad träpanel, enkupigt tegel och kallmurad naturstensgrund. Byggnaderna ska underhållas med antikvariskt korrekta metoder så att byggnadsskicket och uttrycket bibehålls. Det utskiftade dubbelhuset norr om bykärnan är i stort behov av
upprustning och kräver särskild varsamhet vid restaurering och ändring. Antikvarisk medverkan ska krävas vid åtgärder som gäller dubbelhuset, framkammarstugorna och kvarnen. Särskild omsorg visas det enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering.
Historisering av bostadshus/byggnader ska undvikas.

Den kringbyggda framkammarstugan och kvarnen är byggnadsminnen
Den kringbyggda framkammarstugan och kvarnen skyddas enligt kulturmiljölagen. För byggnadsminnen finns särskilda föreskrifter och
eventuella åtgärder kräver tillstånd av länsstyrelsen. Antikvarisk medverkan vid arbete inom byggnadsminnet kan krävas. Den andra framkammarstugan är under utredning om byggnadsminnesförklaring.

Tillbyggnader, tillägg och komplementbyggnader får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, altaner och andra påtagliga förändringar prövas individuellt. De utförs då på en mindre framträdande del av huset
och i ett utförande som tar hänsyn till den enskilda byggnadens formspråk. Komplementbyggnader placeras med hänsyn till kringliggande
bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och materialval.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Endast i undantagsfall och där det bedöms lämpligt med hänsyn till bevarandeintresset kan mark användas för byggnad eller anläggning.
Ny bebyggelse i anslutning till den oskiftade byn undviks. Nya byggnader ska ha träpanel med traditionell färgsättning, förses med sadeltak med enkupigt taktegel och en stengrund som är anpassad till marken. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild
omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls. Detta gäller även utformning och placering av byggnader för jordbrukets behov.

Balans mellan bebyggelse, tomtmark och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelse med naturtomter på impediment, nära befintliga vägar bevaras. Ny bebyggelse anpassas efter denna
struktur. Omfattande utfyllnader, stödmurar och hårdgjorda ytor undviks.

Fortsatt hävd av kulturlandskapet
Det öppna och av jordbruket hävdade landskapet är av stor betydelse för att bevara det kulturhistoriska helhetsintrycket. Särskilt de kulturhävdade lövskogspartierna, gärdesgårdarna, impedimenten och ängarna är viktiga inslag i områdets kulturhistoriska karaktär.

Den norra av de två framkammarstugorna.

Framkammarstuga med kringbyggd gård från slutet av 1700-talet.

Kulturhistoriskt värdefullt dubbelhus från mitten av 1800-talet.

I Fjälebro finns ett kulturhistoriskt intressant landskap med frukt- och lövträd, ängar, hagar och åkrar.
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Gällande planer och bestämmelser
Framkammarstugan med kringbyggd gård och väderkvarnen är byggnadsminnen och skyddas av kulturmiljölagen.
Delar av Fjälebro och områden i dess närhet är upptagna i Tjörns kommuns naturvårdsprogram. Strandskydd finns inom området.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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7. Flatholmen

Flatholmen sedd från havet.

P

å den lilla ön Flatholmen, väster om Stockevik, uppkom
under 1700-talets sillperiod ett fiskeläge. 1835 fanns 31
personer mantalsskrivna på ön, och på en karta från 1837
finns 15 byggnader angivna. Under 1840-talet fanns 13 hushåll på Flatholmen med kringliggande öar, och från 1880 finns
uppgifter om tio yrkesfiskare och åtta husbehovsfiskare. I slutet av 1800-talet ökade befolkningen, och 1899 fick Flatholmen
en skolverksamhet. 1902 byggdes ett skolhus med bostad för
lärarinnan. 1906 blev ön ett eget municipalsamhälle, vilket då
var Sveriges minsta. Ön friköptes 1911 av de boende. Därefter
fick man telefonledning och handelsbod. Under samma period
började invånarantalet att öka dramatiskt, och var 1928 uppe i
112 personer. Fiske, fraktfart och båtbyggeri var näringar som
öns bofasta invånare kunde försörja sig på, men under mellankrigstiden avtog fisket och sjöfarten. Sedan 1965 finns inga åre-

truntboende kvar på ön. Bebyggelsen är spridd i två husgrupper
som kallas Utevik och Framme. Byggnaderna är i regel enkeloch dubbelhus, målade i ljusa färger med tidstypiska detaljer.
I och med befolkningens tillbakagång revs och flyttades ett antal hus från ön, och mycket få byggnader har tillkommit under
1900-talets senare hälft. Det finns idag ett trettiotal bostadshus
och ett tjugotal sjöbodar, magasin och förråd kvar. Sjöbodarna
och de mindre magasinen är i regel uppförda på stenkistor i en
varierad bryggmiljö, karaktäristisk för äldre fiskelägen. Flatholmens bebyggelse visar tydligt hur ett fiskeläge vid tiden efter
förra sekelskiftet såg ut. Det har genom den tidiga övergången
från ett levande samhälle till ett säsongsbetonat bevarats på ett
nästan musealt vis. Det förstärks av att bebyggelsen är mycket
välbevarad.

På Flatholmen finns många äldre välbevarade bostadshus, magasin och sjöbodar.
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Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur och tidstypiska drag respekteras
Bostadshus, förråd, sjöbodar och övriga byggnader respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner, materialval,
färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier och verandor. Många hus har höga grundmurar eller källare ovan
mark. De är ofta av omålad eller putsad natursten. På många av sadeltaken ligger enkupigt tegel eller korrugerade fibercementsektioner.
Det finns ett stort antal välbevarade verandor, och husen är klädda med träpanel, målad i ljusa och röda kulörer. Vissa hus är klädda i
asbestcementskivor. Exteriören är återhållsam med undantag av fönster, dörrar och verandor med tidstypisk, varierad utsmyckning. Sjöbodar, övriga förråd och ekonomibyggnader är enkla i sin utformning med få öppningar, målade i faluröd slamfärg. Särskild omsorg visas
det enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering. Historisering av bostadshus/byggnader ska undvikas.

Tillbyggnader och tillägg får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, altaner och andra påtagliga förändringar utförs på en mindre framträdande del av huset och i ett utförande som
tar hänsyn till den enskilda byggnadens arkitektur och kulturhistoriska värde. Komplementbyggnader placeras med hänsyn till kringliggande bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och materialval.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Nya huvudbyggnader och kompletterande byggnader som bodar, förråd och sjöbodar ska relateras till kringliggande byggnaders formspråk och utförande. Kompletterande bebyggelse placeras i ett läge som tar utgångspunkt i Flatholmens befintliga förhållande mellan
naturmark och närheten till vattnet. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls.

Strändernas och kajkanternas natur- och kulturmiljö kräver särskild hänsyn
Befintliga bryggor är enkla i sin utformning och i regel utan räcken och staket. Strandlinjen respekteras och kompletterande bryggor och
tillhörande anläggningar placeras varsamt och underordnas landskapsbilden. Utfyllnader av vattenområden undviks.

Balans mellan bebyggelse, vägar, stigar och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelsen som är anpassad till markens förutsättningar med möjlighet till fri rörlighet mellan bostadshus, magasin och bodar bibehålls. Möjligheten att fritt ta sig ner till vattnet mellan sjöbodar och magasin ska respekteras. Omfattande utfyllnader
och stödmurar undviks.

Spår av kålgårdar och odlingsytor.

Bryggmiljön är genuin och terränganpassad.
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Utevik är en av två byggnadsgrupperingar på Flatholmen.

Enkel- och dubbelhusen ligger mellan höjderna.

De sexkantiga utedassen har varit vanliga på Tjörn. Ett fåtal finns kvar
på Flatholmen.
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Röd, oljefärgad pärlspont som fasadpanel.

Flera sjömärken

Trankokerilämning

Tornholmen

Framme
Sjömansgravar
Utevik

Kålgårdar
Bod- och bryggmiljö

Bebyggelselämningar

Fulen

Gräns för område av lokalt
intresse för kulturmiljövården

Fornlämning
Röse

Kulturmiljö/Kulturminne

Platsnamn

Bod- och bryggmiljö

Framme
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Gällande planer och bestämmelser
Detaljplan saknas för Flatholmen. Planläggning eller områdesbestämmelser med skydd av kulturvärden ska eftersträvas.
Området är upptaget i Tjörns kommuns naturvårdsprogram. Flatholmen ligger inom strandskyddsområde.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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8. Gälov och Bräcke

Gården Bräcke.

F

öljer man Sundsbyvägen norrut från Kållekärr ligger Gälov
och Bräcke någon kilometer in längs vägen i ett landskap
som karaktäriseras av äldre bebyggelse och jordbruksmark
i ett kuperat landskap. I området finns ett stort antal fornlämningar. Särskilt anmärkningsvärd är den mängd skeppsristningar
och skålgropar från bronsåldern som finns på hällarna i Gälov.
På Hanekullen ligger ett gravfält från järnåldern med fem synliga högar och ett stort röse, och i Bräcke finns en ansamling
skålgropar. Gården på Bräcke (bostadshus och ekonomibyggnader från 1870-talet) är välbevarad och representativ för den
panelarkitektur som blev vanlig under 1800-talets senare hälft.
Den har sedan länge fungerat som hembygdsmuseum. I Hem-

Den kringbyggda gården på Bräcke hembygdsmuseum.
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bygdsföreningens samling av hus finns Tjörns enda bevarade
ryggåsstuga samt smedja, enkelhus och skolbyggnad. På Gälov
ligger två äldre gårdar med välbevarade boningshus, ekonomibyggnader, stensatta gärdesgårdar och en sammanhållen gårdsmiljö. Både Gälov och Bräcke har en dokumenterad gårdshistorik från mitten av 1300-talet. Gården på Bräcke står idag på
samma plats som på medeltiden. Båda områdena åskådliggör
en miljö med lång historisk kontinuitet, rik på fornlämningar
och med ett kulturhistoriskt intressant landskap. Bebyggelsen,
det hävdade kulturlandskapet och fornlämningarna har ett högt
kulturhistoriskt värde.

Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur bevaras
Befintliga mangårds- och ekonomibyggnader respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner, materialval, färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier, fasadpanel och verandor. Många av husen har enkupigt taktegel
och fasaderna varierar i utformning. Särskild omsorg visas det enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering. Historisering av
bostadshus/byggnader ska undvikas.

Tillbyggnader, tillägg och komplementbyggnader får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, altaner och andra påtagliga förändringar utförs på en mindre framträdande del av huset och i ett utförande som
tar hänsyn till den enskilda byggnadens arkitektur och kulturhistoriska värde. Komplementbyggnader placeras med hänsyn till kringliggande bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och materialval.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Ny bebyggelse inom området placeras i en för området vedertagen struktur längs bergskanter och på obrukbar jordbruksmark i ett utförande som tar hänsyn till platsens förutsättningar. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg vid nygestaltning så
att helhetsintrycket behålls. Detta gäller även utformning och placering av byggnader för jordbrukets behov.

Balans mellan bebyggelse, tomtmark och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelse med naturtomter på impediment bevaras och ny bebyggelse anpassas därefter. Omfattande utfyllnader, stödmurar och hårdgjorda ytor undviks.

Vägars karaktär respekteras
Befintliga vägars dragning genom landskapet är en del av den kulturhistoriskt intressanta miljön och underhålls så att dess karaktär respekteras. Hänsyn visas vid ändring och komplettering.

Fortsatt hävd av kulturlandskapet
Det öppna landskapet som hävdats genom jordbruket är av stor betydelse för att bevara det kulturhistoriska helhetsintrycket. Särskilt
lövskogspartierna, gärdesgårdarna, impedimenten samt ängar, hagar och åkrar är viktiga inslag i områdets kulturhistoriska karaktär.

Äldre byggnader visas på hembygdsmuseet.

Hällristningar i Gälov.

Skålgropar.

Två kvarnstenar på höjden i Gälov.

Gällande planer och bestämmelser
Delar av området är upptagna i Tjörns kommuns naturvårdsprogram.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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9. Halsbäck

Sjöbod vid gamla färjeläget i Halsbäck.

H

alsbäck ligger vid Stigfjorden på Tjörns nordvästra hörn,
närmast ett stenkast från Björholmen, om man ser till
vattenvägen. Halsbäck omskrevs 1528 och bestod då av
två hemman. På 1787 års storskifteskarta är sex gårdar markerade, ordnade längs vägen i en radby mot hamnen på ett sätt
som känns igen än i dag. Många äldre välbevarade gårdar med
dubbel- och enkelhus från förra sekelskiftet ligger utspridda
längs dalgången utanför byns centrum. Dessa gårdar har fått sin
placering efter laga skiftet 1854. Att så många gårdar ligger kvar
i själva bykärnan är ovanligt på Tjörn. I byn följer bebyggelsen
vägen som sträcker sig mot hamnen och visar upp ett blandat
byggnadsskick: enkel- och dubbelhus, större gårdsanläggningar och ett för Tjörn ovanligt parhus (ett gammalt gästgiveri
vid hamnen). Vägdragningen mellan Halsbäck och Kolleröd är

I Halsbäck finns flera välbevarade gårdar.
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omskriven redan på 1730-talet. En del av denna är nästan helt
intakt och ger ett historiskt perspektiv på samhällets historiska betydelse som färjeplats för överfarten till Lyrön och Orust.
Vägens historiska kontinuitet förstärks av att det finns så många
gårdar kvar i den gamla bykärnan och hur dessa, och även utskiftade gårdar, ligger i förhållande till vägen. I hamnen finns
småbåtshamn, hårdgjord kaj, sjöbodar och ett magasin som förr
använts som sillsalteri. Här finns också lämningar av ett trankokeri. Byggnaderna omges av ett hävdat kulturlandskap med
gamla lövträd och gärdesgårdar. Det finns många goda exempel
på de små ladugårdar som förr var vanliga på Tjörn. Relationen
mellan bostadshus både i och utanför byn, ekonomibyggnader,
kringliggande topografi och kulturlandskap är karaktäristiskt för
Halsbäck.

Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur och tidstypiska drag respekteras
Befintliga mangårdsbyggnader, ekonomibyggnader och sjöbodar respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner, materialval, färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier, fasadpanel och verandor. Bebyggelsen karaktäriseras av en blandning av okomplicerad framtoning med röd slamfärgsmålad träpanel och en utsmyckad panelarkitektur i ljus kulör. Många
hus har höga grundmurar eller källare ovan mark. De är ofta av omålad eller putsad natursten. Många av husen har enkupigt taktegel.
Särskild omsorg visas det enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering. Historisering av bostadshus/byggnader ska undvikas.

Tillbyggnader och tillägg får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, altaner och andra påtagliga förändringar utförs på en mindre framträdande del av huset och i ett utförande som
tar hänsyn till den enskilda byggnadens arkitektur och kulturhistoriska värde. Komplementbyggnader placeras med hänsyn till kringliggande bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och materialval.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Ny bebyggelse i anslutning till bykärnan undviks. Inom området placeras ny bebyggelse i en för området hävdad struktur längs befintliga
vägar, på mark som inte utnyttjas till jordbruk och i ett utförande som tar hänsyn till platsens förutsättningar. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls. Detta gäller även utformning och placering av
byggnader för jordbrukets behov.

Vägars karaktär respekteras. Vägen mellan Kolleröd och Halsbäck är vägminne
Befintliga vägars dragning är en del av den historiska miljön och underhålls så att deras karaktär respekteras. Hänsyn visas vid ändring.
Vägen mellan Kolleröd och Halsbäck representerar den historiska sträckningen till byn och färjeläget och är skyddad som vägminne av
Trafikverket.

Balans mellan bebyggelse, tomtmark och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelsen med naturtomter på impediment i dalgången bevaras och ny bebyggelse anpassar sig efter denna.
Omfattande utfyllnader, stödmurar och hårdgjorda ytor undviks.

Fortsatt hävd av kulturlandskapet
Det öppna landskapet som hävdats genom jordbruket är av stor betydelse för att bevara det kulturhistoriska helhetsintrycket. Särskilt
lövskogspartierna, gärdesgårdarna, impedimenten samt ängar, hagar och åkrar är viktiga inslag i områdets kulturhistoriska karaktär.

Det gamla gästgiveriet nere vid hamnen.

Bostadshusen ligger i rad längs med vägen i bykärnan.

Ekonomibyggnader med portar mot vägen.

Halsbäck karaktäriseras till stor del av välbevarade byggnader och ett
levande kulturlandskap.
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Från färjeläget gick färjan till Lyr.

Olovsvik
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Hamn och f.d. färjeläge
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lövträd. Bebyggelsen är placerad längs bergskanter
och impediment

Nedergård
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lövträd. Bebyggelsen är placerad längs bergskanter
och impediment
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Gällande planer och bestämmelser
Vägdragningen mellan Kolleröd och Halsbäck är vägminne.
Delar av området är naturreservat och upptaget i Tjörns kommuns naturvårdsprogram. Stigfjorden är Natura 2000-område. Strandskydd finns inom området.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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10. Hjälteby, Röd och Bråland

I dalgångarna finns hagar, åkrar och ängar.

H

jälteby, Röd och Bråland ingår i ett område på nordöstra Tjörn som ofta kallas Valla hed. Det är mycket rikt
på fornlämningar och består av ett välhävdat kulturlandskap med jordbruk och äldre bebyggelse. Sammantaget finns
i Hjälteby och Röd ett drygt åttiotal kända fornlämningar från
sten-, brons- och järnålder, bland annat boplatser, gravplatser,
gånggrifter, dösar, ett stort antal rösen samt bildristningar och
skålgropar. I området som helhet finns hundratals registrerade
fornlämningar. I Hjälteby finns ett missionshus från 1921, ett
folkets hus samt två äldre skolbyggnader, gamla affärslokaler
och många äldre bostadshus och gårdar från tiden kring förra
sekelskiftet. Här finns en gammal bygata och flera kulturhistoriskt värdefulla gårdar med välbevarade mangårdsbyggnader,
kringbyggda gårdar, äldre ekonomibyggnader och ett hävdat
kulturlandskap. I Bråland, sydost om Hjälteby, ligger många
stora (vissa mycket välbevarade) dubbelhus och gårdar längs
bergskanten, väl placerade mot impediment, väg och jordbruksmark. Detta är karaktäristiskt för hur bebyggelsen på Tjörns

landsbygd anpassade sig efter laga skiftet. Från Valla kyrka
och söderut mot Spjärr och Svanvik ligger Röd, ett öppet och
välhävdat kulturlandskap med många välbevarade dubbelhus
från förra sekelskiftet. Generellt består dessa tre områden av
jordbruksmark med bebyggelsen placerad efter markens förutsättningar, längs vägdragningar med historisk kontinuitet. Husen är byggda på eller kring impediment med hänsyn till den
odlingsbara marken. Inom området finns ett flertal välbevarade
dubbelhus, jordkällare, uppvuxna lövträd, alléer och välhållna
gårdsmiljöer med kulturhistoriskt värde. Hjälteby har historiskt
haft rollen som centralort för östra och norra Tjörn. Detta är
tydligt i byns bebyggelseutveckling, som bland annat fört med
sig att vissa gårdar blivit kvar i anslutning till byns centrum. De
tre delområdena har en varierad bebyggelsestruktur, men representerar gemensamt den agrara bebyggelseutvecklingen på
Tjörn efter laga skiftet: de välbevarade dubbelhusen, det kulturhävdade landskapet med lövträd, alléer, stensatta gärdesgårdar
och flera kulturhistoriskt värdefulla gårdsmiljöer.

Gårdarna är ofta stora i jämförelse med övriga Tjörn, med ansenliga dubbelhus och ekonomibyggnader.
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Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur bevaras
Befintliga mangårds- och ekonomibyggnader respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner, materialval, färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier, fasadpanel och verandor. Många av husen har enkupigt taktegel och
välbevarade fasader. Särskild omsorg visas det enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering. Historisering av bostadshus/
byggnader ska undvikas.

Tillbyggnader, tillägg och komplementbyggnader får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, altaner och andra påtagliga förändringar utförs på en mindre framträdande del av huset och i ett utförande som
tar hänsyn till den enskilda byggnadens arkitektur och kulturhistoriska värde. Komplementbyggnader placeras med hänsyn till kringliggande bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och materialval.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Ny bebyggelse i anslutning till höjden i bykärnan undviks. Ny bebyggelse inom området placeras i en för området vedertagen struktur
längs befintliga vägar, på obrukbar jordbruksmark, i ett utförande som tar hänsyn till platsens förutsättningar. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls. Detta gäller även utformning och placering av
byggnader för jordbrukets behov.

Balans mellan bebyggelse, tomtmark och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelse med naturtomter på impediment bevaras och ny bebyggelse anpassas efter denna. Omfattande utfyllnader, stödmurar och hårdgjorda ytor undviks.

Vägars karaktär respekteras
Befintliga vägars dragning genom landskapet är en del av den kulturhistoriskt intressanta miljön och underhålls så att deras karaktär respekteras. Hänsyn visas vid ändring och komplettering.

Fortsatt hävd av kulturlandskapet
Det öppna landskapet som hävdats genom jordbruk är av stor betydelse för att bevara det kulturhistoriska helhetsintrycket. Särskilt lövskogspartierna, gärdesgårdarna, impedimenten samt ängar, hagar och åkrar är viktiga inslag i områdets kulturhistoriska karaktär.

I Hjälteby finns en gammal bygata och ett bycentrum med
före detta butikslokaler, skola, folkets hus och missionkyrka.

Bebyggelsen i Bråland är ett bra exempel på hur gårdarna efter laga skiftet inordnade sig i landskapet.

Det hävdade landskapet präglar hela området.

Jordbruket är i viss utsträckning levande och håller landskapet öppet.

Gällande planer och bestämmelser
Delar av området är upptagna i Tjörns kommuns naturvårdsprogram.
Fornminnen finns inom området. Information kring dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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MISSIONSKYRKA, F.D. BUTIK, SKOLA OCH FOLKETSHUS

Sörby

Missionskyrka, f.d. butik, skola och folkets hus
Västra Hjälteby

Hålan

Östra Hjälteby

Övre Bråland

F.d. skola och

Öppet jordbrukslandskap med gärdesgårdar och lövträd. Bebyggelsen
är placerad längs bergskanter och
impediment

ålderdomshem
KRÅKEDAL

Nedre Bråland

Stenarna
Valla kyrka

Hagar och jordbruksmark

Kortås

Öppet jordbrukslandskap med gärdesgårdar och lövträd. Bebyggelsen är placerad längs bergskanter och impediment
Apleröd
Mellanröd
Lilla Röd
Östra Röd
Öppet jordbrukslandskap med gärdes-

Styrdal

gårdar och lövträd. Bebyggelsen är pla-

Hammar

cerad längs bergskanter och impediment

Västra Röd
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11. Hättan

Bostad för tulltjänstemännen i förgrunden och utkiken på toppen.

Ö

ster om Dyrön ligger ett antal bebyggda öar där bland
andra den lilla Hättan utmärker sig med en äldre bebyggelse och en kulturhistoriskt intressant historia. Ön
har tack vare naturliga förutsättningar med ett högt berg och en
skyddande vik ett förflutet som lotsplats, och det finns belägg
för detta ända från 1700-talet. 1789 fanns fyra lotsar, två lotslärlingar och sex lotsdrängar på ön. Vid 1800-talets början blev
Hättan en viktig plats för tullen, och där upprättades en tullstation för fraktfarten till Uddevalla. Utöver lots- och tullarbetet
har befolkningen livnärt sig på fiske, och under 1700-talets sillperiod anlades här ett litet fiskeläge. Något större jordbruk har
inte bedrivits på ön mer än till husbehov. Hättan upphörde som
lotsplats 1925. Undervisning bedrevs i skolan fram till 1936. När
fisket blev sämre och det otillgängliga läget blev alltför kännbart

Bebyggelsen på Hättan ligger vid den skyddande viken.
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lämnade de bofasta ön, och sedan 1975 finns inte några åretruntboende på Hättan. Det tjugotal hus som finns kvar varierar
i ålder. Vid kajen ligger ett flertal äldre hus, och det är här längs
viken och i dalgången som skär genom ön som de äldsta enkeloch dubbelhusen är belägna. Bland de äldre husen i dalgången
och längre upp på bergskanterna finns några bostadshus från
mellankrigstiden och framåt. Högst uppe på berget står lotsutkiken, som tillsammans med lotsbryggan och bostadshusen för
tidens tulltjänstemän och lotsar berättar om en period då ön
var av stor betydelse för sjöfarten. Hättans funktion som lotsoch tullstation och de byggnader och anläggningar som anlagts
för detta ändamål (till exempel kaj och brygga) samt övriga äldre byggnader ger ön dess karaktär och höga kulturhistoriska
värden.

Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur och tidstypiska drag respekteras
Bostadshus, förråd, sjöbodar och övriga byggnader respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner, materialval,
färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier och verandor. Flera av de äldre byggnaderna har höga grundmurar eller källare ovan mark. De är ofta av omålad eller putsad natursten. På många av sadeltaken ligger enkupigt tegel. Husen är klädda
med träpanel eller asbestcementskivor. Vissa hus är målade i ljusa kulörer, andra i mörkare, till exempel lotsbostaden som är röd. Exteriören är återhållsam med undantag av fönster, dörrar och verandor med tidstypisk, varierad utsmyckning. Sjöbodar och övriga ekonomibyggnader är enkla i sin utformning med få öppningar, målade i faluröd slamfärg. Särskild omsorg visas det enskilda husets karaktärsdrag
vid ändring och renovering. Historisering av bostadshus/byggnad ska undvikas.

Tillbyggnader och tillägg får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, altaner och andra påtagliga förändringar prövas individuellt och utförs om så bedöms lämpligt på en mindre
framträdande del av huset och i ett utförande som tar hänsyn till den enskilda byggnadens arkitektur och kulturhistoriska värde. Komplementbyggnader placeras med hänsyn till kringliggande bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och
materialval.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Nya huvudbyggnader, sjöbodar, bodar och förråd ska anpassas till kringliggande byggnaders formspråk och utförande. Kompletterande
bebyggelse placeras i ett läge som tar utgångspunkt i befintlig bebyggelses relation mellan naturmark och tomter. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls.

Strändernas och kajkanternas natur- och kulturmiljö kräver särskild hänsyn
Befintliga bryggor är enkla i sin utformning och i regel utan räcken och staket. Undantag är den i sten uppförda lotsbryggan. Bergskanter
respekteras och kompletterande bryggor och tillhörande anläggningar placeras varsamt och underordnas landskapsbilden.

Balans mellan bebyggelse, stigar och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelsen anpassad till markens förutsättningar och med möjlighet till fri rörlighet mellan bostadshus och bodar
bibehålls. Möjligheten att ta sig ner till vattnet ska respekteras. Omfattande utfyllnader och stödmurar undviks.

På Hättan finns många äldre byggnader i varierat utförande.

Dubbelhus

Den stensatta gången till tullbryggan.
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Gällande planer och bestämmelser
Stora delar av Hättan regleras i byggnadsplan utan särskilda skydds- eller varsamhetsföreskrifter. Planläggning med skydd av kulturvärden ska eftersträvas i områden med äldre detaljplaner.
Delar av ön med omgivande vattenområde är upptagna i Tjörns kommuns naturvårdsprogram. Strandskydd finns inom området.
Övriga kulturhistoriska lämningar finns inom området. Information kring dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
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12. Höviksnäs

Bebyggelsen i Höviksnäs ligger på insidan av näset.

H

öviksnäs ligger längst österut på Tjörn, och på grund av
det strategiska läget har samhället spelat en viktig roll
för färjeöverfarten till fastlandet. Idag är Höviksnäs uppdelat i två områden som skiljs åt av åkermark. I dalen ligger ett
villaområde som tillkommit på senare tid med småhus, radhus,
flerbostadshus och grundskola. Längst ut på näset ligger ett
gammalt fiskeläge. Här har funnits bebyggelse sedan 1600 -talet. Uppgifter från 1786 berättar att det då fanns åtta byggnader
och två bryggor på näset; det är dock oklart hur många av dem
som var bostadshus. Fisket var den centrala inkomstkällan under 1700-talets senare årtionden, i en tid när sillperioden gav
befolkningen goda förutsättningar att livnära sig. I närområdet
fanns också sillsalterier och trankokerier. På 1840-talet beskrevs
ett fiskeläge med 17 hushåll som bedrev småfiske, och att det då
sett sina bästa dagar. Till fiskeläget gick allmän häradsväg med

färjetrafik till Kåkenäs på fastlandet. Senare övertog Stenungsund funktionen som överfartsort, och så förblev det tills Tjörnbron invigdes 1960. Fram till dess hade Höviksnäs, tack vare
färjetrafiken, blomstrat som samhälle från slutet av 1800-talet
och framåt. Här fanns både postkontor, pensionat och butiker,
och utöver de näringar som färjeläget gav möjlighet till var fisket och jordbruket viktiga inkomstkällor. Handlarna och posten
försvann i och med att bron ersatte färjetrafiken, men trävarubutiken längst ut på näset finns fortfarande kvar, belägen precis
vid kajen där färjan en gång anlöpte. Strandlinjen har fyllts ut i
etapper för att ge utrymme för parkering till en expanderande
småbåtshamn som numera upptar hela västra strandlinjen av
Höviksnäs. Bebyggelsen av kulturhistoriskt intresse består i huvudsak av äldre enkel- och dubbelhus, sällan placerade högre
upp på berget än nödvändigt för att få skydd för väder och vind.

Trävaruhandeln är kvar som ett bevis för hur viktigt färjeläget en gång varit.
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Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur bevaras
Bostadshus och kulturhistoriskt intressanta förråd och bodar respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner,
materialval och färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier och verandor. Ändringar utförs varsamt och anpassas till befintlig byggnads utformning. Särskild omsorg visas det enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering. Historisering
av bostadshus/byggnader ska undvikas.

Tillbyggnader, tillägg och komplementbyggnader får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, altaner och andra påtagliga förändringar prövas individuellt och utförs om så bedöms lämpligt på en mindre
framträdande del av huset och i ett utförande som tar hänsyn till den enskilda byggnadens arkitektur och kulturhistoriska värde. Komplementbyggnader placeras med hänsyn till kringliggande bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och
materialval.

Balans mellan bebyggelse, tomtmark och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelse på naturtomter längs berg och nära befintliga vägar bevaras. Ny bebyggelse anpassas efter denna.
Omfattande utfyllnader, stödmurar och hårdgjorda ytor undviks. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg vid
nygestaltning så att helhetsintrycket behålls.

Strändernas och kajkanternas natur- och kulturmiljö kräver särskild hänsyn
Strandlinjen respekteras och kompletterande bryggor och tillhörande anläggningar placeras varsamt och underordnas landskapsbilden.

Asbestcementskivor som fasadmaterial.

I Höviksnäs ligger husen tätt längs den gamla vägen ner mot det forna färjeläget.

I Höviksnäs finns många äldre enkel- och dubbelhus med en stor variation i materialval och färgsättning.
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Gällande planer och bestämmelser
Delar av Höviksnäs regleras i plan utan särskilda skydds- eller varsamhetsföreskrifter.
Planläggning med skydd av kulturvärden ska eftersträvas i områden med äldre detaljplaner. Planprogram finns för delar av området.
Delar av vattenområdet är upptagna i Tjörns kommuns naturvårdsprogram. Strandskydd finns inom området.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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13. Klädesholmen

Klädesholmen med magasin längs strandlinjen.

D

et som till vardags kallas Klädesholmen består egentligen av två öar, Klädesholmen och Koholmen. De ligger
tätt bredvid varandra vid Tjörns sydvästra hörn. En bro
leder över från Bleket på Tjörnsidan. Klädesholmen går att datera som boplats och fiskeläge tillbaka till medeltiden, och under
1700-talets stora sillperiod växte samhället kraftigt. Bostadshus
trängdes med salterier, magasin och sjöbodar. Bebyggelsen var
brokig, men anlagd i en struktur som man känner igen än i dag. I
fiskeläget ordnades nyttobyggnader vid vattnet och bostadshus
tätt bakom. Bebyggelsen var under denna första expansiva fas
mest koncentrerad till Klädesholmen. 1797 uppfördes emellertid en kyrka på Koholmen, som vid denna tid var mycket glest
bebyggd. Det skulle dröja till 1800-talets slut innan det började
byggas i någon större utsträckning på Koholmen. Ett tydligt spår
av denna bebyggelsefas är att vägarna generellt är bredare och
rakare än på Klädesholmen. 1928 byggdes skolan vid kyrkan på
Koholmen. Ön fick då ett landmärke som med sin nyklassicistiska arkitektur är sällsynt bland skolbyggnader på Tjörn. Det skulle
också dröja ända till 1984 innan det anlades en bro mellan Tjörn
och Koholmen. Innan dess hade överfarten skett med färja och
egen båt. De två öarna representerar olika bebyggelsefaser. Koholmen består till stor del av glesare placerad bebyggelse med

En konservfabrik har byggts om till frikyrka.
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avgränsade tomtgränser och med ett mer kontrollerat gatunät,
medan Klädesholmen har en tätt placerad småhusbebyggelse i
ett oregelbundet gatunät. På båda öarna finns också bebyggelse
från 1900-talets senare hälft, tätt ordnad i ett rutnätsmönster.
Utformningen av de enskilda bostadshusen varierar från enkeloch dubbelhus från 1800- och 1900-talens början till bostadshus med rötter i efterkrigstidens villa- och typhusbebyggelse.
Det finns många välbevarade bostadshus från olika tidsperioder,
magasin och bodar med höga kulturhistoriska värden. Unikt för
Klädesholmen och ett fåtal andra fiskelägen på Tjörn, jämfört
med övriga Bohuslän, är de väl tilltagna magasinen, vilka inrymt
fiskberedning, lagring för fraktfarten och materiel för storsjöfisket. Gemensamt för den äldre bebyggelsen på de båda öarna är
dess anpassning till markens förutsättningar och bostadshusens
placering i förhållande till kajer, magasin och bodar som ligger
som en krans kring nästan hela samhället. De kulturhistoriska
karaktärsdragen är det breda spannet av byggnadsåldrar och
byggnadstyper, de många magasinen, kyrkobyggnaderna och
skolan från 1920-talet. Till detta kommer bebyggelsens anpassning efter markens förutsättningar och möjligheten till rörlighet
mellan hus, magasin, kajer och bryggor.

Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur bevaras
Bostadshus, magasin, sjöbodar och övriga byggnader av kulturhistoriskt intresse respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner, materialval och färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier och verandor. Många hus
har höga grundmurar eller källare ovan mark. De är ofta av omålad eller putsad natursten. På sadeltaken ligger enkupigt tegel. Det finns
åtskilliga välbevarade verandor och många av husen är klädda med locklistpanel, målad i ljusa och vita kulörer. Vissa hus är klädda i ljusa
asbestcementskivor. Exteriören är återhållsam med några undantag för foder kring dörrar och fönster, verandor och tak som utformats
med stor detaljrikedom. För del av Klädesholmen finns detaljplan med särskilda skydds- och varsamhetsbestämmelser. Särskild omsorg
visas det enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering. Historisering av bostadshus/byggnader ska undvikas.

Tillbyggnader, tillägg och komplementbyggnader får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, balkonger, altaner och andra påtagliga förändringar prövas individuellt efter den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde och förutsättningar. De utförs då på en mindre framträdande del av huset och i ett utförande som tar hänsyn till den enskilda
byggnadens arkitektur och karaktär samt omkringliggande topografi och bebyggelse. Komplementbyggnader placeras med hänsyn till
kringliggande bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och materialval.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Huvudbyggnader och kompletterande sjöbodar, bodar och förråd ska anpassas till kringliggande byggnaders formspråk och utförande.
Kompletterande bebyggelse placeras i ett läge som tar utgångspunkt i Klädesholmens befintliga relation mellan naturmark och närheten
till vattnet. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls.

Detaljplan reglerar ny bebyggelse
För del av östra Klädesholmen finns ny detaljplan med skydds-, varsamhets- och utformningsbestämmelser. Den tillåter att magasinens
andra våning används som bostad. Det är ytterst viktigt för Klädesholmens kulturhistoriska karaktär att en eventuell ombyggnad sker med
hänsyn till byggnadens ursprungliga form och utformning.

Strändernas och kajkanternas natur- och kulturmiljö kräver särskild hänsyn
Strandlinjen respekteras och kompletterande bryggor och tillhörande anläggningar placeras varsamt i närområdet och underordnas landskapsbilden. Staket och liknande skrymmande avgränsningar längs kajer och bryggor undviks. För bryggor och kajer finns ett gestaltningsprogram framtaget inför detaljplanearbetet för del av östra Klädesholmen. Utfyllnader av vattenområden undviks.

Balans mellan bebyggelse, vägar, stigar och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelsen anpassad till markens förutsättningar och med möjlighet till fri rörlighet mellan bostadshus, magasin
och bodar bibehålls. Möjligheten att ta sig ner till vattnet mellan magasinen ska respekteras. Omfattande utfyllnader och stödmurar
undviks.

Skolan och kyrkan är viktiga landmärken på Klädesholmen.

Byggnadsskicket varierar från äldre enkel- och dubbelhus till villor från
kring mitten och senare hälften av 1900-talet.

Magasinen ligger i regel med kortsidan mot vattnet, men på några
ställen vetter långsidan mot kajen.

Magasinen ligger längs vattnet och bakom dem ansluter den ofta ljusmålade bostadsbebyggelsen.
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För del av östra Klädesholmen finns nyare detaljplan med skydds-, varsamhets- och utformningsbestämmelser samt utformningsprogram för bryggmiljöer. Inom
området pågår arbete med att ta fram nya detaljplaner där erforderligt skydd föreslås. Delar av Klädesholmen regleras i byggnadsplan utan särskilda skydds- eller
varsamhetsföreskrifter. Planläggning med skydd av kulturvärden ska eftersträvas i områden med äldre detaljplaner. Tätortsstudie samt planprogram finns för
Klädesholmen.
Strandskydd finns inom området.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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14. Kyrkesund – Härön

Sjöbodar på Härön.

V

id Tjörns nordvästra hörn ligger Härön, en stor ö med
kala klippor, ett gammalt fiskeläge och ett intressant
kulturlandskap. Ön skiljs från Tjörn genom ett sund som
delar namn med samhället på andra sidan sundet, Kyrkesund.
Den äldre kärnan i samhället Kyrkesund kallades Sumpen förr i
tiden, och lokalt använder man fortfarande detta namn. På Härön fanns bebyggelse på 1500-talet, och på lantmäterikartor från
1700-talets senare hälft finns bebyggelse redovisad även i Sumpen. Som så många andra orter i Bohuslän växte Kyrkesund och
Häröns fiskeläge under 1700-talets stora sillperiod. Med sillen
kom även de industrier som hanterade fångsten, i form av salterier och trankokerier. Söder om samhället Kyrkesund ligger det
så kallade Kålhuvudet som en bebyggelselämning från denna
tid. Allteftersom fisket blev sämre medan båtarna förbättrades,
utvecklades Kyrkesund under 1800-talet till hemmahamn för en

Färjeläget, hamn och äldre bebyggelse i Kyrkesund.
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fraktflotta. Detta gav samhället ett ekonomiskt uppsving vilket
resulterade i en skola, många magasin, fler och större bryggor
samt ett utvecklat vägnät. Under 1800-talets sommargäströrelse blev samhället en populär badort, vilket ledde till att man
uppförde ett badhus. Bebyggelsen är blandad både i Kyrkesund och på Härön och består i huvudsak av enkel- och dubbelhus från framför allt senare delen av 1800-talet och början av
1900-talet. Här finns många välbevarade sjöbodar, stora och
mindre magasin, bryggmiljöer och förrådsbyggnader. På Härön
finns ett historiskt intressant natur- och kulturlandskap med
hävdade ängar, en mängd gärdesgårdar samt två äldre gårdar,
Änga och Gården. Många hus både på Härön och i Kyrkesund är
mycket välbevarade med fasader och snickerier. Färgsättningen
på bostadshus, magasin och sjöbodar är varierad och sträcker
sig utanför det annars vanliga vita huset med röd sjöbod.

Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur och tidstypiska drag bevaras
Bostadshus, magasin, sjöbodar och övriga byggnader av kulturhistoriskt intresse respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner, materialval, färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier och verandor. Särskild omsorg visas
det enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering. Historisering av bostadshus/byggnader ska undvikas.

Tillbyggnader, tillägg och komplementbyggnader får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, balkonger, altaner och andra påtagliga förändringar prövas individuellt efter den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde och förutsättningar. De utförs om så anses lämpligt på en mindre framträdande del av huset och i ett utförande som tar hänsyn till den enskilda byggnadens arkitektur och kulturhistoriska värde samt omkringliggande topografi och bebyggelse. Komplementbyggnader placeras med hänsyn till kringliggande bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och materialval.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Huvudbyggnader, bodar, förråd och sjöbodar ska anpassas till kringliggande byggnaders formspråk och utförande. Kompletterande bebyggelse placeras i ett läge som tar utgångspunkt i befintlig bebyggelses förhållande mellan naturmark och tomter. Områdets starka
kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls.

Strändernas och kajkanternas natur- och kulturmiljö kräver särskild hänsyn
Strandlinjen respekteras och kompletterande bryggor och tillhörande anläggningar placeras varsamt och underordnas landskapsbilden.
Befintliga bryggor och tillhörande anläggningar hanteras med omsorg och skrymmande räcken och staket undviks. Utfyllnader av vattenområden undviks.

Balans mellan bebyggelse, vägar, stigar och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelsen anpassad till markens förutsättningar och med möjlighet till fri rörlighet mellan bostadshus, magasin
och bodar bibehålls. Omfattande utfyllnader och stödmurar undviks.

Fortsatt hävd av kulturlandskapet på Härön
Det öppna landskapet med betesmarker, gärdesgårdar och ängsmark är av stor betydelse för att bevara det kulturhistoriska helhetsintrycket.

Kålhuvudet är byggnadsminne
Kålhuvudet är skyddat enligt kulturmiljölagen. För byggnadsminnen finns särskilda föreskrifter och eventuella åtgärder kräver tillstånd av
länsstyrelsen. Antikvarisk medverkan vid arbete inom byggnadsminnet kan krävas.

Flera äldre hus finns på båda sidorna om sundet.

Äldre hus på Härön.

Kålhuvudet är ett gammalt trankokeri och gästgiveri.

På Härön ligger merparten av bebyggelsen längs östsidan mot Kyrkesund.
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För mer information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar – www.fmis.raa.se

Gällande planer och bestämmelser
Kålhuvudet är byggnadsminne och skyddas genom kulturmiljölagen.
Stora delar av Härön och Kyrkesund regleras i plan utan särskilda skydds- eller varsamhetsföreskrifter. Planläggning med skydd av kulturvärden ska eftersträvas i
områden med äldre detaljplaner.
Delar av Härön och Kyrkesund är upptagna i Tjörns kommuns naturvårdsprogram. Härön ligger inom Natura 2000 område. Strandskydd finns inom området.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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15. Kälkerön

Kälkerön är ett populärt besöksmål bland båt- och friluftsfolk.

I

västra delen av Stigfjorden, en bit norr om Björshuvudet och öster om Lyr, ligger Kälkerön. Den är populär under sommarens
semesterveckor då den lättillgängliga naturhamnen,
Sydhamnen, snabbt blir fylld med båtar. Ön består mestadels
av kala klippor och berg, men också av en del skog, ängar
och ljungmarker. Sedan gammalt har ön hört till hemmanet
Kyrkofjäll i Klövedal, och gårdarna där har fortfarande kvar en del
som samfälld mark. Resterande mark ägs av Västkuststiftelsen.
När ön befolkades är oklart, men det har funnits invånare där
så tidigt som på 1600-talet. På laga skifteskartan från 1839 är
ön utmark till gårdarna i Klövedal med ett antal byggnader, av
vilka ett par kan vara bostadshus. På 1840-talet bosatte sig två
strandsittare på ön. De byggde det dubbelhus som ännu finns
kvar i dalgången som skär genom ön. Gården var bebodd ända

Dubbelhuset med tillhörande ekonomibyggnad.
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till 1975 och kallas ”Viktors” efter den sista bofasta invånaren.
I slutet av 1800-talet fanns ytterligare tre gårdar på Kälkerön,
men efter 1929 fanns bara Viktors gård kvar. Av de övriga hus
som funnits ser man idag bara grunderna. Vid förra sekelskiftet
försökte man bryta granit på Kälkerön, vilket finns spår av
vid Sydhamnen. Projektet lades emellertid ner. Idag sköter
Västkuststiftelsen stora delar av ön, och kulturlandskapet hålls
öppet med hjälp av betande djur. På många öar runt Tjörn
finns lämningar från strandsittare. Kälkerön representerar
på ett speciellt sätt både historia, nutid och en metod att
bevara öns kulturhistoriska karaktär. Denna prägel ligger i
det kulturhävdade landskapet, bebyggelselämningarna, den
välbevarade gården och lämningarna från stenbrytningen.

Förhållningssätt
Fortsatt hävd av kulturlandskapet
Landskapet är av stor betydelse för det kulturhistoriska helhetsintrycket. Ön betas av djur och vårdas av markägarna, vilket är viktigt att
upprätthålla så att ön inte växer igen. Det kulturhävdade landskapet med lövträd, gärdesgårdar och ängar ger en kulturhistorisk karaktär
till ön som helhetsmiljö. Det är också viktigt att hålla landskapet öppet runt husgrunderna och på så sätt tydliggöra öns historia.

Viktors gård bevaras
Det kvarvarande dubbelhuset från mitten av 1800-talet med tillhörande ekonomibyggnader ska bevaras.

En av Kälkeröns husgrunder.

Gamla ängar och rester från ett svunnet jordbruk. Betande djur hjälper till att hålla landskapet öppet.
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Tvärs över ön löper en dalgång som mynnar vid Sydhamnen. Mitt i dalgången ligger Viktors gård.

Många öar i Stigfjorden har varit bebodda, men idag finns oftast bara husgrunderna kvar. Viktors gård på Kälkerön är ett undantag.
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För mer information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar – www.fmis.raa.se

Gällande planer och bestämmelser
Kälkerön ligger i Stigfjordens naturreservat och är upptaget i Tjörns kommuns naturvårdsprogram. Stigfjorden är Natura 2000- område. Strandskydd finns inom
området.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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16. Nordvikstrand

Bebyggelsen ligger nedanför bergen.

P

recis söder om Skärhamn ligger det gamla fiskeläget Nordvikstrand. Samhällena har i det närmaste vuxit samman i
och med att Skärhamn expanderat kraftigt under 1900-talet. Nordvikstrand ligger strategiskt i en vik med goda naturliga
anläggningsmöjligheter och nära öppet hav. Människor har bott
vid stranden sedan 1600-talet. Sillfisket var gott under 1700-talets sista årtionden och i början av 1800-talet, men på en karta
från 1820-talet finns bara fyra byggnader utritade. Två av dem
var med största sannolikhet magasin eller liknande ekonomibyggnader. Befolkningen och bebyggelsen expanderade under

Sjöbodarna ligger längs strandlinjen, med bostadshusen bakom.
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1800-talets sista årtionden som ett resultat av förbättrade båtar
och fiskeredskap samt en lönsam fraktfart. Under 1800-talets
sista hälft byggdes ett tjugotal enkel- och dubbelhus, och det är
dessa som är kärnan i Nordvikstrands kulturhistoriska karaktär.
Historiskt har fraktfarten varit viktig för samhället. Även varvsindustrin och jordbruket har spelat en betydande roll för de
boende och för områdets bebyggelseutveckling. Bebyggelsen
ligger längs berget och varierar i storlek från mindre enkelhus
till större dubbelhus, ofta med källare ovan grund där markförutsättningarna tillåtit.

Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur och tidstypiska drag respekteras
Bostadshus, magasin, sjöbodar och övriga kulturhistoriskt intressanta byggnader respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner, materialval, färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier och verandor. Många hus har
höga grundmurar eller källare ovan mark. De är ofta av omålad eller putsad natursten. På vissa av de äldre husen har sadeltaken enkupigt
tegel. Det finns många välbevarade verandor och några av husen är klädda med locklistpanel, målad i vita kulörer, medan vissa hus är
klädda i asbestcementskivor. Exteriören är återhållsam med vissa undantag där foder kring dörrar och fönster, verandor och tak utformats
med stor detaljrikedom. Sjöbodarna, förråden, ladugårdarna och magasinen är enkla i sin utformning med få öppningar, målade i faluröd
slamfärg. Särskild omsorg visas det enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering. Historisering av bostadshus/byggnader ska
undvikas.

Tillbyggnader och tillägg får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, altaner och andra påtagliga förändringar prövas individuellt och utförs om så anses lämpligt på en mindre framträdande del av huset och i ett utförande som tar hänsyn till den enskilda byggnadens arkitektur och kulturhistoriska värde. Komplementbyggnader placeras med hänsyn till kringliggande bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och
materialval.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Nya byggnader ska följa kringliggande byggnaders formspråk och utförande med ljusmålad träpanel, sadeltak med enkupigt taktegel och
en stengrund som är anpassad till marken. Placeras i ett läge som tar utgångspunkt i befintlig bebyggelses förhållande mellan naturmark
och närheten till vattnet. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls.

Strändernas och kajkanternas natur- och kulturmiljö kräver särskild hänsyn
Befintliga bryggor är enkla i sin utformning och i regel utan räcken och staket. Strandlinjen respekteras och kompletterande bryggor och
tillhörande anläggningar placeras varsamt och underordnas landskapsbilden. Utfyllnader av vattenområden undviks.

Balans mellan bebyggelse, tomtmark och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelsen nedanför bergspartiets höjdpunkter, anpassad till markens förutsättningar med omarkerade tomtgränser, bibehålls. Omfattande utfyllnader, stödmurar och hårdgjorda ytor undviks. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls.

Nordvikstrands fiskeläge övergår snabbt till en mer
agrar karaktär med jordbruksmark och ladugårdar.

Äldre hus med asbestcementskivor och tvåluftsfönster.

I Nordvikstrand finns många äldre enkel- och dubbelhus.

Brygga, Bod och Bostadshus är ett återkommande tema i fiskelägena
på Tjörn.

Bebyggelsen har tydlig relation till både berg, väg och strand.
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För mer information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar – www.fmis.raa.se

Gällande planer och bestämmelser
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Området är inte planlagt. Planläggning eller områdesbestämmelser med skydd av kulturvärden ska eftersträvas.
Delar av området är upptagna i Tjörns kommuns naturvårdsprogram. Strandskydd finns inom området.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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17. Pater Noster

Utöver fyren finns många byggnader kvar på Hamneskär.

P

å Hamneskär, i yttersta kustbandet utanför Klädesholmen
och Marstrand, står en fyr som haft en stor betydelse för
sjöfarare längs västkusten. Hamneskär och omkringliggande vatten ansågs länge vara ett av Sveriges farligaste farvatten.
1770 placerades en fyr på Carlstens fästning på Marstrandsön.
Den monterades ned 90 år senare på grund av att den ansågs
otillräcklig för att ge skydd för sjöfarten. Man fann att en fyr
skulle fylla en bättre funktion på Hamneskär, där också faran
var som störst. Den nya fyren, Pater Noster, stod klar 1868. Den
konstruerades av överfyringenjör Nils Gustav von Heidenstam,
Sveriges mest berömde fyrkonstruktör, och var i drift fram till
1977. Då föddes föreningen Rädda Pater Noster, vilken sedermera skulle bli drivande i restaureringen av fyren. 2007 kunde

Fyren med tillhörande bebyggelse.
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den återföras till Hamneskär efter fem år och en mycket omfattande restaurering på land. Den 26:e september tändes fyren
igen efter att ha varit släckt i 30 år. På ön finns förutom fyren ett
bostadshus, där fyrmästaren och de två fyrvaktarna levde med
sina familjer. Där finns också ett flertal mindre funktionsbyggnader som tvättstuga, redskapsbod, källare, kruthus, sjöbodar och
utedass. Två trädgårdstäppor har anlagts med ditfraktad jord.
Vatten fick man samla i en cistern. Möjligheten att lägga till vid
Hamneskär har varit långt ifrån optimal, men en ny och säkrare
tilläggsplats håller på att anläggas. Sedan 2015 är Pater Noster
ett statligt byggnadsminne. Pater Noster är en unik miljö och
har höga kulturhistoriska värden i bebyggelsen och i dess forna
funktion som en betydande fyrplats.

Förhållningssätt
Pater Noster med tillhörande bebyggelsemiljö bevaras
Bebyggelsen respekteras vid tillbyggnad, ombyggnad och renovering. Både den enskilda byggnadens och den samlade miljöns uttryck ska
bevaras utifrån de kulturhistoriska värdena med den forna funktionen som fyrplats som utgångspunkt.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Nya huvudbyggnader, bodar, förråd och sjöbodar ska anpassas till kringliggande byggnaders formspråk och utförande. Kompletterande
bebyggelse placeras i ett läge som tar utgångspunkt i befintlig bebyggelses relation till naturen och funktionella sammanhang. Områdets
starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls.

Länsstyrelsens riksintressebeskrivning
Motivering: Kommunikationsmiljö med välbevarad fyrplats som utgör ett välbekant sjömärke med rik historia och sägenbildning. (Kognitiv miljö).
Uttryck för riksintresset: Fyr av heidenstamstyp från 1868 med tillhörande uthus (kruthus, mistlursbod med mera) samt bostadshus
med inrymd skollokal för fyrmästare och fyrvaktare med familjer.

Fyren är idag restaurerad
och står åter på sin plats
efter att ha varit i land för
omfattande reparationer.
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För mer information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar – www.fmis.raa.se

Gällande planer och bestämmelser
Pater Noster är av riksintresse för kulturmiljövården samt statligt byggnadsminne.
Området är del av ett naturreservat och är upptaget i Tjörns kommuns naturvårdsprogram. Området är belagt med strandskydd och ligger inom Natura
2000-område.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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18. Pilane

Graniten är påtaglig i Pilane.

P

ilane är högt beläget i landskapet i Klövedal. Från bergen som omger gravfältet ser man långväga över Tjörn,
till Orust och ut mot västerhavet. Spår av en skalgrustäkt
bredvid järnåldersgravfältet berättar om var strandlinjen låg för
10 000 år sedan. Denna förhistoriska strandlinje från senaste istidens slut visar, tillsammans med stenåldersfynd i närområdet,
att det funnits människor här redan för 8 000 år sedan. En imponerande samling hällristningar från bronsåldern med bilder
av 15 skepp finns att se vid infarten till Pilane. Det mest karaktäristiska för området är dock det höga antalet lämningar från

Om somrarna ställs samtida skulptur ut i fornminnesområdet.
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järnåldern. Ett nittiotal gravar och ett par domarringar är placerade i en liten dalgång mellan två bergåsar. Betande djur håller
landskapet öppet så att besökare kan uppleva gravfältet som en
helhetsmiljö och röra sig fritt genom dalgången. Fornlämningarna är välbevarade och pedagogiskt åtkomliga, och gravfältets
utsträckning är överskådlig från omgivande höjder. Sedan 2007
visas samtida skulptur och konst kring fornlämningsområdet.
Pilane är en mycket betydelsefull kulturmiljö där flera tusen års
historia är tillgänglig för besökaren.

Förhållningssätt
Fortsatt hävd av kulturlandskapet
Det öppna och av bete hävdade landskapet, de kulturpåverkade skogsbrynen och enskilda lövträd är av stor betydelse för att bevara helhetsintrycket av kulturlandskapet. Detta stärker också upplevelsen av fornlämningsområdets utbredning och tillgänglighet.

Ny bebyggelse ska undvikas kring gravfältet
Ny bebyggelse på och i närhet till gravfältet ska undvikas.

Länsstyrelsens riksintressebeskrivning

Motivering: Fornlämningsmiljö där stenåldersboplatser och hällristningar ligger i anslutning till ett av länets största gravfält.
Uttryck för riksintresset: Monumentalt beläget gravfält (Pilane) som innehåller omkring 100 anläggningar av skilda typer samt stenåldersboplatser och hällristningar.

Gravarna är många till antalet och ger ett
mäktigt intryck från höjderna kring dalgången.

Kulturlandskapet och jordbrukets närvaro samsas med fornlämningarna.

Stensättning
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För gravfältet finns en gränslinjebestämd avgränsning.
För mer information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar – www.fmis.raa.se

Gällande planer och bestämmelser
Området är av riksintresse för kulturmiljövården.
Området är upptaget i Tjörns kommuns naturvårdsprogram.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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19. Rönnäng

Hamnmiljö i Rönnäng.

R

önnäng är en av Tjörns största tätorter och ligger längst
söderut på ön. Men även om Rönnäng som ortnamn
funnits en längre tid så består samhället ursprungligen
av flera fiskelägen som vuxit samman. I Stansvik, Ropekullen,
Kårevik och Båtevik uppkom små fiskelägen på utmarkerna till
hemmanet Rönnäng under 1700-talets sillperiod. När sillen försvann livnärde sig de boende på både fiske och jordbruk. Åkerlapparna låg tätt i dalgångarna kring fiskelägena. På 1830-talet
bodde 170 personer i området. Utöver bostadsbebyggelsen
längs stränderna låg ett salteri vid Ropekullen, och 1795 stod
kyrkan färdig på höjden mellan Ropekullen och Kårevik. När fisket blev mer storskaligt vid 1800-talets slut växte antalet invånare. Bebyggelsen spred sig längs dalgångar och stränder, vilket
medförde att gränsdragningen mellan de olika fiskelägena suddades ut. Med ångbåtsförbindelsen kom sommargäster, vilka

gav extra inkomster till de boende genom uthyrning av semesterbostäder. 1910 fanns drygt 500 bofasta och bebyggelsen var
fortfarande ganska gles. Byggnaderna var stora dubbelhus med
rik panelarkitektur, omgivna av åkerlappar. Fisket var fortfarande en viktig inkomstkälla, men den minskade i betydelse efter
andra världskriget. Bebyggelsen har successivt förtätats under
1900-talet, och de forna åkerlapparna och tegarna har bebyggts
allteftersom. Dagens Rönnäng är ett samhälle där många äldre
enkelhus, dubbelhus och villabebyggelse från 1900-talet ligger
sida vid sida. Dock finns avläsbara sammanhållna områden som
berättar om den bebyggelseexpansion som ägde rum i slutet av
1800-talet. Denna bebyggelse, kyrkan, byggnadernas placering
i landskapet och historien kring samhällets utveckling är kärnan
i Rönnängs kulturhistoriska karaktär.

Bebyggelsen i Rönnäng är varierad och nyare bostadshus samsas med äldre.
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Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur bevaras
Bostadshus, förråd och bodar av kulturhistoriskt intresse respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner, materialval, färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier och verandor. De villor som till stor del har kvar sin
karaktär från slutet av förra sekelskiftet ska beaktas med särskild varsamhet. Särskild omsorg visas det enskilda husets karaktärsdrag vid
ändring och renovering. Historisering av bostadshus/byggnader ska undvikas.

Tillbyggnader, tillägg och komplementbyggnader får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, balkonger, altaner och andra påtagliga förändringar prövas individuellt efter den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde och förutsättningar. De utförs då på en mindre framträdande del av huset och i ett utförande som tar hänsyn till den enskilda
byggnadens arkitektur och karaktär samt omkringliggande topografi och bebyggelse. Komplementbyggnader placeras med hänsyn till
kringliggande bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och materialval.

Balans mellan bebyggelse, vägar, stigar och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelsen som är anpassad till markens förutsättningar, omkringliggande berg, vägdragningar och bredvidliggande bebyggelse, bevaras. Omfattande utfyllnader och stödmurar undviks.

I Rönnängs dalgångar finns stora dubbelhus från tiden kring förra sekelskiftet

Dubbelhus med hög stengrund/källare, frontespis och detaljerad panelarkitektur.

Rönnängs kyrka
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Rönnäng regleras i byggnads- och detaljplan utan särskilda skydds- eller varsamhetsföreskrifter. Planläggning med skydd av kulturvärden ska eftersträvas i områden
med äldre detaljplaner. Tätortsstudie finns för Rönnäng.
Delar av området är upptagna i Tjörns kommuns naturvårdsprogram. Strandskydd finns inom området.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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20. Rörvik och Lind

Det öppna jordbrukslandskapet dominerar i dalgången.

P

å Hakenäset, vid Tjörns sydöstra hörn, ligger en vidsträckt
dalgång i ett kuperat landskap. Här, i Rörvik och vid Lind,
finns många gårdar med välbevarade mangårdsbyggnader, stensatta gårdsplaner och tilltagna ekonomibyggnader.
Gårdarna i Rörvik och Lind är omnämnda redan 1354, och här
finns lämningar från järn- och bronsålder i omgivningen. Rörvik
genomgick storskifte 1788 och bestod då av två gårdar om ett
hemman. I Lind skedde storskiftet 1820, och förutsättningarna
var likadana där: två gårdar delade på ett hemman. 1843 var
det dags för laga skifte i Rörvik, och nu bestod byn av tre gårdar.
1861 skedde detsamma i Lind, men det fanns fortfarande bara
två fastigheter i byn. En av gårdarna i Rörvik respektive en i Lind
ligger kvar på den gamla byplatsen, medan de övriga skiftats

ut i dalgången. I området har funnits flertalet kvarnar (både
vatten- och väderkvarnar). Det finns belägg för att det funnits
vattenkvarnar vid Lind redan under första hälften av 1600-talet.
Fortfarande finner man lämningar och spår av både kvarnar och
dammvallar. Mangårdsbyggnaderna är stora dubbelhus med en
mycket rik panelarkitektur på vissa ställen. Gårdsformerna är
typiska för tiden kring förra sekelskiftet, och även om vissa ekonomibyggnader ersatts och byggts om så känns mönstret lätt
igen. Det omgivande landskapet är hävdat av djur och lantbruk,
med gärdesgårdar, inramade åkrar, hagar, ängar och strandängar. Det öppna kulturlandskapet, gårdarna, fornlämningar och
lämningar från flera olika sorters kvarnar ger området dess karaktär och är av kulturhistoriskt intresse.

Stort dubbelhus i Lind.

Glasveranda med spröjs.
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Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur bevaras
Befintliga mangårds- och ekonomibyggnader respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner, materialval, färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier, fasadpanel och verandor. Många av husen har enkupigt taktegel och
välbevarade fasader. Särskild omsorg visas det enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Endast i undantagsfall och där det bedöms lämpligt med hänsyn till kulturlandskapet kan mark tas i anspråk för byggnad eller anläggning.
Ny bebyggelse på utsatta lägen som på till exempel berg, ängsmark och åkermark undviks för att bevara kulturlandskapets utbredning.
Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls. Detta gäller även utformning och placering av byggnader för jordbrukets behov.

Tillbyggnader, tillägg och komplementbyggnader får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, altaner och andra påtagliga förändringar prövas individuellt. De utförs då på en mindre framträdande del av huset
och i ett utförande som tar hänsyn till den enskilda byggnadens formspråk. Komplementbyggnader placeras med hänsyn till kringliggande
bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och materialval.

Balans mellan bebyggelse, tomtmark och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelse på impediment, med naturtomter, nära befintliga vägar bevaras. Ny bebyggelse inordnar sig i denna
struktur. Omfattande utfyllnader, stödmurar och hårdgjorda ytor undviks.

Vägars karaktär respekteras
Befintliga vägars dragning genom landskapet är en del av den kulturhistoriskt intressanta miljön och underhålls så att dess karaktär respekteras. Hänsyn visas vid ändring och komplettering.

Fortsatt hävd av kulturlandskapet
Det öppna och av lantbruket formade landskapet är av stor betydelse för att bevara det kulturhistoriska helhetsintrycket. Särskilt de
kulturhävdade lövskogspartierna, gärdesgårdarna, impedimenten samt hagar, åkrar, ängar och strandängar är viktiga inslag i områdets
kulturhistoriska karaktär.

Stensatt gårdsplan i Lind.

Naturstensgrund och grånad träpanel.
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Gården på bilden visar den ursprungliga placeringen av de två gårdarna i Rörvik, från tiden före laga skiftet 1843.

Välbevarat dubbelhus med en mindre ekonomibyggnad.
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Gällande planer och bestämmelser
Delar av området är upptagna i Tjörns kommuns naturvårdsprogram. Delar av området är belagt med strandskydd. Delar av området har landskapsbildskydd.
Fornminnen finns inom området. Information kring dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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21. Skärhamn

Båtar längs kajen i Skärhamn.

P

å Tjörns västsida ligger kommunens centralort, administrativa centrum och tillika största samhälle, Skärhamn.
Under 1700-talets stora sillperiod när många andra samhällen på Tjörn grundades och växte, bestod Skärhamn av enstaka byggnader med några få strandsittare och ett trankokeri på Skäret. På 1840-talet beskrevs Skärhamn som ett fattigt
samhälle om 16 hushåll, men under den senare hälften av seklet började samhällets befolkning och bebyggelse att öka avsevärt. Tack vare förbättrade fiskeredskap, en betydande fiskberedningsindustri och en fraktfart i stark utveckling växte sig
Skärhamn allt större, och blev municipalsamhälle i början av
1900-talet. Från slutet av 1800-talet började det uppföras stora
magasin längs kajkanterna. Det är ovanligt i Bohuslän med liknande koncentrationer av magasin på kajerna, men på grund av
fraktfarten och fiskberedningen på Tjörn har det varit relativt
vanligt i fiskelägena på öns västsida. 1932 byggdes kyrkan och
allteftersom 1900-talet fortlöpte växte samhället ytterligare och

Magasin längs strandlinjen i centrala Skärhamn.
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blev sedermera administrativ centralort. Man kan tydligt avläsa
denna samhällsutveckling i bebyggelsemiljön. De många och
välbevarade enkel- och dubbelhusen, magasinen och bryggmiljöerna i centrum övergår snart till större dubbelhus och funkisvillor för att till slut utmynna i villamattor från 1900-talets
sista årtionden och 2000-talets början. Insprängda bland den
senare tillkomna bebyggelsen finns vissa bevarade äldre hus
och gårdsmiljöer, vilka illustrerar att det funnits torp, gårdar,
utmarker, ängs- och åkermark. Den expansiva bebyggelsefasen
under 1800-talets slut och 1900-talets början har, tillsammans
med omgivande bebyggelse från 1900-talets första hälft, satt en
stark prägel på Skärhamn. De många och ofta välbevarade enkel- och dubbelhusen, de stora funkis- och folkhemsvillorna, de
stora magasinen i centrum och de organiska vägdragningarna
genom och inom Skärhamns centrala delar är betydelsefulla för
Skärhamns kulturhistoriska karaktär.

Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur bevaras
Bostadshus, förråd, bodar och magasin av kulturhistoriskt intresse respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner, materialval, färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier och verandor. Många hus har höga grundmurar
eller källare ovan mark. De är ofta av omålad eller putsad natursten. På de äldre husens sadeltak ligger enkupigt tegel eller asbestcementskivor. Det finns åtskilliga välbevarade verandor och många av husen är klädda med locklistpanel målad i ljusa, gula eller röda kulörer.
Vissa hus är klädda i ljusa asbestcementskivor. Exteriören är återhållsam med vissa undantag av foder kring dörrar och fönster, verandor
och tak som utformats med stor detaljrikedom. Särskild omsorg visas det enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering. Historisering av bostadshus/byggnader ska undvikas.

Tillbyggnader, tillägg och komplementbyggnader får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, balkonger, altaner och andra påtagliga förändringar prövas individuellt efter den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde och förutsättningar. De utförs då på en mindre framträdande del av huset och i ett utförande som tar hänsyn till den enskilda
byggnadens arkitektur och karaktär samt omkringliggande topografi och bebyggelse. Komplementbyggnader placeras med hänsyn till
kringliggande bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och materialval.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Nya byggnader ska anpassas till kringliggande byggnaders volymer och utförande. Placeras i ett läge som tar utgångspunkt i befintlig
bebyggelses förhållande till topografin och markens beskaffenhet. Nya byggnader på högpunkter undviks och tillgången till strand och kaj
bevaras. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls.

Kajkanternas natur- och kulturmiljö kräver särskild hänsyn
Strandlinjen och kajerna respekteras. Kompletterande bryggor och tillhörande anläggningar placeras varsamt och underordnas landskapsbilden. Utfyllnader av vattenområden undviks.

Balans mellan bebyggelse, vägar, stigar och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelsen som är anpassad till markens förutsättningar med möjlighet till fri rörlighet mellan bostadshus, magasin och bodar bibehålls. Möjligheten att ta sig ner till vattnet mellan magasinen ska respekteras. Omfattande utfyllnader och stödmurar
undviks.

Centrala Skärhamn från höjden med kyrkan som viktigt landmärke för samhället.

Magasinen ligger tätt.

Bostadshusen i centrala Skärhamn har en varierad färgsättning.

Trädgårdarna är små och växer ofta ut i vägen.

Längs Storgatan ligger affärslokaler och stora dubbelhus.
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Gällande planer och bestämmelser
Större delen av Skärhamn regleras i plan utan särskilda skydds- eller varsamhetsföreskrifter. Planläggning med skydd av kulturvärden ska eftersträvas i områden
med äldre detaljplaner. Det finns tätortsstudie för Skärhamn samt flera pågående detaljplaner där kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska ges erforderligt skydd.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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22. Stavstenarna

I Stavstenarna finns fornlämningar från sten- och järnålder.

I

området kring Valla finns rikligt med fornlämningar i form
av gravar, skålgropar och figurristningar. Just skålgropar och
figurristningar finns i tusental på Tjörn, och de berättar om
hur människor levt och verkat under mycket lång tid. Gravar
är ofta koncentrerade i stort antal till en plats, och ibland förekommer lämningar från olika historiska tidsperioder på samma
ställe. I dalgången nedanför Nöteberget väster om Hjälteby ligger Stavstenarna. Här finns lämningar från yngre stenåldern och
järnåldern på en avgränsad öppen yta mellan de branta berg

Den markerade domarringen är den mest karaktäristiska fornlämningen.
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som omger gravfältet. I östra delen av området finns rester av
en hällkista från yngre stenåldern. Det mest karaktäristiska för
området är emellertid järnåldersgravarna. Runda domarringar,
rektangulära gravar och runda högar ligger utspridda på vad
som i dag är en hage med betande djur. Det är inte orimligt att
anta att Stavstenarna och det omkringliggande området Stenarna har fått sina namn efter dessa stenformationer. Lämningar
från olika tidsåldrar inom en avgränsad yta gör Stavstenarna till
ett kulturhistoriskt intressant område.

Förhållningssätt
Fortsatt hävd av kulturlandskapet
Den öppna och av bete hävdade ängen med omkringliggande växtlighet är av stor betydelse för att bevara helhetsintrycket av ett kulturlandskap och besökarens upplevelse av fornlämningsområdets utbredning och tillgänglighet.

Ny bebyggelse undviks kring gravfältet
Ny bebyggelse på och i närhet till gravfältet ska undvikas.
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Gällande planer och bestämmelser
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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23. Stockevik

Bebyggelsen varierar i Stockevik.

I

en smal vik mellan Skärhamn och Bleket, vid farleden till Klädesholmen, ligger Stockevik. På 1700-talet fanns ett flertal
sillsalterier och trankokerier på öarna utanför, men på Tjörnsidan var det inte mycket till bebyggelse vid denna tid. Endast
en gård markerades på storskifteskartan 1794. Det var först under 1800-talets första hälft som samhället började växa och forma dagens Stockevik. Förbättrade jordbruksredskap, båtar och
fiskeutrustning bidrog till att jordbruket och fisket kom att medverka kraftfullt till samhällets utveckling under 1800-talet. Efter
sillens försvinnande i början av detta århundrade och laga skiftet
1837 blev fraktfarten en betydande inkomstkälla vid sidan om
jordbruket. Mot slutet av 1800-talet hade samhället växt så att
det fanns underlag för ett postkontor. Tack vare en ångbåtsförbindelse blev samhället populärt bland sommargäster vid förra
sekelskiftet, och många fick extrainkomster genom att hyra ut
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sina hus till dem. Här fanns affärer, och det byggdes pensionat.
Omkring år 1900 bodde det ett sextiotal personer i samhället.
Stockevik har förtätats under de senaste 100 åren, men i huvudsak har det skett längs befintliga vägar och i en struktur som
tagit hänsyn till hur äldre bebyggelse placerats på impediment
med hänsyn till jordbruksmarken. Den äldre bebyggelsen består
av enkel- och dubbelhus, och i hamnen finns sjöbodar och stenskodda kajer. Samhället har både en fiskeläges- och agrar prägel
med en tydlig skillnad mellan bebyggelsen i hamnen och den
som sprider ut sig i jordbrukslandskapet. Stockeviks kulturhistoriska karaktär ligger i blandningen av fiskeläges- och jordbruksbebyggelse, vilken förstärks av vägarnas historiska dragning och
bebyggelsens inordnande i miljön som berättar om samhällets
utveckling.

Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur och tidstypiska drag respekteras
Bostadshus, förråd, bodar och ladugårdar av kulturhistoriskt värde respekteras gällande byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner, materialval, färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier och verandor. Många hus har höga grundmurar
eller källare ovan mark. De är ofta av omålad eller putsad natursten. På sadeltaken ligger enkupigt tegel. Det finns många välbevarade
verandor och husen är klädda med locklistpanel, målad i vita, gula, blå eller röda kulörer. Vissa hus är klädda i asbestcementskivor. Exteriören är återhållsam med vissa undantag av foder kring dörrar och fönster, verandor och tak som utformats med stor detaljrikedom.
Sjöbodarna, förråden och ladugårdarna är enkla i sin utformning med få öppningar, målade i huvudsak i faluröd slamfärg eller ljus oljefärg.
Särskild omsorg visas det enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering. Historisering av bostadshus/byggnader ska undvikas.

Tillbyggnader och tillägg får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, balkonger, altaner och andra påtagliga förändringar prövas individuellt efter den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde och förutsättningar. De utförs då på en mindre framträdande del av huset och i ett utförande som tar hänsyn till den enskilda
byggnadens arkitektur och karaktär samt omkringliggande topografi och bebyggelse. Komplementbyggnader placeras med hänsyn till
kringliggande bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och materialval.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Nya byggnader ska anpassas till kringliggande byggnaders form, storlek och utförande. Placeras i ett läge som tar utgångspunkt i befintlig
bebyggelses förhållande mellan naturmark, jordbruksmark och vattnet. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg
vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls.

Strändernas och kajkanternas natur- och kulturmiljö kräver särskild hänsyn
Befintliga bryggor är enkla i sin utformning och i regel utan räcken och staket. Strandlinjen respekteras och kompletterande bryggor och
tillhörande anläggningar placeras varsamt och underordnas landskapsbilden. Utfyllnader av vattenområden undviks.

Balans mellan bebyggelse, tomtmark och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelsen som är placerad nedanför bergspartiets höjdpunkter och anpassad till markens förutsättningar bibehålls. Till strukturen hör också omarkerade tomtgränser kring hamnen. Omfattande utfyllnader, stödmurar och hårdgjorda ytor undviks.

Hamnen i Stockevik.
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Vissa hus är karaktäristiska för Stockevik.

Husen ligger nära vägen som leder ner till hamnen.

En mer jordbruksrelaterad bebyggelse gränsar till fiskeläget.

Asbestcementskivor på ett stort dubbelhus.
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meter

Gällande planer och bestämmelser
Det finns ett detaljplaneprogram för Stockevik samt ett pågående detaljplanearbete där kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska ges erforderligt skydd.
Delar av området är upptaget i Tjörns kommuns naturvårdsprogram. Strandskydd finns inom området.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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24. Stordal

Kvarnen är ett viktigt landmärke för Kållekärr och Stordal.

Ett stenkast från tätorten Kållekärr ligger Stordal. Där finns ett
antal kulturhistoriskt intressanta gårdsmiljöer, en väderkvarn
och ett öppet och hävdat kulturlandskap. Den största och äldsta
gården i Stordal ligger i en sluttning på ett karaktäristiskt sätt
och domineras av mangårdsbyggnadens imponerande långsida. Byggnaden är en framkammarstuga i två hela våningar,
vilket är ovanligt på Tjörn (mangårdsbyggnaden vid Säbygården är den andra av detta slag i kommunen). Gården har varit
i samma släkts ägo sedan 1560-talet, och dess placering visar
den ursprungliga byplatsen före laga skiftet 1831. Ovanför
gården står en av Tjörns få kvarvarande väderkvarnar. Den

ägs av Tjörns Hembygdsförening och är i bra och renoverat
skick. Övriga byggnader kring gården Stordal är utspridda och
av senare karaktär än mangårdsbyggnaden, med undantag
av en timrad ladugård på en grannfastighet. I närområdet
ligger ett antal kulturhistoriskt intressanta och välbevarade
gårdar i sluttningarna ner mot åker- och ängsmarkerna.
Kulturlandskapet hålls samman av gårdarnas placering,
väderkvarnens läge och ett öppet landskap som är hävdat
genom jordbruk. Detta är Stordals kulturhistoriska karaktär.
Framkammarstugan och kvarnen är särskilt värdefulla för
Stordal som kulturmiljö.

Mangårdsbyggnaden på gården Stordal är en framkammarstuga från 1700-talet.
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Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur bevaras
Bostadshus, ladugårdar och väderkvarn av kulturhistoriskt värde respekteras gällande byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner,
materialval, färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier och övriga fasadutsmyckningar. Framkammarstugan
karaktäriseras av en gråmålad träpanel med ockragula fönsteromfattningar och knutlådor, enkupigt tegel och kallmurad naturstensgrund.
Byggnaden är synnerligen ovanlig på Tjörn och har höga kulturhistoriska värden. Kringliggande bebyggelse beaktas utifrån dess individuella förutsättningar och vid eventuell förändring och ersättning ska hänsyn tas till både ursprung och förhållande till närmiljön. Särskild
omsorg visas det enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering. Historisering av bostadshus/byggnader ska undvikas.

Väderkvarnen bevaras
Väderkvarnen är en så kallad hättekvarn från 1904. Den är en av få bevarade kvarnar på Tjörn och är kulturhistoriskt intressant både som
enskilt objekt och i förhållande till den kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön. Den ägs sedan 1945 av Tjörns Hembygdsförening.

Tillbyggnader, tillägg och komplementbyggnader får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, balkonger, altaner och andra påtagliga förändringar prövas individuellt efter den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde och förutsättningar. De utförs då på en mindre framträdande del av huset och i ett utförande som tar hänsyn till den enskilda
byggnadens arkitektur och karaktär samt omkringliggande topografi och bebyggelse. För framkammarstugan kan antikvarisk medverkan
krävas vid renovering eller förändring.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Endast i undantagsfall och där det bedöms lämpligt med hänsyn till bevarandeintresset kan mark användas för ny byggnad eller anläggning. Ny bebyggelse i direkt anslutning till mangårdsbyggnaden på Stordal undviks. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver
särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls. Komplementbyggnader och byggnader uppförda för jordbrukets behov
utformas med respekt för befintlig bebyggelse och placeras så att områdets kulturhistoriska karaktär bibehålls.

Fortsatt hävd av kulturlandskapet
Det öppna landskapet som är hävdat genom jordbruket är av stor betydelse för att bevara det kulturhistoriska helhetsintrycket. Särskilt
lövskogspartierna, gärdesgårdarna, impedimenten samt ängar, hagar och åkrar är viktiga inslag i områdets kulturhistoriska karaktär.

I Stordal finns kulturhistoriskt intressanta gårdar
och ett öppet och välhävdat kulturlandskap..

Framkammarstugan med vackra byggnadsdetaljer.

Kvarnen i Stordal.
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Stordal är en miljö med både fornminnen, kulturhistoriskt intressanta
byggnader och ett levande jordbruk.
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Gällande planer och bestämmelser
Delar av Stordal och områden i dess närhet är upptagna i Tjörns kommuns naturvårdsprogram.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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25. Sundsby

Sundsby gränsar till Mjölkeviken där säteriets lastplats låg.

P

å ön Mjörn, belägen mellan Tjörn och Orust, finns ett område med en mycket rik och intressant kulturhistoria. Säteriet där Margareta Huitfeldt en gång levde och verkade är
en självklar medelpunkt. Sundsby och säteriet ligger på gammal
kulturmark och har anor från både historisk och förhistorisk tid.
Gården Sundsby är omnämnd redan på 1300-talet, men nådde
sitt storslagna omfång först på 1500-talet. Dess storhetstid inföll
på 1600-talet när Margareta Huitfeldt rådde över säteriet med
tillhörande mark. Förutom Sundsby ägde hon vidsträckta landområden i Bohuslän och hennes mäktiga ställning gav upphov
till en mängd sägner. Dagens huvudbyggnad uppfördes 1787
som ersättning för en tidigare mangårdsbyggnad som brann ner
på 1720-talet. Man kan dock fortfarande finna medeltida lämningar i huvudbyggnadens källare och i stenläggningen på gården. Mangårdsbyggnaden har renoverats i omgångar och fick

Säteriets mangårdsbyggnad.
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sin nuvarande exteriör på 1920-talet, då man gjorde ett försök
att återställa den till sitt 1700-talsursprung. Till gården hör två
flygelbyggnader, varav den östra har en välbevarad och skyddad
interiör, stenkällare, magasin och trädgårdsmästarbostad. Även
en karpdamm från 1600-talet finns kvar, samt spår av den forna landsvägen till Orust. I Mjölkeviken, väster om gården, ligger
den gamla lastageplatsen där bara ett magasin finns kvar. Detta
är dock i dåligt skick. Säteriet med dess historiska byggnader,
parkmiljön, kulturlandskapet, det omgivande naturreservatet
och en stor del av omgivningen på Mjörn och i Mjölkeviken har
höga kulturhistoriska värden. Dessa ska bevaras och underhållas. Respekt ska visas både den enskilda byggnaden och miljön
samt helhetens betydelse i ett vidare sammanhang. Tjörns kommun äger Sundsby säteri sedan 2003.

Förhållningssätt
Sundsby säteri är byggnadsminne
Sundsby säteri skyddas enligt kulturmiljölagen. För byggnadsminnen finns särskilda föreskrifter och eventuella åtgärder kräver tillstånd av
länsstyrelsen. Antikvarisk medverkan vid arbete inom byggnadsminnet kan krävas. Östra flygeln har även skyddsföreskrifter för interiören.

Magasinet i Mjölkeviken återställs
Magasinet i den östra delen av Mjölkeviken har en historisk koppling till säteriet men är i dag i dåligt skick. Detta bör varsamt återställas
och upprustas på ett sätt som säkerställer magasinets fortsatta existens.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Ny bebyggelse i anslutning till säteriet undviks. För övriga byggnader prövas lämpligheten med största försiktighet. Komplementbyggnader utformas med respekt för befintlig bebyggelse och placeras så att områdets kulturhistoriska karaktär bibehålls. Områdets starka
kulturhistoriska prägel kräver särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket bibehålls.

Fortsatt hävd av kulturlandskapet
Jordbrukslandskapet runt säteriet, lövskogen med gärdesgårdar och hävdade partier i naturreservatet, strandängarna, karpdammen samt
landskapet i östra Mjölkeviken är av stor betydelse för det kulturhistoriska helhetsintrycket av Sundsby.

Stenmagasinet med karpdammen i bakgrunden.

I köksträdgården odlas kulturväxter från Tjörn och Orust.

Sundsbys magasin vid Mjölkeviken.
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Säteriets huvudbyggnad och flygelbyggnader med karpdammen i förgrunden.
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Gällande planer och bestämmelser
Sundsby säteri är byggnadsminne och skyddas genom kulturmiljölagen.
Sundsby är upptaget i Tjörns kommuns naturvårdsprogram och stora delar av området ligger i naturreservat. Strandskydd finns inom området.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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26. Svanvik och Spjärr

Marken betas och hålls på så sätt öppen.

V

id väg 169, inte långt från Vallhamn, breder ett kulturhistoriskt intressant kulturlandskap ut sig. Här finns Tjörns
största samling av järnåldersgravar. De hundra fornlämningarna sträcker sig över en yta om fyra hektar och gränsar
till ett jordbrukslandskap med närhet till strandängar och hav.
Eftersom området bara delvis är betat är det svårt att få en överblick över gravarnas utbredning. Fornlämningarna består av en

blandning av högar och runda stensättningar med tonvikt på de
senare. Här finns även en stenåldersboplats i områdets norra
del, vilken vittnar om att platsen nyttjats under lång tid. Genom
att röja bort skog och buskage skulle fornlämningsområdet göras mer tillgängligt och överblickbart. Med sin stora mängd gravar har miljön höga kulturhistoriska värden.

Gravarna är ibland svåra att upptäcka, men på avstånd syns högarna tydligt.
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Förhållningssätt
Fortsatt hävd av kulturlandskapet
Det öppna och av bete hävdade landskapet, de kulturpåverkade skogsbrynen och enskilda lövträd är av stor betydelse för att bevara
helhetsintrycket av både ett kulturlandskap och en upplevelse av fornlämningsområdets utbredning och tillgänglighet. Röjning skulle
behövas för att få en bättre översikt.

Ny bebyggelse undviks kring gravfältet
Ny bebyggelse på och i närheten av gravfältet undviks.
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Gällande planer och bestämmelser
Området är upptaget i Tjörns kommuns naturvårdsprogram. Strandskydd finns inom området.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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27. Säby – Säby ö

Vägen till stenstugan.

S

äby och Säby ö är ett vidsträckt och varierat jordbrukslandskap på västra Tjörn med förhistoriska lämningar, kulturhistoriskt intressanta byggnader, industrilämningar och
vägsträckor med lång historisk kontinuitet. Här finns järnåldersgravar och lämningar från de åtta trankokerier och det sillsalteri
som fanns här på 1700-talet. I Säby finns en välbevarad framkammarstuga i två våningar från tidigt 1800-tal, och på Säby ö
en renoverad stenstuga. Bebyggelsen ordnar sig längs vägen ut
mot Säby ö, där det fanns en ångbåtsförbindelse vid förra sekelskiftet. Säby ö befolkades under 1700-talets stora sillperiod,
men avfolkades åter när sillen försvann i början av 1800-talet.
Ett nytt uppsving kom vid mitten av 1850-talet, för att däref-

ter åter mattas av. Från och med 1920-talet fanns inga boende
kvar. Säby genomgick storskifte 1775, då gårdarna var sex till
antalet. Vid laga skifte 1854 var summan uppe i tio. De förändringar som genomfördes vid laga skiftet lämnade ett markant
avtryck på bebyggelsemiljön med tydliga lämningar från ett förindustriellt jordbrukslandskap, framför allt ute på Säby ö. Hela
området präglas av fornlämningar, jordbruksmark som hävdats
under lång tid och ett i stort sett oförändrat vägnät. Vidare en
välbevarad kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i form av en
framkammarstuga, flera enkel- och dubbelhus, en restaurerad
stenstuga och ett antal äldre, intressanta ekonomibyggnader
och gårdsbildningar. Detta gör området unikt på Tjörn.

Längst ut på Säby ö finns en restaurerad stenstuga, den enda som finns kvar på Tjörn.
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Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur bevaras
Bostadshus, förråd och ladugårdar av kulturhistoriskt intresse respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner,
materialval, färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier och verandor. Framkammarstugan i Säby är mycket
välbevarad och ska bevaras för framtiden. Detta gäller även stenstugan på Säby ö. Särskild omsorg visas det enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering. Historisering av bostadshus/byggnader ska undvikas.

Tillbyggnader, tillägg och komplementbyggnader får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, balkonger, altaner och andra påtagliga förändringar prövas individuellt efter den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde och förutsättningar. De utförs då på en mindre framträdande del av huset och i ett utförande som tar hänsyn till den
enskilda byggnadens arkitektur och karaktär samt omkringliggande topografi och bebyggelse. Komplementbyggnader placeras med
hänsyn till kringliggande bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och materialval.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Ny bebyggelse i anslutning till bebyggelsen på höjden i bykärnan undviks. Ny bebyggelse inom området placeras i en vedertagen struktur längs befintliga vägar, på obrukbar jordbruksmark, i ett utförande som tar hänsyn till platsens förutsättningar. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls. Detta gäller även utformning och placering
av byggnader för jordbrukets behov.

Balans mellan bebyggelse, vägar, stigar och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelsen som är placerad längs med vägen och i ett tydligt förhållande mellan impediment och odlingsmark
bevaras och respekteras. Omfattande utfyllnader, vägdragningar och stödmurar undviks.

Fortsatt hävd av kulturlandskapet
Det öppna och av jordbruket hävdade landskapet är av stor betydelse för att bevara det kulturhistoriska helhetsintrycket. Särskilt de
kulturhävdade lövskogspartierna, gärdesgårdarna, lämningarna från tidigare bebyggelse, impedimenten samt ängar, hagar och åkrar är
viktiga inslag i områdets kulturhistoriska karaktär.

Vägars karaktär respekteras
Befintliga vägars dragning genom landskapet är en del av den kulturhistoriskt intressanta miljön och underhålls så att dess karaktär
respekteras. Hänsyn visas vid ändring och komplettering.

Länsstyrelsens riksintressebeskrivning

Motivering: Odlingslandskap, med ett för Bohuslän karaktäristiskt läge vid en uppgrundad havsvik, präglat av laga skifte men med inslag
från tiden före skiftet. Lämningarna på Säby ö visar hur utmark i kustläge fungerat under 1700-talets sillperiod och 1800-talets befolkningsexpansion. (Bymiljö, tidig industriell miljö).
Uttryck för riksintresset: Den gamla byplatsen med bebyggelse och stenskodd damm, bland annat Säbygården (framkammarstuga i
två vån. från 1804). Odlingsmarken med uppodlad ängsmark, kohage och utskiftad bebyggelse samt rester efter den gamla inägogränsen.
Säby ö och vägen dit med betesmark, lämningar efter bryggor, rader av grindar och stenhägnader främst från laga skifte. På Säby ö finns
även lämningar efter flera trankokerier (1700-tal) och efter torp, jordkällare och inhägnade odlingslotter (1800-tal) samt restaurerad
stenstuga.

Längs vägen i Säby finns många kulturhistoriskt intressanta byggnader
och gårdar.

Inom området finns grindar och hägnader som visar hur marken
hävdats under lång tid.

Landskapet är väl hävdat med lämningar från hus, trankokerier och
hägn.

Det stora antalet kallmurade gärdesgårdar är ett betydande inslag i
landskapsbilden.
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Enkelhus med kringbyggd gård.
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Gällande planer och bestämmelser
Säby är av riksintresse för kulturmiljövården.
Området är upptaget i Tjörns kommuns naturvårdsprogram och delar är naturreservat. Delar av området är Natura-2000 område. Delar av området är belagda
med strandskydd.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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28. Tjörnekalv

Lilla Kalven

T

jörnekalv ligger bokstavligt talat ett stenkast från Rönnäng. Bebyggelsen är placerad längs öns östsida i två fiskelägen, Stora och Lilla Kalven. I övrigt består ön mestadels av kala klippor och små partier av gammal jordbruksmark.
Den är kuperad och bergig. Dess högsta punkt är Klonken som
mäter hela 57 meter över havet. På 1600-talet fanns en gård
på ön, där de bofasta levde av jordbruk och fiske. Dock skulle 1700-talets stora sillperiod ge möjlighet till utkomst för fler
öbor. Det tillkom också ett salteri, vilket emellertid försvann
när sillfisket försämrades. 1835 bodde nästan 100 personer
på Stora Tjörnekalv och 20 på Lilla Tjörnekalv. Från 1840-talet
finns uppgifter om 32 hushåll och fem sjöbåtar på ön. Under
1800-talets senare del ökade befolkningsantalet och närmade
sig 300 personer vid sekelskiftet. Dagens bebyggelse på Kalven
härrör till stor del från denna expansiva period. Fisket spelade

Brygga, bod och bostad.
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en betydande roll som inkomstkälla, och jorden brukades fram
till 1940-talet. Men när fisket gick allt sämre fick fler och fler
söka sig från ön. Idag finns inte många bofasta kvar. Bebyggelsen ligger på ett för Bohuslän karaktäristiskt och igenkänningsbart vis i ordningen brygga, sjöbod, bostadshus. Sjöbodarna
och magasinen är i huvudsak faluröda. Bostadshusens färger
varierar, även om det vita oljefärgade eller asbestcementklädda
huset är vanligast. Bebyggelsen består i huvudsak av enkel- och
dubbelhus. Framför allt är enkelhuset väl representerat. Flertalet hus har välbevarade snickerier, fönster och verandor och har
undgått skrymmande tillbyggnader. Tjörnekalvs kulturhistoriska karaktär ligger i den enskilda byggnaden och dess roll i den
samlade bebyggelsen, där bostadshuset är lika viktigt för öns
karaktär som sjöbodarna och förhållandet mellan byggnaderna,
topografin och strandlinjen.

Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur bevaras
Bostadshus, sjöbodar och förråd av kulturhistoriskt intresse respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner,
materialval, färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier och verandor. Särskild omsorg visas det enskilda
husets karaktärsdrag vid ändring och renovering. Historisering av bostadshus/byggnader ska undvikas.

Tillbyggnader, tillägg och komplementbyggnader får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, balkonger, altaner och andra påtagliga förändringar prövas individuellt efter den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde och förutsättningar. De utförs då på en mindre framträdande del av huset och i ett utförande som tar hänsyn till den
enskilda byggnadens arkitektur och karaktär samt omkringliggande topografi och bebyggelse. Komplementbyggnader placeras med
hänsyn till kringliggande bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och materialval.

Strändernas, bryggornas och kajkanternas natur- och kulturmiljö kräver särskild hänsyn
Strandlinjen respekteras och kompletterande bryggor och tillhörande anläggningar placeras varsamt och underordnas landskapsbilden.
Befintliga bryggor och tillhörande anläggningar hanteras med omsorg och skrymmande räcken och staket undviks. Utfyllnader av vattenområden undviks.

Balans mellan bebyggelse, vägar, stigar och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelsen som är anpassad till markens förutsättningar med möjlighet till fri rörlighet mellan bostadshus, magasin och bodar bibehålls. Omfattande utfyllnader och stödmurar undviks.

Bostadshusen är i regel ljusa och sjöbodarna rödfärgade.

Terrängen på Tjörnekalv är kuperad och
bebyggelsen ligger i dalgångar och längs
strandlinjen i skydd för väder och vind.
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För mer information om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar – www.fmis.raa.se

Gällande planer och bestämmelser
Detaljplan saknas för Tjörnekalv. Planläggning eller områdesbestämmelser med skydd av kulturvärden ska eftersträvas.
Del av Tjörnekalv är upptagen i Tjörns kommuns naturvårdsprogram. Strandskydd finns inom området.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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29. Toröd

I Toröd finns många kulturhistoriskt intressanta byggnader.

P

å norra Tjörn finns mängder av intressanta kulturmiljöer: kulturlandskap, fornlämningar och kulturhistoriskt
intressant bebyggelse. I Stigfjorden finns öar med spår
efter forna strandsittare och byggnader som varit borta sedan
länge. I Toröd finns många av de här betingelserna samlade i
ett område med lång historisk kontinuitet. Här finns kulturhistoriskt intressanta byggnader, ett omkringliggande kulturhävdat landskap och ett antal fornlämningar. Här finns en fornborg
på Laberget och många spår från stenåldern och framåt. Det
som karaktäriserar Toröd är det kulturlandskap som sprider ut
sig i dalgången i kombination med en äldre bebyggelse. Två av
gårdarna markerar byns placering vid storskiftet 1791 och laga
skiftet 1854. Den södra gården är ett dubbelhus från tiden efter

De utskiftade gårdarna ligger längs bergskanterna.
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laga skifte medan den norra är en välbevarad framkammarstuga från 1700-talets slut (delar av framkammarstugan är med
största sannolikhet från 1700-talets första hälft). De fyra gårdar
som skiftades ut 1854 är uppförda som enkel- och dubbelhus
vid bergskanterna för att ta så lite jordbruksmark som möjligt
i anspråk. Omkringliggande fritidshusbebyggelse har inte tagit
hänsyn till hur den äldre bebyggelsen är placerad, utan ligger
tätt samlad på gammal jordbruksmark. I Toröd kan man tydligt
avläsa hur laga skiftet påverkat bebyggelsestrukturen. Detta och
kulturlandskapets utbredning, de många fornminnena och den
mycket välbevarade och ovanliga framkammarstugan är karaktäristiskt för bygden och av kulturhistoriskt värde.

Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur bevaras
Bostadshus, förråd och ekonomibyggnader av kulturhistoriskt intresse respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner, materialval och färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier och övriga exteriöra utsmyckningar.
Det äldre byggnadsskicket karaktäriseras av en okomplicerad framtoning, enkupigt tegel och naturstensgrund. Särskild omsorg visas det
enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering. Historisering av bostadshus/byggnader ska undvikas.

Framkammarstugan skyddas från förvanskning
Den välbevarade framkammarstugan skyddas från förvanskning. Vid ombyggnad eller renovering ska antikvarisk medverkan krävas.

Tillbyggnader, tillägg och komplementbyggnader får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, balkonger, altaner och andra påtagliga förändringar prövas individuellt efter den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde och förutsättningar. De utförs då på en mindre framträdande del av huset och i ett utförande som tar hänsyn till den enskilda
byggnadens arkitektur och karaktär samt omkringliggande topografi och bebyggelse. Komplementbyggnader placeras med hänsyn till
kringliggande bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och materialval.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Endast i undantagsfall och där det bedöms lämpligt med hänsyn till bevarandeintresset kan marken användas för byggnad eller anläggning. Ny bebyggelse i anslutning till platsen för den oskiftade byn tillåts inte. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild
omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls. Detta gäller även utformning och placering av byggnader för jordbrukets behov.

Fortsatt hävd av kulturlandskapet
Det öppna och av jordbruket hävdade landskapet är av stor betydelse för att bevara det kulturhistoriska helhetsintrycket. Särskilt förhållandet mellan de kulturhävdade lövskogspartierna, gärdesgårdarna, impedimenten och ängarna är viktigt för områdets kulturhistoriska
karaktär.

En av de utskiftade gårdarna.

Framkammarstuga

Två gårdar blev kvar i byn efter laga skifte.
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Gällande planer och bestämmelser
Området är upptaget i Tjörns kommuns naturvårdsprogram och är delvis naturreservat. Stigfjorden är Natura 2000-område. Strandskydd finns inom området.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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30. Tyfta dalgång

Bebyggelsen ligger längs vägen och mot impediment.

R

unt om på Tjörn finns exempel på hur bebyggelsen anpassade sig efter 1800-talets laga skiften. Byar med gårdarna tätt intill varandra blev utskiftade och bebyggelsen
flyttades ut och placerades ofta längs vägarna kring bykärnan
med tydlig hänsyn till den skiftade jordbruksmarken. I Tyfta dalgång ligger gårdarna långt upp på dess norra sluttning, inrättade efter den gamla landsvägen och i lägen som tar minimalt av
jordbruksmarken i anspråk. Ursprungligen fanns två hemman i
Tyfta, och det finns belägg för en historia tillbaka till 1388. Här
har funnits bosättningar sedan långt före medeltiden. Den stora
mängden hällristningar och stensättningar som finns inom området visar detta. Vid storskiftet 1776 bestod Tyfta av två gårdar om vartdera hemmanet, Östergård och Västergård. De låg

I Tyfta finns många stora mangårdsbyggnader.
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sida vid sida och var båda kringbyggda på ett sätt som förr var
vanligt på Tjörn. Mangårds- och ekonomibyggnader skapade en
sluten innergård, likt de kringbyggda gårdarna i södra Sverige.
1857 skiftades Tyfta, som då bestod av sju gårdar i den gamla
bykärnan och en ensamgård söder om denna. Efter skiftet var
gårdarna tio till antalet och låg efter vägdragningen som gick,
och fortfarande går, norr om åkermarken. I Tyfta finns också en
välbevarad lärarbostad från 1870-talet med tillhörande slöjdsal. Miljön i Tyfta är ett bra exempel på hur bebyggelsen i jordbruksområdena på Tjörn i regel anpassade sig efter laga skiftet.
Kulturlandskapet, bebyggelsestrukturen och byggnadsskicket
förändrades och förnyades. Häri ligger Tyfta dalgångs kulturhistoriska värde.

Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur bevaras
Bostadshus, förråd och ekonomibyggnader av kulturhistoriskt värde respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner, materialval och färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier och verandor. Särskild omsorg visas det
enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering. Historisering av bostadshus/byggnader ska undvikas.

Tillbyggnader, tillägg och komplementbyggnader får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, balkonger, altaner och andra påtagliga förändringar prövas individuellt efter den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde och förutsättningar. De utförs då på en mindre framträdande del av huset och i ett utförande som tar hänsyn till den
enskilda byggnadens arkitektur och karaktär samt omkringliggande topografi och bebyggelse. Komplementbyggnader placeras med
hänsyn till kringliggande bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och materialval.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Ny bebyggelse i anslutning till höjden i bykärnan undviks. Ny bebyggelse inom området ordnas i en vedertagen struktur längs befintliga
vägar, på obrukbar jordbruksmark och i ett utförande som tar hänsyn till platsens förutsättningar. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls. Detta gäller även utformning och placering av byggnader
för jordbrukets behov.

Balans mellan bebyggelse, tomtmark och natur eftersträvas
Grundstrukturen med bebyggelse med naturtomter på impediment bevaras och ny bebyggelse anpassas efter denna. Omfattande utfyllnader, stödmurar och hårdgjorda ytor undviks.

Vägars karaktär respekteras
Befintliga vägars dragning är en del av den historiska miljön och underhålls så att deras karaktär respekteras vid ändring.

Fortsatt hävd av kulturlandskapet
Det öppna landskapet som hävdats genom jordbruket samt kulturpåverkade skogsbryn och enskilda lövträd är av stor betydelse för att
bevara det kulturhistoriska helhetsintrycket.

Den gamla lärarbostaden är uppförd omkring 1870.

Längs de äldre vägarna finns gärdesgårdar, uppvuxna lindar och ekar.

Ett flertal av gårdarna i Tyfta är stora med många ekonomibyggnader.
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Gällande planer och bestämmelser
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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31. Valbergshamna

Landskapet kring Valbergshamna är delvis öppet och kulturhävdat.

R

unt om på ön finns utmarker som tjörnborna kallar
”hamnerna”. Det var här de allra fattigaste fick uppföra sina torp. Hamnerna bestod mestadels av berg och
magra marker med ljung och låga buskage och ansågs närmast
värdelösa. Det var svårt för djuren att finna bete i den torftiga
växtligheten, och det var ett tungt arbete att få något att gro
på de fåtal platser där det fanns jord. I perioder av fattigdom,
särskilt under 1800-talet när befolkningen ökade och sillen försvann, fick människor söka sig till utmarkerna. Där byggde de
enklare bostadshus som stenstugor, ryggåsstugor och enkelhus.
I Valbergshamna, ett vidsträckt område öster om Stenkyrka,
har Tjörns Hembygdsförening inventerat och kartlagt cirka 45
torp och husgrunder. Torpen uppfördes på de utmarker som
hörde till gårdar som till exempel Tjärna, Gläshed, Tyft, Räv-

På golfbanan står ett enkelhus.
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landa, Gunneby och Höggeröd. Här finns idag fler husgrunder
än faktiska bostadshus kvar. Stora delar av Valbergshamna är i
dag skogbevuxna. På 1990-talet anlades emellertid en golfbana
i området, vilken har öppnat upp landskapet och gjort ett torp
och några husgrunder synliga. Det stora antalet gärdesgårdar
i området visar hur man förr brukade området och vilken roll
gränsdragningarna på utmarkerna spelat för gårdsägare och
torpare. De få bevarade torpen, de många husgrunderna och
gärdesgårdarna belyser den betydelse en av alla dessa hamnerna haft för de allra fattigaste hushållen på Tjörn. Trots att de
flesta torp försvunnit och lämnat enbart igenvuxna husgrunder
kvar berättar Valbergshamna en historia om de allra fattigaste
och deras svåra tillvaro på utmarkerna.

Förhållningssätt
Äldre byggnader respekteras vid om- eller tillbyggnad
Bostadshus, äldre torp och övriga byggnader respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner, materialval, färgsättning samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier och övriga exteriöra utsmyckningar. Särskild omsorg visas det enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering.

Gärdesgårdar, husgrunder och kulturhävdade områden bevaras
Valbergshamna är ett stort område där både golfbanan och aktiva jordbruk hjälper till att hålla delar av landskapet öppet. De gärdesgårdar som finns kvar bevaras och underhålls med syfte att visa upp områdets historiska karaktär. Stora delar har dock vuxit igen och många
husgrunder är svårtillgängliga eftersom sly och skog tagit över. Vid röjning och skogsbruk ska gärdesgårdar och husgrunder respekteras.

Två husgrunder på golfbanan.

En stor mängd hus och torp har funnits i området, men de flesta har försvunnit och bara lämnat husgrunderna kvar.
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Hälle

Husgrund i skogen vid Store Myr.

Grindstolpar och gärdesgårdar.
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Torpen var i regel sparsamt utformade.
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Gällande planer och bestämmelser
Delar av området är upptagna i Tjörns kommuns naturvårdsprogram. Strandskydd finns inom området.
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32. Valsäng strand

Sjöbodarna är grånade och har ett mycket ålderdomligt utseende.

P

å norra Tjörn, på en udde i Stigfjorden finns något som
är mycket sällsynt i Bohuslän. Här står en grupp ensamliggande sjöbodar, eller vadbodar som de också kallas.
Fyra av dem är knuttimrade och har en ålder som sannolikt
härrör från 1700-talet. En senare tillkommen bod är byggd i
stolpvirkeskonstruktion. Det har funnits fler bodar i området.
På en karta från 1837 finns sju stycken redovisade på och kring
udden, samt ytterligare två en bit därifrån. De senare revs på
1930-talet. Bodarna fungerade som redskapsbodar för det fiske
som bönderna inåt land bedrev och som lagerutrymme för ved,

Enkupigt taktegel, omålad träpanel. Fasadöppning enbart för dörren.
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spannmål och laster som kom sjövägen. De används än idag som
redskapsförråd för båtar och fiske. I anslutning till bodarna finns
en senare tillkommen småbåtshamn. Alla bodarna är omålade.
Två har klätts med träpanel och sadeltaken är täckta med enkupigt taktegel. Öppningarna är placerade på gavlarna och fönster
saknas. Alla bodarna, oberoende av klädsel (träpanel eller bart
timmer), har grånat av väder och vind, vilket förstärker deras
ålderdomliga uttryck. Bodarna är med stor sannolikhet några av
de äldsta av sin sort i Bohuslän och har ett mycket högt kulturhistoriskt värde.

Förhållningssätt
Strändernas och kajkanternas natur- och kulturmiljö kräver särskild hänsyn
Strandlinjen respekteras och kompletterande bryggor placeras varsamt och underordnas landskapsbilden. Sjöbodarnas relation till havet
och bryggan ska bevaras.

Fyra sjöbodar är byggnadsminnen
Fyra av sjöbodarna är skyddade enligt kulturmiljölagen. För byggnadsminnen finns särskilda föreskrifter och eventuella åtgärder kräver
tillstånd av länsstyrelsen. Vid arbete med sjöbodarna ska antikvarisk medverkan krävas.

Sjöbodarna står på kallmurad stengrund.

Fyra av fem sjöbodar är byggnadsminnesmärkta och skyddas enligt kulturmiljölagen.
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Bodarna används fortfarande som sjöbodar.

Det har funnits fler sjöbodar på Valsäng strand. Nu finns bara fem kvar.
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Gällande planer och bestämmelser

200
meter

Fyra av sjöbodarna är byggnadsminnen och skyddas genom kulturmiljölagen.
Valsäng strand är upptagen i Tjörns kommuns naturvårdsprogram och delar av området är naturreservat. Stigfjorden är Natura 2000-område. Strandskydd finns
inom området.
Fornminnen finns inom området. Information om dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.
Fornminnen får inte tas bort, förändras, överplanteras eller övertäckas utan tillstånd från länsstyrelsen.
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33. Åstol

På Åstol är det tätt mellan husen och nära till vattnet.

P

å den väderutsatta ön Åstol mellan Marstrand och Tjörnekalv, väster om Dyrön, ligger bebyggelsen mycket tätt
och ser ut att ha tagit över ön helt och hållet. Åstol har
en djup vik åt öster, vilken ger ett naturligt skydd för väder och
vind. Bönderna på Dyrön friköpte både sin hemö och Åstol
1743 och ägde därmed Åstol fram till 1930-talet, då Åstolborna i sin tur friköpte ön. Den första bofasta invånaren anlände
1751 och befolkningen ökade därefter de nästkommande 50
åren, lockad av den stora sillperioden. På 1840-talet fanns 28
hushåll på ön, och vid laga skifte 1861 fanns 41 byggnader
kring hamnen inne i viken. I slutet av 1800-talet och under
de första årtiondena av 1900-talet växte samhället kraftigt
tack vare förbättringar inom fiskerinäringen. God tillgång
till sill gav rikligt med arbetstillfällen. Samhället kom att
expandera en andra omgång under mellankrigstiden och in på
1950-talet. Därefter har bara ett fåtal nya byggnader uppförts.
Samhället etablerades på 1700-talet. Grunden var fisket, som
blev den centrala inkomstkällan för befolkningen långt in på
1900-talet. Det avtog dock drastiskt under 1960-talet, och

Nästan alla hus är vita och vänder kortsidorna mot öst och väst.
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många fick därefter söka andra sätt att försörja sig. I dag har
ön inte många åretruntboende kvar jämfört med hur det var
vid mitten av 1900-talet. Många hus står i dag tomma större
delen av året. Den äldsta bebyggelsen ligger kring hamnen
i anslutning till kajer och sjöbodar och består i huvudsak av
enkel- och dubbelhus från tiden kring förra sekelskiftet. Det är
lätt att läsa av bebyggelseutvecklingen på Åstol. Expansionen
började i hamnen där de äldsta husen finns. De senare
tillkomna byggnaderna ligger i ytterkanterna av samhället och
ön. 1900-talsbebyggelsen har i stor utsträckning tagit avstamp
i dubbelhusets form och arkitektur och har en kontinuitet även
om husens ålder varierar. Bebyggelsen är anpassad med hänsyn
till de förutsättningar som fanns med berg och dalgångar, och
byggnaderna är i regel placerade med gavlarna mot väst och
öst. Bostadshusen är i huvudsak vita och klädda med träpanel.
En stor del av byggnaderna är klädda med asbestcementskivor,
vilket lyfts fram som ett värdebärande karaktärsdrag i
riksintressebeskrivningen. Både de enskilda byggnaderna och
bebyggelsestrukturen har höga kulturhistoriska värden.

Förhållningssätt
Byggnaders individuella arkitektur bevaras
Bostadshus och övriga byggnader respekteras vad gäller byggnadens och byggnadsdetaljernas proportioner, materialval och färgsättning
samt utformning och placering av fönster, dörrar, snickerier och verandor. Många hus har höga grundmurar eller källare ovan mark. De är
ofta av omålad eller putsad natursten. På sadeltaken ligger tegelpannor eller asbestcementskivor. Det finns många välbevarade verandor
och husen är klädda med träpanel, målad i vitt eller andra ljusa kulörer. Ett antal hus är klädda med asbestcementskivor. Exteriören är
återhållsam med undantag av fönster, dörrar och verandor med tidstypisk utsmyckning i variationer. Sjöbodar, förråd och övriga ekonomibyggnader är enkla i sin utformning med få öppningar, målade i faluröd slamfärg och bara i undantagsfall i annan kulör. Särskild omsorg
visas det enskilda husets karaktärsdrag vid ändring och renovering. Historisering av bostadshus/byggnader ska undvikas.

Tillbyggnader, tillägg och komplementbyggnader får inte dominera
Tillbyggnader, takkupor, balkonger, altaner och andra påtagliga förändringar prövas individuellt efter den enskilda byggnadens kulturhistoriska värde och förutsättningar. De utförs då på en mindre framträdande del av huset och i ett utförande som tar hänsyn till den enskilda
byggnadens arkitektur och karaktär samt omkringliggande topografi och bebyggelse. Komplementbyggnader placeras med hänsyn till
kringliggande bebyggelse och utformas på ett sätt som anknyter till gängse färgsättning och materialval.

Ny bebyggelse prövas med försiktighet
Endast i undantagsfall och där det bedöms lämpligt med hänsyn till bevarandeintresset kan marken användas för byggnad eller anläggning. Områdets starka kulturhistoriska karaktär kräver särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls.

Kajkanters och bryggors natur- och kulturmiljö kräver särskild hänsyn
Strandlinjen respekteras och kompletterande bryggor och tillhörande anläggningar placeras varsamt och underordnas landskapsbilden.
Befintliga bryggor och tillhörande anläggningar hanteras med omsorg och skrymmande räcken och staket undviks. Utfyllnader av vattenområden undviks.

Länsstyrelsens riksintressebeskrivning

Motivering: Fiskeläge från 1700-talets sillperiod, på en kal minimal ö, som genom en intensiv bebyggelsefas under 1920–1950-talet
utvecklats till ett av västkustens mest tätbebyggda kustsamhällen.
Uttryck för riksintresset: Äldre tät bebyggelseklunga vid gamla hamnen omgiven av senare uppförda hus (från 1800- och 1900-talen)
varav många är eternitklädda samt sjöbodar.

I hamnen ligger de flesta av de äldsta husen.
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På Åstol finns många välbevarade byggnadsdetaljer

Många äldre enkelhus finns på ön.

Den fria rörligheten mellan husen är ett viktigt inslag i miljön på Åstol
och i många andra fiskelägen.

Vid hamnen finns flera sjöbodar i olika utföranden.
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Gällande planer och bestämmelser
Åstol är av riksintresse för kulturmiljövården.
Området är upptaget i Tjörns kommuns naturvårdsprogram. Strandskydd finns inom området.
Övriga kulturhistoriska lämningar finns inom området. Information kring dessa finns hos Riksantikvarieämbetet.

183

184

TEXT
Daniel Rutgersson
Maria Bäckersten
Britta Leander
Johanna Lundqvist
Eva Blume (korrektur)

FOTO
Daniel Rutgersson
Maria Johannessen
Mikael Karlsson
Birgit Åhs
Robin Dahlöf
Niclas Janneson
Johanna Lundqvist

ILLUSTRATIONER
Daniel Rutgersson (kartor)
Frida Forsman (teckningar byggnader)
Åsa Jönsson (teckningar fornlämningar)

LAYOUT
Daniel Rutgersson
Maria Johannessen

