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Inledning
Följande kulturmiljöutredning utgör underlag för kommande planprogram för samhällena Hälleviksstrand och Edshultshall. Utredningen har upprättats på uppdrag av
Orust kommun. Arbetet påbörjades hösten 2017 av konsultfirman ÅF med bebyggelseantikvarie Adam Ekberg och avslutades sommaren 2018 av Bohusläns museum
med bebyggelseantikvarie Cecilia Wingård. ÅF:s redan framarbetade material har vidare bearbetats av Bohusläns museum i föreliggande rapport.
De två kustsamhällena Hälleviksstrand och Edshultshall är belägna utmed Orusts
västra kust mellan tätorterna Ellös i norr och Mollösund i söder. Hälleviksstrand och
Edshultshall är var för sig av högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans berättar samhällena genom sina geografiska placeringar hur icke jordägande personer bosatte sig
vid kusten för att leva utav havets tillgångar. De båda samhällena utgör därmed en
viktig vittnesbörd för Orusts utveckling från 1600-talet till nutid. Därtill kommer bebyggelsemiljöns och landskapsbildens miljömässiga kvalitéer som ger orterna identitet och upplevelserikedom.
Samhällenas samlade kulturhistoriska värden utgörs framförallt av den bevarade historiska bebyggelsestrukturen, bebyggelsens enhetliga volym och harmoniska helhet
trots en mångfald av lösningar och former.

Figur 1. Planområdet. Källa: Orust kommun

Syfte och innehåll
Framtagen kulturmiljöutredning syftar till att utgöra ett översiktligt kulturhistoriskt
underlag för kommande fysisk planering i Hälleviksstrand och Edshultshall. Utredningen innehåller beskrivningar av orternas historiska framväxt, deras nutida berättarinnehåll och deras kulturhistoriska och upplevelsemässiga värden. Kulturhistoriska
värden och de egenskaper som värdena består av har identifierats och beskrivs i text
och bild.
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Planprogrammet innefattar även området mellan samhällena (se karta figur 1) men
kulturmiljöutredningen i denna fas omfattar i första hand den äldre och kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i samhällena. I slutet av rapporten ges dock vissa rekommendationer som bör beaktas vid en eventuell utvidgning av bebyggelseområdena.

Metod
Befintligt underlagsmaterial i form av gällande översiktsplan och kulturmiljöprogram
har använts vid upprättandet av en översiktlig beskrivning av Hälleviksstrand och Edshultshall. Till den historiska beskrivningen och förståelsen av samhällets utveckling
har museet även fått tillgång till materialet till en ännu otryckt hembygdsbok om Hälleviksstrand där en ideell grupp tagit fram detaljerad historik kring de enskilda husen,
exempelvis hur gamla husen är och vilka som bott i dem.
Platsbesök i samhällena har genomförts vid olika tidpunkter. Ett inledande platsbesök
av ÅF/Adam Ekberg skedde under december månad där samhällenas övergripande
struktur och värden dokumenterades. Bohusläns museum har under våren gjort två
platsbesök, i februari och i maj, dels för att fotodokumentera och dels för att få en
fördjupad kunskap om samhällenas värden.
I denna översiktliga inventering har gjorts ett försök att fånga de viktigaste kulturhistoriska värden som ger samhällena Hälleviksstrand och Edshultshall deras identitet
och karaktär som vi vill bevara inför framtiden och förmedla till såväl boende som besökare. Som hjälpmedel har inspiration från analysverktyget DIVE (Describe – Interpret – Valuate – Enable) hämtats och resultatet redovisas i en uppställning i avsnittet
Kulturmiljöanalys. Där kommer också bevarandemotiv utifrån Unnerbäcks metod (se
avsnitt nedan) användas och kopplas till respektive uttryck.
För att ytterligare förtydliga samhällenas utveckling har kartmaterial tagits fram som
dels redovisar husens byggår (eller ungefärliga byggtid) för att visa på de årsringar
som finns.
Samhällena Hälleviksstrand och Edshultshall är båda uttagna som kommunala kulturmiljöer och ska av den anledningen hanteras varsamt. En viss indelning av samhällena i olika karaktärsmiljöer har gjorts i denna inventering. Karaktärsmiljöerna har,
för att visa på graden av kulturhistoriskt värde klassificerats från A-C, där A är den
högsta klassen. För beskrivning av kategorierna se nedan under kulturhistorisk värdering.
Satsningen ”Allt berättar historia” har genom Orust hembygdsråd och dess medlemsföreningar bidragit till underlag för såväl denna inventering som planarbetet genom
att testa metodiken bl.a. på Hälleviksstrand. ”Allt berättar historia” innebär att föreningar utvärderar kulturmiljöer i närområdet som ett led i arbetet med Europeiska
landskapskonventionen. Som en förlängning av detta förbättras också möjligheterna
till påverkan på den lokala (dvs kommunala) kulturmiljöhanteringen. Projektägare är
Bohusläns hembygdsförbund, där Orust hembygdsråds föreningar är medlemmar.
Bohusläns museum är involverat med metodikstöd och som kulturhistorisk expertis.
Processen i Allt berättar historia ägs dock av föreningarna själva, arbetet genomförs
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av föreningarna och sker på deras villkor, och arbetet planeras att utföras över hela
Orust.

Kulturhistorisk värdering
Begreppet kulturhistoriskt värde speglar vår tids uppfattning om kvalitéerna i det
landskap som skapats av tidigare generationer. Det är ett komplext begrepp som dels
skall relatera till olika tidsskedens estetiska ideal, men i minst lika hög utsträckning
knytas till hur väl det förmedlar tidigare generationers boendevillkor. Begreppet kulturhistoriskt värde kan sättas in såväl i en nationell såväl som en regional och lokal
jämförelse/kontext. (Karlström/ Rydbom 2014:7)
För att underlätta värderingen samt hanteringen av byggnaderna och förståelsen för
det kulturhistoriska värdet systematiserade Axel Unnerbäck i början av 2000-talet
den kulturhistoriska värderingen genom ett antal bevarandemotiv. De övergripande
motiven är dokumentationsvärde (historiska egenskaper) och upplevelsevärde (estetiska, upplevelsemässiga och socialt engagerande egenskaper) (Unnerbäck
2002:21ff).
Dokumentationsvärdet är relativt objektivt eftersom det baseras på historisk kunskap
och delas in bland annat i samhällshistoriskt, personhistoriskt, byggnadshistoriskt, arkitekturhistoriskt, socialhistoriskt och teknikhistoriskt värde. Upplevelsevärdet är betydligt mer subjektivt då alla upplever saker olika. Det senare kräver därför särskild
omsorg, exempelvis diskussioner i en större grupp. (Unnerbäck 2002:21ff).
Under upplevelsevärden har Unnerbäck samlat miljöskapande, arkitektoniskt, konstnärligt värde samt identitets-, kontinuitets-, traditions-, och symbolvärde. Patina är
ett värde som går in under båda motiven och som förstärkande värden benämns kvalitet, autenticitet, pedagogiskt värde, sällsynthet och representativitet. (Unnerbäck
2002:24f).
För att underlätta hantering av delmiljöer inom samhällena bedöms de inom klassificeringssystemet A-C. Klasserna står för olika grader av bevarande/ kulturhistoriskt
värde enligt följande:
A) Området utgör en omistlig länk i förståelsen av samhället Hälleviksstrands/Edshultshalls historia, liksom av förståelsen av den bohuslänska fiskelägesbebyggelsen i
generell mening.
Här finns en samlad bebyggelsebild med särskilt värdefull väl bevarad äldre bebyggelse, med få inslag av yngre och/eller kraftigt ombyggda hus. Husen är liksom miljön
som helhet mycket känslig för påverkan genom förvanskning och om varsamhet inte
iakttas vid förändringar. Underhåll måste ske på sätt som säkerställer att de särskilda
värdena bevaras. Alla eventuella ändringar och tillägg i bebyggelsen måste göras varsamt så att bebyggelsebildens befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Bebyggelsens värde inom A-område motsvarar värdet på bebyggelse inom riksintresse.
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Här gäller PBL 8:13, 8:17 och 8:14 på all bebyggelse. Varje bygglov måste också, enligt
PBL 2:6, uttryckligen prövas mot effekten på de befintliga kulturhistoriska värdena
inom miljön.
B) Området utgör en viktig länk i förståelsen av samhället Hälleviksstrands/Edshultshalls historia, liksom av förståelsen av den bohuslänska fiskelägesbebyggelsen i generell mening.
Förhållandevis samlad bebyggelsebild, innehållande särskilt värdefull väl bevarad
äldre bebyggelse, tillsammans med vissa inslag av yngre och/eller kraftigt ombyggda
hus. De välbevarade husen är liksom miljön som helhet känslig för påverkan genom
förvanskning och om varsamhet inte iakttas vid förändringar. Underhåll på de hus
som är välbevarade måste ske på sätt som säkerställer att de särskilda värdena bevaras. Alla eventuella ändringar och tillägg i bebyggelsen måste göras varsamt så att bebyggelsebildens befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Här gäller 8:13, 8:17 och 8:14 på all äldre välbevarad bebyggelse. Varje bygglov
måste också, enligt PBL 2:6, uttryckligen prövas mot effekten på de befintliga kulturhistoriska värdena inom miljön.
C) Området utgör en länk i förståelsen av samhället Hälleviksstrands/Edshultshalls
historia.
Blandad bebyggelsebild, innehållande särskilt värdefull väl bevarad äldre bebyggelse,
tillsammans med inslag av yngre och/eller kraftigt ombyggda hus. De välbevarade husen är känsliga för påverkan genom förvanskning och om varsamhet inte iakttas vid
större förändringar, vilket också kan gälla miljön som helhet. Underhåll på de hus
som är välbevarade måste ske på sätt som säkerställer att de särskilda värdena bevaras. Eventuella större ändringar och tillägg i bebyggelsen bör göras varsamt så att karaktärsdragen på bebyggelsebilden som helhet respekteras och tillvaratas.
Här gäller 8:13, 8:17 och 8:14 på all äldre välbevarad bebyggelse. I relevanta fall kan
bygglov också behöva prövas, enligt PBL 2:6, mot effekten på de befintliga kulturhistoriska värdena.

Tidigare utredningar/ställningstaganden
Kulturmiljöprogram Orust kommun
Orust kommun antog 1994 ett kulturmiljöprogram där såväl Orust som utvalda kulturmiljöer presenterades både historiskt och dokumentärt. Hälleviksstrand och Edshultshall utgör två av 33 kulturmiljöer som innehåller såväl bebyggda miljöer som
jordbrukslandskap och fornlämningar. I samband med arbetet togs även fram en
uppföljning, d.v.s. hur det skulle arbetas vidare med dessa kulturmiljöer samt rekommendationer hur man skulle förhålla sig till dem. De är som följer:
Kulturhistoriska rekommendationer för Hälleviksstrand (Carlsson 1994:201):
Lagskydd: Detaljplan gäller. Föreslaget lagskydd: nya detaljplan kommer att arbetas fram.
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Kulturhistoriska rekommendationer: Miljön ska skyddas enligt nivå C.
Kulturhistoriska rekommendationer för Edshultshall (Carlsson 1994:203):
Lagskydd: Detaljplan finns. Ligger inom område av riksintresse för friluftslivet. Föreslaget lagskydd: ny detaljplan kommer att upprättas.
Kulturhistoriska rekommendationer: Miljön ska skyddas enligt nivå C.
Nivåbeskrivning (Carlsson 1994:196)
C: Renoveringsarbeten samt om- och tillbyggnader skall utföras med stor hänsyn till
områdets och respektive byggnads karaktär. Framtida detaljplanearbete skall syfta
till att så långt så möjligt förena kravet att skydda de kulturhistoriska värdena med
behovet att utveckla samhället.
Bygglov som innebär avsteg från dessa rekommendationer skall handläggas i samråd med Bohusläns museum. (Carlsson 1994:196)

Kustorter i Göteborgs och Bohus län
År 1982 gavs åtta kommunskrifter samt en serie skrifter ”Bebyggelsens tillväxt och
framtid” ut med ett samlat material om kustorterna i Göteborgs och Bohus län. Skrifterna var ett resultat av ett utredningsarbete om bebyggelseutveckling som pågick
mellan åren 1976–1982. Avsikten med skrifterna var att de skulle kunna nyttjas dels
som utgångspunkt för utformningen av miljöföreskrifter för olika kustsamhällen och
dels som information till allmänheten. Det övergripande syftet var att öka intresset
för vården av de unika bebyggelsemiljöerna utmed kusten. Hälleviksstrand och Edshultshall är båda med i skriften om Orust och där återges historik, äldre fotografier,
avritade äldre kartor samt skisser över lokala byggnadssnickerier. (Westerlind 1983)

Stranas historia - Hembygdsboken 2018
Under 2018 började en hembygdsbok om Hälleviksstrand ta form. En ideell arbetsgrupp har tillsammans tagit fram både Hälleviksstrands allmänna historia och historik
kring alla enskilda hus. Ett sådant arbete är en ovärderlig dokumentation av den kunskap som finns bland de med anknytning till samhället och har varit en god källa till
kunskap inför föreliggande rapport samt kommer att vara en fantastisk källa framöver för de som vill ha mer kunskap. (Stranas historia 2018)
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Historik
Bohuslän
Sveriges västligaste landskap Bohuslän kännetecknas genom kustens röda och grå
klippor och en skärgård med ungefär 3 000 öar. (Pettersson 2013:15) Landskapet består till viss del av berg i dagen med större och mindre sprickbildningar. Dessa bildar
vikar, sjöar och dalgångar. Höjdplatåerna liknar ibland närmast fjällhedar med lågt
krypande växtlighet och mindre kärr. Högre träd och buskar återfinns på läsidan i
landskapets dalgångar. (Westerlind 1982: 6, Westerlind 1983:11)
De bohuslänska naturförhållandena har genom historien förändrats både genom
landhöjning och av människans ingrepp. Tidigare goda hamnar har över åren genom
landhöjningen blivit uppgrundade och tidigare havsvikar omvandlats till grönskande
strandängar. Höjder som tidigare varit skogbevuxna är nu kala hedmarker och dalgångarna åkrar eller bebyggelseområden. (Westerlind 1983:13–14)
Fiskeläget är en av Bohusläns mest karaktäristiska bebyggelsemiljöer. De bohuslänska
kustsamhällena kan sägas vara “extremt välplanerade” utan att vara skapade av någon ovanifrån styrd planering. Istället är de noggrant uppbyggda efter de krav som
naturen och fisket ställde. Några bidragande faktorer till kustsamhällenas utformning
och byggnadernas placering är: öarnas eller kustsamhällenas topografi, de naturliga
hamnarnas läge, vindförhållanden, utsiktsförhållanden, solbelysning, behovet av
kommunikationsstråk och behovet av närhet mellan bostaden och sjöboden/bryggan. Även om hustyperna är få, så skapas en intressant variation eftersom varje hus
är individuellt utformat och anpassat till platsens respektive förutsättningar. (Arén
1995; ur Petterson 2013)

Edshultshall, vy mot norr från Jensholmen.
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Husen i kustsamhällena byggdes i skydd för vinden. Husen låg nära hamnen så att
nästan alla hus fick synkontakt med bryggorna och båtarna. Byggnaderna stod på
ofri grund, marken ägdes av staten eller bönder. Det bistra klimatet och den karga
naturen gjorde det svårt att ha större trädgårdar för odling. Detta innebar att det i
stort sett inte fanns några privata inhägnande tomter. Marken mellan husen utnyttjades istället gemensamt för arbetssysslor och samvaro i den täta gemenskap som
fanns i fiskarsamhället, där man ofta ägde båtar gemensamt och arbetade tillsammans. (Pettersson 2013: 23f)
Fisket på Kattegatt, Skagerack och Nordsjön liksom det kustnära fisket har varit fritt
och inte som i Östersjön knutet till jordinnehav. Periodvis har det också varit mycket
givande. Detta har skapat förutsättningar för bosättningar, ibland mycket täta sådana, av en befolkning som till övervägande del levde av vad havet gav, samtidigt som
man inte var knuten till det samtida jordbrukssamhällets ägostruktur. Eftersom dessa
människor i allmänhet saknade egen mark, var de hänvisade till att bosätta sig på de
strandplatser eller öar som för de jordbrukande markägarna hade litet eller inget
värde. Till följd av detta hade man oftast endast ett begränsat utrymme till sitt förfogande och härigenom kom husen att förläggas tätt, ibland mycket tätt, när samhällena så småningom växte. Marken inom samhällena styckades aldrig upp i tomter
före och under de viktiga tillväxtfaserna under 1700- respektive 1800-talens andra
hälfter. Indelningen i mindre fastigheter skedde i liten utsträckning från och med
1800-talets slut, men tog inte fart förrän den s.k. ensittarlagen kom 1925. (Kulturhistorisk undersökning, Fjällbacka 1991)

Trångt mellan husen i Edshultshall.

Dessförinnan var marken således gemensam och man byggde, där det fanns plats,
och man inte var i vägen för andra. Då de enskilda husägarna inte var markägare och
heller inte hade anledning att hävda marken som sin egen saknades skäl att uppföra
stängsel och hägnader mellan husen. Gatunätet utvecklades därigenom successivt
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genom att folk valde att färdas utmed hävdade stigar mellan husen. (Kulturhistorisk
inventering, Fjällbacka 1991)

Orust
Karga bergsplatåer, grönskande dalgångar och kala skärgårdsklippor är vanligt förekommande landskapselement på Orust, västkustens största ö. På Orust har människor funnits sedan stenåldern. Jakt, jordbruk, fraktfart och båtbyggeri har varit betydelsefulla sysselsättningar. (Carlsson 1994:11) Landskapet på Orust höjer sig sedan
istiden sakta upp ur havet. Höjdplatåerna med sin låga vegetation och små kärr påminner om fjällhedar, vilket orsakas av att vinden ständigt sveper över ön. (Westerlind 1982:6)

Landskapet vid Sollid, mellan Hälleviksstrand och Edshultshall

Kombinerade fiske- och jordbruksbönder var ursprungligen bosatta intill dalgångarnas åkermark på Orust inland. Fiskelägena uppstod först då ”strandsittare”1 gavs tillåtelse att bygga hus på jordägande bönders utmarker. På de magra markerna längs
kusten kom fisket att stå för merparten av människors försörjning. (Westerlind
1982:6)
Orusts fiskelägen är mestadels koncentrerade till västra delen av ön. Detta beror
både på områdets sämre odlingsförhållanden och att avståndet även är kortare till
Nordsjöns goda fiskevatten. Genom fiskets starka dragningskraft blev kusterna längs
Orust permanent bebyggda. Utöver fisket tillkom småskaliga industrier såsom sillsalteri och trankokning, vilka blomstrade under de återkommande sillperioderna längs
västkusten. Under de tidsperioder då tillgången på fisk minskade, reducerades även
fiskelägenas befolkningsantal kraftigt. (Carlsson 1994:110f)
Flera kustorter på Orust har under 1900-talet genomgått en omvandling från fiskelägen och skepparorter till servicesamhällen, pendlarorter eller fritidsbyar. Befolkning i
respektive ort har därmed blivit mer blandad än tidigare. (Westerlind 1982: 6)

1

Egendomslös person som av jordägare fick arrendera ett stycke mark att bo och leva av.

- 11 -

Hälleviksstrand
Hälleviksstrand har varit en stor utskeppningshamn för havre. Fraktfart och handel
var viktiga inslag i näringslivet, men den huvudsakliga sysselsättningen har dock
alltid varit storsjöfiske. Bebyggelsen i Hälleviksstrand är mycket väl bevarad. Hälleviksstrands varv är en ytterst fin och välbevarad varvsmiljö som fortfarande är i
drift. (ÖP2009:100)
Det äldsta funna kartmaterialet över Hälleviksstrand är från 1703 (se figur 2). Kartan
visar Hällevik Mellangårdens (A) och Hällevik Nedergårdens ägor (B). Bönder från inlandet lockades återkommande till kusten vid tillfällena för sillperioderna2. Om bebyggelse fanns i området för Hälleviksstrand under sillperioden på 1500-talet är
okänt, men vid sillperioden kring mitten av 1600-talet kan 16 familjer bekräftas.
(Carlsson 1994: 136)

Figur 2. Hälleviksstrand, år 1703. Den odlingsbara marken låg närmast byns gårdar, medan
betesmarkerna låg ner mot strandplatserna.
Källa: Lantmäteriet

Figur 3.Hällevik Nedergårds del av Hälleviksstrand, år 1790. Byggnaderna har samma
läge som idag. Söder om bebyggelsen ses två
salterier och två bostadshus. Dessa är idag
rivna. Källa: Lantmäteriet

2

Innebär den period då tillgången på sill i vattnen kring Orust varit extra omfattande. Dessa perioder har historiskt inträffat ungefär
en gång per sekel.
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Bebyggelse var vid 1600-talet koncentrerad till lerkilens västra del. Bönderna från
Hällevik uppförde här sina båtbodar. Lerkilens inre del var sumpig, men vid dess mynning kunde båtar lägga till. Efter att häradsvägen förlades förbi Hälleviksstrand kom
inlandsbönder dit för att köpa fisk och sälja spannmål. (Westerlind 1982: 28).
I samband med 1700-talets sillperiod växte Hälleviksstrands bebyggelse ytterligare,
främst öster om lerkilen (Westerlind 1982: 6). Söder om Hälleviksstrand anlades
också flera salterier samt trankokerier (se figur 4 och 10).
Vid 1800-talets mitt anlades i Hälleviksstrand en utskeppningshamn för havre och
flera större magasin uppfördes på nuvarande hamnplan. Havreexporten i Sverige var
vid denna tid omfattande. En stor del av havren som odlades i Sverige skeppades till
Storbritannien där hästar som användes för transport utfodrades. Befolkningstillväxten i Hälleviksstrand under andra halvan av 1800-talet var mycket god och bebyggelsen på orten placerades allt längre bort från den ursprungliga bebyggelsen invid lerkilen. Antalet bosatta i Hälleviksstrand var nu inte längre beroende av tillgången på sill
och annan fisk. Vid 1800-talets slut sökte sig badgäster till Hälleviksstrand och ett
badhus uppfördes. Badhusepoken möjliggjordes då ångbåtstrafik från Göteborg samt
Lysekil lade till i Hälleviksstrand.

Figur 5 (t.h.) Bebyggelsen i Hälleviksstrand utanför den samfällda strandplatsen år 1902. Källa: Lantmäteriet

Figur 4 (nedan). Hälleviksstrand år 1780.
På kartan syns häradsvägens sträckning
som ansluter till norra delen av dagens
Hälleviksstrand. Salteriet på udden (inringad) har ingen vägförbindelse då
transporter dit skedde via båt. Källa:
Lantmäteriet
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Hälleviksstrand var municipalsamhälle mellan åren 1886 och 1959. Det innebar att
vissa stadsstadgar tillämpades och samhället hade egen beskattningsrätt för nödvändiga åtaganden, som exempelvis renhållning, vägar, ordningsföreskrifter, anslagstavlor och ångbåtsbryggor. En stor fråga som sköttes av municipalorganisationen var läkarstationen i samhället som kom till 1921 (Morlanda 2001:66, 170).
En händelse som präglat samhället och gav efterverkningar utmed hela kusten genom ett förbättrat brandskydd, var den stora branden 1905. Den startade i ett av magasinen vid ångbåtskajen och innan den var släckt hade ett 60-tal byggnader, hälften
bostadshus och hälften magasin och sjöbodar, brunnit ner (Andersson G. 1981:195).
Efter branden införde man ett särskilt system med brandvakter där varje hushåll via
ett uppgjort schema skulle göra nattpass. Ett system som man vidmakthöll fram till
1930-talet.

Hälleviksstrand med varmbadhuset i förgrunden. Fotografiet är taget 1955. Källa: Bohusläns
museum.

Nya enkelhus och mindre dubbelhus återuppfördes på de gamla grunderna men ett
flertal valde att uppföra nya hus på andra platser i samhället vilket gjorde att det blev
mindre trångt mellan husen. På fotografier tagna före och efter branden kan man
också se att husen tidigare låg mer oregelbundet och åt olika håll. Efter branden lades alla husen ytterst på berget med gavlarna åt väster. (Andersson G. 1981:204,
Westerlind 1982:28)
Huvudsakliga näringar vid sekelskiftet 1800–1900 var storsjöfiske och till viss del
också fraktfart. (Carlsson 1994: 136f) Tiden efter första världskriget innebar en nedgång för fiskeverksamheten i Hälleviksstrand samt för fraktfarten. Allt fler av de tidigare badgästerna uppförde nu också egna sommarhus vilket minskade antalet tillresta badgäster. (Carlsson 1994:137).
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Båtbyggartraditionen är och har varit stark på Orust och 1907 startades en båtslip i
en vik sydost om samhället. Slipen startades av Oscar Augustsson, född 1854, och
den har sedan gått i arv till hans barn och barnbarn vilket gör att den ännu är i bruk.
En specialitet för slipen var förbyggnad av kuttrar, d.v.s. en större reparation eller
ombyggnad. Den senast på Orust byggda fisketrålaren i trä byggdes och sjösattes här
1983. (Carlsson 1994:138)
År 1934 startades AB Bovik en konservfabrik vid landsvägen norr om samhället vilket
förbättrade utkomstmöjligheterna. Konservfabriken lade ner sin verksamhet 1976
och efter några år flyttade Ströms stenhuggeri in i byggnaden där de fortfarande är
verksamma. (Morlanda 2001:182) Fram till 1970 minskade ändå antalet invånare,
trots tillkomsten av båtvarv, mekanisk verkstad och stenhuggeri utöver konservfabriken. Ett nytt bostadsområde tillkom likväl på 1970-talet öster om båtvarvet, söder
om samhället samt några enstaka hus mellan konservfabriken och det gamla samhället. Kommunalt VA och bilvägar drogs fram enligt en byggnadsplan från 1960-talet. Båda sädesmagasinen vid hamnplanen revs för att lämna plats för butik och trafik.
Hälleviksstrand är mycket välbevarat men bebyggelsen har ändå förändrats en del till
sin karaktär under de senaste hundra åren. De allra äldsta husen som byggdes var i
regel enkelhus och om de var målade var de målade i faluröda eller gula kulörer,
d.v.s. de något billigare slamfärgskulörerna. De flesta sjöbodarna var i regel omålade.
Den vita linoljefärgen nådde ut till allmänheten under slutet av 1800-talet men beroende på välstånd dröjde det innan den nådde ut till den stora massan. På 1930-talet
hade de flesta husen blivit vitmålade och tillbyggda. Några hus hade tillkommit och
några hade rivits. Sjöbodarna hade målats röda. (Westerlind 1982:29)

Hälleviksstrands slip och varv innan det byggdes ett hus över slipen. Källa: Bohusläns museum
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Edshultshall
Bebyggelsen i den gamla samhällskärnan är av skiftande ålder, men domineras av
äldre dubbelhus. Bostadshusen i denna del liksom sjöbodarna och magasinen är väl
bevarade. (ÖP 2009:100)
Edshultshalls historia inleddes under tidigt 1600-tal med att inlandsbönder placerade
sina båtar vid den naturliga djuphamn som Edshultshall utgjorde. ”Halla” utgjorde
hemmanen Barrevik och Edshults gemensamma strandplats och växte främst, i likhet
med andra fiskarsamhällen, under sillperioden i slutet av 1700-talet då ett fåtal familjer bosatte sig på platsen. På skifteskartan från 1788 markeras fyra bostadshus och
1803 bestod Edshultshall av 11 boningshus, fyra sjöbodar samt fyra hus för trankokning (se figur 6). En s.k. grumsedamm3 finns fortfarande kvar i samhället (se figur
10 under avsnittet Fornlämningar sidan 19). Edshultshall har dock aldrig utgjort något
större fiskeläge. Istället bedrevs omfattande fraktfart i Edshultshall (Carlsson 1994:
139f). Rederiverksamheten i Edshultshall blomstrade och 1897 fanns hela nio rederier i samhället. När fraktfartens lönsamhet minskade under de första decennierna av
1900-talet begav sig flera fiskare mot Island för att bedriva sillfiske.
Fiskelägets namn har skapat förvirring genom århundradena och efter att ha benämnts både Barrevik - Barrevikshallen – Hallen så hittas namnformen Edshultshall
från år 1825 i källorna (Brattö 1981:248).
År 1853 drabbades Edshultshall av en koleraepidemi, vilket innebar att 1/3 av ortens
befolkning (23 personer) insjuknade och dog. Edshultshall hämtade sig och 1890
fanns det inte mindre än 40 bostadshus och cirka 200 invånare i samhället. Byggnaderna placerades i oregelbundna rader med gavlarna vända mot vattnet (se figur 8).

Figur 6. 1788 års skifteskarta över Edshultshall. Källa: Lantmäteriet

3

En grumsedamm användes för dumpning av sillrester som uppkom vid beredning av silltran, en stor handels- och exportvara på
Orust på andra halvan av 1700-talet. Tranet användes till bland annat lädermörja, lysolja och impregneringsmedel för exempelvis husfasader.
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Figur 7. 1804 års storskifteskarta över Halla. Källa: Lantmäteriet

Vid mitten av 1930-talet utvidgades samhället från udden åt öster samt åt norr. Den
nya bebyggelsen utgjordes av större dubbelhus, ofta med omsorgsfulla och påkostade detaljer såsom snickeriornament, många fönster och frontespis. På marken mellan samhället och landsvägen bedrevs odling.
Islandsfisket begränsades kring 1953 och invånarna i Edshultshall sysselsatte sig till
allra största del med jobb inom fraktfart. Antalet bosatta människor har under 1900talet stadigt minskat, men antalet hus har däremot ökat då sommarhus byggts för
icke åretruntboende personer (Carlsson 1994). Hamnen var dålig då den var särskilt
utsatt för sydvästliga och nordvästliga vindar. Därför byggdes en pålbrygga från fastlandet till Jensholmen (Andersson 1981:214). Den ersattes sedan med en fast vågbrytare.

Figur 8 och 9. T.v. Edshultshall laga skiftes karta 1890. T.h. Ekonomiska kartan från 1975.
Källa: Lantmäteriet.
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Flygfoto över Edshultshall. Källa: Bohusläns museum
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Fornlämningar
Fornlämningar är spår efter äldre tiders mänskliga verksamhet, de är varaktigt övergivna och från tiden före år 1850. För vrak gäller att de ska ha förlist före 1850 för att
de ska vara fornlämningar.
Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen (prop. 1988:950 och 2012/13:98). Enligt
lagen är det förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning.
Övriga kulturhistoriska lämningar uppfyller inte alla kraven för fornlämning och har
inte samma starka skydd i Kulturmiljölagen som fornlämningar. Men de speglar ändå
vår kulturhistoria, ifråga om näringar, livsmiljö med mera och registreras därför ändå
i fornminnesregistret, men mer selektivt.
Inom utredningsområdet finns fem lämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets
fornlämningsregister Fornsök. Samtliga anknyter påtagligt till de här samhällenas
historia och näringsliv. En av dem är bedömd som fornlämning. Numreringen Morlanda 389 och så vidare, avser numreringen i Fornsök. (Se figur 10 nedan)

1. Industrilämning efter ett trankokeri, Morlanda 389:1. Tillhörande grumsedamm låg nordöst om trankokeriet. Inga rester av industrilämningen är
synliga. Den är bedömd som förstörd och är inte en fornlämning.
2. Skåre, Morlanda 558, ett gömställe för jägare vid sjöfågeljakt. Skåren är uppbyggd av en vall av stenar och ligger mellan uppstickande berg. Den är bedömd som en så kallad övrig kulturhistorisk lämning och är inte en fornlämning.
3. Fartygslämning, Morlanda 559, som består av fyndplatsen för två klena spant
från en mindre klinkbyggd båt. Spanten är undersökta och daterade till medeltid. Platsen är bedömd som fornlämning.
4. Industrilämning efter ett trankokeri, Morlanda 388:1. Trankokeriet är förstört
och till större delen borttaget medan spåren av den tillhörande grumsedammen finns kvar enligt uppgift i Fornsök. Den är bedömd som förstörd
och är inte en fornlämning.
5. Maritim lämning, Morlanda 526, består av en uppgift om en synlig del av en
mast från förlist, övergivet eller sänkt fartyg. Lämningen är inte fastställd eller daterad och inte bedömd som en fornlämning.
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Figur 10. Placering av de fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som är registrerade inom planområdet.
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Kulturmiljöanalys - Hälleviksstrand
Karaktärisering av Hälleviksstrand
Hälleviksstrand illustrerar mycket väl det Bohuslänska fiskeläget. Utmed strandkanten både vid Vadhusberget, Bortöver/Pers Udd och Kullen finns sjöbodar i täta rader
målade i faluröda alternativt ockragula eller gröna kulörer. De bakomvarande bostadshusen klättrar inåt landet längs med den kuperade bergsterrängen. Sjöbodarna
som finns på norra udden är små och försedda med korta utstickande bryggor. En
gångväg bakom sjöbodarna samlar ihop alla småstigar, som leder ner till stranden
från bostäderna på berget. Sjöbodarna har byggts enligt den traditionella strukturen
bostad – bod – brygga och utgjorde fiskarnas och skepparnas arbetslokal. Sjöboden
är för fiskaren vad ladan är för jordbrukaren.
Sjöbodarna och magasinen utgör en viktig del av upplevelsen och förståelsen för Hälleviksstrands uppbyggnad. Även bryggorna utgör en viktig del i denna miljö. De flesta
sjöbodarna är troligen byggda mellan slutet av 1800-talet och 1950-talet men har efter det på olika sätt byggts om och till efter behovsförändringar.
Hälleviksstrand är ett relativt avlångt samhälle. Landsvägen löper längs med kusten in
i samhället norrifrån och övergår till Sollidsvägen som går österut över berghällarna
för att sedan ansluta till Riksväg 744 vid Sollid ut mot Edshultshall. Vägen har i Hälleviksstrand en karaktär av äldre tiders bygata med villor i 1 ½-2 våningars höjd placerade utmed vägens sträckning på båda sidor. Den ursprungliga bebyggelsen är förlagd längs med lerkilen och havet, väster om dagens landsväg. Bebyggelsen från mitten av 1900-talet är mer lokaliserad till höjden öster om landsvägen och Sollidsvägen.
Nere vid hamnplanen, Hälleviksstrands naturliga mötesplats, präglas miljön av sjöbodar, bryggan och den större byggnaden som tidigare inrymde livsmedelsaffär. Åt
nordväst reser sig på Vadhusberget en tät bebyggelsestruktur med äldre träbebyggelse.

Sjöbodsrad med bakomliggande bostadshus.
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Bostadshusens grunder har anpassats till underlaget och det finns inte plats och möjligheter
till några större trädgårdar.

I Hälleviksstrand är så gott som samtliga äldre hus vända med husgaveln åt vattnet
eller hamnplan. Byggnader uppförda under 1900-talet har generellt frångått denna
princip med undantag av de, efter branden, återuppförda husen på Vadhusberget
som behöll sin tidigare placering med gavlarna mot vattnet.
I Hälleviksstrand är skillnaden mellan den äldre bebyggelsens oregelbundna placering gentemot den senare bebyggelsens heterogena struktur utmed Landsvägen extra tydlig. Vid äldre delen av samhället (vid bron över lerkilen) finns små grusade
gångvägar – det är där svårt att urskilja ”allmän väg” från privata ytor.
I Hälleviksstrands äldre delar, både på Vadhusberget, Bortöver/Pers udd och på Kullen, har det ursprungligen inte förekommit regelrätta trädgårdar. Flera av husen är
byggda direkt på berg, utan sprängningar med grunder som tar upp skillnaderna i underlaget, varför det är vanligt med granithällar ända fram till husen. Mindre täppor
och enkla uteplatser förekommer ibland i direkt anslutning till bostadshuset.
Bland de allra äldsta husen har befintlig tomtindelningen skett långt efter att många
av de befintliga husen byggdes. Husen har därför av tradition inte varit omgärdade av
staket eller annat som hindrat att man kunnat röra sig fritt mellan byggnaderna. Ett
mönster av gångar, stigar och trappor visar på ett tydligt sätt detta karaktäristiska rörelsemönster mellan bostaden, sjöboden och vattnet, bryggan och båten. Detta utgör
ett tydligt karaktärsdrag. Bostadshusen utmed Landsvägen och öster om samhället
har däremot större tomter och omgivande trädgårdar.
De större förändringar som skett har gjorts söder om samhället vid varvet. Här har
utfyllnader och sprängning förändrat naturmiljön, detta syns dock inte så mycket från
Sollidsvägen där hav och klippor ännu dominerar landskapet.
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Även om områdets bebyggelsemiljö är av en homogen karaktär, innebär det inte att
alla hus är identiska eller ens lika varandra. Likheterna består i att bebyggelsen utgörs
av ett fåtal traditionella bohuslänska hustyper: enkelhuset, parstugan och dubbelhuset. På detaljnivå skiljer sig byggnaderna åt. Detta har skapat en harmonisk helhet
trots mångfalden av lösningar och former. Karaktären skiljer sig mellan husen på och
omkring Vadhusberget och husen på andra sidan Lerkilens mynning, det sk ”Bortöver”. Där är husen större och resligare, med långsidorna mot vattnet och de är försedda med frontespiser.

Exempel på skilda fasadkulörer på norra delen av Vadhusberget.

Bostadshusen är målade i ljusa kulörer. Vita, gula och gröna kulörer dominerar fasader och detaljer. På Vadhusbergets södra delar är i stort sett alla husen vita med enstaka inslag av röda och pastellfärgade hus. Den vita fasadfärgen hör dock 1900-talet
till. Ofta står fasadfärgen i kontrast mot färgsättningen av dörrar, fönster, foder och
övriga detaljer. I övriga delar av samhället är dock kulörerna mer varierande. Sjöbodar och övriga ekonomibyggnader är generellt målade i en faluröd kulör men enstaka
målade i guldockra finns också.
I centrala Hälleviksstrand finns det en öppen yta som kallas för Ängen, tidigare Bernts
äng. Hälften av ytan utgör en parkering och resten en gräsplan med lekplats i norra
delen.
Utmed Sollidsvägen på vägen bort till båtvarvet ligger villaområde från 1970-talet
med för den tiden typiska villor omgivna av trädgårdar och med räta tomtgränser. Ett
nytt bostadsområde har under de senaste 10 åren även tillkommit uppe på berget
öster om samhället med så kallade traditionsinspirerade ”Kaptenshus”. Västerifrån
döljs de något av bergknallarna framför.
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Lokala Byggnadsdetaljer
Varje bygd har i regel sina lokala byggnadsdetaljer som är typiska för platsen. Anledningar till det kunde till exempel vara att grannarna tittade på varandra och/eller lokala snickare som marknadsförde sina varianter. I denna översiktliga rapport redovisas endast exempel på byggnadsdetaljer som är typiska för Hälleviksstrand. I den mer
detaljerade inventeringen kommer dessa att uppmärksammas mer. Teckningarna nedan är gjorda av Ann Mari Westerlind vid hennes inventering av kustmiljöer 1982.

Figur 11. Snickarglädje funnen i Hälleviksstrand avtecknade av A. M. Westerlind. Källa:
Westerlind 1982:36f.
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Figur 12. Snickarglädje funnen i Hälleviksstrand avtecknade av A. M. Westerlind. Källa:
Westerlind 1982:36f.
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Särskilt välbevarade miljöer i Hälleviksstrand
Eftersom samhället är relativt litet och det mesta har utvecklats under en begränsad
tid så måste man se hela samhället som en värdefull kulturmiljö. Däremot urskiljer sig
några karaktärsdrag som är intressanta att beakta i samhällets olika delar. I denna
undersökning görs en översiktlig klassificering av miljöerna vilken kan komma att justeras i en detaljerad inventering. Klassificeringen sker med hjälp av A-B-C där A är
den högsta klassen. För förtydligande av vad klasserna står för, se avsnittet Kulturhistorisk värdering på sidan 6. I beskrivningen nedan sammanfattas de mest utmärkande karaktärsdragen i miljöerna och kopplas också till uppställningen med berättelser nedan. (Se avgränsningar i karta i bilaga 1).
Miljö 1 - Norra delen av ”Vadhusberget” – äldsta bebyggelsen, det ursprungliga
fiskeläget – övervägande hus från första hälften av 1800-talet, men även några enstaka från 1700-talet. Mestadels mindre enkelhus, oregelbundet placerade, men
även mindre dubbelhus. Smala gångvägar mellan husen, endast små trädgårdstäppor, mycket berg i dagen tätt inpå husen. Exemplifierar berättelse 2, 3, 4, 11, 15.
Klass A
Miljö 2 - Brandområdet södra delen av Vadhusberget
Husen byggdes upp efter branden mellan 1905–1912. Några fastighetsägare valde att
bosätta sig i andra delar av samhället, vilket gjorde att det blev lite mer mellanrum
mellan husen vilket innebar större säkerhet i händelse av brand igen.
Ett stråk av mindre enkelhus, och dubbelhus på var sida detta stråk. Många av husen
är placerade på de nedbrunna husens grunder men då flera valde att inte bygga upp
sina hus på samma plats är placeringen mer regelbunden än på norra delen av Vadhusberget. Smala gångvägar mellan husen, endast små trädgårdstäppor, mycket berg
i dagen tätt inpå husen. Exemplifierar berättelse 3, 4, 5, 6, 7. Klass A
Miljö 3 – Offentliga stråket: Hamnen, kajen, Ängen, f.d. affärslokalerna
Miljön sträcker sig från hamnen utmed Landsvägen och är inte så väl avgränsat. Inrymmer offentliga lokaler och rörelsestråk som visserligen har äldre anor men har
förändrats i och med förändrad infrastruktur under 1900-talet. Exemplifierar berättelse 3, 5, 6, 10, 12–16. Klass A
Miljö 4 – Kullen:
Bebyggelsemiljö med hus från sent 1800-tal till 1930, oregelbundet placerade på berget. Mestadels större dubbelhus på höga grunder men även mindre enkelhus med
påbyggd andra våning finns representerade. Smala gångvägar mellan husen, mindre
trädgårdstäppor, mycket berg i dagen tätt inpå husen. Exemplifierar berättelse 3, 4,
6, 10, 16 Klass A
Miljö 5 – Bortöver, Pers Udd:
Bebyggelsemiljö som utmärker sig med större dubbelhus med höga stengrunder,
frontespiser och snickarglädje. Ett hus är från mitten av 1800-talet, annars är uppkomsten koncentrerad mellan 1896–1912. Exemplifierar berättelse 3, 4, 6, 16. Klass A
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Miljö 6 - Norra och östra delen av samhället, utmed Landsvägen och Källelia:
En större bebyggelsemiljö med hus främst från andra hälften av 1800-talet och första
årtiondena på 1900-talet = 1850–1930, med enstaka hus från andra hälften av 1900talet i utkanterna. Husen är placerade utmed vägarna men inte i raka rader. Husen
omges av trädgårdar. Exemplifierar berättelse 3, 4, 6, 10, 14, 16. Klass A -B (för uppdelning se karta, bilaga 1).
Miljö 7 – Lerkilen med gårdsmiljöerna. Kyrkan, konservfabriken, gårdarna
Bebyggelsemiljön består dels av den ursprungliga jordbruksmarken runtom Lerkilen
och dels av kulturhistoriska solitärer såsom kyrkan och konservfabriken. Lerkilen är
en havsvik och ett stycke värdefull natur mitt i ett befolkat samhälle. Exemplifierar
berättelse 1, 3, 8, 10, 14, 16. Klass A-B-C (för uppdelning se karta, bilaga 1).
Miljö 8 – villaområdet från 1970-talet.
Bebyggelsemiljön söder om samhället utmed Sollidsvägen uppkom under en och
samma tidsepok och följer den tidens planering. Villor i 1–1½plan placerade i raka rader utmed gatan och med omgivande trädgårdar och tillhörande garage. Exemplifierar berättelse 11. Ligger utanför den kommunala kulturmiljön.
Miljö 9 – Industrier: Hälleviksstrands slip, mekanisk verkstad, stenbrott.
Hälleviksstrands slip är placerad i en enskild vik söder om samhället och har en drygt
hundraårig historia på platsen, vilket gör den tillsammans med dess välbevarade karaktär viktig för samhällets historia. Den mekaniska verkstaden ligger utmed Sollidsvägen och har tydlig efterkrigstidskaraktär. Stenbrotten ligger i omgivande berg. Exemplifierar berättelse 9. Klass A, C (för uppdelning se karta, bilaga 1).

Värdebärare/uttryck – berättelserna om platserna
Vad gäller kulturhistoriska värden att ta hänsyn till är det mycket som är likadant för
båda samhällena. Nedan kommer därför en redogörelse för de uttryck som är särskilda för Hälleviksstrand och en hänvisning till vilken typ av bevarandevärden som är
kopplat till respektive uttryck. I övrigt hänvisas till kapitlet Allmänna värdeuttryck på
sidan 43.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bebyggelsestrukturen – Samhällshistoriskt värde, miljöskapande värde, identitetsvärde
Pedagogisk bild av fiskeläget - Samhällshistoriskt värde, miljöskapande värde,
pedagogiskt värde
Gångvägarna - Samhällshistoriskt värde, miljöskapande värde
Välbevarade hus/ karaktär - Samhällshistoriskt värde, miljöskapande värde,
pedagogiskt värde, arkitekturhistoriskt värde, patina, identitetsvärde
Vattenbrunnar – Samhällshistoriskt värde
Ångbåtsbryggan - Samhällshistoriskt värde, miljöskapande värde
Samskajen – Samhällshistoriskt värde
Lerkilen - Miljöskapande värde
Sjöbodarna - Samhällshistoriskt värde, miljöskapande värde, identitetsvärde
Gavlarna mot vattnet - Samhällshistoriskt värde, miljöskapande värde
Badhuset - Samhällshistoriskt värde, socialhistoriskt värde
”Magasinet” på ”torget” - Samhällshistoriskt värde, miljöskapande värde
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•
•

Kiosken - Samhällshistoriskt värde, miljöskapande värde, socialhistoriskt
värde
Varvet/ slipen - Samhällshistoriskt värde, miljöskapande värde, kontinuitetsvärde, patina

För att ytterligare tydliggöra vilka värdebärare/uttryck som är viktiga för Hälleviksstrand redovisas följande uppställning. Den utgår från de kulturhistoriska händelser
som berättar om samhällets framväxt och kopplar dessa till fysiska uttryck som manifesterar dessa berättelser. Sårbarheten hos dessa uttryck formuleras kortfattat och
det ges rekommendationer på hur de ska hanteras samt exempel på miljö där uttrycken finns.
1. Hälleviksstrand (”Strana”) är Hälleviksböndernas strandläge, där de bönder som fiskade drog upp sina båtar och byggde bodar.
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? Gårdarna längre inåt land.
Samskajen som utgjorde en gemensam kaj i slutet av landsvägen.
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? Gårdsmiljöerna är mest sårbara. Finns de
kvar kan man ändå avläsa tidigare jordbruksmiljöer även om fastigheterna blivit uppstyckade.
Rekommendationer: Bevara gårdsmiljöerna, undvik uppstyckning av fastigheterna.
Exempel på miljö: Miljö 7

2. Strandsittare bosatte sig - samhällsutvecklingen kopplad till sillperioderna
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? Byggnadernas läge, bebyggelsestrukturen, de många små husen vars grunder är äldre, de smala gatorna, genvägarna mellan husen. Trankokeri med tillhörande grumsedamm är registrerade
fornlämningar.
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? Förändras bostädernas volymer finns det
risk för skador på uttrycken. Förändring av byggnads- och gatustrukturen är sårbart.
Dominerande nya tillägg är en risk. Om sjöbodarna försvinner och får nya otraditionella inslag.
Rekommendationer: Minsta möjliga förändringar bör eftersträvas.
Exempel på miljö: Miljö 1
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3. Handel och fraktfart: Utskeppningsort för havre. Hamn för böndernas avsalu.
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? - Skepparhusen (Flera av de
stora magasinen brann ner i den stora branden 1905, ett par stora sädesmagasin låg
kvar innanför lastbryggan på 30-talet)
Affärsbyggnaden på platsen för sädesmagasinen.
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? Skepparhusen är tåliga till sina volymer,
men karaktärerna är sårbara.
Affärsbyggnaden är tålig. Det enda som förknippas med den tidiga handeln med magasinen är volymen.
Rekommendationer: Snickeridetaljer och ev glasverandor på skepparhusen bör bevaras och underhållas så att så mycket originaldetaljer som möjligt finns kvar.
Exempel på miljö: Miljö 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

4. Storfiske, sillfiske, kuttrar (15 st, år 1910)
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? Sjöbodarna. Samhället är urtypen för det traditionella fiskeläget: täta rader av faluröda och ockragula sjöbodar.
Bakom dessa ligger små bostadshus klättrande på berget med gavlarna mot vattnet.
Bostad - bod – brygga.
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? Strukturen är relativt tålig. Det finns dock
en risk om bodarna styckas av från bostadshusen i alltför stor utsträckning. Bodarnas
karaktärer är sårbara. Bryggornas värden är sårbara om de breder ut sig orimligt
mycket. Rörligheten kring bodarna är sårbara.
Rekommendationer: Bibehåll om möjligt fastigheterna inne-hållande bostad och
bod. Bodarna bör även fortsättningsvis ha karaktären av arbetslokal. Dekorativa inslag och boendetillägg el dyl måste undvikas. Privatiseringen av bodar och brygga
som minskar rörligheten och tillgängligheten måste undvikas.
Exempel på miljö: Miljö 1, 2, 4, 5, 6
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5. Ångbåtsbrygga gav förutsättningar för badortsverksamhet
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? Ångbåtsbryggan, Badhus
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? Ångbåtsbryggan är tålig. Det är förekomsten som är värdefull. Badhuset är tåligt. Det är inte samma hus som under badortsepoken utan det är själva verksamheten/ minnet av den som är viktig.
Rekommendationer: Förekomsten av ångbåtsbryggan och badhuset bör hanteras
varsamt.
Exempel på miljö: Miljö 3

6. Goda tider från sekelskiftet ett par decennier framåt
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? Större bostadshus med höga
källare av sten, glasverandor, vindsvåning med boningsrum, rik snickarglädje.
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? De större husens volym och källare är tåliga då de sällan kräver tillbyggnader. Karaktärerna och detaljerna är sårbara.
Rekommendationer: Snickeridetaljer och ev. glasverandor på de större husen bör bevaras och underhållas så att så mycket originaldetaljer finns kvar som möjligt.
Exempel på miljö: Miljö 2, 3, 4, 5, 6

7. Stora branden 1905
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? Kombinationen av de återuppbyggda kopiorna och den mer upprätade bebyggelsestrukturen.
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? Strukturen är relativt tålig om man inte
bygger igen mellanrummen. Bostadshusen är mer sårbara i sin utformning och karaktär.
Rekommendationer: Bevara siktlinjer och mellanrum mellan husen samt framkomligheten. Bostadshusen bör under-hållas och bevaras utifrån sina ursprungskaraktärer.
Exempel på miljö: Miljö 2
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8. Konservindustrin
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? Boviks konservfabrik - byggnaden finns kvar.
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? Byggnadens volym samt takform är den
mest värdefulla och därmed mest sårbar. Verksamheten är inte lika viktig.
Rekommendationer: Bevara husets volym och takform. Minnet av konservfabriken
är immateriellt värdefullt.
Exempel på miljö: Miljö 7

9. Båtvarv, mekanisk verkstad, stenhuggeri
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? Båtvarvet och mekaniska
verkstaden är igång ännu. Rester av stenbrott i bergen.
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? Båtvarvet/slipen är byggnadsminnesvärt
och det bör undersökas om de kan beläggas med skyddsbestämmelser. Stenbrotten
bör inventeras och framtida förvaltning/bevarande bör undersökas.
Rekommendationer: Båtvarvet/slipen är byggnadsminnesvärt och det bör undersökas om de kan beläggas med skyddsbestämmelser. Stenbrotten bör inventeras och
framtida förvaltning/bevarande bör undersökas.
Exempel på miljö: Miljö 9

10. De boende får det bättre ställt ekonomiskt under efterkrigstiden
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? De äldre husen har fått
ospröjsade fönster och eternitfasader.
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Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? Företeelsen inverkade kraftigt på de äldre
miljöerna i samhället.
Rekommendationer: Med distans har även denna företeelse fått kulturhistoriskt
värde såsom berättande om en optimistisk framtidsanda: ”bort med det gamla, in
med det nya”. De bör underhållas, förvaltas utifrån husens egna förutsättningar. Man
kan välja att låta huset återgå till sitt ursprung men det är också värdefullt att låta huset berätta om denna epok.
Exempel på miljö: Miljö 1, 3, 4, 6, 7

11. Nya bostäder på 70-talet
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? Villaområdet söder om samhället.
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? Området är relativt tåligt.
Rekommendationer: En anpassning till bohuslänsk byggnadstradition bör undvikas.
Exempel på miljö: Miljö 8

Foto: Adam Ekberg

12. Infrastruktur: Kommunalt VA och bilvägar på 1970-talet.
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? Breddade asfalterade vägar
samt Sollidsvägen som går söderut över bergen. Utfyllnader och sprängningar som
förändrat naturmiljön söder om samhället.
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? Vägar och VA är som företeelser tåliga.
Rekommendationer: Det är svårt att se VA och vägar som kulturhistoriska element
ännu. Snarare är det ev. kommande förändringar som ska ta hänsyn till kulturmiljön.
Exempel på miljö: Miljö 3
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13. Samhällsservice på 80-talet: Livsmedelsbutik, post, bank, folktandvård,
samlingslokal, bibliotek och busshållplats, passagerarbåt till Käringön, lågoch mellanstadieskola inåt land.
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? Vändplanen för bussen, huset, huset som inrymde livsmedelsbutik. Eventuella rester av de offentliga lokalerna i
form av skyltfönster eller entréer i de enskilda husen (ej dokumenterat).
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? De mindre enskilda spåren är sårbara.
Området kring f.d. livsmedelsbutiken/ bussens vändplan m.m. är relativt tåligt.
Rekommendationer: Kunskapen kring de olika butiker och offentliga lokaler som funnits i samhället bör lyftas fram och de enskilda fastighetsägarna bör hantera spåren
varsamt. Hamnplanen bör hanteras utifrån dess historik och därmed behållas öppen
och inte bebyggas.
Exempel på miljö: Miljö 3

Foto: Adam Ekberg

14. Förtätning bostadshus
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? Enstaka hus har byggts i en
icke lokal byggnadstradition efter 1960-talet.
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? Husen i sig är relativt tåliga vad gäller kulturhistoriskt värde. Sårbarheten ligger i relationen till omgivningen.
Rekommendationer: De bör underhållas, förvaltas utifrån husens egna förutsättningar och ursprung. Vid förändringar är det av stor vikt att de inte dominerar över
den äldre bebyggelsen.
Exempel på miljö: Miljö 1, 3, 6, 7, 8
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15. F.d. åkermark i samhället
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? Parkeringsplatsen och
Ängen. (Där intill stod tidigare en ladugård på 80-talet)
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? Den öppna platsen är mycket sårbar. Risk
för förtätning finns.
Rekommendationer: Ängen är den enda öppna, gröna ytan i samhället och är en rest
från den tidigare närheten till jordbruk även i fiskelägena. Diskussion kring betydelsen och användandet av Ängen bör hållas med samhällsborna.
Exempel på miljö: Miljö 3

16. De boende får det bättre ställt ekonomiskt kring sekelskiftet 2000.
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? Husen renoveras utefter modern bekvämlighetsstandard.
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? Företeelsen är i sig inte sårbar men kan
inverka negativt på de äldre miljöerna i samhället om det görs ovarsamt.
Rekommendationer: Husen bör underhållas, förvaltas utifrån husens egna förutsättningar. Vid förändringar är det av stor vikt att de inte dominerar över den äldre bebyggelsen.
Exempel på miljö: Miljö 1–7
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Kulturmiljöanalys - Edshultshall
Karaktärisering av Edshultshall
Bebyggelsen i Edshultshall är placerad på en flack sluttning mellan vattnet och landsvägen. Närmast vattnet ligger sjöbodar och större magasin. Bakom sjöbodarna återfinns den äldsta bebyggelsen, bestående av oregelbundet placerade dubbelhus med
utsmyckade verandor, hörnkonsoler och snickeridekorationer samt några enstaka
mindre enkelhus. Dessa hus ligger i regel med gavlarna mot vattnet. Mellan husen
går såväl stigar som asfalterade bilvägar.
Ett steg längre in mot land återfinns de stora skepparhusen från sekelskiftet 1800–
1900. Många av de äldre husen har vackra och lokalt utformade snickeridekorationer.
Flera av dem har ändock förändrats med stora utbyggnader, taklyft, nya fasadmaterial, fönster och dörrar. Dessa hus ligger glest omgivna av stora trädgårdar, inhägnade av häckar, nätstängsel eller murar. (Westerlind 1983: 48ff) De många bevarade dubbelhusen i Edshultshall påvisar att de boende hade det gott ställt och således inte enbart levde utav fisket.
Husen utmed landsvägen ligger på före detta åkermark och där finns också ett antal
hus byggda mellan 1950–70-tal med för den tiden typisk utformning. Öster om landsvägen ligger några enstaka större bostadshus från 1900-talets första årtionden som
är anpassade efter terrängens beskaffenhet och i regel placerade i klippornas lågdalar men med några undantag.

Exempel på bebyggelsen utmed landsvägen.

De större husen från sekelskiftet 1800/1900.
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Exempel på olika hustyper i centrala Edshultshall.

De flesta bostadshus är målade i en ljus kulör, men det finns även några röda och ett
enstaka blått hus. De äldsta husen är ofta placerade direkt på klipphällarna med
grunder av fältsten eller tuktad fältsten. Det finns även ett fåtal grunder med kvaderhuggen sten. Flera av grunderna är putsade och målade. Små trädgårdstäppor med
anlagda terrassmurar finns i bergens skrevor.
Norr om samhället har samhället utökats med såväl fritidshus i en plan, byggda i mitten av 1900-talet, som nybyggda stora, så kallade kaptenshus.
Utmed vattnet ligger sjöbodar och magasin i olika storlekar varav enstaka är byggda i
1½ plan med träfasader och lertegeltak. En skyddsvall/vågbrytare är byggd från fastlandet ut till Jensholmen och i förlängningen av den ligger en rad med bodar på insidan holmen. De är troligen alla byggda under 1900-talets sista årtionden. I hamnen
har skolfartyget Westkust sin hemmahamn. Då Edshultshall ligger relativt oskyddat
vid syd- och nordvästliga vindar har säkerligen denna vågbrytare hjälp till att ge en
mer skyddad hamn. Även utanför Skutviken i norra delen av hamnen finns det en sådan. Där finns också resterna av en grumsdamm.

Den norra vågbrytaren i förgrunden och Jensholmen med tillhörande vågbrytare i bakgrunden.
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Lokala byggnadsdetaljer
Varje bygd har i regel sina lokala byggnadsdetaljer som är typiska för platsen. Anledningar till det kunde till exempel vara att grannarna tittade på varandra och/eller lokala snickare som marknadsförde sina varianter. I denna översiktliga rapport redovisas endast exempel på byggnadsdetaljer som är typiska för Edshultshall. I den mer
detaljerade inventeringen kommer dessa att uppmärksammas mer. Teckningarna nedan är gjorda av Ann Mari Westerlind vid hennes inventering av kustmiljöer 1982.

Figur 13. Snickarglädje funnen i Edshultshall avtecknade av A. M. Westerlind. Källa: Westerlind 1982:50.
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Särskilt välbevarade miljöer i Edshultshall
Eftersom samhället är relativt litet och det mesta har utvecklats under en begränsad
tid så måste man se hela samhället som en värdefull kulturmiljö. Däremot urskiljer sig
några karaktärsdrag som är intressanta att beakta i samhällets olika delar. I denna
undersökning görs en översiktlig klassificering av miljöerna vilken kan komma att justeras i den detaljerade inventeringen. Klassificeringen sker med hjälp av A-B-C där A
är den högsta klassen. För förtydligande av vad klasserna står för, se avsnittet Kulturhistorisk värdering på sidan 6. I beskrivningen nedan sammanfattas de mest utmärkande karaktärsdragen i miljöerna och kopplas också till uppställningen med berättelser nedan. Se avgränsningar i karta i bilaga 2.
Miljö 1
Bebyggelsen närmast vattnet – äldsta delen av fiskeläget. Byggår är inte undersökt
men övervägande av husen är från före 1889. Mestadels lägre dubbelhus, oregelbundet placerade, men även enkelhus. Smala gångvägar mellan husen, endast små trädgårdstäppor, mycket berg i dagen tätt inpå husen. Exemplifierar berättelse 2, 4, 5, 6,
8. Klass A
Miljö 2
Nästa årsring innanför den äldsta bebyggelsen präglas av större dubbelhus med långsidorna mot vattnet, höga stengrunder och frontespiser. Även dessa är oregelbundet
placerade med omgivande mindre trädgårdar, ibland terrasserade. Exemplifierar berättelse 3, 5, 6, 8. Klass A
Miljö 3
Bebyggelsen utmed vägen präglas av byggnader från olika tidsåldrar. I södra delen av
samhället finns mestadels byggnader från 1900-talets första årtionden medan de
norra delarna av samhället har vuxit mellan 1950–1975. Enstaka hus har tillkommit
under de senaste 30 åren. Exemplifierar berättelse 5, 6, 7, 8. Klass B – C (se indelning
i karta, bilaga 2)
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Värdebärare/uttryck – berättelserna om platsen
Vad gäller kulturhistoriska värden att ta hänsyn till är det mycket som är likadant för
båda samhällena. Nedan kommer därför en redogörelse för de uttryck som är särskilda för Edshultshall och en hänvisning till vilken typ av bevarandevärden som är
kopplat till respektive uttryck. I övrigt hänvisas till kapitlet Allmänna värdeuttryck på
sidan 43.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bebyggelsestrukturen – Samhällshistoriskt värde, miljöskapande värde, identitetsvärde
Pedagogisk bild av fiskeläget - Samhällshistoriskt värde, miljöskapande värde,
pedagogiskt värde
Gångvägarna - Samhällshistoriskt värde, miljöskapande värde
Välbevarade hus/ karaktär - Samhällshistoriskt värde, miljöskapande värde,
pedagogiskt värde, arkitekturhistoriskt värde, patina, identitetsvärde
Sjöbodarna - Samhällshistoriskt värde, miljöskapande värde
Grumsedammen – Samhällshistoriskt värde
Stenkajen/vågbrytaren - Samhällshistoriskt värde, miljöskapande värde
Segelskutan Westkust - Samhällshistoriskt värde, miljöskapande värde, identitetsvärde

För att ytterligare tydliggöra vilka värdebärare/uttryck som är viktiga för Edshultshall
redovisas följande uppställning. Den utgår från de kulturhistoriska händelser som berättar om samhällets framväxt och kopplar dessa till fysiska uttryck som manifesterar
dessa berättelser. Sårbarheten hos dessa uttryck formuleras kortfattat och det ges
rekommendationer på hur de ska hanteras samt exempel på miljö där uttrycken
finns.
1. Edshultshall (”Halla”) är Barreviks och Edshults-böndernas strandläge,
där de bönder som fiskade drog upp sina båtar och byggde bodar.
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? Gårdarna längre inåt land i
kombination med fiskeläget.
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? Gårdsmiljöerna är mest sårbara. Finns de
kvar kan man ändå avläsa tidigare jordbruksmiljöer även om fastigheterna blivit uppstyckade.
Rekommendationer: Bevara gårdsmiljöerna, undvik alltför kraftig uppstyckning av
fastigheterna.
Exempel på miljö: (Ligger utanför planområdet)
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2. Strandsittare bosatte sig på 1700-talet - samhällsutvecklingen kopplad till
sillperioderna. På 1800-talet bildades ett fiskeläge.
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? Byggnadernas läge, bebyggelsestrukturen de många små husen vars grunder är äldre, smala gatorna, genvägarna mellan husen. Trankokeriet är borta men rester av grumsedammen ska ännu
vara synliga.
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? De äldsta bostädernas volymer och karaktärer är sårbara. Förändring av byggnads- och gatustrukturen är sårbar. De äldre bodarnas karaktärer är sårbara. Dominerande nya tillägg är en risk.
Rekommendationer: Minsta möjliga förändringar bör eftersträvas.
Exempel på miljö: Miljö 1

3. Fraktfart och rederiverksamhet: Under 1800-talets senare del ökade befolkningen. 1897 fanns 9 rederier (2 för jakter, och 7 för sillförarebåtar)
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? Den stora mängden större
hus i samhällets andra årsring som visar på en välmående befolkning.
En rymlig och djupgående hamn.
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? Skepparhusen är tåliga till sina volymer,
men karaktärerna, där detaljerna är starkt bidragande, är sårbara.
Hamnen är relativt tålig
Rekommendationer: Snickeridetaljer och ev. glasverandor på skepparhusen bör bevaras och underhållas så att så mycket originaldetaljer som möjligt finns kvar.
Exempel på miljö: Miljö 2

4. Fraktfart i kombination med storfiske (Islandsfiske) Vid tiden för 1:a
världskriget fanns 12 fiskebåtar.
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? Täta rader av faluröda och
ockragula sjöbodar. Bakom dessa ligger små bostadshus på sluttningen med gavlarna
mot vattnet. Bostad - bod – brygga.
Segelskutan T/S Westkust som har hemmahamn i Edshultshall.
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? Strukturen är relativt tålig. Det finns dock
en risk om bodarna styckas av från bostadshusen i alltför stor utsträckning. Om de
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yngre sjöbodarna får fortsätta vara sjöbodar tål de ändå en del förändringar. Bryggornas värden är sårbara om de breder ut sig orimligt mycket. Rörligheten kring bodarna
är sårbar.
Rekommendationer: Bibehåll om möjligt fastigheterna innehållande bostad och bod.
Bodarna bör även fortsättningsvis ha karaktären av arbetslokal. Dekorativa inslag och
boendetillägg el dyl. måste undvikas. Privatiseringen av bodar och brygga som minskar rörligheten och tillgängligheten måste undvikas.
Exempel på miljö: Miljö 1

5. Goda tider från sekelskiftet ett par decennier framåt.
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? Större bostadshus med höga
källare av sten, glasverandor, vindsvåning med boningsrum, rik snickarglädje.
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? De större husens volym och källare är tåliga då de sällan kräver tillbyggnader. Karaktärerna och detaljerna är sårbara.
Rekommendationer: Snickeridetaljer och ev glasverandor på de större husen bör bevaras och underhållas så att så mycket originaldetaljer som möjligt finns kvar.
Exempel på miljö: Miljö 1, 2 och 3

6. De boende får det bättre ställt ekonomiskt under efterkrigstiden
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? De äldre husen har fått
ospröjsade fönster och eternitfasader.
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? Företeelsen inverkade kraftigt på de äldre
miljöerna i samhället.
Rekommendationer: Med distans har även denna företeelse fått kulturhistoriskt
värde såsom berättande om en optimistisk framtidsanda: ”bort med det gamla, in
med det nya”. De bör underhållas, förvaltas utifrån husens egna förutsättningar. Man
kan välja att låta huset återgå till sitt ursprung men det är också värdefullt att låta huset berätta om denna epok.
Exempel på miljö: Miljö 1, 2 och 3
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7. Förtätning bostadshus
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? Enstaka hus har byggts i en
icke lokal byggnadstradition efter 1960-talet.
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? Husen i sig är relativt tåliga vad gäller kulturhistoriskt värde. Sårbarheten ligger i relationen till omgivningen.
Rekommendationer: De bör underhållas, förvaltas utifrån husens egna förutsättningar och ursprung. Vid förändringar är det av stor vikt att de inte dominerar över
den äldre bebyggelsen.
Exempel på miljö: Miljö 3

8. De boende får det bättre ställt ekonomiskt under 2000-talet.
Vilka fysiska uttryck manifesterar platsens berättelser? Husen renoveras till toppskick. Krav finns på en modern bekvämlighetsstandard.
Vilka är mest sårbara, vilka är mest tåliga? Företeelsen är i sig inte sårbar men kan
inverka negativt på de äldre miljöerna i samhället.
Rekommendationer: De bör underhållas, förvaltas utifrån husens egna förutsättningar. Vid förändringar är det av stor vikt att de inte dominerar över den äldre bebyggelsen.
Exempel på miljö: Miljö 1, 2, 3
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Allmänna värdeuttryck - Hälleviksstrand och Edshultshall
Miljön
• Välbevarad historisk bebyggelsestruktur
•

Bebyggelsens enhetliga volymer och harmoniska helhet

•

Miljön mellan husen: anpassningen till bergslandskapet, gångstråken mellan
husen, öppenheten, fristående hus, inga eller få och små komplementbyggnader, allmän platsmark.

•

Bostadshusens oregelbundna, täta placering.

•

Mindre stigar, gångar och trappor anlagda mellan byggnaderna.

•

Bostadshusens volymer i form av enkelstugor och dubbelhus i 1 ½ - 2 våningars höjd. Lertegelklädda sadeltak alternativt brutna sadeltak på höga naturstensgrunder.

Bostadshusen
• Bostadshusens locklistpaneler av trä, utsmyckande snickerier samt spröjsade
fönster av trä. Takkupor, gavelspetsar och frontespiser med snickerier eller
rak takkupa.
•

Fasadmaterial av trä dominerar, inslag av plåt och eternit förekommer vilket
också har medfört en karaktärsförändring i många kustsamhällen de senaste
60 åren. Eterniten berättar dock också sin historia, om välstånd och råd att
modernisera sina hus.

Sjöbodar och magasin
• Sjöbodar och magasins enkla fasadbeklädnad i trä med lockpanel. Fasaderna
slamfärgade i främst faluröd kulör, men även gulockra samt ofärgade. Sjöbodarna och magasinen kontrasterar bostadshusen som oftast är målade i ljusare kulörer.
•

Tätt uppförda byggnader, främst utmed vattenlinjen, och brygga, med siktlinjer/luckor på någon meter mellan varje byggnad. Staket eller plank mellan
bod/magasin utgör ett främmande element i miljön. Sjöbodar bildar en krans
till övrig bostadsbebyggelse på orten.

•

Enkel och funktionsanpassad utformning med få dekorerande element. Enkel
utformning av vindskivor, fönsterfoder och dörrar.
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Rekommendationer
I befintligt kulturmiljöprogram från 1994 gavs rekommendationen C både på Hälleviksstrand och Edshultshall, vilket innebär att: Renoveringsarbeten samt om- och tillbyggnader skall utföras med stor hänsyn till områdets och respektive byggnads karaktär. Framtida detaljplanearbete skall syfta till att så långt möjligt förena kravet att
skydda de kulturhistoriska värdena med behovet att utveckla samhället.
Dessa rekommendationer kvarstår och kompletteras med följande:
•

Alla hus inom miljöerna bör inventeras individuellt, på ett sätt som kan utgöra handläggarstöd.

•

Detaljplan med bevarandeinriktade bestämmelser bör upprättas för bebyggelsen i Hälleviksstrand, antingen omfattande hela samhället, alternativt specifikt för miljöerna som erhållit klass A. De bevarandeinriktade bestämmelserna bör utgå från de kulturhistoriska bedömningarna A-C samt de rekommendationer som återgetts under avsnitten Värdebärare/ uttryck – berättelserna om platsen för vardera samhälle samt Allmänna värdeuttryck – Hälleviksstrand och Edshultshall som redovisats i denna rapport.

•

Förutom de kulturhistoriska byggnaderna och en sammanhållen bebyggelse
är karaktären av miljön mellan husen viktig att bevara: anpassningen till
bergslandskapet, gångstråken mellan husen, öppenheten, fristående hus,
inga komplementbyggnader, gemensam allmänplatsmark. Privatisering av
marken runt husen är en negativ förändring av karaktären av samhället, öppenheten bör bevaras.

•

Den äldre bebyggelsen i Hälleviksstrand bildar en samlad bebyggelsemiljö,
som är olika känslig för tillägg i nära anslutning, beroende på var ett eventuellt tillägg hamnar:
−

Tillägg väster om samhället, dvs på udden tvärs över sundet, kommer
att få en tydlig visuell påverkan. Här bör endast enstaka tillskott bli
aktuella. Eventuella större och mer sammanhängande tillägg måste
placeras bortanför bergsryggen väster om Västergårdsvägen, dvs
utom synhåll från samhället.

−

Norr om samhället dvs området kring kilen. Ny bebyggelse här påverkar inte den äldre samhällskärnan direkt, men landskapet här har
egenvärden som gör att endast försiktig förtätning är lämplig. Större
mer sammanhängande tillägg är inte lämpligt här.

−

Öster-söder om den äldre samhällskärnan: Här har en ny bebyggelse
vuxit fram uppe i bergen (Kuttervägen, Mastvägen). Söder om samhället finns en tydlig visuell gräns där Sollidsvägen leder ner till Sol-
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lidshamn. Här och söderut finns inget behov av att enskilda nya byggnader anpassas till den äldre bebyggelsen. Dock måste man hela tiden beakta att ny bebyggelse i höjdlägen får en visuell påverkan på
hur den äldre samhällskärnan uppfattas, och det måste alltid göras
visuella studier för att klargöra i vilken mån detta sker.
−

Bergen som omger Hälleviksstrands varv, som i sig är av ”byggnadsminnesklass”, bör inte bebyggas ytterligare i sina höjdlägen, eftersom
de är viktiga för förståelsen av varvsanläggningen.

•

Detaljplan med bevarandeinriktade bestämmelser bör upprättas för bebyggelsen i Edshultshall, antingen omfattande hela samhället, alternativt specifikt för miljöerna som erhållit klass A.

•

Den äldre bebyggelsen i Edshultshall bildar en samlad bebyggelsemiljö, vilken
tillsammans med det ej bebyggda området i Barrevik, utgör en kulturhistorisk
helhet. Ny bebyggelse i området norr om (Caravan club) kommer inte att direkt påverka upplevelsen av den äldre bebyggelsen i Edshultshall. I Barrevik
bör endast enstaka nya hus komma i fråga.

•

Både kända och okända fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen (prop.
1988:950 och 2012/13:98). Enligt lagen är det förbjudet att förändra, ta bort,
skada eller täcka över en fornlämning. Även ett område runt fornlämningen
är skyddat, för att ge utrymme som behövs för att bevara och förstå fornlämningen. Vid ingrepp på land såväl som i vatten ska detta beaktas.

•

Övriga kulturhistoriska lämningar uppfyller inte alla kraven för fornlämning
och har inte samma starka skydd som fornlämningar i Kulturmiljölagen. Men
de speglar vår kulturhistoria, ifråga om näringar, livsmiljö med mera. Ibland
registreras de i Fornminnesregistret men mer selektivt. Det kan till exempel
vara stenmurar, husgrunder efter torp, kvarn- och såglämningar eller vägar.

I och med denna rapport har det genomförts en kulturhistorisk undersökning och bedömning. Denna värderingsprocess bör dock också ske i dialog med de som är direkt
berörda, allmänheten, vilka kan komplettera med värdefulla kunskaper som en utomstående inte har. Den kulturhistoriska bedömningen, tillsammans med allmänhetens kunskap bör ligga till grund för förslag och beslut om kommande utveckling. De
förändringar som sker inom ett samhälle bör kunna förstås inom ramen för samhällets sociala struktur i syfte att förändringen medför en förstärkt identitetskänsla.
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