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Tångens byalag
Att: Rosita Holmström
Utlåtande om sjöbod ”Svecia bue” vid Tångekilen i Kungshamn-Tången, Tången 1:1,
Askum socken, Sotenäs kommun.
Bohusläns museum har av Rosita Holmström, Tångens byalag, ombetts göra en besiktning av
nämnda bod och vill framhålla följande. Byggnaden är ursprungligen uppförd under det stora
sillfisket och troligen under perioden 1760-80. Boden är flyttad från Gravarne under 1980-talet och
platsen den placerades på var ytterst i Tångekilen, en markyta som tidigare varit nyttjad som
oljeupplag.
Byggnaden är uppförd i timmer och är opanelad. Timret är till stor del av rundtimmer men vissa
stockar är av skrätt timmer. Museet gör bedömningen att byggnaden är en god exponent för
bohusläns tidiga sjöbodar.
Byggnaden var för ett antal år sedan utsatt för eldsvåda och detta påverkade den norra delen av
byggnaden. Brandskadorna, i form av svedd ytved utgör dock inte något större problem. Merparten
av skadorna är istället knutna till röta i de undre stockvarven, från syllstock och ytterligare några
stockvarv upp och framförallt finns skadorna utmed den södra gaveln. Att byggnaden delvis ligger
på en betonggrund kan ha varit en anledning till de uppkomna skadorna.
Bohusläns museum rekommenderar att skadorna besiktigas av erfaren timmerman för att få fram
arbetsbeskrivning för återställande av boden samt få fram ett kostnadsförslag för bodens
återställande. Då skadorna är partiella så bedöms det som angeläget att man i första hand reparerar
timmerstommen i den södra delen. Möjligen kan man tänka sig som ett alternativ att demontera
skadat timmer och fälla in nytt och därefter klä väggen med panel. Det skall dock anmärkas att ett av
byggnadens kännemärken och utmärkande för de äldsta bodarna är just att de var opanelade .
Det är vidare angeläget att tillse att boden står på ett väldränerat underlag och följaktligen kan det bli
nödvändigt att ersätta betonggrunden med sten som ger betydligt mindre vattentransport in mot
syllen. På baksidan, västra sidan in mot berget är det för närvarande svårt att bedöma skadorna på de
understa stockarna. Det är här önskvärt att matjord inte kommer i kontakt med timmerstommen och
att man här sörjer för god luftväxling genom att hälla bort växtlighet. Befintlig matjord bör skottas
bort.
Vid mötet diskuterades möjlighet att söka bidrag för bodens upprustning. Undertecknad förband sig
att kontakta länsstyrelsen i ärendet och diskutera medel för upprättande av åtgärdsförslag samt
kostnadsberäkning av projektet. Det är dock viktigt att kommunen som ägare är vidtalad och är en
engagerad part i projektet. Museet bedömde det som rimligt att ett visst bidrag kan vara möjligt att
erhålla men att merparten av kostnaderna måste sökas från annan part.
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