
Tjärholm är en lugn och vacker del av Sankt Anna skärgård.  
 

I viken där fastigheten ligger ser man under våren och försommaren flera små båtar med 
fiskare som tar del av den rikliga mängden strömming som går till där. Från fastighetens 
bryggor fiskar vi abborre och gädda. I vattnet växer bland annat blåstång där mängder med 
fiskyngel gömmer sig och växer. Fastigheten har också ett delat arrende för fiske med nät. 
Under sommarens båtturer finns det många mindre öar och holmar att lägga till vid för bad 
och svampplockning.  
 

Gott är att sitta i trädgården vid vattnet och se segelbåtarna passera till och från marinan 
som ligger i närbelägen vik. På andra sidan av udden, cirka 75 meter från fastigheten, är det 
en fantastisk utsikt ut mot mellanskärgården. Under vintern är landskapet vackert stilla och 
när våren anländer med sjöfåglarna blir också havsörnen mer aktiv och svävar över viken.  
Under alla årstider ger naturen i Tjärholm en avstressande miljö där själen kan få ro. 
 

Tjärholms gård finns med på karta från 1695 då ägorna omfattade stora områden på land, 
vatten, öar och holmar. Gårdens djur fraktades med båtar och små pråmar för bete mellan 
öarna. Så gör skärgårdsbönderna än i dag för att värna om öarnas öppna landskap och 
mångfald av växtlighet.   
I början av 1840 talet köptes gården av en driftig person som stensatte strandkanten och 
byggde en handelsbrygga som förberedelse till skärgårdens första handelsbod som 
öppnades 1849. Handelsboden fanns kvar till 1962. Handelsbryggan har byggts om och har 
varit en värdefull tillgång till senaste årens caféverksamhet. I närheten fanns ångbåtsbryggan 
där tre olika ångbåtar lade till fram till 1934. Del av ångbåtsbryggan är nu under 
återuppbyggnad som allmän brygga. 
 
Den stora bostadsfastigheten blev klar 1879. Därefter har omfattande renoveringar gjorts 
allteftersom kraven på bekvämlighet har ökat och renoveringar behövts. Ägare har skiftat 
med tiden och land och vatten har styckats av, senast 1947 då nuvarande fastighet blev ett 
landområde på 6700 m2. Tomten består av gräsytor, berg och mindre områden med träd och 
buskar.  
Mycket blommor och buskar har planterats och olika träd bildar flera gröna rum och 
trädgårdar till bostadshus och sommarhusen. Fruktträd och bärbuskar bidrar till känslan av 
självhushåll från förr. I en inhägnad köksträdgård finns trädgårdssängar på bekväm 
arbetshöjd och bra odlingsförhållanden.  
 

På fastigheten finns, förutom det stora bostadshuset, tre äldre hus längs vattnet: 
Kulan, cirka fyra meter från vattnet med egen brygga, ett litet rödmålat trähus med  
två våningar från 1700-talet. Huset har använts som ett sommarhus, med vatten och avlopp 
framdraget till utsidan på huset och klart för fortsatt installation in i huset. Ett rart hus som 
är efterfrågat av familj och vänner.  Fiber indraget i huset. 
Sjöstugan, cirka fyra meter från vattnet och med en liten brygga, är ett vitt reveterat hus 
med två våningar från början av 1700-talet. I Sjöstugan bodde under 1700-1800-talet de som 
arbetade på gården och några av de handlare som arrenderade lanthandeln. Charmigt lågt i 
tak, breda golvbrädor, stor öppen spis och sjöutsikt från kök och flertalet av rummen. Bra 
inomhusmiljö för vinterförvaring av äpplen av olika slag från trädgården. Vatten och avlopp 
framdraget till utsidan av huset och klart för fortsatt installation in i huset. Fiber indraget i 
huset.  



Affären, för detta handelsboden, har under de senaste fyra åren varit ett mycket välbesökt 
café med unik miljö både inne och ute. Här har vi även haft barndopskalas, bröllopsfirande 
och många bokade grupper för bland annat styrelsemöten och födelsedagar. Det 
hembakade brödet som serverats har bakats i det nya fräscha köket. I anslutning till caféet 
arrenderas fram till 2019 en relativt stor gräsyta som parkering. Båtfolket lägger till vid 
handelsbryggan. Caféet kan enkelt återupptas och kommer i så fall att vara fortsatt välbesökt. Cirka 
25-30 platser inne och ca 50 platser ute. Eller så blir utrymmena en fin sommarbostad. Fiber indraget 
i huset. 

 
Ja, så finns här också lekstugan på berget under den mer än 500-åriga eken. Vedboden, 
förrådet och de gamla dassen. Ugglebo ett fint litet sommarhus högst upp på tomten med 
öppen spis. I den äldsta stora jordkällaren har krukor med sommarblommor förvarats under 
vintern.  
 
Tjärholm ger så många möjligheter och är en mycket vacker plats. Det har varit en ynnest att 
få bo och förvalta denna anrika fastighet. 


