
NORDISKA  
AKVARELLMUSEET 
THE NORDIC WATERCOLOUR MUSEUM

Ett museum för konst baserad på 
vatten, pigment och papper. Här kan 
du se spännande utställningar från 
hela världen, lyssna på intressanta 
föredrag och njuta av konserter.  
Allt i en helt makalös miljö – mitt i  
den bohuslänska skärgården. 

A museum of art focusing on 
water, pigment and paper. See 
fantastic exhibitions by artists 
from all over the world and enjoy 
fascinating talks and concerts. All in 
a stunning setting –  in the middle 
of the Bohuslän archipelago. 

SCULPTURE AT PILANE

SKULPTUR  
I PILANE

Skulptur i Pilane är en spännande 
och annorlunda konstupplevelse. 
Bland mångtusenåriga forn-
lämningar med naturen som 
konsthall finns konstverk i 
världsklass. Den 14 meter höga 
skulpturen Anna tronar högt på 
berget och har gett Bohuslän ett 
nytt landmärke som kan ses från 
Marstrand i söder till Skaftö i norr.

Sculpture at Pilane is an exciting 
and different kind of art experience. 
This open air art exhibition has 
work by world class artists nestled 
among ancient remains in beautiful 
countryside. The 14 metre high 
sculpture Anna crowns the hilltop, 
giving Bohuslän a new landmark 
that can be seen from Marstrand in 
the south to Skaftö in the north. 

HITTA OSS/FIND US:

SÖDRA HAMNEN 6, Skärhamn 
akvarellmuseet.org           Nordiska Akvarellmuseet                     
        nordiskaakvarellmuseet

HITTA OSS/FIND US:

TJÖRN
ISLAND OF ART
NORDISKA AKVARELLMUSEET    SKULPTUR I PILANE    PATER NOSTER

Konst och natur i världsklass    World class art and nature

PILANE GRAVFÄLT, Klövedal 
pilane.org           Skulptur i Pilane 
        pilaneheritage 



Cykla, vandra och paddla – Leden mellan Nordiska 
Akvarellmuseet och Skulptur i Pilane är märkt med skyltar 
längs vägen, och ta gärna hjälp av QR-koden i denna folder 
för kartinformation. Leden går genom skärgårdssamhället, 
vidare ut till kustlandskapet på slingrande stigar och 
vindlande spänger, förbi ängsmarker, vindpinad skog och 
havsstrandängar längs med havet. Väljer du att paddla, görs 
det med fördel tillsammans med kunnig guide som tar dig 
ända ut till ön Hamneskär, där du får uppleva den legendariska 
fyren Pater Noster.

Måla akvarell i Bohuslän och låt dig inspireras av natur och 
konst vid havet. Ta gärna med pensel, vattenfärg och papper 
och måla dina intryck när du besöker Tjörn Island of Art. 

 
Now you can combine art with hiking. The entire route between 
The Nordic Watercolour Museum in Skärhamn and Sculpture in 
Pilane is clearly signposted and right now you are holding in 
your hand a map of the distance. So whether you want to walk 
or cycle, the choice is yours. See you!

Vandra eller cykla leden 
som är 12 km enkel väg på 
asfalt och grus. Eller varför inte 
paddla kajak, i havet som binder 
samman konstupplevelserna.

Hike or bike trail which is  
12 km one way on asphalt roads 
and gravel paths. Or why not 
paddle kayaks on the sea that 
links the art experiences.

vastsverige.com/tjornislandofart

Pater Noster. Fyren Pater 
Noster på ön Hamneskär 
lotsade sjömän i över 150 år. 
Ett historiskt landmärke och 
mästerlig arkitektur, numera 
en legendarisk fyr och ett hem 
vid horisonten. Den ensliga 
fyrvaktarbostaden är ett av 
världens främsta designhotell, 
och du är välkommen!

HITTA OSS/FIND US:

Pater Noster.  The Pater Noster 
lighthouse on the island of 
Hamneskär guided sailors for over 
150 years. A historic landmark and 
a piece of masterful architecture, 
nowadays a legendary lighthouse 
and a home on the horizon. This 
remote lighthouse keeper’s house 
is now the world’s foremost design 
hotel, and you are welcome there! 
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Blandad trafik Mixed traffic Cykelbana Bicycle path

CYKELPAKET MED BOENDE CYCLE PACKAGE WITH ACCOMMODATION
Salt & Sill  saltosill.se 
Hav & Logi  havologi.se 
Stenungsbaden  stenungsbaden.se 

BOENDE PÅ PATER NOSTER ACCOMMODATION AT PATER NOSTER
Pater Noster paternoster.se

9

NJUT AV KONST OCH 
NATUR I VÄRLDSKLASS 
BLAND SALTSTÄNKTA 
KLIPPOR I BOHUSLÄN

CYKELUTHYRNING BICYCLE RENTAL
 1  Tjörns turistinformation  2  Hav & Logi 3  Salt & Sill 
4  Lekanders Bär & Boende  5  Almö Livs  6  Tjörns Havspensionat 
      Stenungsbaden Yacht Club

AKVARELLTILLBEHÖR WATERCOLOUR ACCESSORIES             
      Nordiska Akvarellmuseets butik    

KAJAKUTHYRNING KAYAK HIRE
      Kajaktiv kajaktivtjorn.se 9
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Kajakled Kayak path

ETT HEM VID HORISONTEN

PATER NOSTER, Hamneskär 
paternoster.se             Pater Noster a home on the horizon 
        pater_noster_on_the_horizon


