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Fria brott och arbetskonflikter – Hjälmedal
Skyddade kulturmiljöer bör spegla hela det breda spektrum av 
sociala aktioner som varit kännetecknande för stenindustri-
samhället. Särskilt intressanta är platser där historiens mate-
rialitet, det fysiska, sammanfaller med dess immaterialitet, det 
icke fysiska – i det här fallet den sociala organisationen och den 
demokratiska visionen. Exempel på immateriella uttryck inbäd-
dade i en fysisk plats är de platser där arbetskonflikter ägt rum.

Utskeppningshamnar kom ofta att bli konfrontationspunkter. 
Bolaget fick betalt först när stenen lastats; att förhindra last-
ningen var därför en effektiv stridsåtgärd. De mest omskrivna 
konflikterna gäller just lastning av båtar. Ett exempel är Vin-
bräcka, Lysekil kommun, där stenkastning och beskjutning 
förekom.

Småbrotten, det första skedet i stenindustriepoken, togs upp 
i berg som arrenderades av bolag eller av stenhuggarna själva, 
eller i vissa fall av fackföreningar. På egna arrenden kunde sten-
huggarna arbeta på egna villkor, i så kallade ”fria berg”.

De första fackföreningarna för stenarbetare bildades kring år 
1889. En tidig strejk ägde rum i Hjälmedal, Lysekil kommun, 
samma år. Ungefär 150 arbetare berördes och kravet var en löne-
förhöjning på 1 kr per kvadratfamn, vilket inte beviljades. Bola-
get hotade arbetarna med uppsägning om de fullföljde strejken. 
Strejken varade i 125 dagar, och resultatet var till fördel för arbe-
tarna. En anledning till att strejken kunde pågå så länge, och 
därför ha en god utgång, kan vara att stenarbetarna kunde fort-
sätta sitt arbete i de fria bergen.

Förutom byggnader och andra (materiella) lämningar finns vik-
tiga immateriella kulturmiljövärden i Hjämedal. Här finns his-
toria kopplad till det fria arbetssättet, och det motstånd mot 
exploatering som är grunden för demokrati och inflytande.

Läs mer:
• Granitindustri – En förstudie om kulturreservat för stenindustrin i Västra Göta-
land. Kulturhistoriska rapporter 25 Rio Kulturkooperativ. (Östlund m. fl. 2008)
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Folkets hus - Evja
Det är viktigt att inte ensidigt fokusera på det materiella när det 
pratas om kulturmiljöer och kulturlandskap. För att förstå sten-
huggarepoken och den stora påverkan den kom att ha på utveck-
lingen av Bohuslän är det immateriella, icke fysiska, lika viktigt.

Under senare delen av 1800-talet hade stenhuggarbefolkningen 
blivit så stor att bristen på mötesplatser blev ett problem. Det 
löstes genom bildandet av Folkets hus-föreningar vilka sedan 
byggde och förvaltade Folkets hus.

I dessa lokaler fanns vardagen och här samlades arbetarna till 
politiska möten. Folkets hus var en viktig plats där grunderna 
till dagens demokratiska samhälle utformades, med allmän 
rösträtt och människors lika värde som grund. Dessa hus kunde 
inrymma allt från mötes-, fest- och danslokaler till bibliotek, 
bakstugor, barnomsorg, föreningar, studiecirklar och konsu-
mentkooperativ.

Evja Folkets hus som syns på bilden är beläget på landsbyg-
den i Sotenäs kommun, och visar på vikten av en samlingsplats 
även för befolkningen utanför tätorterna. Byggnaden ligger i 
ett område med flera stenbrott och utspridda stenhuggarbo-
städer. Huset har i egenskap av fysisk lämning dit stenindu-
strins immateriella uttryck – de idéer, värderingar och normer 
människor agerat utifrån – kan knytas, ett stort värde i en vidare 
kulturmiljö kopplad till stenindustrins samhälleliga historia.

Mer centralt belägna Folkets hus, med än idag levande fören-
ingar, finns i bland annat Hamburgsund i Tanums kommun, 
Hällevadsholm i Munkedals kommun och Krokstrand i Ström-
stads kommun.

Läs mer:
• Granitindustri – En förstudie om kulturreservat för stenindustrin i Västra Göta-
land. Kulturhistoriska rapporter 25 Rio Kulturkooperativ. (Östlund m. fl. 2008)
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Storbrott – Ed
I takt med industrialiseringen av stenhuggeriet utvecklades 
arbetsmetoden till att ämnena, stenblocken, bröts i brotten för 
att sedan transporteras ut för hantverksmässig bearbetning vid 
särskilda arbetsplatser. Så här förklarar en stenhuggare ur arki-
ven: ”Bolagen började med storbrott för det blev så skrotigt i 
bergen. Där tog de ut råblock och stenen blev bättre tillvarata-
gen.” Välanvända storbrott har ofta mycket stora brottytor, med 
ibland flera meter höga väggar, vilka ger en bra bild av den stora 
påverkan industrin haft på landskapet.

Storbrottet på bilden ligger i Ed, ytterst på Härnäset i Lysekil 
kommun. Kranfundament brukar finnas kvar i storbrotten. 
Eller, som kan anas på bilden, vägar och rälsar uppbyggda på 
skrotstensvallar för utforsling av stenblocken ur brotten.

Förutom det väldiga storbrottet i Ed är kulturmiljön kring sten-
brottet även representerad i form av hus byggda av stenhuggare. 
I samhället Fågelviken norr om brottet finns Folkets hus-lokal, 
förvaltarbostad, byggnader som fungerat som tvättstuga och 
matsal, samt fyra bolagsbyggda bostadshus ner mot Slävik. 

Läs mer:
• Sten.doc Kulturhistoriska rapporter 1 Rio Kulturkooperativ. (Algotsson och 
Swedberg 2004)
• Granitindustri – En förstudie om kulturreservat för stenindustrin i Västra Göta-
land. Kulturhistoriska rapporter 25 Rio Kulturkooperativ. (Östlund m. fl. 2008)
• Kulturmiljöer i Lysekils kommun. Historia och program för vård och beva-
rande. (Lysekils kommun 1992)
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Ljus i Ulebergshamn
Inom historieskrivningen är namngivna personer och företeel-
ser viktiga tidsdokument. Att lyfta fram kvinnliga samhällsak-
törer är mycket viktigt, då deras verksamheter sällan bevarats i 
arkiv eller tagits upp i historieskrivningen. Det är svårt att få syn 
på kvinnorna i en tid och i en industri som var så mansdomine-
rad som stenindustriepoken.

I Ulebergshamn i Sotenäs kommun, ett samhälle tillkommet 
helt genom stenindustrin, har vi ett undantag. Kvar i samhäl-
let idag finns flera spår som belyser stenindustrins historia, till 
exempel bebyggelse, Folkets hus-lokal, lastkaj och ett musealt 
stenbrott. Precis på kajkanten vid hamnplan ligger ett hus med 
en alldeles särskild historia kopplad till livet i stenhuggarsam-
hället. Mellan 1924 och 1954 var det ett badhus. År 1964 fick syför-
eningen Ljus ta över lokalerna, och bedriver här än idag delar av 
sin verksamhet.

Syföreningar var verkligen inte till för skvaller, kaffedoppande 
och broderi. Nej, här bedrevs bland annat handarbete för att 
tjäna pengar för att bekosta livsnödvändiga insatser, nog så vik-
tiga i dessa bohuslänska glesbygder. Insamling och arbete kräv-
des för att stötta och hjälpa de som behövde i en tid utan utbyggd 
statlig välfärd.

År 1936 hade kvinnorna i Ulebergshamn tröttnat på att vandra 
omkring utan utebelysning. Därför samlades de i Folkets hus 
och påbörjade en insamling, och snart hade orten 18 gatlampor 
uppe och igång. Föreningen har idag den enda kvarvarande ori-
ginallyktan uppsatt på sin fasad. En kulturhistoriskt viktig sam-
hällelig insats, fysiskt bevarad mitt i kulturmiljön.

Läs mer:
• Svenska kyrkans syföreningar 1844-2003. (Wejryd 2005) (Forskningsrapport 
från projektet ”Sy för livet”)
• Sten.doc Kulturhistoriska rapporter 1 Rio Kulturkooperativ. (Algotsson och 
Swedberg 2004)
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I klass med fornlämning – Draget
Viss stenbrytning har bedrivits över stora delar av norra Bohus-
län långt innan tiden för den industriepok som skapat de flesta 
av stenbrotten vi ser idag, det handlade om till exempel tillverk-
ning av kvarnstenar. Den egentliga stenindustrin är dock en 
företeelse som till största del hör till andra halvan av 1800-talet 
och första halvan av 1900-talet. Enligt Kulturmiljölagen innehar 
stenindustrins lämningar inte status som fornlämning; i lagen 
står att en fornlämning måste vara tillkommen innan år 1850. 
Fornlämningsklassning kan dock ske om särskilda skäl finns 
med hänsyn till lämningens kulturhistoriska värde.

Det finns däremot enstaka stenbrottsmiljöer som hamnar på 
fornlämningssidan av 1850-årsgränsen. En av dessa är Draget 
på Bohus-Malmön, Sotenäs kommun. Även i Lysekils kommun 
finns exempel på stenbrytning redan på 1840-talet, bland annat 
i Lysekil, Hjälmedal och Spjösvik.

Det finns dokument som styrker brytning av granit på Draget 
redan år 1842, då Kullgren i samarbete med Eriksson började 
bryta sten här. Det är svårt att säga exakt vilka brottytor ute på 
Draget som brutits när i tid, eftersom området är så välanvänt. 
Områdets samlade innehåll av olika typer av brott och produk-
tionstekniker gör det emellertid förtjänt av att klassas som forn-
lämning.

Läs mer:
• Kulturmiljölagen (KML) 1988:950 2 kap. 1§ / https://lagen.nu/1988:950
• Granitindustri – En förstudie om kulturreservat för stenindustrin i Västra Göta-
land. Kulturhistoriska rapporter 25 Rio Kulturkooperativ. (Östlund m. fl. 2008)
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Stenhuggartorp – Ramsvik
Ursprungligen avsåg ’torp’ en nyodling, men kom senare att avse 
en icke skattelagd mindre gård som arrenderades av torparen 
mot dagsverksplikter och andra skyldigheter gentemot mar-
kägaren. Många är de obesuttna som harvat sig fram på små 
jordlotter. Idag har torp snarare betydelsen av ett litet hus på 
landet. 

Vanligtvis förknippas torp med jordbrukslandskapet, men i 
Bohuslän representerar de även en bostadsform som hör till ett 
kulturlandskap format av stenindustrin, en epok som gett upp-
komst till en stor mängd stenhuggartorp.

Ofta består stenhuggartorpen av enkla små stugor i trä med ett 
källarplan av huggen granit, ett material byggherrarna, sten-
huggarna själva, hade god tillgång till. Ibland är granitgrun-
den förhållandevis hög, vilken kan ge husen ett högsträckt, lite 
oproportionerligt utseende. Stenen till det egna boendet höggs 
ofta i närheten av fastigheten, ibland på själva tomten, vid lediga 
stunder. Huggen sten förekommer ofta även i husens trädgår-
dar, som grindstolpar eller som kantsten och i terrasser. Granit-
källaren kunde ibland ge utrymme för exempelvis tvätt- och bak-
stuga och ger en bild av graden av självhushållning.

Flertalet stenhuggartorpmiljöer finns i kransområden kring 
stenhuggarsamhällen och stenbrottsområden, till exempel i 
Evja och Tossene i Sotenäs kommun, på Härnäset i Lysekil kom-
mun och kring Dynekilen och Björneröd i Strömstad kommun. 
Hus byggda av stenhuggare finns i alla stenhuggarsamhällen. 
Bilden är tagen i Ramsvik, Sotenäs kommun.

Läs mer:
• 63 hus på Björneröd – byggnaderna, människorna och stigarna däremellan. 
(Karin Askberger 2008)
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Småbrott – Källvikshöjden
Med småbrott menas att produkten, ofta gatsten eller kantsten, 
tillverkades på samma plats som stenen bröts ur berghällen. 
Småbrott syns idag som brottytor där skrotsten från framtag-
ningen av ämnen och skärvor från tillhuggningen ligger kvar. 
Trots sitt namn kan dessa stenbrott täcka stora ytor eftersom 
nya brottytor fria från skrotsten behövde tas upp.

Miljöer med småbrott ger en god inblick i vilket tungt kroppsar-
bete stenhuggarna utförde, men också deras hantverksskicklig-
het. ”Skall en börja i berget får en ha en hälla och den skall ligga 
så att två sidor var öppne. Då kan en börja å kila.” Så beskriver 
en röst ur arkiven arbetsprocessen. En annan röst berättar ”Det 
var till att klyva med klyvaren, en slägga, sen bräcka så en fick 
ordentligt ämne, sen upp på tunnan och putsa”.

Denna form av stenbrott går att skymta i snåren längs med väg-
arna i Bohuslän, på klipphällarna ner mot havet, eller uppe på 
bergknallar runt samhällena. 

Brottet på bilden ligger på Källvikshöjden i Fjällbacka, Tanum 
kommun. Kulturmiljövärdet på denna plats är högt, inte minst 
då det berättar om en för orten så viktig näring och ligger nära 
dagens bebyggelse. Området innehar stora pedagogiska vär-
den eftersom det finns gott om spår efter olika metoder, vilket 
ihop med mängden skrotsten och bevarade transportvägar ger 
en tydlig bild av arbetsprocessen. Här ges även en god inblick 
i stenhuggarnas arbetsförhållanden. Utsattheten för väder och 
vind gör sig påmind här uppe, även en sommardag med ste-
kande sol.

Läs mer:
• Sten.doc Kulturhistoriska rapporter 1 Rio Kulturkooperativ. (Algotsson och 
Swedberg 2004)
• Granitindustri – En förstudie om kulturreservat för stenindustrin i Västra Göta-
land. Kulturhistoriska rapporter 25 Rio Kulturkooperativ. (Östlund m. fl. 2008)
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Foto: Ingrid Lindberg, Kulturlandskapet

Riksintressant kulturmiljö – Sibirien
I Heestrand strax söder om Hamburgsund, Tanum kommun, 
och mittemot Dannemarkens naturreservat, ligger Sibirien – 
ett vidsträckt klipplandskap med tydliga spår av stenutvinning. 
Dess terrassformade avsatser är en labyrint av gamla körvägar 
och huggplatser, och erbjuder ändlösa vandringsmöjligheter 
med storslagen havsutsikt.

Stenbrottet fick sitt namn under N S Beer & Co och stenindu-
strins glansdagar, förmodligen på grund av ett bistert arbets-
klimat. Sibirien har idag blivit ett älskat rekreationsområde. 
Bebyggelsen präglas av stenhuggarepokens behov av väg-
transport och boende, i samspel med det traditionella bohuslän-
ska kustsamhället med fiskehamnar, sjöbodar, bryggor och sti-
gar. I Heestrand ligger bland annat ’Stenstugan’, ett bostadshus 
byggt av granitblock som stod klart 1922. Flera av husen har det 
för stenhuggarbostäderna från 1920- och 30-talen så vanliga, 
brutna taket. I norra delen av samhället ligger det som en gång 
var en hyreskasern för stenhuggare, ’Bracka’. I Heestrand fanns 
också den första belagda fackföreningen i Tanum kommun.

Kulturlandskapet lämnade 2015 in synpunkter på Tanums 
ÖP2030, med rekommendation om att området – som fortfa-
rande klassas som industrimark – ges någon form av skydd som 
tar till vara dess landskapsmässiga och kulturhistoriska värden 
och skyddar det mot exploatering. Inte minst för att bevara och 
stärka områdets attraktivitet för boende, besökare, vandrare 
och seglare. Med hänvisning till kulturmiljövärdena vore det 
inte orimligt att utse området till riksintresse för kulturmiljö-
vården, på samma sätt som Krokstrand i Strömstad kommun.

Läs mer:
• Granitindustri – En förstudie om kulturreservat för stenindustrin i Västra Göta-
land. Kulturhistoriska rapporter 25 Rio Kulturkooperativ. (Östlund m. fl. 2008)
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Nyskapade samhällen – Last från hällen
Lahälla i Lysekils kommun är ett av många exempel på sam-
hällen som kommit till genom stenindustrin. Innan stenbryt-
ningen startade var Brastad socken en jordbruksbygd. När 
industrin var igång bodde här som mest även 1500 stenarbe-
tare, alla med behov av bostad och service.

Det började brytas sten i Lahälla år 1884. I anslutning till sten-
brottet byggdes flera hus av stenhuggarna själva. Byggnads-
material till husgrunderna – granit – fanns det god tillgång till. 
Det fanns en gemensam bykstuga och utöver småhusen även 
en lägenhetsbyggnad, ’Kasern’, med hyreskontrakt kopplade till 
anställningen i stenbrottet. Flera affärer var igång här samtidigt.

Storbrottet med sin över 30 meter höga vägg kallades ’Sodom’, 
namnet vittnar om att arbetsmiljön inte var paradisisk. Men 
stenhuggarna kallade sig ”Bergens fria söner” för att de kunde 
komma och gå som de ville, så länge de fyllde sin arbetskvot. 
Barnen hjälpte till, när de inte lekte. I stenhuggarsamhällena 
fanns också andra yrkesgrupper – frisörer, fotografer, söm-
merskor, butiksarbetare, skomakare och kokerskor. Lahälla fick 
kring år 1920 en knottfabrik, som var i drift endast en kortare 
period. Stenhuggningen fortsatte för hand efter att fabriken 
lagts ned, men kring år 1960 upphörde stenbrytningen helt.

Lahälla är en unik kulturmiljö, delvis på grund av knottfabriken 
som står kvar än idag – den enda i sitt slag. Det finns också en 
lasthamn, välbevarad bostadsbebyggelse, en transformatorsta-
tion till fabriken, storbrottet med sex kranfundament, räls banor 
lagda på vallar av skrotsten och enorma skrotstenshögar.

Läs mer:
• Lahälla stenbrott och knottfabrik. Bräcke 1:33, Brastads socken, Lysekils kom-
mun, Västra Götalands län. Kulturmiljöutredning och skadeinventering. Kultur-
landskapet rapporter 2015:6. (Östlund 2015)
• Granitindustri – En förstudie om kulturreservat för stenindustrin i Västra Göta-
land. Kulturhistoriska rapporter 25 Rio Kulturkooperativ. (Östlund m. fl. 2008)
• Stenhuggarbygden. Lahälla – Rixö – Vinbräcka – Hjälmedal. (Rixö samhälls-
förening 1999)
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1 Torsdag 40
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Oktober 2020
Foto: Em

ilia, prao

Stenhuggarristningar - Sannäs
Ristningar gjorda av sjömän, stenhuggare och bronsålderns 
befolkning finns på klipphällar här och var i Bohuslän. I 
anslutning till stenbrott händer det att stenhuggare huggt in 
sina namn, ibland även med årtal. Exempel på detta finns på 
Bohus-Malmön, ’Tage’ och ’Tore’ ’1939’, men också i Lur socken, 
där namnet ’Oskar’ är inhugget i anslutning till ett stenbrott. 
Ristningarna är viktiga ur kulturhistorisk synpunkt då de vitt-
nar om industrihistoria på individnivå. En stenhuggarristning 
med en lite djupare historia ligger på en berghäll mitt bland 
husen i Sannäs.

Sannäs bebyggelse och struktur är bedömda som bevarande-
värda, då de vittnar om ett typiskt fiskarsamhälle som utveck-
lats i takt med industrialisering med tegelbruk och stenbrott. 
Många arbetare i samhället högg sten på vintern och fiskade på 
sommaren. En annan viktig del av kulturmiljöns historia är den 
storstrejk som ägde rum här i över ett halvår år 1904. Strejken 
var ett resultat av att arbetarna ville ha en löneförhöjning, något 
som till slut godkändes av bolaget med 5 öre.

Minnet av denna strejk är för evigt inpräntad i samhället i 
form av en ristning som sägs föreställa bolagsägaren med en 
femöring. På hällen finns också andra ristningar, bland annat 
ytterligare en människofigur, enligt uppgift en strejkbrytare, 
samt ett hus.

Läs mer:
•  Granitindustri – En förstudie om kulturreservat för stenindustrin i Västra Göta-
land. Kulturhistoriska rapporter 25 Rio Kulturkooperativ. (Östlund m. fl. 2008)
• Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums kommun Del 6. Sannäs. 
Tanums kommun. (Wingård 2010) 
•  Sannäs - ett bohuslänskt kustsamhälle. (Arbetsgruppen för Sannäsboken 2002)
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November 2020
Foto: Lisa B Lijlas, Kulturlandskapet

Ett tåg kommer lastat – Bohusbanan
Stenindustrin var i första hand beroende av sten av god kvali-
tet, men också av möjligheten att kunna skeppa ut den färdiga 
produkten. Dessa två komponenter har i många fall avgjort var 
stenbrotten hamnade rent geografiskt, något som innebar att 
de flesta stenbrott anlades längs kusten.

När Bohusbanan stod färdig mellan Strömstad och Uddevalla 
år 1903, fanns helt plötsligt möjligheten att frakta stenproduk-
ter på järnväg en bit in i landet. Invid Bohusbanan, vid Klevber-
get strax norr om Hällevadsholm, Munkedal kommun, ligger 
än idag lastkajen kvar, där ett stickspår var anlagt för lastning 
av gatsten för transport på tåg. Uppe på berget finns dessutom 
ett flertal välbevarade småbrott, ett kruthus som kan vara från 
samma tid, och vägar uppbyggda av skrotsten ringlar nerför 
berget mot lastplatsen. På den drog hästar från bygden ner ste-
nen från arbetsplatserna.

Det är inte lika vanligt att se den här formen av stenindustri här 
mitt i skogen, som det är längs kustbandet. Den direkta place-
ringen intill Bohusbanan vittnar dock om en viktig del av indu-
strins historia och utveckling, och det stenindustriella kultur-
landskapets tillkomst och utbredning. Där det fanns sten av rätt 
kvalitet, och möjlighet till utforsling, bröts berget upp. Områ-
det har höga kulturmiljövärden, främst på grund av hur tyd-
ligt den visar stenindustrins påverkan i landskapet, men också 
på grund av sin placering vilket ger en annorlunda upplevelse 
under skogspromenaden.

Läs mer:
• Granitindustri – En förstudie om kulturreservat för stenindustrin i Västra Göta-
land. Kulturhistoriska rapporter 25 Rio Kulturkooperativ. (Östlund m. fl. 2008)
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December 2020
Foto: Stig Sw

edberg, Kulturlandskapet

Natur i kulturens tjänst, eller kultur i natu-
rens tjänst – Orrevikskilen
Stenbrottsmiljöer och andra lämningar från stenindustriepo-
ken behöver inarbetas i det kommunala kulturmiljöarbetet för 
att inte riskera att utarmas eller helt försvinna. En fördel för 
stenindustrilämningarna är att de i många fall finns i strand-
nära områden, i närheten av de så viktiga utskeppningsham-
narna. För kustbandet gäller strandskydd, som är tänkt att ha 
positiva effekter på såväl naturmiljö som allmänhetens tillgång 
till strandområdet. Detta kan i bästa fall få till följd att även brot-
tytor och kajer undantas från exploatering.

Ett kanske bättre exempel på hur kulturlämningar kan skyddas 
genom miljölagar är i naturreservat. I de kustnära naturreser-
vaten i Bohuslän finns ofta stenindustrilämningar, men dessa 
värden nämns sällan i reservatsbeskrivningen. Här skulle en 
inarbetning av kulturmiljövärdena kunna förstärka natur- och 
rekreationsvärdena i ett reservat. Genom en stärkt kulturmiljö-
status kan natur- och kulturmiljö tillsammans öka förståelsen 
för hur vi brukat och fortsatt använder våra resurser.

Naturreservat med stenindustrimiljöer finns bland annat på 
Ramsvik i Sotenäs kommun och på Härnäset vid Näverkärr, 
Lysekil kommun. Stenbrottet på bilden ligger vid Orreviks kilen, 
Strömstad, och den stenindustriella kulturmiljön är belägen 
både inom och utanför naturreservatet.

Läs mer:
• Granitindustri – En förstudie om kulturreservat för stenindustrin i Västra Göta-
land. Kulturhistoriska rapporter 25 Rio Kulturkooperativ. (Östlund m. fl. 2008)



www.kulturland.se   kontakt@kulturland.se   0525-32353

 

STENINDUSTRINS MILJÖER I NORRA BOHUSLÄN

Vilka historier berättas, och varför? Syftet med Kulturlandskapets kalender 2020 är att 
ge en bred bild av kulturhistoriskt viktiga miljöer knutna till stenindustrin i de fem nordbo-
huslänska kommunerna. Med hjälp av vår kalender kan du fundera kring vad som hänt med 
samhället de senaste 150 åren utifrån immateriella, icke fysiska, spår eller varför inte ta med 
kalendern ut och besöka miljöerna vi skriver om, de materiella fysiska spåren. De miljöer och 
berättelser vi valt att lyfta fram är bara ett axplock – det finns mycket mer att upptäcka!

Den industriella epoken i Sverige är drygt hundraårig, med en början i mitten av 1800-
talet. Ofta definieras industriepoken som en period när ekonomin är baserad på industriellt 
framställda varor, eller när merparten av människorna i ett samhälle har sin försörjning från 
industriell produktion.  Utöver denna mätbara information innebar industriepoken även en 
omstrukturering av människors beteenden och normer. Det sker en interaktion mellan den 
ekonomiska utvecklingen och människornas attityder, vilket tillsammans bildar tidsandan. 
Även detta immateriella kulturarv är viktigt för förståelsen av den fysiska kulturmiljön.

Landskapet i norra Bohuslän är starkt påverkat av stenindustrin, vilket tar sig uttryck i ett 
särpräglat och obestridligt kulturlandskap. De fysiska lämningarna efter stenbrytningen visar 
sig i många olika skepnader, med storbrott och småbrott, skrotstenshögar, transportvägar, 
kruthus och hamnanläggningar. Stenindustrin ingår också i ett vidare samhällsbyggande. För-
utom rena stenbrottsmiljöer och lämningar kopplade till dessa är även bebyggelsen viktig att 
lyfta fram, skapad för och av stenhuggare. Bostäder och hela nyskapade samhällen måste också 
anses som värdefulla kulturmiljöer.

Landskapet och bebyggelsen vi ser runt omkring oss ger en bra inblick i hur vi förhållit oss 
till och använt våra resurser. Kulturlandskap är inte enbart åker och äng. Industrin har skapat 
det landskap vi har idag, och fortsätter göra så genom skogsindustri, gruvindustri, jordbruks-
industri, turistindustri etc. En djupare kulturhistorisk kunskap kan ge en tydligare bild av hur 
vi förändrar vår miljö och använder våra resurser.

Granitindustrins lämningar bedöms generellt inte som fornlämning enligt Kulturmiljö-
lagen (SFS 1989:950, 2 kap, 1 a §), utan som övrig kulturhistorisk lämning. En fornlämning måste 
nämligen vara tillkommen innan år 1850. Dessutom har industriella lämningar inte priorite-
rats vid någon av Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinventeringar, vilket inne-
bär att få finns registrerade. Dessa faktorer innebär att stenindustrins lämningar ligger i faro-
zonen vid exploateringsföretag. Lagskyddet för övriga kulturhistoriska lämningar är hänvisat 
till hänsynsparagrafer i Plan- och bygglagen, Skogsvårdslagen och Miljöbalken. Detta kräver 
att kommunerna själva arbetar med värdering och inkludering av dessa kulturhistoriska läm-
ningar i samhällsbyggnadsplanering och bedömningsärenden, samt eventuellt väljer att lyfta 
dem som skydds- och/eller bevarandevärda.

Kulturlandskapet arbetar både med uppdrag och egna projekt inom ämnesområdena arkeologi,  
arki  tek tur, konst, samhällsplanering, kulturhistoria, kunskapsförmedling och forskning. Läs mer på 
kooperativets hemsida.

Kulturlandskapet
Ekelidsvägen 5

457 40 Fjällbacka

Hemsida: www.kulturland.se
E-post: kontakt@kulturland.se

Telefon: 0525-32353
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