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Fjällbacka 163:1, Kville socken, Tanums kommun, 
Västra Götalands län   
Kulturmiljöutredning: Dokumentation av stenindustriella 
lämningar på Källvikshöjden

Sammanfattning
På uppdrag av Tanums kommun har Kultur-
landskapet under vintern 2019-2020 genomfört 
en kulturmiljöutredning i form av dokumenta-
tion av stenindustrilämningar på Källvikshöjden 
i Fjällbacka. Dokumentationen omfattar inmät-
ning och beskrivning av ett urval av enskilda ob-
jekt samt en detaljerad områdesbeskrivning.

Området tolkas främst som ett småbrotts-
område. Brotten innehåller flera produktions-
tekniska detaljer såsom kil- och borrhål, arbets-
platser med gatstensfragment och putsskärv 
samt kranhål. Området innehåller också flera 
former av vägkonstruktioner som vägräfflor där 
vägen går över hällberg, ett intrikat vägnät med 
stickvägar noga byggda av skrot- och skärvsten 
samt vägar för uttransport. Över hela området 
finns mycket skrotsten, putsskärv och skärvsten. 

Vissa typer av avfall tyder på att åtminstone gat-
stensproduktion kan styrkas. Området är kom-
plext och visar ett långvarigt och intensivt bruk. 
Det förekommer även indikationer till storbrott, 
främst i den nordöstra delen av området.

De enskilda objekten bildar tillsammans en 
välbevarad helhet. Miljön på Källvikshöjden 
innehåller flera olika ingående strukturer vilket 
sammantaget bidrar till områdets höga kultur-
historiska och pedagogiska värde. Stenbrotts-
området är orört av senare tiders verksamheter 
och mycket välbevarat. Kulturlandskapet gör 
bedömningen att stenbrottsområdet på Käll-
vikshöjden har ett högt bevarandevärde.  Sten-
brottsmiljön har registrerats i Kulturmiljöregist-
ret under lämningsnummer L2020:1487.
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Inledning
Syfte
Kulturlandskapet har på uppdrag av Tanums 
kommun genomfört en kulturmiljöutredning 
på Källvikshöjden i Fjällbacka, Tanums kom-
mun, Västra Götalands län, illustration 1. Skälet 
till detta är att kommunen planerar anläggande 
av arbets- och serviceväg upp till nytt vattentorn. 
Kulturmiljöutredningen genomfördes i form av 
en frivillig utredning.

Utredningen bestod i kartläggning och do-
kumentation, i enlighet med miljöbalkens hän-

synsregler inför exploateringsärende (Miljöbalk 
1998:808), av befintliga lämningar från den sten-
industri som bedrivits på platsen. Syftet var att 
kunna bedöma produktionstyp, bearbetnings-
metod samt kronologi.

Kulturlandskapet gjorde i november 2019 en 
besiktning av området, och förordade då att det 
sydöstra vägförslaget väljs, för att på det viset 
undvika och bevara kulturmiljövärdena i områ-
det.1 Trots denna bedömning kvarligger exploa-
teringsplanerna och området har inventerats för 

1 Östlund 2019

Illustration 2. Ett av de stenbrott som ligger längs Källvikshöjdens östra fot. Foto mot norr.
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att tillgodose kraven inför ett eventuellt bortta-
gande av lämningar efter stenindustrin.

Metod
Dokumentationen av lämningarna har, inom 
den del av området som är aktuellt för exploa-
tering, tillämpats enligt dokumenta tions nivå 2 
i Sten.doc.2 Detta innebär bland annat att en-
skilda lämningar har registrerats med en punkt-
inmätning och med en översiktlig beskrivning, 
samt fotodokumenterats. Övriga delar som inte 
berörs av aktuella exploateringsplaner har en-

2 Algotsson & Swedberg 2004

bart besiktigats. Beskrivningarna samt besikt-
ningen ligger till grund för en detaljerad om-
rådesbeskrivning av hela stenbrottsområdet. 
Stenindustrilämningarna beskrivs områdesvis 
utifrån de fysiska avgränsningar som kunde be-
dömas i fält och vid efterbearbetning av mätda-
ta. De dokumenterade stenindustrilämningarna 
har registrerats i Kulturmiljöregistret i form av 
ett småindustriområde. Småindustriområdet 
har fått lämningsnummer L2020:1487.

En översiktlig genomgång av arkiven hos 
Landsarkivet och Kville hembygdsförenings 
hembygdsarkiv har utförts med avseende på 

Illustration 3. Del av stengärdesgården på östsidan av Källvikshöjdens fot, här lagd med huggen sten från en skrotstenshög intill ett 
stenbrott. Foto mot sydväst.
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material som kan knytas till platsen och perio-
den. Även kontakt med privatpersoner med in-
formation om området har tagits.3

En generell kartstudie av historiska kartor 
över området har genomförts för att utröna före-
komst av markerade lämningar eller strukturer 
kopplade till stenindustrin.

Utredningsområdet
Källvikshöjden utgörs av ett bergsparti i den 
norra delen av Fjällbacka, ovanför Mörhult illus-
tration 1. I skogen längs med bergets östra kant 
finns flertalet småbrott från en tidig del av sten-
industrin, illustration 2, avgränsade mot åker-
3 Fotogruppen, Kville hembygdsarkiv

marken intill Bräcke av en stengärdesgård samt 
en äldre väg/stig. En del av stenen i gärdesgår-
den är bearbetade och troligen tagits från skrot-
stenen vid stenbrotten illustration 3. Ett flertal 
grindstolpar längs vägen är av huggen granit.

Området ligger i hällmarksterräng. Det be-
står i den västra delen av flackt, ljungbevuxet 
hälleberg, och mot öster av ett bergsparti som 
är träd- och buskbeklätt i mer skyddade lägen, 
illustration 4. På branterna ner mot Källviksvä-
gen i sydost och Mörhult åt nordväst är området 
kraftigt beväxt. Området är högt beläget, med 
utsikt åt sydväst över Fjällbacka och norrut mot 
Mörhult, Långö och Rödhammarfjorden-Veddö-
kilens naturreservat.

Illustration 4. Bilden visar delar av det beväxta området, samt hälleberget i bakgrunden där stenbrottsområdet tar slut västerut. Foto 
taget mot väst från brottyta nr 24.
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Resultat
Inventeringen startade med att den väg som le-
der upp till stenbrottsområdet på Källvikshöj-
den, nr 1, följdes från Mörhult för att skapa en 
bild av områdets avgränsning åt detta håll, se il-
lustration 5. Därefter påbörjades inmätningar av 
stenbrottsytor (nr 2 samt 3-10), i den nordöstra 
delen av utredningsområdet där vägen kom-
mer in i ett större stenbrottsområde. Det visade 
sig ganska snart att antalet lämningar var högt 
och att möjligheten att mäta in och beskriva alla 
enskilda objekt inte skulle rymmas inom tids-
ramarna satta för fältarbete. Många brottytor 
och andra objekt har dessutom blivit överlagra-
de av senare aktiviteter i stenproduktionen, och 
är idag inte synliga utan en noggrann invente-
ring. Därför koncentrerades dokumentationen 
på ytan för den föreslagna vägdragningen, samt 
på att fånga upp en yttre avgränsning av områ-
det. Dokumentation och beskrivning av utvalda 
objekt har använts för att göra en detaljerad om-
rådesbeskrivning för hela området. Resultaten 
av dokumentationen beskrivs punktvis nedan. 
Samtliga inmätta objekt redovisas på illustration 
5 samt i bilaga 1. En sammanfattande redovis-
ning av området finns i bilaga 2.

Samhället
Fjällbacka karaktäriseras som ett typiskt kust-
samhälle i norra Bohuslän. Det äldsta belägget 
av orten är från 1600-talet då ett fiskeläge nämns 
vid Ödsmål och Lerstens hemman.4 Bebyggelsen 
och samhällets utformning vittnar om havets 
betydelse och centrala roll. Stenindustrins bety-
delse för samhällsutvecklingen i Bohuslän är på-
taglig. Inte minst genom den befolkningsökning 
som sker när industrin etableras.5 Mörhult var 
tidigare ett eget samhälle men ingår idag i Fjäll-
backa. Här fanns en djuphamn, Skäret, vilket var 
av lika stor vikt för stenbrytning som förekom-
sten av sten av god kvalitet. När stenbrytningen 
startade ökade också befolkningen och bebyg-
gelsen i Mörhult.6 Under 1940-talet utökas be-

4 Wingård 2011
5 Östlund m fl 2008
6 Wingård 2011

byggelsen även upp på berget vid Källviken mot 
det område där stenbrytning bedrivits.

Näringar
Uppkomsten av fiskeläget Fjällbacka är sannolikt 
avhängigt de stora sillperioderna då sillen var fri 
att fiska.7 Orten växte med fiskets förtjänster, 
och senare kom även sommargäster att spela en 
stor roll för invånarnas inkomst. En del fiskare 
gick även över till att delvis eller helt arbeta som 
stenhuggare.   

Den äldsta arkivuppgiften om stenhuggar-
verksamhet i Fjällbacka är från 1898. Det är brö-
derna A o J Tobisson som driver den.8 Stenbrott 
förekommer i Fjällbacka först i form av småbrott 
men 1899 ska även storbrott ha tagits upp.9  

Sociala uttryck
År 1989 finns en lokal fackförening i Fjällbacka, 
avd 40.10 Enligt uppgift ska två strejker, år 1902 
och 1903, gällande stenarbetarnas löner berört 
stenhuggare i Fjällbacka.11 Behovet av samlings-
lokaler uppstod när industrialismen utvecklades 
på landsbygden. Samlingslokalerna kom oftast 
till genom fackföreningarnas eller andra organi-
sationers försorg.12 En Folkets hus-förening finns 
i Fjällbacka 1902, och ett Folkets hus står färdigt 
redan samma år.13 Byggnaden finns kvar än idag 
men är nu i privat ägo. På flera orter kom Folkets 
hus att innehålla det som befolkningen behövde, 
affär, bakstuga, barnomsorg och så vidare.14 Den 
ökade befolkningsmängden innebar bland annat 
ett ökat behov av varor, och Konsum, ett koope-
rativt affärsupplägg, är nästan synonymt med 
stenindustrisamhällen i Bohuslän. Affärskedjan, 
idag Coop, finns kvar idag i Fjällbacka men i ny-
are byggda lokaler.

En byggnad som starkt vittnar om stenindu-
strin i området är Fjällbacka kyrka, uppförd år 

7 Wingård 2011
8 Persson 1984
9 Östlund m fl 2008
10 Kville Hembygdsarkiv, 1
11 Östlund m fl 2008
12 Östlund m fl 2008
13 Kville hembygdsarkiv, 2
14 Östlund m fl 2008
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Illustration 5. Resultatkarta med inmätta objekt och stenbrottsområdet i sin helhet. Ekonomiska kartan från 1938 ligger som bak-
grund. Källa Lantmäteriet.
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1892 av lokalt bruten och huggen granit. Kyrkans 
ålder och uppkomst tyder på att sten brutits och 
bearbetats i Fjällbacka tidigare än vad som alltså 
är dokumenterat i det historiska källmaterialet.15 
Även flertalet bostadshus är uppförda på grun-
der och källare av huggen granit, och även av 
byggherrar med yrke stenhuggare.16

Materiella lämningar: Inre struktur
Produktionstekniska lämningar
Avgränsningen av stenbrottsområdet utgörs av 
vägnätet i västsydväst, i övriga väderstreck av 
brottytor, illustration 5. Mot sydost går områ-
det, framförallt bestående av skrotstenshögar, 
ända fram till fastighetsgränserna längs Käll-
viksvägen. I den nordöstra delen av området går 
stenbrottsområdet ända fram till Långsjövägen i 
Mörhult.

I områden där metod 2 tillämpats, nr 1-10 
samt uppe på höjden kring exploateringsområ-
det, har synliga brottytor och arbetsplatser i an-
15 Östlund m fl 2008
16 Wingård 2011

slutning till dessa, vägsträckningar samt övriga 
objekt mätts in, bilaga 1 och 2.

Brottyp: Området med stenbrottslämningar 
på Källvikshöjden är av småbrottstyp.

Brottytor: Över området har 28 stenbrotts-
ytor mäts in och beskrivits, bilaga 1. Brottytorna 
skiljer sig i storlek, mellan 0,5 och 4 meter höga, 
illustration 6. Dessutom är en del ytor enbart nå-
gon meter lång samtidigt som den största mäter 
cirka 80 meter, nr 14, illustration 7. I vissa brot-
tytor är sten uttaget i flera nivåer.

Nedanför och öster om de ostligaste inmätta 
brottytorna, nr 56, 58 och 59, fortsätter en nivå 
med ytterligare stenbrottsytor innehållande ar-
betsplatser och skrotstenshögar, illustration 8. 
Ett stort stenbrottsområde i nordöstra delen av 
området, nedanför och nordväst om brottyta nr 
14, har inte heller dokumenterats på objektnivå, 
men ytterligare brottytor och arbetsplatser fort-
sätter hela vägen ned till Långsjövägen i Mörhult.  

Nio stycken av de inmätta brottytorna har 
fyllts igen med skrotsten (nr 9, 32, 36, 37, 38, 42, 
47, 48 och 49), illustration 9. Vissa av dessa har 

Illustration 6. Brottyta nr 25, cirka 2 meter hög, med den särskilda rosa graniten. Högar av skrotsten syns ligga precis intill brottytan. 
Foto taget mot nordost.
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Illustration 7. Bilden är tagen ungefär mitt på brottyta nr 14, som fortsätter en bit till bortanför arkeologen Stig Swedberg, som arbetar 
med att mäta in brottkanten. Foto taget mot nordost.  

Illustration 8. Bild tagen uppe från kanten på brottyta nr 59. Härifrån syns ytterligare nivåer av stenbrott, ej inmätta, ner mot fastig-
heterna längs Källviksvägen. Foto taget mot öster.
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Illustration 9. Överlagrat stenbrott, nr 59. Ett nytt stenbrott har tagits upp och skrotsten lagts i ett äldre brott, och därvid  endast lämnas 
en smal kant kvar av berget. Uppe på skrotstenen har sedan en arbetsplats anlagts, nr 63. Foto taget mot nordost.    

Illustration 10. Här syns hur väg nr 35 är anlagd uppe på ett igenfyllt brott, nr 37. Foto mot nordost.
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sedan blivit plats för nya arbetsytor eller väg-
bankar, illustration 10. Det förekommer fler igen-
fyllda brottytor över området som inte mäts in, 
framförallt i de delar som inte berörs direkt av 
exploateringsarbetet, främst i de norra delarna 

av området.
Kilhål: På fem av de inmätta brottytorna fö-

rekommer hål efter rundkilar (nr 2, 5, 32, 42 och 
55). I ett av dem, nr 5, sitter en kil kvar, illustra-
tion 11. Inom brott nr 32 noteras att kilhålen är 
ovanligt långa, illustration 12.

Hål efter bredkil förekommer i tolv av de in-
mätta brottytorna (nr 6, 16, 20, 22, 24, 25, 30, 36, 
42, 52, 58 och 59), illustration 13.

Borrhål: Åtta stycken brottytor har borrhål, se 
ex illustration 14, (nr 2, 5, 20, 22, 24, 27, 30 och 53). 
14 stycken innehåller borrhål med remmare (nr 
2, 5, 6, 16, 25, 26, 27, 32, 36, 42, 47, 54, 58 och 59). I 
ett av brotten, nr 5, är de särskilt stora, över 1,10 
meter långa, illustration 15. De flesta av brotten 
med iakttagna borrhål med remmare har även 
märken efter bredkilar.

Arbetsplats: 17 stycken arbetsplatser är in-

Illustration 11. Närbild på rundkil som sitter kvar i kilhålet. Här 
har man försökt öppna berget horisontellt, i brottyta nr 5. Foto ta-
get mot sydväst.

Illustration 12. Närbild på rundkilshål på brottyta nr 32. Dessa 
iakttogs som ovanligt långa. Foto taget mot sydost.

Illustration 13. Detaljbild över bredkilshål, där berget spruckit 
men blocket lämnats kvar. Här syns tydligt hur bredkilstekniken 
gått till och spåren efter den ser ut. Foto taget i brott nr 42, lodbild 
tagen mot väster.

Illustration 14. Borrhål i brott nr 42, samma brott som bredkils-
hålen, se illustration 13. Borrhålets form framkommer tydligt här, 
vilket är väldigt pedagogiskt användbart för att förstå borrhålstek-
niken och de olika produktionsteknikerna som brukats samtidigt.
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mätta och beskrivna, med mått mellan 2 x 2 
meter och 7 x 3 meter (nr 7, 8, 15, 17, 18, 21, 28, 
29, 31, 39-41, 56, 57, 60 och 64). De flesta är be-
lägna invid brottytor, illustration 16, och/eller in-
vid stickvägar in i brott, illustration 17. En del av 
arbetsplatserna har rester av putsskärv, se ex il-
lustration 18, vilket är ett resultat av finhuggning. 
Andra arbetsytor är belagda med skärvsten och 
skrotsten, illustration 19. Några är överväxta med 
ljung, gräs och annan växtlighet vilket indikerar 
fint stenmateriel, finhuggning, som producerat 
mineraljord, illustration 20.

Stenavfall: Inom området finns en betydan-
de mängd skrotsten, mellan vägarna uppe på 
höjden, i den nordöstra delen av området samt 
i sydost hela vägen ner till fastigheterna mot 
Källviksvägen. Invid alla brottytor finns skrot-
sten och block kvar i någon mån. På sina håll, 
framförallt i den centrala och sydöstra delen av 

stenbrottsområdet, förekommer väldigt stora 
skrotstensmassor som flyttats om och lagts upp, 
oftast i äldre brottytor som lagts igen, illustration 
21. Skrot- och skärvsten har även använts till att 
anlägga vägbankar, arbetsplatser och vägbanor, 
illustrationer 22-23.

Kran: Fyra kranhål är inmätta inom området, 
nr 13, 45, 46 och 61. Vid det ena kranhålet, nr 46, 
finns ett järnföremål kvar i hålet, illustration 24. 
Troligtvis rör det sig om ett stagjärn, fastkilad 
med järnskoning, till kranen. Vid ett av kranhå-
len, nr 13, återfinns en arbetsplats, nr 39, invid 
ett par upplagda skrotstenshögar. Eventuellt har 
denna kran använts för att lyfta ut sten till ar-
betsplatsen, illustration 25.

Vägar: Vägnätet inom stenbrottet är välbe-
varat. På sina håll överlagras det av nyupptagna 
brottytor, illustration 26, vilket indikerar en lång 
och/eller intensiv användning av området. Det-

Illustration 15. Borrhål med remmare i brottyta nr 5, väldigt långt 
och tydligt bevarat. Foto taget mot sydost.

Illustration 16. Arbetsplats nr 57 som består av en yta av puts-
skärvor belägen uppe på ett stenblock i brott nr 55. Foto taget mot 
nordost.
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Illustration 17. Arbetsplats nr 60, något överväxt, med putsskärvor i ytan främst i bild. Stickväg, nr 62, försvinner ut till vänster i bild 
och del av brottyta nr 59 syns till höger i bild. Bilden visar tydligt hur lämningarna förhåller sig till varandra. Kranhål, nr 61, ligger 
dessutom till höger strax utanför bild. Foto taget mot sydväst.

Illustration 18. Arbetsplats nr 7 med putsskärv överst på högen som annars är uppbyggd av avslag och mindre skrotsten från stenhugg-
ningen som skett på plats. I brott nr 6. Foto taget mot sydväst.  
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Illustration 19. Arbetsplats nr 21, med skrotsten och större skärvstensavslag. Invid brottyta nr 21. Foto taget mot nordväst.

Illustration 20. Arbetsplats nr 31, vid brottyta nr 30, med mycket skärvsten och putsskärv i ytan. Förhöjningen i den bortre delen av 
bilden är mycket övertorvad. Detsamma gäller en fläck i mitten av bild samt närmast i bild. Förmodligen rör det sig om två, eller tre, 
arbetsplatser. Foto taget mot nordväst.
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Illustration 21. Översikt över område, där exploateringen planeras, med mycket skrotstenshögar. Mitt i bild går väg nr 43 och 44. Foto 
taget mot nordväst, med utsikt över havet utanför Mörhult i bakgrunden.  

Illustration 22. Vägbana, nr 34, byggd av skrotsten och belagda med skärvsten för jämnare vägbana. Det sammanhängande vägnätet 
samt de välbyggda och välbevarade vägarna är särskilt framträdande för området. Foto mot väst.
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samma gäller även det förhållande att flera vä-
gar är anlagda uppe på äldre igenfyllda brottytor. 
En uttransportväg, nr 1, för utforsling av sten till 
hamnen vid Skäret i Mörhult går upp via allmän 
mark mellan fastigheter på ovansidan av Lång-
sjövägen. Det nedre partiet av uttransportvägen 
går genom klappersten och formar en tydlig hål-
väg, illustration 27, sedan går den uppåt på en röjd 
avsats, illustration 28, och därefter, efter en kraf-
tig kurva, fortsätter den in stenbrottsområdet på 
nordöstra sidan av utredningsområdet. Ovanför 
senare upptagna brottytor som skär av vägen, il-
lustration 25, fortsätter vägdragningen i ett intri-
kat vägnät uppe på höjden.

12 vägar har mätts in, mellan 8 och 164 meter 
långa och mellan 1 och 3 meter breda. Vägban-
karna är väl uppbyggda av skrot- och skärvsten, 
illustrationer 21 och 22, samt korsar varandra på 
några platser, illustration 29. Det förekommer 
flertalet stickvägar (nr 10, 19, 33, 34, 43, 46, 50, 51 
och 62) in i brotten och till arbetsplatser, illustra-
tion 30.

Övrigt: I den västra delen av utredningsom-

Illustration 23. Vägbana, nr 35, byggd av skrotsten och belagda med skärvsten för jämnare vägbana. Foto mot sydost.

Illustration 24. Järnföremål, troligen stagjärn till kran, fastkilad 
med järnskoning i hålet, nr 46. Foto taget mot nordost.
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Illustration 25. Stenhög intill arbetsplats nr 39, på avsatsen till höger i bild. Till vänster strax utanför bild ligger brott nr 36 och kranhål 
nr 13. Eventuellt har kran här använts för att lyfta ut sten till arbetsplatsen. Foto taget mot öster.

Illustration 27. Väg nr 1 intill fastighetsgränsen i Mörhult. Strax till vänster utanför bild ligger brottyta nr 2. Foto taget mot väster.
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Illustration 26. Den översta delen av väg nr 1 i den nordöstra delen av området. Här  överlagras den av nyupptagna brottytor och skrot-
sten för att sedan fortsätta ovanpå höjden som nr 11. Foto taget strax intill arbetsplats nr 8 mot sydväst.
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Illustration 28. Avsatsen där del av väg nr 1 går. Mörhult till vänster utanför bild. Foto taget mot nordost.

Illustration 29. Korsning mellan väg nr 34 och 35. Foto taget mot väster.
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rådet, där marken är flackast, går väg nr 11 över 
hälleberg vilket syns i form av fyra parallella räff-
lor, nr 12, med bågform som bildar vägkurva, in-
huggna på hälleberget, illustration 31. Räfflorna 
har huggits in i berget för att ge hästar och vag-
nar bättre grepp på hällen.

Den planlagda ytan nr 3, illustration 32, kan 
eventuellt utgöra ett fundament för någon slags 
transport av sten. Eventuellt är det en uppbyggd 
yta för skrotstenstipp eller en arbetsyta. Direkt 

nordväst om yta nr 3 finns tre rektangulära kon-
struktioner av sten, eventuellt grunder till ar-
betsbodar, illustration 33.

En bortsprängd yta på hörnet av berget, nr 4, 
antagligen för att bredda väg nr 1.

Husgrund, historisk, nr 65 består av en kall-
murad konstruktion av skrotsten, 3,5 x 2,5 meter 
stor och cirka 1,7 meter djup, i en stor skrotstens-
hög. Vad konstruktionen använts till är svårt att 
avgöra. Eventuellt till förråd, kruthus eller som 
vindskydd, illustration 34.

En kvadratisk form, nr 66, ca 2 x 2 meter stor 
av huggna stenar lagda kring en mindre grop, il-
lustration 35. Konstruktionen är belägen mitt på 
en vägbana, väg nr 43. Kanske är det ett funda-
ment, eller grund till en arbetsbod. En liknande 
konstruktion påträffades i den västra delen av 
området, ej inmätt.

Produktion
Indikationer på gatstenstillverkning, knott, 
finns genom förekomst av arbetsplatser med 
putsskärv vilket tyder på finhuggning, samt en 
arbetsplats med gatstensfragment, nr 56.

Illustration 30. Stickväg nr 19 upp till brottyta nr 16 samt arbetsplatser nr 17 och 18. Foto taget mot söder.

Illustration 31. Vägräfflor, nr 12, inhuggna för att få fäste där väg 
nr 11 går ut på den släta berghällen. Foto taget mot sydost.
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Illustration 32. Yta nr 3, eventuellt rör det sig om en arbetsplats, en stentipp eller ett fundament av något slag. Detta objekt ligger i den 
nordöstra och eventuellt yngsta delen av området som är av storbrottskaraktär. Foto taget mot nordväst.
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Datering och relativ kronologi
Arkivmaterial styrker att stenbrottsindustri 
startar i Fjällbacka före år 1898. På 1930-talets 
ekonomiska karta finns ljusa partier i flygfoto-
underlaget som med största sannolikhet visar 
huggna partier i berget.17 Dessa stämmer väl 
överens med det avgränsade stenbrottsområdet 
för denna studie illustration 5 och 40. Det finns en 

17 Lantmäteriet 1938

informant som minns stenhuggare på berget i 
Mörhult under 1940-talet.18

Alla produktionstekniska moment som har 
iakttagits, det vill säga bredkil, rundkil, borr och 
remmare var i bruk redan på 1890-talet.  

Området består av småbrott. Småbrottet är 
den äldre typen av stenbrott, där uttag och be-
arbetning skett på ett förindustriellt sätt. I små-

18 Fotogruppen, Kville hembygdsarkiv

Illustration 33. Dessa ytor, intill yta nr 3, skulle kunna vara till för arbetsbodar och höra till det eventuella storbrottet. Foto taget mot 
nordväst.

Illustration 34. Konstruktion av skrotsten, nr 65, med osäker an-
vändning. Fastigheterna längs Källviksvägen syns i bakgrunden. 
Foto taget mot sydost.

Illustration 35. Konstruktionen av skrotsten, nr 66. Foto taget mot 
sydost.
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brotten utfördes alla arbetsmoment av en eller 
ett fåtal stenhuggare. Det vanligaste var att två 
eller tre delade på ett brott, eller tog upp var sitt 
brott intill varandra så att de kunde hjälpas åt 
med tyngre moment. Uttag av sten och bearbet-
ning skedde på samma plats. Ett problem vid 
dessa brott var skrotstenen. Oftast fanns inte re-
surser att transportera undan den varför brotten 
fick överges innan den bearbetbara stenen tagit 
slut.

De inmätta och beskrivna arbetsplatserna 
är samtliga belägna nära intill eller precis invid 
brottytor, till exempel nr 28, 56, 60, 63 och nr 64, 
och ibland även intill stickvägar, till exempel nr 
56, 57 och nr 60, vilket visar på att stenprodukten 
tillverkats där stenämnena tagits ut ur berget. 
Sedan har stenprodukten transporterat ner till 
utskeppningshamnen via uttransportvägarna.  

Ett av brotten där rundkil förekommer, nr 32, 
är igenfyllt med skrotsten vilket visar olika bruk-
ningsfaser. Skrotsten har använts till att fylla upp 
äldre brottytor, illustration 36. Delvis har sedan 
arbetsplatser och vägar anlagts uppe på dessa 
stenmassor, till exempel nr 63 och 64. Framfö-
rallt är det flertalet överlagrade/igenfyllda sten-
brott, till exempel nr 9, 36-38 och nr 47-49 samt 
vägnätet som också är överlagt med skrotsten 
och med nya vägar lagda uppe på, nr 32 och nr 37, 
som tyder på en lång kronologi av brytning inom 
området. Eventuellt kan de överväxta arbets-
platserna vara äldre än de icke överväxta, vilket 
också indikerar en långvarig användning av om-
rådet. Sten är uttaget ur berget i flera nivåer, nr 
48, 49 och nr 59, vilket är en produktionsteknisk 
detalj men som även delvis indikera att området 
använts under lång tid.

Förekomst av kranhål invid arbetsplats och 
brottyta med stora stenhögar, förekomst av om-
flyttad skrotsten, igenfyllda stenbrott samt upp-
lagda skrotstenshögar kan indikera en småska-
lig form av storbrottsproduktion. I storbrotten 
bedrevs ingen tillhuggning utan sten togs ut i 
block som transporterades till andra arbetsplat-
ser, ofta täckta små arbetsskjul eller -bodar, för 
vidare tillhuggning.

På den ekonomiska kartan från 1930-talet 
saknas de ljusa fläckar som ovan tolkats som 

stenbrottsytor i den nordöstra delen ner mot 
Mörhult, detta kan därför vara det senaste upp-
tagna stenbrottsområdet, se illustration 5. Stora 
skrotstenshögar i detta område samt, väster om 
nr 3, eventuellt ytor för arbetsskjul/bodar tyder 
på eventuellt storbrottsteknik, när stenmaterial 
brutits ur berget och lyfts ner till produktion ut-
anför brottet. Denna del av området har också 
den största sammanhängande brottytan, nr 
14, på cirka 80 meter, vilket också kan indikera 
eventuellt storbrott.

Kreativa uttryck
Det förekommer på ett par ställen att barn eller 
andra byggt kojor med skrotsten i kuperade lä-
gen i brotten, illustration 37, men i en väldigt liten 
skala.

Sekundära störningar/skador
Lämningarna är förvånansvärt orörda och välbe-
varade. Förutom att området och lämningarna 
är bevuxna, vilket även det indikerar platsens 

Illustration 36. Igenfyllt äldre stenbrott, nr 49. Foto taget mot söder.
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orördhet, har inga lämningar skadats eller för-
ändrats i senare tid. Däremot syns på flygfotot 
till 1930-talets ekonomiska karta att stenbrotts-
området sträckt sig ut i det idag bebyggda områ-
det vid Källviksvägen, se illustration 5 och 40. Flyg-
fotot visar att husen byggts i brottytor och det 
ligger kvar skrotstenshögar nordost om husen.

Annan sekundär användning
Det går inte att se någon form av sekundär an-
vändning av området sedan stenindustripro-
duktionen avslutades.

Materiella lämningar: Yttre struktur
Belägenhet
Det aktuella området är beläget i Fjällbacka, i 
omedelbar anslutning till infrastruktur för sten-
industrin i form av lastageplats och djuphamn.

Byggnader
Studien har inte omfattat sökandet efter bygg-
nader knutna till stenindustrin utanför utred-

ningsområdet, och inte heller sociala byggnader 
knutna till tiden. Däremot finns sedan tidigare 
studier som visar på stenindustrins påverkan på 
utvecklingen av orten Fjällbacka.19 Bland annat 
genom en ökad befolkning och bebyggelse när 
industrin startar samt grundandet av föreningar 
och en förändrad samhällsuppbyggnad i sam-
band med industrialismens samhällsutveckling. 
Dessutom kom byggnadsmaterial från stenin-
dustrin att påverka utförandet och utseendet av 
hus, byggnader och trädgårdar.

Förutom Folkets hus (numera privatägt) finns 
ingen annan bevarad bebyggelse med direkt an-
knytning till stenindustrin.

Hamn
Skäret, djuphamn vid Mörhult/Varvet, varifrån 
stenprodukterna skeppats ut finns i omedelbar 
anslutning till området.20

19 Wingård 2011; Östlund m fl 2008
20 Wingård 2011; Östlund m fl 2008

Illustration 37. Skrotsten och metallskrot som placerats i senare tid. Foto taget mot väster.
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Vägar
Från Källviksvägen och Mörhult går två uttran-
sportvägar från brottområdet. De är, i likhet med 
övriga lämningar från stenindustrin på berget, 
välbevarade. Idag mynnar dessa vägar ut på fast-
igheter och försvinner som synliga. På 1930-ta-
lets ekonomiska karta syns ytterligare vägdrag-
ning ner mot lastkajen vid Skäret, illustration 40.

Immateriella lämningar
Företagsstruktur
Enligt uppgift sålde bröderna A o J Tobisson, som 
var verksamma i Fjällbacka sin stenhuggarverk-
samhet till Kullgrens Enka AB år 1903.21 I Lands-
arkivet i Göteborg finns material som visar hur 
Kullgrens Enka AB och Halmstads Stenhuggeri 
AB då startar produktionsbolag i Smögen och 
Fjällbacka.22 I Fjällbacka kom detta bolag att heta 
Fjällbacka stenhuggeri AB. År 1914 övertar Kull-
grens Enka AB alla aktier i Fjällbacka stenhug-
geri AB mot att Skandinaviska Granit AB får alla 
aktier i Smögens Granit AB.23

Mark
Arkivmaterialet har inte studerats närmare utan 
enbart förteckningar och arkivskapare har efter-

21 Persson 1984
22 Landsarkivet, Göteborg, 1
23 Landsarkivet, Göteborg, 1

sökts, men det mesta indikerar att bolagen ar-
renderat marken.

Muntliga källor
Informanter  nämner att de minns stenhuggare 
på berget i Mörhult, troligen 1940-tal, samt gat-
stenshögar på kajen som skeppades ut efter kri-
gets slut. En annan nämner att för knotten, gat-
stenen, fick de år 1943 betalt 6 öre styck.24

Arkiv
Hembygdsarkivet, Kville Hembygdsförening, 
har material både kopplat till Folkets hus-fören-
ingen, fackföreningen och andra handlingar re-
laterade till stenindustrin i Fjällbacka. Landsar-
kivet i Göteborg innehåller flertalet arkivposter 
av intresse för stenindustrin på Källvikshöjden.   

Fjällbacka stenhuggeri har arkiv tecknat från 
åren 1915 till 1959.1 I arkivet finns kassaböcker, 
inventarium, styrelseprotokoll, huvuböcker 
samt memorialer.25 I Kullgrens Enka AB:s arkiv 
finns kontrakt för Fjällbacka mellan åren 1898 
och 1962.26 Detta arkivmaterial kan möjligen 
säga en del om huruvida dessa bolag varit aktiva 
vid brytningen uppe på Källvikshöjden.

24 Fotogruppen, Kville hembygdsarkiv
25 Landsarkivet, Göteborg, 2
26 Landsarkivet, Göteborg, 3
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Utvärdering och tolkning
Tolkningen av området är baserat på detalje-
rade beskrivningar av objekt utifrån dokumen-
tationsnivå 2, samt en översyn av hela området. 
Även de områden som inte dokumenterats på 
detaljnivå tolkas som komplexa och innehålls-
rika samt välbevarade.

Området är ett småbrottsområde med ten-
denser till storbrottsproduktion, främst i senare 
upptagna berg i nordöstra delen av området. 
Gatstensproduktion kan konstateras. Kultur-
landskapet tolkar området som använt under 
lång tid, från åtminstone slutet av 1800-talet 
fram till åtminstone 1940-talet. Platsen är väl-
bevarad och har en stark koppling till samhäl-
let både materiellt och immateriellt. Informan-
ter med kunskap och minnen av verksamhet på 
platsen tyder på att  stenindustrin är ett imma-
teriellt kulturarv som till en viss del lever kvar i 
Fjällbacka. Arkivsituationen för stenbrottet på 
Källvikshöjden är troligen god.

Sammanfattande områdesbeskrivning
Området är beläget uppe på Källvikshöjden i 
Fjällbacka, mellan Mörhult och Källvik, och be-
gränsas av en uttransportväg i nordväst, ar-
betsväg i väst och inmätta brott mot sydost där 
området går ända fram till fastigheterna längs 
Källviksvägen. Detsamma gäller det nordöstra 
delen av området som sträcker sig ner till Lång-
sjövägen i Mörhult.

Området tolkas främst som ett småbrottsom-
råde. 28 brottytor är inmätta men fler förekom-
mer som ej är inmätta. Brotten innehåller flera 
produktionstekniska detaljer såsom kil- och 
borrhål, arbetsplatser med gatstensfragment 
och putsskärv samt kranhål. Området inne-
håller också flera former av vägkonstruktioner 
som vägräfflor där vägen går över hällberg, ett 
intrikat vägnät med stickvägar noga byggda av 
skrot- och skärvsten samt vägar för uttransport. 
Över hela området finns mycket skrotstenshö-
gar, putsskärv och skärvsten. Gatstensproduk-
tion kan styrkas. Området är komplext och visar 
ett långvarigt och intensivt bruk. Det förekom-

Illustration 38. Utsiktsbild över stenbrottsområdets västra del och Fjällbacka, taget från brottyta nr 20, mot sydväst.
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mer även indikationer till storbrott, främst i den 
nordöstra delen av området.

Lämningarna och området är lättläst, tyd-
ligt, pedagogiskt och innehållsrikt med ett na-
turskönt läge med god utsikt, och är tillgängligt 
nära samhället. Området i sin helhet är ytterst 
välbevarat.

Fornlämningar i området
Det finns uppgifter i äldre kartmaterial om forn-
lämningar i form av rösen uppe på berget. Detta 
är inget som kunnat bekräftas i fält eller arkiv-
material. Det enda kända röset är det som ligger 
i Mörhult (RAÄ 610:1 / L1969:6861), precis intill 
uttransportväg nr 1. Däremot iakttogs förekom-
sten av en del rund klappersten i skrotstensmas-
sorna inom områdets centrala delar, kring väg nr 
50.

Antikvarisk bedömning
Resultaten av dokumentationen har visat att 
det antikvariskt rör sig om en övrig kulturhisto-
risk lämning, i enlighet med Kulturmiljölagens 

(1988:950) årsgräns för tillkomst av fornlämning 
innan år 1850, i form av ett småindustriområde 
(L2020:1487).

Alla enskilda objekt bildar en välbevarad hel-
het. Miljön på Källvikshöjden innehåller flera 
olika ingående strukturer vilket sammantaget 
bidrar till områdets höga kulturhistoriska och 
pedagogiska värde. Dessa strukturer är förutom 
de välbevarade vägarna också själva brottytorna 
med märken efter olika borr och kilar, kvarlig-
gande skrotsten och putsskärven som på flera 
ställen visar exakt var stenhuggaren stått och be-
arbetat sina ämnen till färdig produkt. Området 
är visuellt mycket tydligt, och det är lätt att för-
stå arbetsmomenten samt vilka problem skrot-
stenen presenterade. Därav går det att utläsa 
ett händelseförlopp och en utveckling av pro-
duktionsteknik och industrialisering. Det sam-
manhängande vägnätet och utlastningsvägarna 
kopplar samman småindustriområdet med ned-
anför liggande orter med sina stenhuggarbostä-
der och utskeppningskajer.

Den centrala placeringen av lämningarna i 

Illustration 39. Utsiktsbild över Mörhult från brottyta nr 14. Foto taget mot nordväst.
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Illustration 40. Kartutsnitt ur rekommendationskarta från fördjupad översiktsplan för Fjällbacka från 2004, med gulmarkerade 
områden R5 lämpliga områden för byggnation. Förslag för vägdragning, svart, samt småindustriområdet, rött, utmarkerade.  
Underlagskarta Källa Lantmäteriet och Tanums kommun.
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Fjällbacka kopplat till näringens vikt för samhäl-
let, samt det faktum att området och lämning-
arna är så välbevarade, medför kulturhistoriska 
och pedagogiska värden. Utsikten från platsen 
är högst iögonfallande, illustration 38 och 39, både 
över bebyggelsen och ut över havet. Vägen upp 
i stenbrotten från Mörhult och Källviksvägen, 
samt andra stigar upp på berget, gör det an-
vändbart som strövområde och utsiktspunkt och 
är värdefullt ur sociala aspekter såsom rekrea-
tionsvärden.

Stenbrottsområdet är orört av senare tiders 
verksamheter och mycket välbevarat. Kultur-
landskapet gör bedömningen att stenbrottsom-
rådet på Källvikshöjden har ett högt kulturhisto-
riskt värde, att det bör bevaras i sin helhet, och 
att det är möjligt att utveckla till ett besöksmål 
tillsammans med närliggande kulturmiljöer.

Rekommendationer inför fortsatt planarbete
Området för den sydöstra vägdragningen (2) går 
genom område som rekommendationskartan 
från den fördjupade översiktsplanen för Fjäll-
backa, anger lämpligt för framtida byggnation, 
se illustration 40.27 Vägdragningen som förordas 

27 Tanums kommun

av kommunen (1) gör det inte, förutom en kort 
sträcka av den nedre delen av vägen. Denna 
sträcker sig istället genom icke planerat område 
med förekomst av välbevarade kulturhistoriska 
lämningar. Inom vägsträckning (2) finns inga 
stenindustrilämningar alls.

Enligt Plan- och bygglag (2010:900) är det en 
kommunal angelägenhet att planlägga använd-
ningen av mark och vatten enligt denna lag. 
Enligt 3 kap. 2§ ska översiktsplanen ange inrikt-
ningen för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön.

Kulturlandskapet förordar därför att kom-
munen prövar vägförslaget mot översiktsplanen 
med syfte att undvika småindustriområdet och 
därmed bevara kulturmiljövärdena i området.

Om detta inte är möjligt bör exploatering ge-
nomföras med så lite påverkan som möjligt på 
stenindustriella lämningar. En detaljplanering 
ska då utföras i samarbete med arkeolog, i en-
lighet med Miljöbalkens (1998:808) hänsynsreg-
ler gällande att minimera ingrepp och skador på 
kulturvärden och kulturmiljöer samt att trygga 
en långsiktig god hushållning av fysisk miljö.
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Götalands län. Kulturhistoriska rapporter 25. Rio Kulturkooperativ.

Fornsök Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Fotogruppen, Kville hembygdsarkiv Samtal med hembygdsarkivets fotogrupp, Kville 
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Bilaga 1 - Ingående objekt

Bilaga 1. Enskilda objekt ingående i småindustriområde L2020:1487
Benämning Djup (m)Beskrivning

1 Väg 164

2 Stenbrott 15 6 4

3 Övrigt 8 2,5

4 Övrigt Bortsprängd yta i berget, troligen för väg, objekt 1.

5 Stenbrott 13 3 2

6 Stenbrott 15 3 2

7 Arbetsplats 2 2

8 Arbetsplats 1,5 1,5

9 Stenbrott 10 Äldre brottyta igenfylld med skrotsten och påfylld med sten över kanten.

10 Väg 8 Sidoväg in till brott nr 6 och arbetsplats nr 7, överlagrar nr 9, äldre brottyta.

11 Väg 132

12 Vägräfflor

13

14 Stenbrott 80 20

15 Arbetsplats 4 2 Yta med skärvstenar.

16 Stenbrott 25 7 2

17 Arbetsplats 4 3 Yta med skärvstenar.

18 Arbetsplats 2;3 2;2 Två högar intill varandra med skärvsten.

19 Väg 42 2-3 Uppbyggd vägbank av skrotsten, avslag och skärvsten. Går in till brott nr 16.

20 Stenbrott 1,7

21 Arbetsplats 3 2 Yta med skrotsten och skärvsten.

22 Stenbrott 9 2 3

23 Stenbrott 3 2 0,5 Återfinner varken kil- eller borrhål.

24 Stenbrott 8 2 1

25 Stenbrott 20 6 2

26 Stenbrott 18 8 3

27 Stenbrott 17 8 4

28 Arbetsplats 3 2 Yta med skärvsten, invid brott nr 16.

29 Arbetsplats 2,5 2,5 Yta med skärvsten, invid arbetsplats nr 28.

30 Stenbrott 6 3 0,7

31 Arbetsplats 7 3 Troligen rör det sig om två arbetsplatser som går ihop.

32 Stenbrott 16 5 2

33 Väg 13  1-3 Stickväg in till brott nr 32, överlagrar väg nr 34.

34 Väg 34 2,5

35 Väg 63

36 Stenbrott 16 10 2,5

Objekt 
nr

Längd 
(m)

Bredd 
(m)

Transportväg ut ur brottet, i nedre partiet genom klappersten, sedan på röjd 
avsats, därefter i stenbrott.

Borrhål, några med remmare. Enstaka rundkilshål. Stora block i kanten av 
brottet.

Plan yta, uppbyggd med sten, putsskärv i ytan. Osäkert ändamål. För transport 
av skrotsten, fundament eller dylikt? Eventuellt uppbyggd yta för skrotstenstipp? 
Eller för arbetsbodar inom storbrott?

Två stora borrhål med remmare, ett litet utan. Enstaka hål efter rundkil varav en 
kvarsittande.

Borrål med remmare. Märken efter bredkil.

Yta med avslag, putsskärv samt mindre skrotsten.

Två högar intill varandra med putsskärv, troligen arbetsplats för 
gatstenstillverkning.

Väg kantad av skrotsten, delvis väl uppbyggd. Vägen avbruten av nyare upptagen 
brottyta och skrotsten i kurvan. Tar slut vid hälleberg, där vägräfflor är inhuggna, 
nr 12.
Fyra parallella räfflor, med bågform som bildar vägkurva, inhuggna på 
hälleberget.

Kranhål

Övre brottkanten, och övre hyllan, inmätt. Egentligen fortsätter brottet/området 
ända ner till Mörhultsvägen.

Borrhål med remmare och bredkilshål.

Innehåller ett borrhål samt ett par hål efter bredkil. Troligen utnyttjat 
natursprickor i berget för att kila.

Innehåller bredkils- och borrhål.

Innehåller bredkils- och borrhål.

Innehåller borrhål med remmare samt bredkilshål.

Innehåller borrhål med remmare.

Innehåller borrhål med och utan remmare. Mycket dålig kvalitet på berget.

Innehåller bredkils- och borrhål. Dålig kvalitet på berget.

Innehåller borrhål med remmare, rundkilshål (ovanligt långa?). Brottet är 
återfyllt med skrotsten och väg nr 33 är dragen över det igenfyllda brottet.

Väl uppbyggd stickväg in till äldre brott. Överlagrad av skrotsten från  brott nr 32 
samt av väg nr 33.

Väl uppbyggd vägbank till stickväg. På några ställen ligger skrotstenar i 
vägbanan. Bildar fyrvägskorsning med väg 34.

Innehåller borrhål med remmare  och bredkilshål. Är återfyllt med skrotsten.
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Bilaga 1. Enskilda objekt ingående i småindustriområde L2020:1487
Benämning Djup (m)BeskrivningObjekt 

nr
Längd 
(m)

Bredd 
(m)

37 Stenbrott 6

38 Stenbrott 3 2

39 Arbetsplats 7 3,5

40 Arbetsplats 2,5 2,5 Yta med stor skärvsten. 

41 Arbetsplats 5 4 Yta med skrotsten och skärvsten. Överlagras av skrotsten från arbetsplats nr 39. 

42 Stenbrott 25 8 3

43 Väg 21 2

44 Väg 10  1-3

45 Ett mindre hål, för kran.

46

47 Stenbrott 9

48 Stenbrott 4

49 Stenbrott 8

50 Väg 12  1-3 Stickväg med enklare vägbank in i återfyllt brott.

51 Väg 18 2,5 Väl uppbyggd vägbank. Går mellan stenbrottsområde väg nr 11.

52 Stenbrott 15 6 0,6

53 Stenbrott 8 5 2,5 Innehåller borrhål.

54 Stenbrott 11 6 3

55 Stenbrott 14 5  0,5-1,5

56 Arbetsplats 2 2

57 Arbetsplats 1,5 2

58 Stenbrott 10 3    1-2,5

59 Stenbrott 54 20

60 Arbetsplats 2 2

61

62 Väg 57 2 Stickväg in i brott nr 59 och ut till väg nr 11. 

63 Arbetsplats 2 2

64 Arbetsplats 2 2

65 Husgrund 3,5 2,5 1,7

66 Övrigt 2 2 Kvadratisk form av huggna stenar runt mindre grop. Belägen mitt i väg nr 43.

Del av brottkant synlig, nästan helt återfyllt av skrotsten. Väg 35 är dragen över 
skrotstenen i brottet.

Del av brottkant synlig, nästan helt återfyllt av skrotsten. En del av stenen är 
upplagd till ett skydd.  

Arbetsyta precis intill kranplats, kranhål nr 13, och skrotstenshög. Eventuellt är 
sten utlyft till arbetsplatsen med kran. 

Sten är uttaget i flera nivåer. Innehåller borrhål med remmare, bredkils- och 
rundkilshål. Brottet är delvis återfyllt med skrotsten.

Stickväg till brott, överväxt med skog varpå det ej är inmätt i sin helhet i södra 
delen ut till väg nr 11. Mitt i vägbanan ligger stenar upplagda kvadratiskt kring en 
mindre grop, nr 6.
Vägbank, går ihop med väg 43. Hål till kranstag, nr 45, ligger i nordvästra änden 
av vägen.

Kranhål

Kranhål Hål med järnföremål i. Troligen stagjärn, fastkilad med rundkilar.

Del av brottkant synlig, nästan helt återfyllt av skrotsten. Innehåller borrhål med 
remmare.

Del av brottkant synlig, nästan helt återfyllt av skrotsten.

Del av brottkant synlig, nästan helt återfyllt av skrotsten.

Innehåller bredkilshål.

Innehåller borrhål med remmare.

Innehåller ett fåtal rundkilshål. Sten uttaget i flera nivåer.

Yta med putsskärv samt gatstensfragment. På större sten i brott nr 55, intill väg nr 
62.

Yta uppe på stort uthugget stenblock med putsskärv samt mindre skrotsten. Intill 
väg 62. 

Sten uttaget i två nivåer. Innehåller bredkilshål och borrhål med remmare.

Stor och hög brottyta mot öster. Skrotsten överlagrar en del i nordväst. 
Bredkilshål och borrhål med remmare. Sten uttaget i flera, minst 3, nivåer.

Yta med främst putsskärv, belägen uppe på en skrotstenshög i brott nr 59, intill 
väg nr 61.

Kranhål

Avslag och putsskärv samt skrotsten. Beläget uppe på skrotsten i igenfyllt brott, 
ovanför brott nr 59.

Avslag och putsskärv samt skrotsten. Beläget bredvid arbetsplats nr 63.

Uppbyggd konstruktion av skrotsten i stor skrotstenshög. Förråd? Vindskydd? 
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Bilaga 2 - Generell områdesbeskrivning

Bilaga 2. Generell områdesbeskrivning

- Fältdokumentation

Inre struktur

Lämnings nr L2020:1487

Fastighet Fjällbacka 163:1

Benämning Källvikshöjden

Storlek 26 000 m2

M ö h 15-55 m

Produkttyp (dominerande) Smågatsten

Brottyp Småbrott, eventuellt små storbrott.

Byggnad Grunder till byggnader förekommer inom området.

Elanläggning Förekommer ej.

Hamn/kaj Utskeppningskaj vid Skäret/Mörhult. 

Jetbränning Förekommer ej.

Brytningsteknik Borrhål, borrhål med remmare, rundkilshål samt bredkilshål.

Kran 

Bearbetningsplats 

Upplagsplats Förekommer ej.

Väg 

Övriga anläggningar 

Karaktär 

Status 

Påverkan 

Avgränsning 

Beväxtning Beväxtning förekommer delvis.  

Läge Krön samt sluttningar.

Bergart Granit.

Markslag Hällmark.

Yttre strukturer

Företagsstruktur De arkivstudier som gjorts indikerar bolagsbrott.

Mark Marken har antagligen varit arrenderad.

Belägenhet 

Sociala lämningar 

Kranhål samt hål med stagjärn kvar förekommer. Förmodade fundament till kran 
förekommer. 

Arbetsplatser förekommer. Med putsskärv, med putsskärv och skärvsten, med putsskärv 
och gatstensfragmnet, med skärvsten och skrotsten samt med putsskärv, skärvsten och 
skrotsten.

Uttransprotsvägar samt arbets-/stickvägar förekommer. Vägnätet är intrikat och överlagrar 
äldre brott och vägar. Inhuggna vägräfflor på berghäll ingår i vägnätet. 

Eventuella fundament, konstruktioner till någon form av byggnad eller arbetsbodar 
förekommer. 

Småbrottsområde med ett senare upptaget område där storbrottsaktivitet kan ha 
förekommit. Området är komplext och visar ett långvarigt och intensivt bruk, inte minst på 
grund av flertalet igenfyllda stenbrott med arbetsplatser och vägar anlagda uppe på. 
Området innefattar produktionstekniska detaljer och indikationer på att ha varit i bruk från 
slutet av 1800-talet till 1940-talet. 
Området och objekt är ursprungliga. 

Stenbrottsområdet är i huvudsak orört av senare tiders verksamheter. Stenbrottet har 
ursprungligt varit större och lägre liggande partier i sydost är numera bebyggda. 

Tydliga avgränsningar av väg åt norr, vägnät åt nordväst samt brottytor i övriga väderstreck. 

Området ligger i direkt anslutning till Mörhult, Fjällbacka. Där finns en lastageplatsoch en 
djuphamn, Skäret och Mörhult. 

Bostadshus förekommer på orten byggda av stenhuggare med stenmaterial. Ett Folkets hus 
som står kvar men idag i privat ägo. Konsum finns idag men i nybyggd lokal. 
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- Arkivdokumentation

Arkiv 

Informanter Informanter med minnen från tiden för stenindustriell verksamhet på Källvikshöjden finns.

Intresseföreningar Kville hembygdsförening, Fjällbacka samhällsförening.

- Tolkning

Kronologi Från slutet av 1800-talet till åtminstone 1940-tal.

Relativ kronologi 

Bedömning 

Kville hembygsförenings hembygdsarkiv, material från fackföreningen och Folkets hus- 
föreningen, foton samt övrigt material kopplat till stenhuggare och -industrin. Landsarkivet 
i Göteborg, Kullgrens Enkas AB med dotterbolag Fjällbacka stenhuggeri AB, materialet 
innehåller kontrakt, kassaböcker, huvudböcker, styrelseprotokoll/årsredovisning, 
memorialier och inventarium samt arkivrester från Skandinaviska Granits övriga 
dotterbolag.

Flertalet igenfyllda brottytor samt avskurna vägar samt nya vägar och arbetsplatser uppe på 
igenlagda brott förekommer. Produktionstekniska detaljer som visar på en kronologisk 
utveckling av stenbrytning. 

De ingående strukturerna med de välbevarade vägarna, brottytorna med märken efter olika 
borr och kilar, kvarliggande skrotsten och putsskärven som på flera ställen visar exakt var 
stenhuggaren stått och bearbetat sina ämnen till färdig produkt. 
Miljön på Källvikshöjden är mycket välbevarad och innehåller flera olika ingående 
strukturer vilket sammantaget bidrar till områdets höga kulturhistoriska och pedagogiska 
värde.
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Fjällbacka 163:1, Kville socken, Tanums kommun, Västra 
Götalands län  
Kulturmiljöutredning: Dokumentation av stenindustri-
ella lämningar på Källvikshöjden

På uppdrag av Tanums kommun har Kulturlandskapet ge-
nomfört en kulturmiljöutredning i form av dokumentation av 
stenindustrilämningar på Källvikshöjden i Fjällbacka. Doku-
mentationen omfattar inmätning och beskrivning av ett urval 
av enskilda objekt samt en detaljerad områdesbeskrivning. 
Området tolkas främst som ett småbrottsområde. Brotten 
innehåller flera produktionstekniska detaljer, flera former av 
vägkonstruktioner, mycket skrotsten, putsskärv och skärv-
sten. Vissa typer av avfall tyder på att åtminstone gatstens-
produktion kan styrkas. 

Området är komplext och visar ett långvarigt och intensivt 
bruk. De enskilda objekten bildar tillsammans en välbeva-
rad helhet. Kulturlandskapets bedömning är att stenbrotts-
området på Källvikshöjden har ett högt kulturhistoriskt vär-
de. Området är registrerat i fornsök som småindustriområde 
(L2020:1487).

www.kulturland.se


