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Ljuden från E6:an strax öster om och nedanför oss tränger sig på. Bruset finns där hela 
tiden. I stenbrottet finns kraftiga björkar som har behövt årtionden för att växa till sin nu-
varande storlek, det var alltså länge sedan arbetet pågick. Jag hör berättelserna om den 
blå stenen, som nästan bara fanns här. Så länge den var brytbar var brottet lönsamt. 
 Snart ska motorvägen svepa fram här och utplåna de sista spåren. Om några år finns 
ingenting kvar. Vi måste hjälpas åt att bevara historien. Samla så mycket information 
som möjligt, göra den lättillgänglig och intressant. Lukterna och ljuden kan vi inte be-
vara, men de materiella lämningarna kan vi avbilda och berättelserna kan vi nedteckna. 
 I denna rapport finns en dokumentation av stenbrottet på Hud, utdrag ur de inter-
vjuer som gjordes och en videodokumentation med Göte Karlsson som berättare.
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Förord
Som sår i gråberget syns de överallt, brottytorna och sprickorna 
med skrotstenshögar intill. Men sökandet efter brytbar sten har 
fortsatt någon annanstans. Idag är det bergen i Kina och Indien 
som knackas sönder i jakten på de bergskvaliteter som ger bra 
gatsten eller ornamentsten. För ungefär 150 år sedan pågick det 
sökandet här i våra trakter. Då inleddes en strukturomvandling av 
Bohuslän. De dittills nästan värdelösa bergen blev plötsligt hård-
valuta och överallt i landskapet började stenbrytningen. Yrkeskun-
nigt folk söderifrån vandrade in och slog sig ner i de nya samhällen 
som växte upp vid brotten. En ny generation av lokala stenhug-
gare och stenarbetare växte fram. Ur smältdegeln av det nya och 
gamla skapades samhällen med nya tankar och levnadsmönster. 
Stundom ledde detta till motsättningar, men framför allt påverka-
des hela samhällsstrukturen i riktning mot det som vi idag tar för 
givet – ett samhälle med demokratiska värderingar. 
 På många ställen bildades helt nya samhällen vid stenbrotten. 
Andra gånger, såsom här på Hud, bortom allfartsvägen, exploa-
terades ett nytt område och bönder som ägde mark med brytbar 
sten blev varse att bergknallarna kunde omsättas i pengar. Beho-
vet av sten gav arbete till såväl traktens folk som tillresta stenhug-
gare. En del unga män ratade stenarbetet och sökte sig till stadiga-
re och säkrare inkomstkällor. Arbetet i stenbrottet var både tungt 
och farligt, men det var fritt och lönsamt, åtminstone periodvis. 
 Stenbrottet på Hud ligger tidsmässigt sent i den korta och in-
tensiva perioden av stenbrytning i Bohuslän. Storhetstiden var 
redan över när Hudbrottet påbörjades. Bolaget som var arbetsgi-



Ill. 1. Detalj av objekt 13, tryckluftskran, vid platsen för den mobila kompres-
sorn.



vare hade börjat se slutet på stenbrytningsepoken. Anledningen 
till fortsatt brytning var den vackra blå granit som fanns här. Den 
dagen när den eftertraktade granittypen tog slut avslutades också 
arbetet i brottet. Arbetsplatsen lämnades helt osentimentalt för 
att långsamt förtäras av tidens tand. Rosten har gjort sitt intrång, 
björkarna strävar sig upp i skrevor och skrotstenshögar. Fortfaran-
de kan man tyda spåren efter stenhuggarna men snart kommer 
nya spår att sprängas och de gamla att döljas under bärlagren till 
den nya E 6:an.
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Sammanfattning
På uppdrag av Vägverket och SWECO VBB har Rio Kulturkoopera-
tiv utfört en kulturhistorisk dokumentation av stenindustrilläm-
ningarna inom vägområde för väg E6 delen Rabbalshede – Pålen, 
Tanums kommun. 
 Dokumentationen består av fältinmätning med GPS, skriftlig 
beskrivning, foto och video. Dessutom har ett antal intervjuer ge-
nomförts. Arkivmaterial på Landsarkivet i Göteborg har gåtts ige-
nom.
 Dokumentationen omfattade ett stenbrott av industriell typ be-
läget på gården Huds utmarker, Kville 1340. I samband med fält-
dokumentationen upptäcktes rester efter en mindre brytning av 
mer hantverksmässig karaktär, objekt 27, även detta brott doku-
menterades. De båda brotten var belägna på Hudbergets västra 
sida nära den högsta punkten.
 Stenindustrilämningarna inom Kville 1340 bestod av två brott-
ytor, ett huvudbrott och ett mindre provbrott. Brytningen skedde 
huvudsakligen i form av blockuttag av blå granit. Brytningsmetod-
er var borrning, sprängning och kilning. Kranar användes för han-
tering av block och skrotsten. Två kranar, av trä respektive järn, har 
lämnats i brottet. I områdets norra ände finns en välorganiserad 
skrotstenshög med rester efter räls. På skrotstenshögen kvarlig-
ger rälsvagnen. Tryckluftsledningar finns kvar men inte kompres-
sorn. Den som användes i brottet var av mobil typ. Jetbränning 
har använts men i mycket liten utsträckning. En bod som använ-
des till raster finns kvar i nordvästra delen av brottet. I denna del 
leder även en väg in i brottet. Stenbrottet var i bruk på femtio- 
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och sextiotalet. De troliga årtalen, baserade på en av kranarnas 
inspektionsbricka, är 1956 till 1968. Den direkta anledningen till 
nedläggning var att den blå graniten tog slut i brottet.
 Stenbrottet drevs till en början av Skandinaviska Granitaktiebo-
laget. Företaget köptes av Kullgrens Enka vilket drev brottet fram 
till dess nedläggning.
 I samband med dokumentationen har tre personer intervjuats: 
Bertil Hansson, boende på gården Hud. Han arbetade i skogen i 
anslutning till brottet under slutet av femtiotalet och har givit in-
formation om den tidiga delen av brottets historia. 
 Göte Karlsson arbetade i brottet under sextiotalet. Hans far var 
med och hittade brottet på femtiotalet och de arbetade några år 
på sextiotalet tillsammans i brottet. 
 Agneta Stening, konstnär från Grebbestad. Agneta är stenskulp-
tör och har arbetat med blå granit från Hud.
 Dokumentationen av detta stenbrott har givit flera intressanta 
upplysningar av såväl generell karaktär som speciell. Brottets ka-
raktär av industriell verksamhet konstrasteras mot den brist på 
rationalitet bolaget uppvisat vad gäller investeringar i modern 
teknik. Brottet, och dess lämningar, har därför en äldre karaktär än 
dess faktiska ålder. Sammantaget illustrerar stenbrottet väl hur ett 
brott var arbets- och funktionsindelat.
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Ill. 2. Karta över norra Bohuslän. Tätorter visas med gråskraf-
fering, i texten viktigare orter är namngivna.
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Bakgrund
Rio Kulturkooperativ har utfört en kulturhistorisk dokumentation 
av stenindustrilämningar inom vägområde för väg E6, delen Rab-
balshede – Pålen, sektion 4/250, Solhem 1:13/3:8, Kville socken Ta-
nums kommun. Beställningen gällde att utföra en dokumentation 
av de materiella lämningarna på platsen och att söka efter infor-
manter som haft anknytning till stenbrottet. Kortare intervjuer har 
utförts. Det insamlade materialet har utvärderats.
 Beställare var SWECO VBB, Göteborg och Vägverket region Väst.

Syfte
Dokumentationen syftade till att identifiera och beskriva läm-
ningar efter den stenbrottsverksamhet som bedrivits inom områ-
det. Vidare skulle informanter med anknytning till stenbrytningen  
uppsökas samt intervjuas om sina hågkomster. Resultatet från 
denna dokumentation skall kunna användas vid en vidare bear-
betning inom forskning och planering. 

Metod
Arbetet har bedrivits i form av fältdokumentation, intervjuer och 
arkivstudier. Fältarbetet har genomförts genom inventering. Do-
kumentation genom inmätning, skriftlig beskrivning, foto och 
video. Arkivhandlingar har sökts på Landsarkivet i Göteborg. Tre 
informanter har bidragit med upplysningar om verksamheten. 
Fältdokumentationen har följt den metodik som beskrivs i Sten.
doc, Algotsson/Swedberg 2004. Dokumentationsnivå 2 har använts 
vilket innebär att stenindustrilämningarna beskrivits områdesvis 
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utifrån de fysiska avgränsningar som har kunnat bedömas i fält. 
Beskrivningarna har gjorts med syfte att möjliggöra en bedöm-
ning av produktionstyp, bearbetningsmetod samt kronologi. Ar-
kivhandlingar tillhörande Kullgrens Enka har studerats på Lands-
arkivet i Göteborg.

Naturomgivningar 
Hudberget ligger i den östra delen av Bohusläns granitområde, se 
ill 2. Stenbrottet var beläget på bergets västra sida ungefär hundra 
meter över havet. Området utgör den högsta delen av det höglän-
ta partiet vid Hud. I väster avgränsas stenbrottet av skogsmark och 
äldre odlingsmark, åt norr av en av de många mossar som finns på 
bergsplatån. Åt öster och söder tar tallbevuxen hällmark vid.  
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Ill. 3. Överblivna block av blå granit formar en trappa upp till övre brottkan-
ten. Bertil Hansson har precis klättrat upp.
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Stenindustrins historia
Företagen inom stenindustrin hade olika strategier och organi-
sation. En del ägde såväl rätten till brytning som produktion och 
hade därför anställda stenarbetare/stenhuggare. Andra fungera-
de som försäljningsorganisationer och köpte upp bearbetad sten, 
ofta på beställning, för vidareförsäljning. Blandformer av dessa var 
vanligt förekommande. Andra företagsformer var kooperativa fö-
retag och stenhuggare som var ”arbetare i fria berg”, det vill säga 
högg på egna arrenden, och levererade till uppköpare.
 Generellt bedrevs produktionen i Bohuslän fram till 1890-talet i 
småbrott där ett mindre antal, ofta bara två eller tre, stenhuggare 
arbetade. Under 1890-talet introducerades storbrottsdriften. Pa-
rallellt med denna fortsatte dock driften i småbrott. I norra Bohus-
län var småbrott den helt dominerande produktionstypen fram till 
första världskriget, Persson 1984. Stenindustrin var mycket export-
beroende och konjunkturkänslig varför det var stora variationer i 
produktion och antalet sysselsatta. Den tidiga tillväxten kulmine-
rade mot slutet av 1800-talet. De första åren under 1900-talet visar 
på en stagnation eller tidvis tillbakagång. Från 1905 och fram till 
1914 sker en gradvis tillväxt vilken abrupt bryts vid första världs-
kriget. Den efterföljande lågkonjukturen varade fram till 1920 men 
produktionen återhämtade sig därefter till förkrigstidens nivå. 
Runt 1930 inträffar sedan nästa hastigt påkomna lågkonjunktur 
i börskraschens spår men under senare delen av 1930-talet åter-
hämtar industrin sig ånyo. Andra världskriget innebär dock en 
slutgiltig nedgång för stenindustrin, såväl avseende produktion 
som antalet sysselsatta.  
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Stenhuggeri i mellersta Bohuslän
Första gången stenhuggeri omnämns i Kville härad är på 1890-ta-
let. N S Beer hade börjat drift i såväl Kville som Svenneby socken 
redan i slutet av 1880-talet. Kronolänsmannen C O Ahlenius skri-
ver att under perioden 1890-95 förekommer stenhuggerier i Hee-
strand, Bottna, Ejde och Hamburgsund. 1898 startar A K Fernström 
huggeri i Amdal i Hamburgsund. 
 Tillverkningen i häradet dominerades av gatsten, men produk-
tion av kant- och storsten förekom också. På ganska goda grunder 
kan man, enligt Persson, anta att stenarbetarna i Kville härad var 
cirka 400 vid förra sekelskiftet, Persson 1984. Detta kan jämföras 
med den bild som ges av läget i Norra Bohuslän sjuttio år senare: 
“Antalet anställda inom näringen hade successivt minskat och tor-
de i början av 1970-talet bara ha omfattat cirka 50 man. Starkast 
hade nedgången varit i mellersta delen av Bohuslän; där räknade 
man med att upp till 250 arbetstillfällen försvunnit bara sedan 
1969.” Danielsson & Norheim 2003, sid 73.
 Kullgrens Enka hade etablerats redan 1834 och driver under hela 
perioden ett antal brott bland annat i Krokstrand, Hallinden, Bo-
hus-Malmön, Örn och Svandal, förutom det här undersökta brottet  
på  Hud.  Detta brott drevs först av Skandinaviska Granitaktiebola-
get, vilket blev uppköpt av Kullgrens Enka AB. Kullgrens går i kon-
kurs 1977. Då hade det sedan 60-talet ingått i bolaget Investment 
AB Skansen Lejonet, som hade många strängar på sin lyra. Trots 
att stendivisionen gick med vinst trädde bolaget i likvidation. Det 
finns flera teorier om orsaken, en ofta nämnd är att de realiserade 
strandnära marktillgångar, intervju Robert Höij samt Quirin 1986. En 
annan förklaring är att de omfattande förlusterna inom rederide-
len var förklaringen till att man hamnat på obestånd, Danielsson & 
Norheim 2003. 
 När gat- och kantstenindustrin gick i konkurs blev hela samhäl-
len tysta. Det enda större företaget som fanns kvar var det koo-
perativa stenbrottet i Evja, startat på 20-talet, och det införlivade 
brottet i Näsinge. De två brotten drivs fortfarande, här förs yrkes-
traditionen vidare, Quirin 1986. Vid konstnärernas kollektivverk-
stad i Gerlesborg har de genom utbildningar av konstnärer fört 
stenhantverket vidare. Agneta Stening berättar att vid de kurser 
hon deltagit i har stenhuggare från trakten lärt ut sina yrkeskun-
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skaper till deltagarna, intervju Agneta Stening. Genom dessa kurser 
har en ny generation stenarbetare, fast de titulerar sig konstnärer, 
utbildats. 

Social struktur
Brottet på Hud, se ill 4; ligger så sent i stenhuggarindustrins his-
toria och är av den arten att man knappast kan säga att det har 
påverkat den sociala strukturen. Däremot kan man dra slutsatsen 
att det bidrog till att ge försörjning till ett antal personer under 
åtminstone en tioårsperiod. De stenhuggare som arbetade i Hud-
brottet ambulerade mellan det och flera andra brott, allt eftersom 
det fanns beställningar. För dem var stenhuggeriet ett åretrunt-
arbete, vilket inte var självklart för tidigare generationers stenhug-
gare. Förtjänsten var ganska bra och från våra informanter har vi 
också fått intrycket av att man åtminstone periodvis på 60-talet 
unnade sig att imponera på motsatta könet med fina bilar och 
pengar på fickan. Ibland styrdes kosan till Halden, eftersom de 
svenska pengarna var hårdvaluta där, intervju Göte Karlsson.

Ill. 4. Översikt av stenbrott på Hud, område 1. Fotot tagit mot nordost från 
objekt 26, ett av järnkranens wirefästen.
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Ill. 5. Detalj av järnkranen, objekt 9, med sönderrostat bromsband. Datorn 
är uppställd på plattan där den mobila bensinmotorn som drev kranen 
monterades. Åsa Algotsson arbetar med dokumentationen av kranen.
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Kulturhistorisk dokumentation
Materiella lämningar – inre struktur
Ett område, Kville 1340, samt ett enskilt objekt har identifierats 
och dokumenterats, se bilaga 2, 3 och 5. Lämningarna inom Kville 
1340 utgjordes av ett storbrott med två brottytor. Brottytan i hu-
vudbrottet, objekt 8, hade en bredd av 27 meter och ett djup på 
tio meter och en höjd av sex meter, se ill 4. Botten var delvis åter-
fylld varför ursprungliga brotthöjden kan ha varit något högre. I 
brottet finns ett tydligt spår efter jetbränning. På råblock, objekt 
24, som låg staplade i norra sidan av brottytan syntes spår av borr-
hål med remmare samt kilhål, se ill 3 och omslaget. Ett av blocken 
hade ritsmärke för svallriktningen. Råblocken bestod av den blå 
granit som var anledningen till att brottet drevs. 

Ill. 6. Objekt 4, det mindre provbrottet, upptaget för att söka efter ytterligare 
berg med blå granit. Fotot taget mot norr.
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Ill. 7. Objekt 22, grund för järnbana på skrotstenshög. I bakgrunden syns trä-
kranen, objekt 14. Foto mot söder.
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 Produktionen bestod av råblocksuttag oftast för tillverkning av 
skivsten, mycket av stenen blev gravvårdar. Även stenkonstnärer 
kunde beställa block, intervju Göte Karlsson.  
 Ytterligare ett upplag av råblock, objekt 1, fanns ovanför och di-
rekt öster om huvudbrottet.
 En mindre brottyta, objekt 4, var belägen ovanför och strax syd-
ost om huvudbrottet, se ill 6. Denna hade en bredd av 15 meter 
och ett djup och höjd på ungefär två meter vardera. I hela brotty-
tan ligger de brutna blocken kvar, objekt 5 och 6. Göte Karlsson 
förklarar att detta var ett försök att finna mer av den blå graniten 
efter att den tagit slut i huvudbrottet. Det var dock bara grå granit 
att finna. Brytningstekniken var densamma i detta brott.
 I direkt anslutning till huvudbrottytan står två kranar. I norr står 
en träkran, objekt 14, och ungefär vid mitten av brottväggen en 
stålkran, objekt 9, se ill 21. Träkranen är äldst, Bertil Hansson som 
var en flitig besökare i brottet, fram till 1962 då han flyttade däri-
från, kan inte minnas att stålkranen stod där då. Detta bekräftas 
av Göte Karlsson som var med om att sätta upp kranen, och han 
började arbeta i brottet först något år senare. På träkranen finns 

Ill. 8. Göte Karlsson visar på lyfthål i ett av de kvarliggande blocken. På de 
övriga blocken ses kil- och borrhål.
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en inspektionsbricka som visar att kranen varit godkänd för bruk 
under åren 1956-1968. De uppgifter vi fått av våra informanter 
stöder att det skulle kunna motsvara drifttiden för brottet på Hud, 
intervju med Bertil Hansson respektive Göte Karlsson. Båda kranarna 
är intakta med med stag, stagfästen, objekt 7, 10, 15, 16, 17, 19, 26 
och 28, wire samt spel. Det enda som saknas är motorn till spelet. 
Denna var portabel och kunde lätt flyttas. I brottet ligger även 
den ursprungliga kranfoten till stålkranen. Denna sprack varefter 
kranen sattes fast i berget på traditionellt vis, intervju Göte Karls-
son.
 Norr om brottytan finns en väl staplad skrotstenshög, objekt 20, 
40 x 25 meter stor och fyra meter hög. På denna finns två banor 
utlagda för transport av skrotsten från brottet, objekt 21 och 22. I 
den västligaste banan ligger slipers kvar. Längst i norr och i slutet 
av banan ligger transportvagnen. Rälen till banan är borttagna, se 
ill 7. Ytterligare en mindre skrotstenshög, objekt 25, finns i södra 
änden av brottet, 20 x 15 meter stor och knappt två meter hög, 
löst staplad.
 Arbetsboden står kvar norr om brottet och väster om skrotstens-
högen. Den har efter brottet lades ner använts som jaktstuga och 
även raststuga av bärplockare, vilket framgår av det dagboksblock 
som ligger i stugan. Detta förklarar det goda skick boden fortfa-
rande befinner sig i.
 Direkt sydost om boden var platsen för kompressorn, objekt 
12. Från denna leder två tryckluftsledningar, objekt 11 och 13. En 
kort, sex meter lång, åt nordväst och en lång, 45 meter, åt sydost. 
Den senare löper genom skrotstenshögen och förbi de bägge kra-
narna till området för det sista uttagsarbetet i huvudbrottet. Detta 
utgörs av ett uttag av block i södra delen av huvudbrottet ned till 
två meter under överkant. Ytterligare uttag var säkert planerade, 
vilket indikeras av den jetbrända rännan, objekt 3, och borrhålen, 
objekt 2, i anslutning till detta uttag.
 Ett enskilt objekt, nummer 27, ej ingående i Kville 1340 har iden-
tifierats. Detta utgörs av en mindre skrotstenshög, ca 3 x 2 meter 
stor bestående av sten mindre än 0,5 meter. På en av dessa finns ett 
kilhål av bredkilskaraktär. Stenarna och dess svårbedömda bear-
betningsteknik ger ett ålderdomligt intryck. Stenlämningarna hör 
förmodligen till ett stenuttag knutet till en av gårdarna i närheten.
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Ill. 9. Solbåt av Agneta Stening. Foto Agneta Stening.

Materiella lämningar – yttre struktur
Stenbrottet på Hud var bolagsägt på arrenderad mark. Det togs 
ursprungligen upp av Skandinaviska Granitaktiebolaget. Detta 
företag köptes sedan upp av Kullgrens Enka. Råblocken från Hud 
transporterades till bolagens anläggningar för vidareförädling el-
ler försäljning. Mycket av produktionen gick på export, intervju 
Göte Karlsson. Blocken transporterades på lastbil på den väg, ob-
jekt 30, som leder norrut från brottet. Bertil Hansson berättar om 
den enaxlade Scanian som användes på femtiotalet. ”När riktigt 
stora block skulle lastas orkade inte motorn på kranen lyfta dem. 
Då fick vi, ja även jag hjälpte till ibland, ta till handkraft. Lastbilen 
orkade bara med ett sånt block åt gången.” Bertil uppskattar vik-
ten till fyra fem ton. Eftersom kranen bara var besiktigad till att 
lyfta 3 ton verkar uppskattningen inte orimlig.
 Själva anledningen till att stenbrottet på Hud togs upp var att 
Göte Karlssons far Tore letade efter en speciell lite ljusare granit 
som skulle levereras till stadshuset i Västerås. Den hittade han här 
och de första åren var det den kvaliten som bröts. Efter detta kom 
de fram till det område som innehöll den blå graniten. Denna led-
de till att brottet fortsatte att användas. Den blå stenen användes 
till gravvårdar och konstnärlig utsmyckning.
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 En av de sista utsmyckningarna som gjorts med blå granit från 
Hud är Solbåt av Agneta Stening, se ill 9. Utsmyckningen är gjord 
åt ett bostadsområde i Norrköping. Göte Karlsson kan bekräfta att 
stenen som Agneta köpte från Andersons Stenprodukter kom från 
Hud, dock inte från detta brott. Det fanns ytterligare ett brott öster 
om som hade samma typ av sten, men även i detta brott tog den 
blå stenen slut för några år sedan.

Immateriella lämningar
De två bolag som varit knutna till brottet var Skandinaviska Gra-
nitaktiebolaget och Kullgrens Enka. Från båda bolagen finns väl-
bevarade och omfattande arkiv på Landsarkivet i Göteborg.
 I anslutning till fältarbetet har intervjuer genomförts med följ-
ande personer: 
 Bertil Hansson, Hud, se ill 16. Under några år på sent 50- och 
tidigt 60-tal arbetade Bertil i skogen vid Hud. Då hjälpte Bertil till i 
brottet bland annat i samband med lastning. Han fick också erbju-
dande att börja jobba i brottet men valde istället att arbeta i sko-
gen åt Domänverket, eftersom det kändes som ett säkrare arbete. 
Han känner området som sin egen ficka och berättade livfullt om 
verksamheten där. Intervju i Rio Kulturkooperativs arkiv.
 Agneta Stening, Grebbestad, konstnär, se ill 17. Hon har arbetat 
med att skulptera i sten sedan 1986. Hantverkstekniken har hon 
lärt av lokala stenhuggare, som undervisat på Konstnärernas Kol-
lektivverkstad i Gerlesborg. Hennes produktion omfattar alltifrån 
mindre “inomhusverk” till stora monumentala utsmyckningar av 
offentliga rum. När Agneta gjorde ett stort utsmyckningsarbete 
i Norrköping, där ett sjukhusområde gjordes om till bostadsom-
råde, använde hon sig av granit från Bohuslän. Temat för utsmyck-
ningen var hällristningar och en skulpturgrupp gjordes i grå Ev-
jagranit och den varmare Tossenegraniten. För att bryta av mot en 
ockrafärgad portal i betongsten använde Agneta sig av den blå 
graniten från Hud. Den levererades då av Anderssons Stenproduk-
ter i Rabbalshede. Nu finns den inte längre att tillgå. Intervju i Rio 
Kulturkooperativs arkiv.
 Göte Karlsson, Svandal, som har arbetat med sten större delen 
av sitt yrkesliv. Götes pappa var en av stenhuggarna som arbetade 
i Hudbrottet. Efter avslutad skolgång lärde sig Göte yrket av sin far. 
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Han arbetade åt Kullgrens Enka med brytning av skivsten, detta 
gjorde att han kom att arbeta i Hudbrottet på 60-talet. Efter Kull-
grens Enkas konkurs fortsatte Göte i Evja på Bohusläns Kooperati-
va, en period arbetade han åt en estländare i ett brott vid dammen 
i Grebbestad. För drygt tjugo år sedan började han arbeta på An-
derssons Stenprodukter i Rabbalshede. När detta företag gjorde 
konkurs togs det över av tre av de anställda, en av dem var Göte. 
Han har ingående kunskaper både om hantverket och branschen 
och dess fluktuationer. Som han säger: “På Kullgrens var det hela 
tiden tal om nedläggning och att branschen var död. De enda som 
trodde på industrin då var Kooperativa, de satsade på nya tekniker 
och maskiner”. Intervju i Rio Kulturkooperativs arkiv.
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Ill. 10. Objekt 9, järnkran.
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Utvärdering
Brottet på Hud var av sent datum. Det handlar om ett brott som 
startades på 50-talet och lades ner under sent 60-tal. Enligt vår in-
formant var anledningen till att brottet togs upp att man sökte 
en särskild ljus sten till byggnationen av stadshuset i Västerås. Då 
denna stentyp fanns i Hudområdet påbörjades brytning där. Ste-
nen fanns också i detta brott men ganska snart upptäcktes den blå 
i berget. Det var denna som sedan bröts fram till nedläggningen. 

Ill. 11. Objekt 23, vagn för skrotstenstransport på järnbanan. Vagnen ligger 
i norra änden av banan, foto mot norr.
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Den var eftertraktad till gravvårdar och konstnärliga utsmyckning-
ar. Brottet på Hud var ett brott för uttag av råblock. Blocken trans-
porterades iväg och bearbetades på annan plats. I Hudbrottet ar-
betade 4-6 man och en förman med uttagningen. Vid håltagning-
en användes först borrar och sedan ett verktyg kallat remmare för 
att spränga loss berget. Under 60-talet började man använda sig 
av jetbränning. Det fanns vid dokumentationstillfället två kranar i 
brottet, en äldre träkran och en stålkran. 
 Stenbrottet var i det närmaste intakt. Det som har tagits bort ef-
ter nedläggningen är kranmotorerna, kompressorn och rälsen för 
transportvagnen som körde bort skrotstenen. Det låg flera block 
kvar i brottet. I norra delen hade dessa staplats så att de fungerade 
som en trappa. Många av blocken var av blå granit och felfria, ett 
har till och med svallriktningen inritad. 
 Området på Hud var välbevarat och tydligt läsbart vilket gör det 
till ett mycket gott exempel på den sena stenindustrins produk-
tionsmetoder. Det visar även på logistiska lösningar. Lämningarna 
knutna till stenbrytning och bearbetning var representativa för 
den produktion som förekom i ett mindre brott, med en speciell 
produkt, knuten till en produktionskedja av industriell stenindu-
stri. Denna verksamhet utgör ett viktigt inslag i norra Bohusläns 
industrihistoria och har ett stort kulturhistoriskt värde. 
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Ill. 12. Delar av objekt 29 och 12, bod respektive kompressorplats. Foto mot 
norr.
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Bilaga 2. Sammanfattande beskrivning av stenindustrilämning-
arna

Dokumentationen omfattade ett område med brottytor, upplags-
plats, bod och skrotstenshögar samt ett ensamliggande objekt, se 
bilaga 5. 
 Inom området finns två brottytor. Huvudbrottet, objekt 8, är sex 
meter högt och brottytan har en längd av 27 meter och ett djup 
av 10 meter. En del av brottytan är framtagen med jetbränning. 
Den mindre brottytan, objekt 4, är mellan en och två meter högt, 
brottytan har en total längd av 20 meter. I anslutning till detta ob-
jekt och ovanför huvudbrottet finns tre upplag av skrotsten och 
råblock. Den egentliga skrotstenshögen ligger norr om brottet. 
På denna ligger en vagn för uttransport av skrotet, även syllarna 
till rälen ligger kvar. Vid kanten av huvudbrottet står två kranar, 
en träkran samt en stålkran. Träkranen har stagats med träarmar 
medan stålkranen är fastspänd med wire. Tryckluftsledning ligger 
kvar och löper från uppställningsplatsen för kompressorn och till 
stålkranen. Väster om brottet löper vägen som användes för trans-
porter. Den gamla arbetsboden står kvar, idag använd som jakt/
raststuga. 
 I brottytans norra del kvarligger block av den blå granit som 
bröts i brottet. 

Ill. 13. Objekt 27, äldre stenbrytning bestående av löst block samt skrotsten. 
Troligen rester efter ett gårdsuttag av sten. Foto mot nordost.
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 Det ensamliggande objektet, 27, består av ett brott med skrot-
stenshög kvarliggande i brottet. Detta brott är betydligt äldre och 
av gårdskaraktär, se ill 13.

Sammanfattningstabell
Hud område Kville 1340
Belägenhet  Västra sidan av en bergsplatå, nära krönet.
Karaktär  Brott av efterkrigstyp
Brottyp  Storbrott
Teknik   Kilhål   Ja
    Borrhål  Ja
    Kran   Ja
    Bearbetningsplats Nej
    Stenavfall  Nej
    Vägar   Ja
    Byggnad  Ja
    Elanläggning  Nej
    Fundament  Ja
    Hamn/kaj  Nej
    Jetbränning  Ja
    Kranhål  Ja
    Upplagsplats  Ja
    Utlastning  Nej
Produktion  Råblock för skivsten  
Relativ kronologi 1950-60 -tal
Sekundära störningar Botten i brottet delvis återfyllt
/skador
Objektsbeskrivning Se bilaga 3
Området har dokumenterats enligt metod 2, detaljerad områdes-
beskrivning, Algotsson & Swedberg 2004.
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Bilaga 3. Objektsbeskrivning

ID �bjekt Typ Beskrivning

1 Stenlämning skrotstensområde

2 Brytningsteknik borrhål

3 Brytningsteknik jetbränd ränna Ca 3,5 m lång.

4 Arbetsplats brottkant

5 Stenlämning skrotsten

6 Stenlämning skrotsten

7 Anläggning stagfäste

8 Arbetsplats övre brottkant  

9 Anläggning kran

10 Anläggning stagfäste

Block ca 1-3 x ca 0,8 m. Staplat i 3 
lager, ca 2 m högt.

Tre borrhål med remmare, på rad 
inom 1 m sträcka. I det ena växer en 
björkplanta.

Brottyta i 1 nivå. Borrhål och kilhål, 
troligen rundkil. 

Skrotstensblock i 1 lager, 4 block 1-2 
m stora. 10 block 0,5-1 m stora. 
Rundkilshål och flytthål i blocken.

Skrotstensblock i 1 lager, 9 block 0,5-
3 m st. Rundkilshål och flytthål i 
blocken.

Wirefäste u-rör. Wire fäst i båda 
ändar, till ID 9.

Yngre kran i järn. Metallplatta med 
inskription. Ursprungligt fundament i 
cement med 4 bultar kvar. Kranfot 
spräckt och ligger i brottets botten. 
Nuvarande kranfot utgörs av borrat 
hål i berget. På kranarm sitter 
besiktningsplatta från 1927. Alla 
wires intakta. I kranen hänger wire 
med krok. I spelet finns del av 
bromsband i järn med remtyg i 
asbestliknande material. Spelet har 
alla delar kvar. Endast motorn 
borttagen när brottet lades ned (var 
diesel/bensindriven). Gott skick men 
rostigt.

Wirefäste u-rör. Wire fäst i båda 
ändar, till ID 9.

ID �bjekt Typ Beskrivning

11 Brytningsteknik rörledning

12 Anläggning

13 Brytningsteknik rörledning

14 Anläggning kran

15 Anläggning stagfäste

16 Anläggning stagfäste

17 Anläggning stagfäste

19 Anläggning stagfäste

Tryckluftsledning av järnrör med 1 
huvudkran, 2 uttagskranar, 1 
grenrörskoppling. Huvudkranen nere i 
NV del av ledning, vid byggnad där 
kompressor stod. En av uttags-
kranarna vid äldre kran, en vid den 
yngre kranen, däremellan grenrörs-
koppling.

plats för 
kompressor

Trolig plats för tryckluftskompressor. 
Kompressorn bör ha stått ca 1 m från 
ID 11. Den togs bort när brottet lades 
ned. Kvar idag finns rester efter 
tryckluftsslangar, 4 oljefat, delar av 
träfundament, fundamentstenar, 
diverse tryckluftsutrustning (kopp-
lingar, rörbitar etc). 

Tryckluftsledning med 1 huvudkran 
och 1 grenuttag. Ansluter till platsen 
för tryckluftsaggregatet ID 12

Äldre kran i trä med spel av järn. 
Intakt broms, 2 stödbommar, 1 wire 
intakt och med fäste i berg. 1 wire av i 
kranen. Tryckluftsledning och diverse 
brickor och borrester, kranen har 
stolpsteg i form a v stegkrokar. Del av 
en borr ligger intill kranen. På kranen 
finns en besiktningsskylt från 
"Svenska besiktningsmanna-
föreningen" från åren 1956-1968.

Bomfäste med järnfästet intakt i 
bommen, till ID 14.

Bomfäste med järnfästet intakt i 
bommen, till ID 14.

Wire/stagfäste till kran ID 14, 
bestående av ett böjt borr.

Wirefäste u-rör. Wire fäst i båda 
ändar, till ID 9.

ID �bjekt Typ Beskrivning

1 Stenlämning skrotstensområde

2 Brytningsteknik borrhål

3 Brytningsteknik jetbränd ränna Ca 3,5 m lång.

4 Arbetsplats brottkant

5 Stenlämning skrotsten

6 Stenlämning skrotsten

7 Anläggning stagfäste

8 Arbetsplats övre brottkant  

9 Anläggning kran

10 Anläggning stagfäste

Block ca 1-3 x ca 0,8 m. Staplat i 3 
lager, ca 2 m högt.

Tre borrhål med remmare, på rad 
inom 1 m sträcka. I det ena växer en 
björkplanta.

Brottyta i 1 nivå. Borrhål och kilhål, 
troligen rundkil. 

Skrotstensblock i 1 lager, 4 block 1-2 
m stora. 10 block 0,5-1 m stora. 
Rundkilshål och flytthål i blocken.

Skrotstensblock i 1 lager, 9 block 0,5-
3 m st. Rundkilshål och flytthål i 
blocken.

Wirefäste u-rör. Wire fäst i båda 
ändar, till ID 9.

Yngre kran i järn. Metallplatta med 
inskription. Ursprungligt fundament i 
cement med 4 bultar kvar. Kranfot 
spräckt och ligger i brottets botten. 
Nuvarande kranfot utgörs av borrat 
hål i berget. På kranarm sitter 
besiktningsplatta från 1927. Alla 
wires intakta. I kranen hänger wire 
med krok. I spelet finns del av 
bromsband i järn med remtyg i 
asbestliknande material. Spelet har 
alla delar kvar. Endast motorn 
borttagen när brottet lades ned (var 
diesel/bensindriven). Gott skick men 
rostigt.

Wirefäste u-rör. Wire fäst i båda 
ändar, till ID 9.
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ID �bjekt Typ Beskrivning

11 Brytningsteknik rörledning

12 Anläggning

13 Brytningsteknik rörledning

14 Anläggning kran

15 Anläggning stagfäste

16 Anläggning stagfäste

17 Anläggning stagfäste

19 Anläggning stagfäste

Tryckluftsledning av järnrör med 1 
huvudkran, 2 uttagskranar, 1 
grenrörskoppling. Huvudkranen nere i 
NV del av ledning, vid byggnad där 
kompressor stod. En av uttags-
kranarna vid äldre kran, en vid den 
yngre kranen, däremellan grenrörs-
koppling.

plats för 
kompressor

Trolig plats för tryckluftskompressor. 
Kompressorn bör ha stått ca 1 m från 
ID 11. Den togs bort när brottet lades 
ned. Kvar idag finns rester efter 
tryckluftsslangar, 4 oljefat, delar av 
träfundament, fundamentstenar, 
diverse tryckluftsutrustning (kopp-
lingar, rörbitar etc). 

Tryckluftsledning med 1 huvudkran 
och 1 grenuttag. Ansluter till platsen 
för tryckluftsaggregatet ID 12

Äldre kran i trä med spel av järn. 
Intakt broms, 2 stödbommar, 1 wire 
intakt och med fäste i berg. 1 wire av i 
kranen. Tryckluftsledning och diverse 
brickor och borrester, kranen har 
stolpsteg i form a v stegkrokar. Del av 
en borr ligger intill kranen. På kranen 
finns en besiktningsskylt från 
"Svenska besiktningsmanna-
föreningen" från åren 1956-1968.

Bomfäste med järnfästet intakt i 
bommen, till ID 14.

Bomfäste med järnfästet intakt i 
bommen, till ID 14.

Wire/stagfäste till kran ID 14, 
bestående av ett böjt borr.

Wirefäste u-rör. Wire fäst i båda 
ändar, till ID 9.ID �bjekt Typ Beskrivning

20 Stenlämning skrotsten

21 Anläggning järnbana

22 Anläggning järnbana

23 Redskap vagn

24 Stenlämning Upplag

25 Stenlämning skrotsten

26 Anläggning stagfäste

27 Stenlämning skrotsten

28 Anläggning stagfäste

29 Byggnad Bod

30 Väg Uttransportväg

Skrotstenshög, ca 1-3 m hög och med 
ca 4-6 lager block, av skrotsten med 
borrhål, rundkilshål, lyfthål och rem-
mare. På övre plan finns skärvor som 
utgör grund för de två rälsbanorna.

Äldre bana utan slipers och räl, 
igenväxande med sly.

Yngre bana med 10-tal slipers med 
spik men utan räl.

Vagn i trä för järnbanan. Hjul i järn och 
andra järndelar kvar men rostigt. 
Träet i förruttnelse.

Delvis övertäckt av stenskrot från 
annat håll.

Skrotsten grå granitblock, med 
remmare och rundkil samt flytthål.

Wirefäste u-rör. Wire fäst i båda 
ändar, till ID 9.

Ytan ca 3 x2 m stor och 0,4 m hög. 
Stenar 0,05-,5 m stora. Ett block med 
tydligt kilhål (troligen bredkil).

Wirefäste u-rör. Wire fäst i båda 
ändar, till ID 9.

Träbod. Använd som jaktstuga efter 
brottets nedläggning.

Vägen är en del av den gamla skogs-
körvägen som blivit förstärkt fram till 
brottet.

ID �bjekt Typ Beskrivning

20 Stenlämning skrotsten

21 Anläggning järnbana

22 Anläggning järnbana

23 Redskap vagn

24 Stenlämning Upplag

25 Stenlämning skrotsten

26 Anläggning stagfäste

27 Stenlämning skrotsten

28 Anläggning stagfäste

29 Byggnad Bod

30 Väg Uttransportväg

Skrotstenshög, ca 1-3 m hög och med 
ca 4-6 lager block, av skrotsten med 
borrhål, rundkilshål, lyfthål och rem-
mare. På övre plan finns skärvor som 
utgör grund för de två rälsbanorna.

Äldre bana utan slipers och räl, 
igenväxande med sly.

Yngre bana med 10-tal slipers med 
spik men utan räl.

Vagn i trä för järnbanan. Hjul i järn och 
andra järndelar kvar men rostigt. 
Träet i förruttnelse.

Delvis övertäckt av stenskrot från 
annat håll.

Skrotsten grå granitblock, med 
remmare och rundkil samt flytthål.

Wirefäste u-rör. Wire fäst i båda 
ändar, till ID 9.

Ytan ca 3 x2 m stor och 0,4 m hög. 
Stenar 0,05-,5 m stora. Ett block med 
tydligt kilhål (troligen bredkil).

Wirefäste u-rör. Wire fäst i båda 
ändar, till ID 9.

Träbod. Använd som jaktstuga efter 
brottets nedläggning.

Vägen är en del av den gamla skogs-
körvägen som blivit förstärkt fram till 
brottet.
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Ill. 14. Detalj från objekt 22, kvarliggande sliper från järnbanan. Foto mot 
sydväst.

ID �bjekt Typ Beskrivning

20 Stenlämning skrotsten

21 Anläggning järnbana

22 Anläggning järnbana

23 Redskap vagn

24 Stenlämning Upplag

25 Stenlämning skrotsten

26 Anläggning stagfäste

27 Stenlämning skrotsten

28 Anläggning stagfäste

29 Byggnad Bod

30 Väg Uttransportväg

Skrotstenshög, ca 1-3 m hög och med 
ca 4-6 lager block, av skrotsten med 
borrhål, rundkilshål, lyfthål och rem-
mare. På övre plan finns skärvor som 
utgör grund för de två rälsbanorna.

Äldre bana utan slipers och räl, 
igenväxande med sly.

Yngre bana med 10-tal slipers med 
spik men utan räl.

Vagn i trä för järnbanan. Hjul i järn och 
andra järndelar kvar men rostigt. 
Träet i förruttnelse.

Delvis övertäckt av stenskrot från 
annat håll.

Skrotsten grå granitblock, med 
remmare och rundkil samt flytthål.

Wirefäste u-rör. Wire fäst i båda 
ändar, till ID 9.

Ytan ca 3 x2 m stor och 0,4 m hög. 
Stenar 0,05-,5 m stora. Ett block med 
tydligt kilhål (troligen bredkil).

Wirefäste u-rör. Wire fäst i båda 
ändar, till ID 9.

Träbod. Använd som jaktstuga efter 
brottets nedläggning.

Vägen är en del av den gamla skogs-
körvägen som blivit förstärkt fram till 
brottet.

ID �bjekt Typ Beskrivning

20 Stenlämning skrotsten

21 Anläggning järnbana

22 Anläggning järnbana

23 Redskap vagn

24 Stenlämning Upplag

25 Stenlämning skrotsten

26 Anläggning stagfäste

27 Stenlämning skrotsten

28 Anläggning stagfäste

29 Byggnad Bod

30 Väg Uttransportväg

Skrotstenshög, ca 1-3 m hög och med 
ca 4-6 lager block, av skrotsten med 
borrhål, rundkilshål, lyfthål och rem-
mare. På övre plan finns skärvor som 
utgör grund för de två rälsbanorna.

Äldre bana utan slipers och räl, 
igenväxande med sly.

Yngre bana med 10-tal slipers med 
spik men utan räl.

Vagn i trä för järnbanan. Hjul i järn och 
andra järndelar kvar men rostigt. 
Träet i förruttnelse.

Delvis övertäckt av stenskrot från 
annat håll.

Skrotsten grå granitblock, med 
remmare och rundkil samt flytthål.

Wirefäste u-rör. Wire fäst i båda 
ändar, till ID 9.

Ytan ca 3 x2 m stor och 0,4 m hög. 
Stenar 0,05-,5 m stora. Ett block med 
tydligt kilhål (troligen bredkil).

Wirefäste u-rör. Wire fäst i båda 
ändar, till ID 9.

Träbod. Använd som jaktstuga efter 
brottets nedläggning.

Vägen är en del av den gamla skogs-
körvägen som blivit förstärkt fram till 
brottet.
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Bilaga 4. Intervjuer

Ill. 15.  Besiktningsbricka från träkranen, objekt 14. Brickan visar att kranen 
besiktigades 1956 och 1960-1968. Detta utgör också troligen driftstiden för 
stenbrottet.
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Intervju och fältvandring med Bertil Hansson i stenbrott, Kvil-
le 1340, på Hud, Tanums kommun, 2006-04-14.
Bertil Hansson är född 1940 på gården Hud. Han började arbeta 
för Domänverket 1957 med att avverka skog intill stenbrottet. Han 
fick erbjudande om att börja i brottet men avböjde: ”Det var lite 
osäkert med beställningar och jobbet på domänverket var ju säk-
rare”. Han flyttade till Svarteborg 1962 i samband med att han gifte 
sig, 1974 flyttade han tillbaka till gården.
  Det första brottet togs upp på Ottomos mark. Då var det sten för 
grunden till uthusen. Efter kriget kom det en tysk som hette Josef 
Wentsel som började ta ut sten för eget bruk. Det var väl han som 
fick Ottomo att förstå värdet av stenen, säger Bertil. 
 Brottet var i drift från 1958 och fram på sextiotalet. I stenbrottet 
arbetade fyra man. Bertil kommer ihåg namnen på tre av dem: Ab-
rahamsson hette förmannen och kom från Hunnebo. Ytterligare en 
stenhuggare var från Hunnebostrand, men honom kommer Bertil 
inte ihåg namnet på. Däremot att han hade en ny fin Vauxhall som 
ibland fick flyttas bort från brottet när det dammade för mycket, 
och när man sprängde. Sedan var det Tore Karlsson från Svandal, 
hans son är Göte Karlsson som arbetat med stenhuggeriet i Rab-
balshede, och slutligen Sven Pålsson, också från Svandal.
 Dessutom hade de en chaufför som körde stenen åt dem. Han 
hette Månsson och kom från Örn. Bertil berättar om bilen, det var 
en enaxlad Scania. När de lastade riktigt stora stenar, de kunde 
vara upp till fyra-fem ton, så var en sten fullt lass. Vid dessa tunga 
lyft orkade inte kranmotorn med utan då hjälpte de till och ve-
vade med handkraft. Det var bland annat detta Bertil hjälpte till 
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med i brottet. Han fick även testa att kila ut block. ”Då stod Abra-
hamsson intill och lyssnade på klangen när jag slog på kilarna och 
talade om vilken kil som skulle slås härnäst”. Bertil menar att de 
nog inte drev brottet precis hela året men stora delar av året. Hur 
mycket varierade nog med beställningarna.

Ill. 16. Bertil Hansson står i botten av stenbrottet på Hud.
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 I stenbrottet togs enbart råblock ut. I brottet finns idag både en 
träkran och en stålkran. Den sistnämnda har tillkommit efter att 
Bertil flyttade. I den stora brottytan syns att de arbetat med jet-
bränning för att ta ut block. Även detta var något de började med 
efter att Bertil flyttat. Han minns dock att pappan berättade att det 
väsnades när de brände.
 De som arbetade i brottet på Hud hade innan de började driva 
berget här arbetat i det brott som låg på Ottomos ägor. När de 
började där hyste de två från Hunnebo in sig hos Ottomos.
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Intervju med Agneta Stening i hemmet 2006-05-13.
Agneta, född 1954, arbetar som konstnär. Hon bor i Grebbestad och 
är medlem i Konstnärernas kollektivverkstad, Bohuslän (KKV-B) i 
Skärholmen, Gerlesborg. Hon har arbetat med att skulptera i sten 
sedan 1986. Hennes produktion omfattar alltifrån mindre ”inom-
husverk” till stora monumentala utsmyckningar av offentliga rum. 
Just arbetet med gestaltning av offentliga miljöer är intressant, 
säger Agneta. Hon har vidareutbildat sig inom detta bland an-
nat genom en kurs i samarbete med vägverket. I samarbete med 
Vänersborgs kommun har hon utarbetat  ett gestaltningsförslag 
till förnyelse av Brålanda centrum samt tagit fram en plan för att 
vitalisera två av gågatorna i Vänersborgs centrum. Förutom egen 
produktion är hon även verksam pedagog och har undervisat 
såväl skolbarn, amatörer som högskolestudenter i stenbearbet-
ning.
 Sten är ett långsamt material, säger Agneta. Det passar mig. Det 
ger mig och materialet tid att kommunicera under arbetets gång. 
När jag målade gick det så fort, det blev aldrig tid för eftertanke. 
När jag började hugga tänkte jag, detta går aldrig. Jag slog och 
slog men det hände inget! Till slut förstod jag att det gällde att 
hitta ett angreppsätt. Att bara slå hårdare ledde ingen vart, man 
måste gå varligt  fram och söka ett samarbete med stenen. Det 
handlar om att utveckla en känsla för materialet. Jag är inte lika 
duktig som stenhuggarna som genom att känna på strukturen 
kan hitta stenens riktningar. De hade verkligen fingertoppskänsla! 
Men man märker ganska snart när man börja hugga var, på sten-
huggarspråk, svallen, tvären och klyven går. 
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 När vi utbildade oss på KKV-B hade vi stenhuggare som lärare 
för att lära oss hantverkstekniken. De var ofta väldigt tveksamma 
till vad vi ville göra. Vi tyckte ju om att ställa olika tekniker och ytor 
mot varandra. Att låta borr- och kilhål vara kvar, och vara en del av 
skulpturen, tyckte de var fruktansvärt. Idag har vi en fått större för-
ståelse och det är kanske främst genom konstnärerna som sten-
huggarhantverket lever vidare. Det finns en speciell känsla med 
att jobba med granit. Eftersom stenen är så hård får man verkli-
gen ta i. Tjusningen är att verkligen ta ut slagen och komma in i 
huggrytmen. Det kräver dock större block. Skall man arbeta med 
mindre skulpturer arbetar jag hellre i mjukare sten.
 Varg är ett begrepp som betyder att stenen går sönder eller 
spricker oförutsett. Vi talar lite om detta. Agneta menar att det 
nog mest handlar om fokus. När man närmar sig hörnet på blocket 
kommer stenens sammansättning att ändras, man går från svall-
riktning till klyv exempelvis. Den övergången kan vara svår att 
kontrollera. Är man inte uppmärksam och byter angreppsvinkel är 
det lätt hänt att en större bit lossnar än du tänkt dig. Det kan na-
turligtvis bero på sprickor också, det är inte alltid som de är synliga 

Ill. 17. Agneta Stening. Foto: Tommy Carlsson.
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på ytan. För stenhuggaren som jobbade på beställning betydde 
varg ofta att arbetet fick göras om.  Skillnaden för mig som skulp-
tör är att jag kan förändra min idé, kompromissa med materialet.
 Mitt första större utsmyckningsuppdrag var ett sjukhusområde 
i Norrköping som skulle göras om till bostadsområde. Temat var 
hällristningar och jag gjorde en skulpturgrupp samt utformning av 
en portal. Till gruppen, ”Solbåt”, använde jag den grå Evjagraniten 
och den grå Tossenegraniten. Portalens väggar bestod av en ock-
rafärgad betongsten. För att bryta av mot den ville jag ha en riktigt 
kall sten till ”Båt I och II”. Jag frågade då en av stenhuggarna som 
arbetat som lärare på kursen, jag tror han hette Georg Larsson, vad 
han kunde rekommendera. Han föreslog då den blå graniten från 
Hud. Det visade sig att Bröderna Anderssons i Rabbalshede kunde 
leverera den. Nu finns den ju inte längre att få tag i.  
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Utdrag ur intervju med Göte Karlsson, Svandal, 2006-04-19, 
kompletterad vid samtal på Anderssons stenprodukter, 2006-
05-09 samt vid videodokumentation 2006-10-14.
Det var väldigt kallt, det kommer jag ihåg. Jag var alltid så jädra 
kall.
 Här i botten på brottet där vi står där låg det, som en fyrkantig 
klump, med blå granit. Det är i huvudsak den som är bortsprängd, 
kilad, bearbetad och bortkörd av oss. Brottkanten utgörs i hu-
vudsak av en naturlig spricka som gjorde det väldigt lätt att ta ut 

Ill. 18. Göte Karlsson visar på lyftmärkena i ett av blocken i stenbrottet.
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blocken. Det var även naturliga horisontella sprickor, eller bottnar 
som vi kallar dem. Det var väldigt lätt att kila berget, det gick i vin-
kel och bröt inte av som det gör på många andra ställen. På den 
tiden var det viktigt, idag finns det ju andra tekniker som gör att vi 
inte är beroende av kilning på samma sätt. Då, på sextiotalet, fick 
en ju borra in i berget och skjuta loss blocken istället, idag sågar de 
loss dem.
 För att få loss blocken borrade vi först med ett runt borr. Sedan 
hade vi med en annan maskin slagit ner en remmare, som skapade 
två ritsar vilka angav en sprickriktningen och till slut lade vi i kru-
tet och sköt loss blocket. Efter att vi fått loss blocket kilade vi det 
till rätt storlek. Sedan har vi de små hålen här som är för att lyfta 
stenen. Det sitter ett i var ände av stenen och så hade vi en gripklo 
som vi fäste i hålen och så lyfte vi blocket. Det förekommer ju inte 
idag, nu har man hjulastare eller grävmaskiner och lastar med. Det 
var på sextiotalet som hjullastare började komma och ersatte kra-
narna. De underlättade hanteringen väldigt, speciellt med skro-
ten. Det var ju bara att köra bort den med sådan maskin. På det här 
blocket har vi ett svallmärke inristat. Det var för att visa hur stenen 
skulle sågas upp när de skulle göra slipade stenprodukter. 
 De  blocken som ligger kvar i brottet är sådana delar som blivit 
över efter att en beställning levererats. Blocken var ju måttbeställ-
da så efter att vi tagit ut blocken kilades de till rätt storlek och då 
blev det bitar över. Så det är inget fel på stenarna, utan det är stor-
leken som inte passa. De som beställde gjorde det för ett speciellt 
ändamål så det var noga med måtten.
 Mycket av blocken gick på export. Jag är inte helt säker på vad 
stenen användes till men mycket var nog byggnads- eller fasad-
sten. En del gick ju ner till Hunnebostrand där Kullgrens hade egna 
sågar. Det var främst produktion av skivsten för väggfasader.
 Anledningen till att de började bryta här var gnejsen som vi kan 
se här i norra och södra änden av brottet. Sten med ungefär det ut-
seendet skulle användas till stadshuset i Västerås varför de var ute 
och letade efter lämpligt berg. Men den var svårbearbetad här och 
sedan upptäckte de ju att det var en fin blå färg på graniten här, an-
nars hade de nog inte fortsatt här. Jag skulle tro att de började leta 
efter gnejsen i början av femtiotalet. Brottet hemma började de 
nog bearbeta femtio eller femtioett, här började de bryta senare.
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 Jag började arbeta i brottet 1961. Då var jag sexton år. Ja, det 
var inte i detta brottet utan det som låg alldeles intill där jag bor. 
Detta  drevs väl fram till sextiosju vill jag minnas, då var vi här och 
hämtade en del block. Det var alldeles efter att vi satt upp kranen. 
Sedan tog det slut. Det var utför med hela stenindustrin då. Det 
var ju asfalt och betong som gällde och nu är det ju importen.
 Vi bröt i olika brott, här var den blå och så hade vi röd i Hallinden 
och grå ute vid Örn. Så vi åkte ju emellan brotten, några gubbar 
och jag, beroende på beställning. Sedan var jag i Krokstrand några 
år och det sista innan Kullgrens gick i konkurs var jag på Bohus 
Malmön.

Uppe vid det lilla provbrottet, id nr 4, ill 6
Tallarna som växer i brottet bör alltså vara nästan fyrtio år. Det här 
brottet togs upp för de trodde att den blå graniten skulle fortsätta 
här, det var ju tanken med kranen att den skulle räcka hit och ta 
ut med. Men färgen var grå här så de var oandvändbara för det de 
tänkt. Grå sten fanns ju på närmare håll, runt Hunnebostrand, och 
då var det ju kortare transporter och så där.  

Om jetbränning, id nr 3, ill 19
Jetbränning förekom ej i stenbrottet under de perioder som Göte 
var aktiv. Den ränna som finns efter jetbränning i brottet är upp-
tagen i mitten / slutet av sextiotalet. Göte tror att det var när han 
låg i lumpen som detta skedde. Han konstaterar att rännan efter 
jetbränningen är ovanligt smal, det kan bero på att de använt en 
äldre teknik med fotogen och syrgas. Då när vi använde det bräns-
let kom det en bil från Uddevalla med ett paket syrgas som räckte 
ungefär halva dagen sedan fick de åka ner till Uddevalla och fylla 
på mer. Rännan slutar vid en kvartsgång, de kunde troligen inte gå 
igenom den med den här tekniken, säger Göte.

Vid den stora stålkranen, id nr 9, ill 10
Stenbrottet på Hud representerar hur ett stenbrott såg ut på fem-
tiotalet och början av sextiotalet. Kranen som sattes upp på sexti-
otalet var gammal teknik redan då. Det var grävmaskiner och hjul-
lastare som gällde i brotten som det investerades i. Fast bara att 
sätta upp kranen var ju en investering i sig. Stagwiren var helt ny, 
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de kom med rulle wire, ja jag var ju med och satte upp kranen.  Det 
var ju en veckas jobb för en fyra fem man att sätta upp den. Den 
fick lyftas upp bit för bit och sättas ihop på plats. Sedan fick vi ju 
gå runt med talja och spänna upp wiren undan för undan. Det var 
ju ett jäkla jobb egentligen. Det var för att de trodde att de skulle 
fortsätta brytingen av den blå graniten som de gjorde detta. Den 
var uppsatt med tanke på att fortsätta brytningen i den övre och 

Ill. 19. Göte Karlsson och Malin Franzén diskuterar jetbränning vid rännan, 
objekt 3, som är resultatet efter bränningen i berget.
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södra delen av brottet. Vid uppsättningen av kranen började den 
svaja eftersom wirerarna inte var tillräckligt åtdragna. Foten gick 
sönder, och ligger kvar i brottet. De fick göra på det gamla sättet 
och ta upp ett hål i berget istället, det gick ju det med, som Göte 
säger.
 Kranen drevs med en bensinmotor, den var faktiskt helt ny. Den 
var det någon som plockade bort och tog med sig när brottet lades 
ner. Så inte ens den togs tillvara av Kullgrens. Svänga kranen fick 
de göra för hand med en lina fäst i änden av bommen. I toppen på 
kranen fanns det smörjnipplar som behövde regelbunden tillsyn. 
Så det var inget annat att göra än att klättra upp och smörja. Det 
var ju inga säkerhetsanordningar för det på den tiden. Vad jag vet 
är det dock ingen som råkat illa ut. 
 Den kontroll som utfördes var en besiktning av kranen varje år. 
Då kontrollerade de wire och broms så att den klarade att brom-
sa det den var besiktigad till att lyfta. På besiktningsbrickan till 
kranen finns det bara en utförd besiktning, det var 1927. Vidare 
framgår det att kranen fick lyfta 3500 kg. Göte tror att det nog 
stämmer med vikten och att kranen aldrig blivit besiktigad efter 
uppsättningen eftersom den faktiskt inte användes, möjligen med 
undantag av  blockupplaget från provbrottet. Att kranen inte var 
besiktigad för mer än 3,5 ton var ju inget problem i de äldre brot-
ten eftersom blocken som togs ut inte var större än så. Det fanns ju 
inte bilar som kunde ta större laster än på sin höjd fyra, fem ton.

Vid den lilla träkranen, id nr 14, ill 21
Besiktningsbrickan visar att den ställdes upp 1956 men nästa be-
siktning var inte förrän 1960. Det visar troligen, menar Göte, att 
brottet inte var i bruk i mellantiden, sedan besiktigades den varje 
år fram till och med 1968. Vilket nog stämmer väl överens med när 
brottet lades ner. 
 Kranen drevs med tryckluft samt handvev, för att lossa spärrar 
men även för att hjälpa till vid större last. Även denna kran hade 
smörjställe i toppen. Det var enda kranen i brottet till en början.
Kranen användes även för att lyfta undan skrotstenen. Här var det 
inte ett stort problem. Ofta kunde det vara runt 90% som blev 
skrot, i detta brottet var det mycket mindre procent skrot. Kanske 
så lite som 50%. Från kranen lades rälsbitar, i tremetersbitar, allt-
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Ill. 20. Stagfäste, objekt 7, för järnkranen. Delar av provbrottet syns även i 
bildens främre del.
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eftersom högen växte. Trallan ligger kvar i änden på ena spåret. I 
trallan finns det en vajer fäst som fungerade som broms. Eventu-
ellt använde vi kranen för att dra tillbaka den också, kommer inte 
ihåg det riktigt. 
 Kullgrensbolaget var inte snara till att investera. Mot slutet var 
det ju ekonomisk kris och det skulle sparas och sparas. Hade det 
varit drivet på ett annat sätt är jag övertygad om att det hade varit 
kvar idag. Kooperativa hade en annan inställning och moderni-
serade hela tiden. När jag började i Evja, cirka 1971-72, hade de 
visserligen kranar men också hjullastare och betydligt modernare 
grejor. Det var ju helt klart ett steg uppåt i utveckligen. De hade en 
mobilkran också som de kunde flytta runt i brottet och det var ju 
bra.

Vid tryckluftsledningen, id nr 11-13, ill 1
Tryckluften drev borrar, maskiner och kranar. Det var en huvudled-
ning och sedan slangar i de olika uttagen. Det stod en transporta-
bel kompressor här. Vi var ju här tillfälligt, vi flyttade mellan brot-
ten, och tog med slangar och kompressor, borrar och trycklufts-
motorn. Vi var ett ambulerande arbetslag som tog ut olika sten ef-
ter beställning i Hallinden, Krokstrand, Svandal, Örn, förutom här 
på Hud. Vi var det enda laget som jobbade på det sättet, vi var inte 
alltid hela laget på samma ställe, ofta kunde det bara vara farsan 
och jag här. Det var ju inget handarbete eftersom vi tog ut block. 
Borrarna var naturligtvis handhållna. Borrarna var värst i och med 
att de bullrade och dammade och skakade. Jag har väl klarat mig 
bra får jag säga. I och med att vi jobbade utomhus var det inte så 
stort problem med damm.

Blev stenhuggare genom sin far
Stenhuggarna bodde hos min farbror och drev ett brott på hans 
ägor. Farsan hade sprängt för en väg hemmavid och kontaktade 
dem. Så de tog upp ett brott där och då började farsan jobba i det, 
vi hade ju bara en liten gård så det var ju bra att få in lite pengar. 
Efter ett tag var det bara jag och farsan som jobbade i det brottet. 
Jag började 1961 som sextonåring. Det var ju bra med att ha nära 
till arbetet. Farsan var bonde men hade jobbat en del på vägbyg-
gen och kunde spränga. Han höll väl på fram till i mitten av sextio-
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Ill. 21. De båda kranarna i stenbrottet, foto mot sydost.
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Ill. 22. Göte Karlsson.

talet. Han fick dåligt hjärta på slutet så han slutade att jobba strax 
efter sextio. Jag lärde mig arbetet av honom, och sedan har en ju 
lärt sig efterhand på de olika ställen en varit på...



Bilaga 5. Karta







Ingegerd Johansson
Stig Swedberg

Kulturhistoriska rapporter 11
issn 1652-1897   isbn 978-91-85249-05-3KULTUR

KOOPERATIV

RIO

K
U

LT
U

R
H

IS
T

O
R

IA

Stenbrottet på Hud

Stenbrottet på H
ud 

Ingegerd Johansson och Stig Sw
edberg

Ljuden från E6:an strax öster om och nedanför oss tränger sig på. Bruset finns där hela 
tiden. I stenbrottet finns kraftiga björkar som har behövt årtionden för att växa till sin nu-
varande storlek, det var alltså länge sedan arbetet pågick. Jag hör berättelserna om den 
blå stenen, som nästan bara fanns här. Så länge den var brytbar var brottet lönsamt. 
 Snart ska motorvägen svepa fram här och utplåna de sista spåren. Om några år finns 
ingenting kvar. Vi måste hjälpas åt att bevara historien. Samla så mycket information 
som möjligt, göra den lättillgänglig och intressant. Lukterna och ljuden kan vi inte be-
vara, men de materiella lämningarna kan vi avbilda och berättelserna kan vi nedteckna. 
 I denna rapport finns en dokumentation av stenbrottet på Hud, utdrag ur de inter-
vjuer som gjordes och en videodokumentation med Göte Karlsson som berättare.




