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Bild 5. Ett huggmärke visar att stenen är spräckt med hjälp 
av människohand. Det avlånga huggmärket visar att stenen är 
bearbetad innan tryckluftsmaskiner kom i bruk. Då är märket 
runt. Naturligt spricker stenen av frostsprängning.

Bild 3. Stenen är inte lämplig för råämne till gatssten s k knott. 
Berget spricker diagonalt och fyrkantiga block är inte möjliga att 
få ut. 

Bild 4. Huggmärken från sidan. Spåren finns på blockens sidor. 
När de är så här breda så är tiden för bearbetning troligen innan 
1920-talet. 
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påverkade av stenbrytning som inte ingår i undersökningsområdet.

2.2 Områden för upplag av skrotsten
Vid stenbrotten har man klyvt eller sprängt bort delar av berget 
för att få fram råämnen som är lämpliga för bearbetning. Det 
skapas mängder av stenblock som kasseras och dessa lämnas intill 
brytplatsen. Avståndet är olika beroende på hur stenbrytningen 
fortsatt.  I den södra delen har brotten utförts i olika nivåer 
och man har fått två lite större områden med skrotsten som 
terrassserats. Dessa syns på bild 11. De högst liggande småbrotten 
har man knappt utnyttjat och de stenar som brytits ligger kvar 
intill brottet. Se framsidans bild. I den södra delen finns flera 
områden med mycket högt upplagd skrotsten. Troligen är de allra 
sydligaste området och det västligaste området uppstaplat när 
man byggt vägar och hus under senare delen av 1900-talet. Dessa 
formationer har inte sitt ursprung från stenbrytningen. 

2.3 Områden för bearbetning 
Vid småbrott har stenhuggaren fått stå för hela produktionskedjan. 
Invid brotten har man finputsat råämnena och därefter klyvit 
stenen till produkter som gatsten och kantssten. Det finns 

var lämpliga att bryta medan de brytplatser med bra sten är helt 
uttagna och bara lämnat skrotsten efter sig.
Man kan se rester av bearbetningen, huggning till gatsten 
mm. , där det ansamlats flisor och småbitar av sten.  Se bild 5. 
Kompanier köpte in stenen och hanteringen skedde manuellt. 
Transporten skedde med häst och vagn under 1800-talets slut 
men även under 1900-talet. Ibland anlades spårområden för att 
köra tunga transporter på rls men det finns inte spår av detta i 
undersökningsområdet. När det lutar så mycket som det gör är 
troligen hästtransport det troligaste. Se vägen på bild . Fördelen 
med detta stenbrottsområde i Väjern är den korta vägen ner till 
hamnen.   

1.5 Delområden

En översiktskarta med de av stenbearbetning påverkade 
naturområdena  finns på bild 1. På samma karta är markerat 
fotopunkter. Områdena har delats in på följande sätt: ytliga 
stenbrott, djupare stenbrott, bearbetningsplats, transportväg och 
upplag av skrotsten.

2 BESKRIVNING AV DELOMRÅDEN

2.1 Områden för brytning 
I området har noterats de förekomster av stenbrytning som tidigare 
beskrivits. Platserna har noterats på kartbilden. (bild 9.). På de 
högre liggande delarna av bergen ser man flera ytliga småbrott som 
lämnats orörda efter att man konstaterat att stenen var av sämre 
kvalitet.  På de lägre delarna kan man se större brott som har 
upp till två meter höga kanter. Troligen har brytningen skett helt 
manuellt med en mindre mobil kran. Inga infästningar har hittats 
för större kranar. Med tanke på läget i området så är det troligt att 
man här har varit på gränsen till brytområdet. Områdets utsatta 
väderläge gör också att man troligen arbetade i brott närmare 
hamnen och lägre ned. Det finns ju stora områden nedanför som är 
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Bild 8. Område där stenhuggaren bearbetat råämnet. Det 
kännetecknas av den myckenhet med stenflisor och småskravel 
som samlats kring några större stenblock som fungerat som 
arbetsbänk. Vid brytningsplatsen saknas helt småsten.

Bild 6. Den gamla vägen reser sig tydligt bland stenresterna efter brytningen. Den höga lutningen kunde användas med häst- och vagn. 
Troligen gjordes vägen till det mindre brott som idag växer igen. Lövslyn som ses på bilden växer nere i brottet. 

Bild 7. Vägen har inte brukats på mycket länge men man ser 
tydligt hur den leder vidare ner mot samhället och hamnen.

tydliga lämningar efter bearbetningsplatser i området. Bredvid 
de översta stenbrotten syns rester av småskravel, flisor av granit. 
Platserna för de lägre liggande brotten har använts under en 
längre period och restmaterial från bearbetningen har blivit 
stora högar. Historiskt så är det troligt att dessa användes fram 
till första världskriget eller till storstrejken 1909. Det finns inte 
några spår av att nyare maskiner har använts. De långhål som 
finns är ovala och har gjorts manuellt genom att en stenhuggare 
hållit stålet och vridit det medan en annan stenhuggare har slagit 
på stålet med en slägga. Det finns två dokumenterade platser 

för bearbetning inom området. Det förefaller sannolikt att 
bearbetningen har förekommit på annan plats , mer skyddad och 
nära utskeppningsplatsen.

2.4 Transportvägar
Det tydligaste tecknet för en besökare på platsen att avläsa är de 
vägar som anlagts för att frakta ner stenen. Man har med skrotsten 
byggt två vallar och fyllt däremellan så att det går att dra en tungt 
lastad kärra nerför berget. Farvägen har gått på plana hällar där 






