5.2

H2 – Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet.
Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer vägen och från dagens
centrumkryss, uppför backen, upp till Folkets hus så är byggnaderna från 1800-talet till 1930talet, undantag tvärgatan som går upp till Kvarnberget där det ligger nyare bebyggelse. Efter
Folkets hus ligger en samling med 1950-talshus och några äldre. I andra änden av vägen
ligger områden med 1990-tals bebyggelse.
Kvarnberget har fått sitt namn pga den kvarnverksamhet som tidigare fanns på berget från
mitten av 1800-talet till 1915/16. Två stycken väderkvarnar stod mitt upp på berget. Det har
också varit ett flertal stenbrott i berget. Ett mitt uppe på, ett på västra sidan där ett villaområde
idag är uppbyggt och några mindre på östra sidan berget med uppfart via Mörbacka4.
Stenindustrin uppkom i samband med industrialiseringen i Europa i mitten av 1800-talet och
avtog när asfalten blev vanlig på 1950-talet. Stenhuggarna kom ofta långväga ifrån, främst
från Halland, Skåne, Blekinge och Småland och hyrde in sig eller byggde egna hus. De förde
med sig nya idéer och blev ofta lite utstötta från resten av samhället eftersom de i regel
tjänade mycket mer pengar än fiskarna. De bildade fackföreningar, nykterhetsorganisationer
och byggde egna Folkets hus. Det Folkets hus som ligger på Gamla vägen byggdes 19085.
Stenbrottens lastageplats var på Udden där de sista stora gatstenslagren försvann i början av
1950-talet.

Bild nr 4. Folkskolan, Uddens skola, fotot taget omkring sekelskiftet1900. Skolhuset byggdes på 1870-talet.
Fotopunkt A

Bild nr 5. Del av foto på Folkets Hus 1970.
Fotopunkt B.

Bild nr 6. Torpet Halla 1950-talet. Nuvarande
fastighet Hamburgsund 3:169 som ligger andra
huset nerifrån i Lisabacken (dvs backen ner
mot centrum på Gamla vägen). Fotopunkt C.
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Kvarnberget sett från fotbollsplan

Lisabacken (Gamla vägen) Foto: G. Rasmusson, 2003

Gamla vägen efter Folkets Hus.
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Hamburgsund 3:169, Gamla vägen 4

Hamburgsund 3:47, Gamla vägen 7

Hamburgsund 3:46, Gamla vägen 11

Folket Hus Hamburgsund 3:22
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Hamburgsund 13:15
Gunnebovägen 2
Huset ligger på Kvarnberget. Enkelstuga
med brutet, valmat tak, glasveranda åt
väster med färgade glasrutor i överkant.
Tillbyggnad åt öster i vinkel mot huset.
Kulturhistorisk bedömning:II

Hamburgsund 3:13
Gamla vägen 10 (Sandklovan,
Bastins hus i folkmun)
Litet korsplanehus byggt 1897 med
parställda fönster (storlek 8x12) på södra
långsidan. Alla fönster utom ett är
originalfönster. Enkupiga röda
tegelpannor på taket. Skorstenen är för
närvarande nedtagen men murstocken
finns kvar. Farstu vid ingången med
speciella fönster och pardörr. Ljusgul
träpanel med locklist samt gröna foder,
hörnlister och ljusgula fönsterbågar.
Enligt ägarna är de mycket lika
originalfärgerna, det gula var något
ljusare. Timmerstomme i första
våningen, gavlarna har bara
brädklädseln. Loftet ej inrett. Den första
husägarinnan som är mormor till dagens
ägare hyrde ut de bägge kamrarna till
stenhuggare. Interiören är välbevarad.
Kulturhistorisk bedömning: I

Hamburgsund 3:62
Gamla vägen 16
Huset är byggt 1914 av en stenhuggare
som själv högg stenarna till grunden.
Huset är välbevarat förutom taket som
har fått plåtisol istället för tegelpannor
och verandan som revs 2006 men
byggdes upp i exakt samma utseende.
Gul liggande spontad träpanel på första
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våningen, stående med spetsar på andra.
Vita fönsterfoder, bågar och vindskivor.
Kulturhistorisk bedömning: I-II

Hamburgsund 3:16
Mörbackavägen
Stenhuggarbostad belägen på östra sidan
Kvarnberget. En förlängd enkelstuga
med tillbyggd farstu och utdragen
frontespis. Tillbyggnad på baksidan,
västerut med plåtbelagt pulpettak.
Granitgrund. Belägen strax öster om
Kvarnberget där det funnits tre stenbrott.
Kulturhistorisk bedömning: II

Hamburgsund 13:4
Mörbackavägen
Ett korsplanehus med källare byggt av en
stenhuggare från Blekinge. Parställda fönster på
östra långsidan. Tillbyggd farstu på baksidan,
mot väster. Kluven granitsten i grunden, troligen
en gång lagd med kalkbruk men lagad med
cement. Äldre fönster med enkelglas, två-lufts
med spröjs. Enbart liggande röd träpanel,
fotbräda. Huset har tidigare varit ljusgult.
Fönsterfoder bruna, delvis övermålade med rött
på vissa ställen, fönsterbågarna ljusgula.
Enkupiga tegelpannor på taket. På tomten finns
även en sk källarvind (se nedre bilden) och ett
flertal fruktträd. Ej bebott. Behov av renovering.
Kulturhistorisk bedömning: II
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Hamburgsund 3:54
Myrvägen
Enkelstuga med tillbyggd farstu och utdragen
frontespis åt norr. Huset ligger vid nuvarande
huvudvägen genom Hamburgsund. Tidigare var
det vägen som gick till Ejgde, norr om samhället.
Tvåluftsfönster med spröjs. Gul träpanel med
locklist. Vita fönsterfoder och bågar samt vita
vindskivor och hörnbräder. Putsad granitgrund.
Tvåkupiga tegelpannor.
Kulturhistorisk bedömning: III
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