Denna text är tänkt att användas vid en vandring på plats i
Grönemad vid 10 olika stationer, men kan givetvis läsas och
genomföras bara i tanken.
På sista sidan finns en karta över de olika stationernas lägen.

VÅRT GRÖNEMAD GENOM TIDERNA
En historisk vandring från havsstranden till torpet Grönemad
Station 1

Vid Kullgrenbryggans landfäste

År 1658

Välkommen till Ulmekärr!
Vi hör nu till Ulmekärrs gård, belägen borta vid vägen till Havstenssund, mitt emot den
forntida labyrinten.
Vi befinner oss i Sverige, har just blivit svenskar, inte längre norrmän eller danskar,
genom freden i Roskilde 1658.
En av de stora sillperioderna (1658 – 1680) har just inletts. Folk inifrån landet slår sig
ner som s.k. strandsittare utan egen mark, och bygger sig enkla boningar, bl.a. på
Bastholmen och Källareholmen.
Se vid pilen på bilden! Här finns idag rester av s.k. tomtningar i form av grundstenar.

Visste du att Källareholmen kommer av det norska ordet för strandskata, tjeld?
Alltså egentligen ”Tjeldholmen”.
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År 1694

Detta är den äldsta karta som vi känner till över vårt område.
Den är från år 1694 över kronohemmanet Ulmekärrs ägor och visar bäcken som rinner
från Ulmekärrsmyren ner till havet. Den visar också den halvvägs belägna
Ulmekärrsdammen. Mer därom senare på vandringen.
På en annan karta från samma år har vi den första kända boplatsen här, en s.k.
backstuga, utsatt på den övre delen av nuvarande Malis väg.
En backstuga var ofta bara en enkel boning inbyggd i backen i en slänt.
En gammal karta visar även att Ulmekärrs gård hade en väg som gick ner till ”hafvet”
och Ulmekärrs brygga. Det är den raka stenbrygga som än idag ligger strax söder om
Everts Sjöbod. Den bryggan fanns alltså redan på 1600-talet!

År 1742

Peter Kalm, Linnés lärjunge, reste här i trakten i augusti detta år, och konstaterade att
”skog var alldeles ingen, bara skallota berg och hedar bevuxna allenast med ljung och
helt små och lurvige enebuskar”.
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År 1797

Vid jordreformen Storskiftet förlorade Ulmekärrs gård all den mark som idag utgör
Grönemad till Kuserödsgårdarna. T.o.m. den stora Ulmekärrsmyren fick byta namn till
Kuserödsmyren – trots att den låg nära Ulmekärrs gård och långt från Kuseröd. De olika
gårdarna, ”Kråssekiär (a), Vestra Kusseröd (b), Östra Kusseröd (c), Ullmekier (d),
Gissleröd (f) och Södra Edsvik (e), fick myren uppdelad (se kartan!). Den innehöll torv
som då var en viktig värmekälla i de eljest kalhuggna nejderna vid denna tid. Även på
denna karta kan du se den bildade dammen som en liten ring i bäcken som rinner till
havet.
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År 1838

Genom Laga skifte detta år fick utmarkerna till Kuserödsgårdarna en annan fördelning.
Kuseröd Västergård fick den sydligaste delen av Grönemad och Kuseröd Östergård fick
en nordligare del. Gränsen går över Sandbacken snett ner till småbåtshamnen.

År 1843

På en generalstabskarta från detta år visar att då fanns ännu ingen väg från Grebbestad
till Grönemad. Däremot till Krossekärr. Fortfarande finns en damm utritad till höger om
djupsiffran 7.
Till Grönemad fick man nog ta sig via Kuseröd och Krossekärr då.
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År 1871

Enligt denna planeringskarta skulle ”Den stora Bergslagsbanan” från Falun, eller
”Jernvägen mellan Falun och Grebbestad – Krossekärr” ha sin ändstation i Grönemad
och Grebbestad. Vår kustremsa skulle förvandlas till en stor djuphamn.
Enligt den ursprungliga planen skulle järnvägen dras ner till havet i just Grönemad för att
hamnanläggningar skulle kunna byggas på ömse sidor innanför Bastholmen och
Källareholmen. Hela järnvägen var 1871 kostnadsberäknad till 28 miljoner!
1885 års landsting tillsatte en ”jernvägskommitté”, som skulle dra en ”jernvägslinje” från
Norra Litzleby till Grönemad, 6 km lång, till en kostnad av 364 400 kr.
Fortfarande år 1890 fanns en ifrågasatt järnväg planerad ner till Grönemad. Men den
tänkta banan kom i stället att sluta i Göteborg. Som väl var.
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År 1890

På 1840-talet hade en köpman från Uddevalla, C A Kullgren, köpt hela Bohus Malmön
och börjat att bryta sten där. Samma företag - och även andra - hade i slutet på 1800talet också börjat bryta granit i Grönemads berg, mestadels i form av småbrott, då man
planlöst sökte de bästa ställena för att klyva stenen till gatsten, s.k. knott.

De färdiga stenarna kördes ner med häst och vagn till den brygga, som än idag kallas
Kullgren-bryggan, lades upp i stora högar (se bild nedan) för att transporteras vidare
med ångfartyg ut i världen. Där du idag ser Grönemads vimpel vaja, fanns en av
angöringspunkterna för de stora båtarna. Flaggstången är fäst vid stenen. Sittstenen i
denna sittgrupp är den andra angöringspollaren som tidigare stod söder om bryggan.

År 1904

Nu börjar Grönemad industrialiseras.
Edvard Eliassons sillsalteri och
lådfabrik uppförs 1904 – nuvarande
Everts Sjöbod, den stora gula
boden söder om Kullgrenbryggan.
Det var en anläggning med två
sågbord med vinden som energikälla.
När det blåste, sågade man och
gjorde fisklådor, när det var lugnt,
fiskade man.
Om man studerar fotot med
vindmöllan noga, ser man i
bakgrunden de stora upplagen
med gatsten vid Kullgrenbryggan.
Först 1919 skaffade man en
råoljemotor som drev sågarna.
Sågborden finns ännu kvar på
övervåningen i Everts Sjöbod.
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År 1911

Då upprättas ett arrendekontrakt på Kuseröd Västergårds utmarker, det som vi nu kallar
Sa’n (Sanden), och en byggnad i ett plan uppförs där för att tillverka cementvaror enligt
annonsen. Man körde sand ner till fabriken och blandade cementen helt för hand.
Först 1930 installerar man ”det elektriska”.
Fabriken drivs av en ”rörläggare
och dikningsförman” (så står det
t.o.m. på hans gravsten), Gustaf
Karlsson, som lyckades förmå
landshövdingen att döpa om
Grönemad till Ulmekärrsand för
att anknyta bättre till hans
verksamhet.
Det senare namnet har envist
bitit sig fast vid många kartor, t.o.m. på kommunens kartor över Grönemad än idag.

År 1919

En grosshandlare från Göteborg köper 5 000 m² mark norr om Kullgrenbryggan – där
idag de gula byggnaderna ligger - och bygger där en konservfabrik som kommer att
drivas av Hugo Nilsson, bror till Edvard Nilsson som startat en konservfabrik i
Grebbestad 1870.

Tillverkningen av gaffelbitar av sill och ostronansjovis i Grönemad upphör dock redan
1926. Med norska ägare startar man åter med räka och sardiner i början på 1930-talet.
1938 arbetar där 65 kvinnor med rensning av räkor för export till England.
Under andra världskriget 1939 - 1945 ligger all verksamhet nere.
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År 1944

Hällers i Smögen övertar och bygger ut fabriken väsentligt.

Nu startar produktionen av handskalade räkor, men man har svårt att hitta arbetskraft,
tvingas att hämta långt ifrån med en gammal tidig trettiotals-buss och först under en
presenning på ett lastbilsflak (säkerhet?), senare i en lös hytt på flaket.

Även sill och rökta sardiner lades in på burk här. All produktion upphör på 1950-talet
och kommunen övertar lokalerna.
1971 brinner hela anläggningen ner, sedan Tanums Plastfabrik har tillverkat roddbåtar,
blomlådor och multrumstoaletter där.
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År 1928

Detta år startar Aron Johansson i Grönemad med sina tre söner en karosserifabrik i
södra hörnet av Sandbacken, tre byggnader om totalt 600 m². De köper chassin med
motorer och tillverkar karosserna, dvs. hytter, skärmar och flak till lastbilar och bussar,
bl a. för Volvo.
Enligt Volvos egen historik
levererades deras första
lastbilschassi till just
Grönemad!

Femton grönemadsbor arbetar där, när hela fabriken brinner ner i juni 1931.
Då hade man ett avtal om leverans av 70 lastbilar från Volvo. Samma år börjar man
dock bygga en ny fabrik, nu uppe på cementvarufabriken i form av ytterligare två
våningar.

På ett vykort från 1931 kan man se den nedbrunna fabriken i vänstra kanten, och hur
man just har rest takstolarna till den nya karosserifabriken borta till höger.
Lägg också märke till Grönemads droska / taxibil som tankar bensin utanför Grönemads
då enda affär.
Året efter byggs öster om fabriken även en ny lackeringsverkstad. Det var ju den som
var orsaken till eldsvådan. Samma år som tillverkningen startar igen, kommer den stora
Kreuger-kraschen med stor depression som följd i landet. Ingen vågar längre beställa
nya bilar. Fabriken tvingas i konkurs och all tillverkning upphör 1933.
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Hela anläggningen får småningom kommunal ägo och skiftande verksamheter under
många år, snickeri, båtbyggeri, lådfabrik, militärförråd, tankställe för marinens
helikoptrar, teaterföreställningar och planer på lägenhetshotell och sjöanknuten
restaurang.
Åren går och byggnaden förfaller alltmer. Av säkerhetsskäl måste hela fabriken
omgärdas med ett högt skyddsstaket. Grönemads skamfläck rivs slutligen 1990.

Den separata lackeringsverkstaden kom under 1938 - 1939 att inhysa Pensionat
Grönemad, där de första sommargästerna kunde äta sina middagar, medan Grönemads
husägare upplät en del av sina hus för boende.
Under krigsåret 1941 var Sandbacken och Sa’n fyllda av militärtält. Då hade man
marketenteri, dvs. kafé och matservering för militärerna här. Efter kriget fungerade huset
som samlings- och festlokal. Slutar som bilverkstad för rallybilar och rivs 2010.
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Station 2

Dubbelgrindarna till fårhagen

Här fanns infarten till den stora cementvarufabriken. Närmast fanns en bostadslänga på
övervåningen, i källarplanet cementvarutillverkningen. I mellandelen fanns kontorslokaler, medan de två översta våningarna var verkstäder där det byggdes ekor och
motorsnäckor under kriget. Bl.a. köpte en aktiv nazistsympatisör, Carl Göran Edquist,
”Mutte” kallad, en av de nybyggda motorbåtarna och stack till Norge med den.
Ännu idag kan du se var lackeringsverkstaden låg. Det sticker upp en kabel där.

Station 3

Lambs väg 7

År 1902

Hit flyttade f.d. indelta soldaten Karl Martin Karlström
från soldattorpet Svennebo vid Gata, när
indelningsverket upphörde 1901.
Han hade då tjänstgjort som soldat från 1881 till
1902 och fött upp sju barn i det lilla torpet. Karlström
dömdes till två dagars vaktarrest 1892 för att han
olovligen använt kronan persedlar!
Här skapade han sig ett nytt hem i ett hus från 1892
och arbetade som skomakare fram till 1939.
Han väckte viss uppmärksamhet med sin
kristallmottagare, en tidig slags radio på vilken han
kunde lyssna på bl.a. ”vaer-meldingen”. Vid en
stenstolpe i nordöstra hörnet av tomten fanns en
mast med antenn som förstärkte signalen.

Om du vänder dig om här och blickar ut över ”fårhagen”, kan du än idag se hur man
tagit sand till tillverkningen av cementprodukter i fabriken. Man lade ut antingen långa
metallband som man körde med skottkärra på, eller lade ut lätt flyttbar, smal räls som
vagnar kunde köras på, en s.k. décauvillebana. Tyvärr var inte sanden helt ren, vilket
förorsakade kvalitetsproblem och en nystart på 1950-talet blev inte långvarig.
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Station 4

Lambs väg 5

År 1866

Örlogsflottan hade också sina indelta soldater, men de kallades båtsmän.
Nr 143 August Lamb hörde till Stora Oppen Nordgårds rote från 1860, men den saknade
båtmanstorp, så Lamb fick själv bygga sig ett hus mot ersättning.
Huset byggdes här i Grönemad, och där bodde han och hustrun Charlotta. Fem barn
föds här. År 1866 står det skrivet i takstocken på det hus som ännu i dag finns kvar,
dock tillbyggt i omgångar.

Lamb tjänstgjorde i Bohusläns 1:a båtmanskompani i Karlskrona som
”kanonkommendör med arvode” fram till 1870, då han begär ”afsked” och blir
”permitterad till in- och utrikessjöfart”.
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Station 5

Brevlåderaden vid Sandbacken

I södra hörnet på Sandbacken, vid det s.k. funkishuset, (pil 1) låg den 1931 nerbrunna
karosserifabriken.
Vid pil 2 finns två forngravar, s.k. stenpackningar med en kantkedja av stenar, troligen
från en brandgrav från järnåldern (500 f.Kr. - 500 e.Kr.).
Det lilla huset vid pil 3 var Glasmagasinet. Där såldes glas och porslin.
Mitt emot Glasmagasinet, på gården bakom huset vid pil 4, finns ytterligare ett hus.
Där låg Bergstedts, Grönemads speceri- och diverseaffär, från mitten på 1920-talet fram
till 1934.
Det grå huset i vägkorset
(pil 5) var garage för
Grönemads droska
- det hette så förr som William Paulsson
körde.
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Station 6

Garagevillan vid skvaltkvarnen, Grönemadsvägen 53
En liten väg leder ner

16-1800-tal

Redan på kartorna från 1694, 1797 och 1843 (se
sidorna 2 - 4) finns en uppdämd damm utritad
längs den bäck som rinner från Ulmekärrs- /
Kuserödsmyren ner till havet i Grönemad. Mellan
de två bergsryggarna byggde man en fördämning
som nederbördsrik vår och höst bildade
Ulmekärrsdammen (senare kallad bara Dammen) i
det sanka området öster därom. Här hade
Ulmekärrs gård en enkel skvaltkvarn, ”Ulmekärrs
Qvarn”, som man kunde mala sin säd på.
Väderkvarnar hade man ännu ej kunskaper att
bygga.

År 1929

Detta år lät sjökapten Albert Rönne bygga ett av de två första sommarhusen i
Grönemad, en ny företeelse.
Albert Rönne var bosatt i Göteborg och vistades här bara på ledig tid i land.
Han var befälhavare på lastfartyget S/S Flandria, det första svenska handelsfartyget
som torpederades av en tysk ubåt i Nordsjön 1940. Alla ombord omkom.
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Station 7

Karis väg / Grönemadsvägen

År 1930

Bakom Månekulleberget uppfördes omkring 1930 en grupp likartade hus, som kom att
kallas för ”negerbyn” för att de var alla i början klädda med svart papp. Det nya området
här kallades också ”Framme i Grönemad” till skillnad mot ”Nere på Sa’n”.
Karis väg ledde till det sanka området vid Dammen. Kari, som gav vägen dess namn,
bodde på torpen Dammen här kring förra sekelskiftet. Torpet finns inte kvar.

År 1929

Det andra fritidshuset i Grönemad, Solbacken (pil 1), ligger här i korsningen. Det var en
göteborgare med ursprung i Grönemad, som lät bygga huset till sin son Erik och hans
hustru Astrid. Idag är huset skänkt av konstnären Lennart Didoff till Grebbestads
Folkhögskola.

År 1934

Thomas Thomasson med fru, båda från Skee, hade bott i USA i början på 1930-talet,
men återvänt och köpt huset på Karis väg 1. Där öppnade de 1934 Thomassons
Speceri- och Diverseaffär (pil 2), med stövlar och andra varor som hängde i taket.
Mjölkbod tillkom senare i källaren. Affären lades ned 1963.

1902-1974

På Grönemadsvägen 41 (Karlsro, pil 3) bodde en legendarisk skeppare och fiskare, Karl
Karlsson, allmänt känd under namnet ”Kalle i Stenmal’n”.
Han var en synnerligen befaren
sjöman, skeppare och delägare i
många tvåmastade kuttrar under
1920- och 30-talen.
Efter fraktepoken blev han en
känd fiskare i sin motorsnäcka.
Slutade sitt liv vid en makrillvad.
Arne Grönemo, som haft välkänd
elfirma i Grebbestad, var son till
Kalle.
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Station 8

Grönemadsvägen /Frans väg

1759-1640

På gården som ses i bakgrunden fanns den första fasta inbyggaren i Grönemad,
lotsdrängen och sedermera kronolotsen på Väderöarna, Andreas Andersson. Man kan
än idag på husgrunden se storleken på det ursprungliga huset som uppfördes ca 1810.
Hans ättlingar skulle komma att befolka Grönemad i stor utsträckning i fortsättningen.
Huset vid pil 1 var ursprungligen en backstuga till gården. Den siste grönemadsbon,
som bodde här, var Johan, vars stora hobby var att konstruera korsord. Han var flitigt
representerad i bl.a. tidningen Kvällsstunden.

År 1878

Huset mitt över vägen (pil 2) flyttades hit stock för stock från Vinbäck, söder om
Tanumshede. Här bosätter sig ”båtskeppare” Frans Karlsson, som nu ville ta det nya
familjenamnet Vinberg för att visa varifrån han kom, men det var redan upptaget.
Med hjälp av ett ”e” blev det Vineberg.
Marken hade hans far tidigare köpt för 675 kr samt ”en årlig afgift på En krona”.
Frans har fått ge namn åt vägen som går härifrån söderut. Den gick dock ursprungligen
nedanför berget och slutade i Krossekärr. Det var denna väg som förr ledde till
Grebbestad via Krossekärr och Kuserödsgårdarna. Vägen skulle enligt bestämmelse
vara 9 alnar bred inklusive diken, dvs. ca 5 m.
Frans röda ladugård finns alltjämt kvar i hörnet Grönemadsvägen – Frans Väg.
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Station 9

Stallet, ravinen en bit in på stigen mittemot Frans Väg 6.

År 1941

Under detta krigsår var Grönemad fyllt med soldater förlagda i 20-mannatält på
Sandbacken, medan deras officerare var inhysta hos grönemadsborna. Hästarna var
stallade i den djupa ravin som här leder upp till berget.

Station 10

Torpet Grönemad, Frans väg 8

1857-1865

Här bodde ”Simmes Martin”, Martins Simon, i torpet Grönemad, en annan backstuga
till kronolotsen Andreas Anderssons gård. Torpet revs i början på 1940-talet. Endast en
fin, fyrkantig sten i markplanet minner om platsen.
Fältet här utanför var en del av Vemyren, ett tidigare sankt område som numer är
utdikat.

Epilog
Vi kan sluta oss till att namnet Grönemad inte är de sandiga backarna ner mot havet,
utan de tidvis sanka gräsmarkerna som sträckte sig från Dammen och hit till Torpet
Grönemad. Så nu vet vi det!
Grönemad har, som du nu märkt, gått från att i början bara ha varit öde kalhuggna
områden till att bli en intensiv industriort kring förra sekelskiftet, till idag en populär och
eftertraktad plats för boende, rekreation och bad.
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Karta över de olika stationerna:

Denna historiska vandring har skapats av Jörgen Wickström
med assistans av Kjell Karlson för Grönemads Samhällsförening.

Alla är välkomna som medlemmar i Grönemads Samhällsförening!
Genom att bli medlemmar så är ni med och hjälper oss att bevaka
Grönemads intressen och att anordna trevliga aktiviteter.
Mer information på www.gronemad.se
November 2021
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