
Inledning 

I området kring Uthammar finns en mängd spår från olika tidsåldrar. De tydligaste är 
från sekelskiftet då den röda Uthammargraniten bröts. Denna bildades under de 
vulkanutbrott som inträffade för ca 900 miljoner år sedan. Ett annat, och betydligt 
äldre spår, är en fornborg från vikingatiden som finns vid golfbanan i Hägnad. Bland 
de första gånger som Uthammar, eller Roxhammer som det då kallades, omnämns var 
på 1200-talet. Då gick Kung Waldemars Segelled förbi utanför. Noteringar finns som 
angav att man gjorde strandhugg här på den tiden. 
År 1691 genomfördes en ”beskrivning” av området. Kartan och de noteringar som då 
upprättades finns bevarade och har fått ett eget kapitel i häftet. 
Den bebyggelse som funnits i området bestod av ca 30 torp och hus. Några av dessa är 
nu rivna medan de flesta finns kvar och används som antingen som sommarstugor eller 
för åretruntboende. Vid sekelskiftet bodde huvudsakligen stenhuggare men även 
fiskare och bönder i Uthammar. 
Uthammar storhetstid var kring sekelskiftet då stenhuggeriet sysselsatte ungefär 60 
personer. Det mesta av stenen som bröts exporterades till Tyskland. Den sista 
brytningen skedde kring 1970 men pågick då under en mycket kort tid. 
I början av 1970-talet började man projektera för ett stugområde vid Uthammar Udd. 
Detta började bebyggas i mitten av sjuttiotalet. Idag finns det ungefär 60 hus varav 
knappt 20 av dessa är bebodda året runt. 
 

Välkommen till en stunds intressant läsning ! 
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Bild från kajen där blocken ligger och 
väntar på utlastning. 

Bild från nordost. Utlastningskajen och 
kranen i bakgrunden 



Långt tillbaka  

Sveriges äldsta bergarter bildades för ungefär 2.500.000.000 år sedan. 2,5 miljarder år 
sedan! Historien i vår region börjar för mer än 1,7 miljarder år sedan ! Då bildades 
kring Gåsfjärden ett stråk som idag kallas Västervikskvartsit. Det bildades ur 
kvartsrika flod- och strandavlagringar, som har packats, stelnat och sedan veckats, 
brutits sönder för att sedan återigen skjutas ihop.  
De vanligaste bergarterna i vårt området kring 
Uthammar har bildats av magma från jordens inre 
och kallas helt enkelt graniter.  
Processen fortsätter med att berg och dalar formas 
för att ”stabilisera” sig för ungefär 900 miljoner år 
sedan. I de här sammanhangen är 1 miljon år bara 
ett ögonblick. 
Nedan ser du en beskrivning över jordens ”utveckling ” omräknat till ett år. 
Universum bildades för 15 miljarder år sedan.  
Månad                 Händelse                                                   Tid (miljoner år) 
januari                 Jorden bildas                                             4.600 
februari                Jordens äldsta bergarter                            3.900 
mars                     Äldsta tecknen på liv                                3.500 
april                     Skandinaviens äldsta bergarter                 3.100 
maj                      Gröna växter                                             3.000 
juni                      Sveriges äldsta bergarter                           2.500 
juli                       Mellansveriges äldsta                               2.000 
augusti                 bergarter bildas                                         1.900 
september             
oktober                Bohusgraniten bildas                                1.000 
november            Fiskar. Skandinaviska urbergsskölden     500 
december             Kärlväxter på land,                                   400 
                            Skandinaviska fjällkedjan                         300 
 
1:a December är för cirka 390 miljoner år sedan. Den 3:e kommer groddjuren och den 
13:e uppträder dinosaurierna. Däggdjuren kommer den 15:e och fåglar den 20:e. 
Aporna finns den 25:e och den 26:e dör dinosaurierna ut. 
Den 27:e bildas alperna och den 29:e Sveriges yngsta bergarter – kalkstenen.  
Klockan 23:55 på nyårsafton dyker de första människorna upp. 
 
Man får nu ett annat perspektiv på tid ! 
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