
VI BYGGER PÅ 
KYSTKULTUREN



Brottet Amfi – fra idé om bok 
til kulturelt senter
På begynnelsen av 2000-tallet tok lokalhistoriker Ulf Hjardar
kontakt med daværende ordfører Paul Henriksen med ideen om
en bok om stenindustrien på Hvaler. Ideen om bok ble igjen til
tanken om et musikkspill om stenindustrien (Stenhogger’n) som
del av jubileumsfeiringen av unionsoppløsningen i 1905, men
hvor skulle dette spilles; på Folkets Hus, på stranda ved kystled-
hyttene eller på Kystmuseet? Da var det at Jan Arntzen leverte den
geniale ideen om å utnytte et av de gamle stenbruddene. Så tenkt
så gjort; Fra tidlig høst 2004 til sommeren 2005, pågikk det et
stort dugnadsarbeid i form av rydding og stensetting av Brottet.
14. juli 2005 ble 500 personer, med statsministeren i spissen, 
ønsket velkommen til den første premieren i Brottets historie. På
under et år var et nedlagt og gjengrodd stenbrudd blitt omdannet
til en spennende kulturarena.

Amfigrotta, i tilknytning till Brottet, vil ha en viktig støtte-
funksjon for aktiviteten i amfiet. I tillegg ønsker vi at dette skal
bli et tilholdssted for et mangfold av lag og aktiviteter. Ikke
minst håper vi at aktiviteter for barn og unge finner sin plass i
”Grotta”. 

Stenindustrien

Stenindustrien etablerte seg i Østfold  på slutten av 1800-tallet.
Hvalergranitt var ettertraktet både for stensetting av hovedgater,
til monumentale bygg, bryggeanlegg og broer. Fra området der
Brottet Amfi ligger i dag ble det skipet ut sten til land både i og
utenfor Europa. Det ble også tatt ut betydelige mengder med sten
andre steder på Hvaler som Sand, Skjelsbu, Rødshodet og Urdal.
Særlig var vekstkraften i denne næringen stor fram til 1. verdens-
krig, da hele 2500 mann jobbet i granittindustrien i fylket og
Hvaler skulle bli et senter for stenindustrien. Med tilhørende
svensk innvandring kom virksomheten til å sette sitt preg på kom-
munen både i form av sosiale endringer, kulturelt mangfold og
med store inngrep i naturen. I perioden 1891 til 1900 ble antal-
let stenhoggere på Hvaler mer enn tredoblet. Mange av disse kom
med radikale sosialistiske ideer, noe som til tider skapte sterke 
sosiale og politiske spenninger i kystsamfunnet. 

Den siste stenhuggeren i området Dypedal ga seg på begynnelsen
av 1980-tallet. På Urdal, Kirkeøy har det blitt hugget sten på
”gamlemåten” helt fram til våre dager.

Fra Hvaler bygdesamling til 
Hvaler Kulturvernforening
Hvaler bygdesamling, i dag under navnet Hvaler Kulturvern-
forening, ble stiftet i 1971. Innsamling av gjenstander startet
tidlig og låven på Nordgården på Spjærøy ble raskt et senter for
det lokalhistoriske arbeidet da foreningen overtok denne flotte
gården med frukthagen på begynnelsen av 80-tallet.

Hvaler Kulturvernforening, som ledes av et styre på 7 medlem-
mer, er en frivillig organisasjon der kontingenten fra rundt 265
medlemmer, inntekter fra kystledhyttene og utleie av Brottet
Amfi utgjør de viktigste inntektskildene.  

Hvaler Kulturvernforening eier all bygningsmasse både på 
bygdetunet (Nordgården), Brottet og det som er av hus og 
installasjoner i området rundt. Kystmuseet Hvaler, lokalavde-
ling under Stiftelsen Østfoldmuseene, står for driften av de mu-
seale bygningene. 

Foreningen eier også Brekke gamle skole på Kirkeøy, Hvalers
første skole etablert i 1849. Det gamle skolebygget har i tillegg
fungert som enkesæte for presteenker fra 1770 og som bank,
posthus, lærerbolig og sal for kommunal virksomhet.

Hvaler Kulturvernforening og Kystmuseet Hvaler har samord-
net sine vedtekter som slår fast at arbeidet skal bestå i å styrke
kunnskapen om og interessen for Hvalers kultur og historie. 
I dette arbeidet skal arbeidet blant barn og unge vektlegges. 
Hvaler Kulturvernforening har et spesielt ansvar for å utvikle
Brottet Amfi som kulturarena. Fra 2014 er driften av Brottet
amfi skilt ut som eget selskap kalt Brottet Kultur. 

I arbeidet med kystens liv og historie står to årlige arrange-
menter sentralt:
• Bygdedagen på Kystmuseet – pinseaften
• Julemarkedet – en av de to første lørdagene i desember

Havet var leveveien

”Havet var leveveien” er tittelen på bygdeboka skrevet av Inger
Jensen (1993). Tittelen henspeiler nettopp på den betydningen
havet og sundene har hatt for næringsutøvelse, fritidssysler og
samkvem både øyene imellom, og mellom øysamfunnet og fast-
landet.  Historien om øysamfunnet er også historien om menn
og kvinners ulike roller. Kvinnene i den mangesidige rollen knyt-
tet til familieliv, gårdsdrift, sosialt liv og for avsetningen på fisk
og frukt, mens mannen og sønnene ”rodde fiske”, loset eller
seilte i utenriksfart. Å formidlene denne historien ikke minst til
barn og unge, er viktig for Hvaler Kulturvernforening.
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Kystledhytte

KULTUR- OG MUSEUMSOMRÅDET PÅ DYPEDAL, SPJÆRØY

Her finner du bl.a.
• Kystmuseet Hvaler
• Brottet Amfi og Amfigrotta
• To kystledhytter
• Kystlekeplassen
• Den gamle smia
• Museumshavna (under 

utvikling)
• Kort vei til Norges eldste 

Folkets Hus (1898) og 
Spjærøy kirke (1891)
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Frivilligheten vår største kapital
Hvaler Kulturvernfor-
ening kan glede seg over
stor støtte både fra pri-
vate næringsdrivende,
organisasjoner og det of-
fentlige. Det som ikke
minst har gitt grunnlag
for utviklingen av Brottet
Amfi og området rundt er
den store og frivillige inn-
satsen. Fra starten høsten
2004 og fram til i dag snakker vi om tusenvis av dugnadstimer til en
samlet verdi  av flere hundre tusen kroner. I tillegg kommer dugnads-
innsats knyttet til arrangementene om sommeren, driften av to kyst-
ledhytter og utvikling av Kystlekeplassen.

Ved inngangen til jubileumsåret for Brottet (2014) er foreningen i
gang med:
• Å ferdigstille Amfigrotta med toalettanlegg både for aktører og 
publikum.

• Arbeid med anlegg for vann og avløp til Brottet og området rundt
• Oppgradering av Brottet med nye lystårn og bygg for de som styrer
lyssettingen

• Utvikling av kystlekeplassen. Rundt 10 installasjoner skal på plass
for lek, læring, rekreasjon og grilling

• Arbeide med utvikling av Museumshavna med brygger, museums-
bygg og serviceanlegg for publikum

• Restaurering av Brekke gamle skole på Kirkeøy starter opp i 2014
• Arbeid med å etablere modell av den optiske telegrafstasjonen
(1809). I løpet av 2014 vil en slik stasjon bli reist på Skjelsbuveten 
i samarbeid med Skjelsbu vel.

• Oppgradering av kystledhyttene Klyven og Stenhoggerhytta.

Bli med oss videre
Du kan bidra på flere måter:
• Tegne medlemskap: 
Kr 250,- for enkeltmedlemmer, kr 350,- for familier pr år

• Delta i de faste dugnadsgruppene som gjerne møtes en gang i uka
• Som frivillig i tilknytning til arrangementene.
• Kortere dugnader for skjøtsel, enkelt vedlikehold, rengjøring og for
tilsyn med kystledhyttene.

Kontakte oss kan du gjøre via mailadresse: paulh@online.no 
eller mobil 41 46 37 71
Følg oss på: 
https://www.facebook.com/hvalerkulturvernforening
http://hvalerkulturvernforening.wordpress.com


