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I våra dagar har Brofjorden blivit känd genom det stora oljeraffinaderi som 

uppförts där, Scanraff, ägt av Texaco och OK. Brofjorden är ingen stor fjord, 

men den är skiftande där den ligger innanför Kornöarkipelagen. Den har också 

en tvärkil med förlängning i Edsviken västerpå, som livar upp den. I denna 

fjord fanns fram till andra världskriget en rad bryggor, som kommit till under 

stenindustriernas dagar och ännu stod emot is, väder och vind. men gradvis 

förföll. 

På Stångenässidan låg (räknat utifrån och in) Sjöbols brygga med 

konservindustri(nu produkthamn för Scanraff), Lahälla brygga (känd från 

kullagertrafiken under andra världskriget), Rixö bryggor (för 

stenutskeppning), Vinbräcka bryggor (dito), Hjälmedals brygga och Sandviks 

brygga (gat- och byggnadsstensskeppning). På Härnäset fanns i Brofjorden en 

enda, nämligen Ingeröds långa brygga, som låg mittemot Vinbräcka. 
 

 

Hjälmedal brygga ca 1907. Den engelske lastångaren SAINT NICHOLAS, en liten 

bogserbåt med styrman Pettersson och en stenlastad pråm. Foto Albert Hansson 



 
Hjälmedals brygga torsdagen 14 juli 1932 med författaren och hans far. På utgående 

Bohuslänska Kustens ångare VIKEN. Foto Helfrid Nilsson 

 

Utav dessa bryggor skall vi se lite 

närmare på den i Hjälmedal. 

Bryggan som stod på grova 

träpålar, bestod av planksyllar och 

var försedd med räls för små 

stentransportvagnar, trallor. 

Ytterst på bryggan stod en kran på 

trästativ. Innanför fanns en plan av 

stenflis, som tidigare satt sig ett 

par gånger och delvis glidit ut i 

fjorden.  Där hade man fram till 

1908 stått och slagit ut gatsten av 

varierande storlek ur block från 

stenbrottet i dalen.  Blocken 

fördes ner med en bromsrälsbana, 

söm drevs av en ångmaskin och 

tyngdkrafter/ och som låg i 

anslutning till brottet  

 

  

Karta ur Bohuslänska skärgårdsfärder,  .  

utgiven av Bohuslänska Kusten 1934. 



 

 

Till denna brygga gick åren kring sekelskiftet stora lastångare på upptill 7 000 

ton, och som tog stenen till såväl danska, tyska, engelska som argentinska 

hamnar. Bryggan anlöptes också sedan 1898 av Marstrandsbolagets båtar 

ALBREKTSUND, MARSTRAND eller LYSEKIL, som gick in och övernattade 

från någon gång efter sekelskiftet och fram till 1931 i Hjälmedal vid dess 

brygga.  Från och med 1932 blev bryggan mellanbrygga på väg till Gravarne 

intill 1936 eller 1937. Före 1932 gick båtarna på morgonen till Lysekil och 

söderöver.  Efter 1932 anlöptes Hjälmedal endast på nordgående av 

marstrandsbåtarna. Också några av Bohuslänska Kustens mindre fartyg anlöpte 

tidvis bryggan såsom s/s VIKEN. 

Den lilla passagerarbåten MAX av Gravarne var den sista, som reguljärt 

anlöpte bryggan. Denna bröts ner under de tre svåra isvintrarna 1940-43. En 

nödtorftigt lappad stump stod ännu några år. Idag finns ingenting kvar nere vid 

vattnet av den forna brygganläggningen. En lång rad av småbåtar ligger på dess 

plats. 

I dalen ovanför ligger den lilla tätorten Hjälmedal, som på sin tid hade emellan 

200-300 invånare. Där fanns till fram på 1930-talet post, telefon och tre 

affärer, vilka vuxit upp i anslutning till storbrottet. 
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