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Historiske spor:
Udover selve Hammerhavn (Sæne havn) er sporene efter ”graniteventyret” i 
området relativt beskedne. Allerede nu savner vi den nære historie - men ved 
hjælp af gamle fotos, beretninger fra folk, og ture i området, kan man stadig 
danne sig et billede af den særlige granitindustri, der begyndte her for over 
120 år siden.

Området har været i konstant forandring igennem årene med stenbrydning.
Men nogle af de længstvarende og største aktiviteter har trods alt efterladt sig 
nogle spor, og dem har vi valgt at lade indgå i vores projekt for det fremtidige 
brug af Sæne Havn. 

Før havnen blev påbegyndt var her en bugt med et ophalersted (anløbssted?) 
samt flere skanser til forsvar af bugten. Adgangen skete dengang nord om 
de tre bolighuse, som nu ligger tæt ved havnen. Vejen har delvis løbet i det 
spor, der nu er trådt til en dyb smal sti. Den nuværende adgang kommer 
sandsynligvis først meget senere - i det mindste som belagt vej – og måske blev 
den nødvendig, fordi tipvognssporene fra Hammerværket ved Hammersøen 
efterhånden blev flere og fyldte for meget.

Diagonalt over den store grusplads ses stadig en ca. 50 m lang, overdækket 
betongang. I mange år kørte transportbåndet i en støbt gang ud mod 
skibene. Ved kajen løftede transportbåndets sig og lå højt hævet over kajen 
og førte granitten ud til skibene. Omkring transportbåndet var der tværgående 
betonmure for opdeling af de forskellige fraktioner af stenmateriale.
Højt svævende over transportbåndet i jorden, kørte tipvognene. Fæstet hvor 
skinnerne forlod skrænten ses stadig i hjørnet bagerst på pladsen, og netop her 
står også nogle markante granitvægge tilbage, som bar et (tidligt) knuseværk. 
Lige bag knuseværket bragte et tipvognsspor granitten frem, og her ses i dag 
3 af de slisker, hvor flækkesten - fra et endnu højere beliggende tipvognsspor - 
blev slisket ned af. Stenene blev delt oven for slisken, og neden for de 3 slisker 
har der muligvis stået 6 faldhamre, hvor tildannelse af brosten har foregået.
Længere mod vest har der på et tidspunkt ligget en imponerende bygning med 
måske 16 faldhamre! - bag denne bygning lå smedjen.
I dag kan man ved pladsen se flere stenbefæstede skrænter, og næsten ude ved 
havet ses en meget slidt stensliske. Nogenlunde på dette sted har et spor kørt 
hen over en bro / kløft for at nå ud til stedet mod vest, hvor man stadig kan se 
at udtømning af stenmel i havet har foregået.

Nye produktioner og metoder afløste hinanden gennem tiden, og gamle spor 
blev fjernet. Da produktionen ophørte, havde man dog så meget pli, at man 
forsøgte at rydde op efter sig - det var den mindste respekt, som man kunne 
vise området og fjeldet, som havde givet én levebrødet. Den sidste oprydning 
stod myndighederne for. Bygningen kaldet ”Kæden” blev fjernet så sent som i 
1975, og de tilhugne fundamentssten blev kørt i et nærliggende vandhul. Den 
barske behandling af stedet har været gennemgående, også så sent som for ca. 
10 år siden, da havnen sidst blev renoveret. 

Disponeringen af arealet:
Pladsen er inddelt i mindre enheder af 2 akser: Den oprindelige kystlinie og 
transportvejen fra stenværket frem til havnen.



Kystlinjen 
Den gamle kystlinje giver en diagonal opdeling af pladsen. Kystlinjen markeres 
ved et lille terrænspring fastholdt af granitsten, som er genanvendt fra 
forkastningen, sten som alle er bearbejdede til brug for molens oprindelige 
belægning, men som nu er smidt i forkastningen. 
Ud over selve kystlinjen, som den så ud indtil havnen blev bygget for snart 120 
år siden, så markeres det gamle skanseområde, hvor den oprindelige vej gik 
ned til, med et kryds (og en informationstavle).

Inden for den oprindelige kystlinje tillades en beskeden tilgroning af arealet. 
Størstedelen af dette areal har i dag en betonbelægning, som er velegnet til det 
ønskede vinteroplag af både (som kan udvides lidt). I højsæsonen kan arealet, 
især nord for masteskuret, naturligvis benyttes til bilparkering.

Transportvejen
Granittens vej fra bruddet til udskibningen markeres af en ganglinje, som følger 
de tilbageværende historiske spor, og som yderligere bliver understøttet af 
de nye bygninger. Herved skabes der et rum omkring skurene og et skærmet 
opholdsareal ved kiosken og på havsiden af denne. Umiddelbart bag ganglinjen 
er P-arealet.

Stien fra det tidligere Hammerværk (hvor der er stort besøg i dag, samt 
P-pladser) og hvor mange gående kunne forventes at komme fra, forbedres 
hvor den kommer til pladsens nordøst hjørne. Stien etableres altså der, hvor 
hovedtransporten er foregået, og det er formentlig også her, at den tidligste 
vej til Sæne Bugten lå.
Stien kommer til havneområdet højt hævet over pladsen (10m), og man ledes 
ned af en rampe / trappe placeret i tipvognssporets akse. Når man når ned til 
redskabshytterne møder man først et info- / læskur. Dette skur er udformet som 
et traditionelt huggeskur, og er placeret i aksen ud for det bygværk, det skal 
fortælle om: Knuseværket mv.
Videre fremme er maste- og kajak-opbevaringsskur placeret, forsænket i den 
gamle betongang. Skuret skærmer stien og skurmiljøet, men er alligevel så 
lavt, at man kan se bakkerne bag. Længere fremme igen ligger værkstedsskuret 
(i samme akse som info-skuret) og afgrænser yderligere for skurområdet. 
Stiretningen fortsætter langs det tidligere tipvognsspor (oppe i højden) 
og transportbåndet (nede under terrænet) og fanges længere fremme af 
multihusets servicefaciliteter. Herefter kan man fortsætte til glaciset ved havet 
eller til kajen, kiosken eller havnen. Til bådfarten mv. er skabt en rampe, som 
sikrer klar adskillelse fra den kørende trafik. Fra sejlerhyttes niveau etableres en 
sti tilsluttet kyststiens forløb mod syd.

Kørende trafik
Tilkørselsforholdene har delvis underordnet sig ovennævnte disponering. 
Historisk har der altid været en transport fra den store plads og frem til havnen, 
også til udskibning midt inde i havnebassinet. 
Hvor den hastighedsdæmpende chaussébelægningen i dag stopper dæmpes 
trafikken yderligere ved retningsskift og kørsel på grus. 
Det er muligt at trille ned til venstre til rampen for isætning af trollingbåde mv., 
men de fleste fortsætter ud på gruspladsen i et relativt bredt siveareal. 
Der er mulighed for at parkere ved de opsatte markeringer. Man kan vende 



umiddelbart bag kiosken (også busser) eller fortsætte fremefter og komme til 
at holde helt ude ved havstokken og nyde udsigten fra bilen. Dette er et yndet 
udflugtsmål og herfra vil bl.a. gangbesværede i bil kunne opleve den smukke 
kyst hele året.
For havnens fastere brugere, skurlejere m.fl. er der mulighed for at køre helt hen 
til skurene eller ud på kajen.
Cykellister vil parkere deres cykler bag servicebygning.

Materialer til belægning
Området har været arbejdsplads for op mod 1000 mand. Det har været en 
slidsom og hård arbejdsplads, hvor man har ikke tjent meget. Hver en sten er 
blevet eksporteret, og det der er tilbage er det usælgelige stenmel, der ligger 
på pladsen i dag. 
Det vil være en hån mod arbejderne og stedet at fylde området med nye 
(maskin)-tildannede sten. Vi vil ikke lave et mindesmærke, men fortælle 
historien med havnen (som heldigvis nu istandsættes og tilbageføres) og de 
tiloversblevne bygningsrester suppleret med plancher, tegninger, fotos mv..
Vi beholder stenmel- og grusblandingen. Terrænet bevares, men afrettes og 
planeres og gives fald. 

Ovennævnte afretning kunne måske fremdrage spor fra fortiden – skinner eller 
fundamenter. Man kan derfor komme i den situation, at der vil være elementer, 
som man vil ønske skal indgå i den fremtidige formidling.

I området langs glaciset mod havet er der tilsyneladende en granitbelægning. 
Denne bør fastholdes, og hvis nødvendig, så også styrkes og suppleres. 
Herudover må færdsel foregå på gruset.

Omkring kiosk og strand er færdslen mere intens, og også barfodede / børn 
/ gang-besværede bør kunne færdes ubesværet i området. Som belægning 
foreslår vi træ i form af en bræddebelægning med fuge. Færdsel med bare 
fødder bliver behagelig og grus forsvinder mellem revnerne. Træ-terrasserne 
er tænkt udført i azobe-træ, som fugt- og fysisk belastningsmæssigt er yderst 
velegnet. Denne træsort vil blive anvendt på de nye broer og bolværker, man 
netop er begyndt at etablere i havnen. 
P-pladsernes struktur antydes ved opsætning af markeringer, tømmer så store, 
at man kan benytte dem som siddepladser.

Bygningen:

Funktion
Servicefløjen med toiletter mv. er placeret, således at den diagonale 
bræddebelagte ganglinje fra nordøst understreges og følges.
Nær ved havet springer bygningen retningsmæssigt væk fra stien /aksen og via 
en kiosk-mellembygning frem til samlingsrummet, som er helt orienteret efter 
havnen og molen. Her er udsigten optimal over havnen, kysten mod Vang og 
gennem de højtsiddende vinduer ses Hammershus. Vinduet i nordfacaden er til 
gengæld placeret efter akseretningen fra knuseriet, så man kan se dertil og til 
redskabsskurene. Samlingsrummet giver med sit volumen mulighed for samling 
af større grupper af besøgende. Mindre grupper kan samles ved tekøkkenet. Vi 
vurderer at samlingsrummet vil være inspirerende for udformning af udstilling, 



forskellige møbleringer, en hems, naturlig ventilation, mv.
På syd- og vestsiden er der opholdsterrasser, som med en sidetrappe løber ned 
over glaciset og ned til stranden og vandet. Her vil kajakker og ”fireren med” fra 
Rønne kunne gå i land. 
Denne udformning sikrer, at strandarealet ikke belastes hårdt.

Mellembygningen med kiosken giver mulighed for siddepladser på begge 
sider.
Syd- og vestorienteret med den optimale udsigt over havnen, til Hammershus 
og ned af den imponerende kyst til Vang og til Vang Pieren, og et mere 
beskyttet areal ved servicebygningen, her med oversigt ind mod land. Bænke 
op af (solbeskinnede) læ-givende vægge er prioriteret højt.

Et vigtigst mål har været at placere kiosken lidt diskret i forhold til fælleshus og 
havn, men alligevel så synligt, at besøgende opdager at kiosken findes (og er 
åben).
Store overdækkende hvide sejl er etableret 2 steder. Det ene omkring kiosken, 
som ikke skal overophedes, og hvis udstilling ikke tåler sol, det andet på en del 
af terrassen, hvor især den lave aftensol når frem - her er udekøkkenet placeret 
med mulighed for at sidde under sejlet eller i det fri ved en bålplads. Sejlene kan 
nedtages uden for sæsonen.

Arkitektur/materialer
Bygningen har ét jævnt faldende tag. Mod havnen er det højest, og herefter 
falder bygningen til det bagerste hjørne af skarnskuret.
Bygningen fremstår som en helhed på trods af opdelingen i de 3 små bygninger 
med de beskedne bygningsbredder: 420, 480 og 540cm.
Konstruktionen er i træ. Facaderne og taget følger områdets redskabsskure i 
farveholdning, materialer og taghældning med lodrette brædder med lister 
og tagpap uden lister og uden zinkkanter mv. Tagpappen sømmes synligt på 
kanter. Indvendig er lette vægge og trægulve, dog med klinkegulve i kiosk- og 
servicebygningen.

Bygningerne opføres i materialer, der ligner tidligere tiders / stenindustriens 
simple skure og arbejdsbygninger: Lodret bræddebeklædning med smalle 
dæklister over samlingerne. 
Facader foreslås ubehandlede - så en sølvgrå farve opnås. Elletræ eller godt 
udluftet grantræ kan anvendes. Sådan så de tidligere stenværkshuse ud, godt 
hjulpet på vej af stenstøv. Enkelte skure samt en bolig på stedet fremstår sådan i 
dag. En anden mulighed er at benytte en af havnens øvrige farver, f.eks. rødbrun 
eller brun/sort (trætjære).
Bygningens få vinduer udføres med koblede rammer og med yderside af 
enkeltlag kitfalsede glas med en farve som bygningen. 
Bygningsmyndighederne vurderer at en isolering iht. BR10, 7.5 (sommerhuse) 
vil være acceptabel. 

Bygningens energibehov til vand og varme er beskedent og sæsonbestemt. 
Bygningen foreslås forsynet med varmepumpe. Om vinteren holdes evt. kun 
handicaptoilettet åbent og lejlighedsvis samlingsrummet.

Spildevand er påregnet fremført til spildevandsledning ved eksisterende 
toiletbygning eller til en tømmetank placeret i terræn.

Økonomi:

Den skitserede bygning udgør flg. arealer:
Samlingsrum 47 kvm., kiosk 37 kvm., servicefaciliteter 43 kvm., i alt 127 kvm.. 
Herudover er 70 kvm. overdækket med sejl og der er etableret et 20 kvm. skur, i alt 
217 kvm. overdækket areal.

Håndværkerudgifter for Multihuset med ovennævnte størrelse og indeholdende fast 
inventar, herunder de 2 køkkener, bordplader i kiosk mm. samt terrasse (150 kvm.)
omkring bygningen.

Samlet pris for ovenstående bygningsarbejder er beregnet til kr. 2.45 mill.

Belægningsarbejder består af flg. delarbejder:

 grusbelægninger i kvadrant omkring multihuset (1500 kvm.)

 stranden og træ-/anløbsbro (110 kvm.)

 masteskur og frem til kaj (175 kvm.)

 kørevej og P-pladser. 

 forkastning (70m).

Samlet pris for ovenstående belægningsarbejder er beregnet til kr. 0.75 mill.

Ovennævnte priser er excl. moms og rådgiverhonorar.
Masteskur, værkstedsskur samt de 2 info-skure placeret ved skrænten mod nord er 
ikke medregnet.








