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Caught between a rock and a hard place – living and 

working at the quarry in Tjurkö 
 

Abstract 
 

In this study, we follow the life of ordinary people at the quarrying at Tjurkö in 

Karlskrona archipelago, Sweden. The life of the poor was hard and tiring to the bone. A 

normal workday for a stonecutter started around seven am. to around eight or nine pm. 

They got paid for how many approved stones they could present in a day. Around 1870, 

the general pay was 1–3 SEK a day, which today estimates around 60-180 SEK. The 

living arangements were small and crowded.  

Many of the stonecutters and their families lived in barracks with six rooms in each 

barrack. In these rooms there could be either a whole family or up to eight unmarried 

men living togehter. The food was often the same every day as the families could only 

afford the bare necessities. The wives baked bread for the family each week. With the 

bread, they often had potatoes and salted herring.  

The children started to work in the quarry early, often at the age of eleven or twelve 

years of age. A few of them even started working earlier than that. For many families 

there was a choice, either your child could work and bring in money, or the whole 

family would starve to death. The choice was often very easy to make.  
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1 Inledning 
 

Far dog 1902 och mor lämnades ensam med fem minderåriga barn. Så 

mycket pengar kunde vi ju inte tjäna och fick därför Fattighjälp. En gång i 

månaden gick vi till de höga herrarna som satt och delade ut pengar till de 

fattiga. Två kronor var allt som vi fick, och som vi skämdes över att 

behöva få.1  

Det här berättade syskonen Alma, Axel, Hjalmar och Oskar Bogren i en intervju med 

etnologen Jonas Frykman år 1966, om hur det var att leva i en fattig familj på Tjurkö 

under tiden då det var ett stort stenhuggeri där.  

Det mesta av dagens historia som lärs ut i skolorna, handlar oftast om de stora krigen 

eller kungar som har satt avtryck i historien för flera hundra år sedan. Mycket av detta 

beror på att det är dem som vi har mest fakta om eftersom det var de som kunde skriva 

ned sin historia. För mig har det dock alltid varit den stora och fattiga folkmassan som 

är mer intressant. En stor anledning till det är att det enbart är en liten procent av 

befolkningen som varit förmögna medan den största mängden av befolkningen knappt 

har råd med kläder på kroppen och mat på bordet.  

För att skapa en bättre bild av hur de fattiga i Sverige kunde ha det, kommer jag studera 

stenhuggarnas liv på Tjurkö stenbrott som ligger strax utanför Karlskrona i Blekinge 

skärgård. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en bild av hur det var att arbeta, leva och bo på Tjurkö 

stenhuggeri runt förra sekelskiftet när stenhuggeriet var som störst. 

Fokus kommer att ligga på att studera hur de bodde och levde och inte på hur yrket gick 

till, även om en del av det också kommer att studeras för att få en korrekt bild av 

stenhuggarna på Tjurkö. Syftet med denna uppsats är inte att se en förändring över tid 

utan att mer fokusera på hur det var att bo, leva och verka i en social status som var 

bland de fattigaste.  

Jag vill skapa en större förståelse för de som i de flesta fall var för fattiga för att 

emigrera över till Amerika, utan var tvungna att överleva på det Sverige hade att 

erbjuda när hungersnöden hotade runt hörnet. Hur bodde man, hur försörjde man sig 

och så vidare. Det är några av frågorna som jag kommer ta reda på med min studie.  

 

                                                 
1 Intervju med Alma, Axel, Hjalmar och Oskar Bogren, utförd av Jonas Frykman. 17/8–1966. 
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1.2 Disposition 

 

I kapitlet nedan börjar jag min studie med att se vad det finns för tidigare forskning om 

Tjurkö stenhuggeri. I kapitel 3 kommer jag presentera min frågeställning och vad jag 

vill ta reda på med hjälp av denna uppsats. Vidare kommer uppsatsens bakgrund 

presenteras i kapitel 4 med ämnen som emigration, stenhuggare och Tjurkö samt 

kronoarbetsstationen. I kapitel 5 kommer metod, material och avgränsningar visas upp. 

Undersökningen presenteras i kapitel 6 med hjälp av olika berättelser och intervjuer från 

förr. Resultat och analys av undersökningen presenteras i kapitel 7. Studiens 

användbarhet i skolverksamhet presenteras i kapitel 8. Kapitel 9 handlar om uppsatsens 

sammanfattning. Avslutningsvis kommer käll- och litteraturförteckningen. 
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2 Tidigare forskning. 
Det finns en hel del skrivet om stenhuggare och Tjurkö stenhuggeri, både tillsammans 

men också var och en för sig. Bland annat har Gunvor Skytt-Loell skrivit en c-uppsats 

som handlar om kronoarbetsstationen på Tjurkö stenhuggeri. I sin uppsats tar Skytt-

Loell reda på vilka det var som blev tvångsarbetare på kronoarbetsstationen och hur de 

hade det när de jobbade där. Hon förklarade också hur fångarna försökte rubba 

maktbalansen på kronoarbetsstationen genom att använda sig av motmakt. Det är detta 

som hennes uppsats fokuserar på. 2  

Den mest omfattande forskningen som handlar om Tjurkö stenhuggeri gjordes 1966 av 

Jonas Frykman. I sin forskning intervjuar han många av de gamla stenhuggare och 

familjer som bodde och verkade på Tjurkö när stenhuggeriet fortfarande var i bruk. 

Dessa intervjuer är nedskrivna och några av dem kommer jag använda i min uppsats. 

Frykman sammanställde sina intervjuer i sin bok Tjurkö – en stenhuggarö.3  

I sin forskning får Frykman fram att under 1800-talets senare hälft var det ganska 

lönsamt att arbeta som stenhuggare om man jämför med de övriga jobben som fanns för 

de fattiga. En veckolön på Tjurkö stenhuggeri kunde gå upp emot hela 45 kronor, även 

om det var väldigt ovanligt. Den vanligaste veckolönen låg mellan tio till tolv kronor, 

alltså drygt en krona om dagen om man var dagsarbetare. Däremot var lönen väldigt 

beroende på utövarens kunskaper då arbetet var ackordavlönat. Få arbeten var så 

beroende på arbetarens kunskaper som stenindustrin. Om stenhuggaren hade bra ”snits”, 

alltså att han visste hur han skulle hantera sina verktyg och hur han bäst kunde bearbeta 

stenen, kunde stenhuggaren tjäna betydligt mycket mer i lön. Dock fick man slita många 

timmar nere i stenbrotten. Arbetsdagarna var ofta tio timmar långa eller mer för att 

männen skulle få in så mycket lön som möjligt. 4  

I boken Stenhuggarliv: av historien lär vi för framtiden, som är sammanställd av Karl-

Erik Carlsson, har man samlat ihop material om stenhuggare från den blekingska 

skärgården. I boken beskriver författarna att stenhuggaryrket ansågs vara ett väldigt fritt 

yrke och just friheten värderades högt. Under sommarhalvåren kunde yrket till och med 

kännas härligt när solen sken och de friska vindarna svepte in. Sen kom hösten och 

vintern med sin blöta och isande kyla. För att skydda sig mot de hårda 

                                                 
2 Skytt-Loell, Gunvor. - Makt och motmakt: en studie av maktens uttryck vid kronoarbetsstationen på 

Tjurkö 1872–1894. – 2003. 
3 Frykman, Jonas, 1942-. - Tjurkö: en stenhuggarö / av Jonas Frykman. – 1977. 
4 Frykman. 1942 s.12. 
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väderförhållandena som blev ute vid kusten arbetade man i små tält som var gjorda av 

en träställning med säckväv som man hade spikat på för att hålla de starka vindarna 

borta. Däremot höll inte tältet tätt när nederbörden blev för hård. Därför var det många 

på Tjurkö som byggde små huggarbodar helt i trä på egen bekostnad för att försöka 

skapa bättre arbetsförhållanden. Och visst fick man bort all vind och väta, men man tog 

också bort den goda ventilation som man så desperat behövde. För när man hugger sten 

skapas så kallat stendamm som inte är bra att andas in. Som följd blev många drabbade 

silikos och tuberkulos vilket blev två av de vanligaste sjukdomarna på stenhuggeriet. 

Förutom lungsjukdomar var även ögonskador vanliga då skyddsglasögon inte hörde till 

det vanliga trotts allt stensplitter som flög runt när männen högg i stenen. Många blev 

även blinda under sin yrkestid på stenhuggeriet. 5 

Väder och vind påverkade arbetet mycket. Även om vissa hade sina huggarbodar, 

samlades det ofta vatten i hålorna som man högg stenen ur. Detta skapade betydligt 

mycket mer arbete som man dessutom inte fick betalt för då de som sagt bara fick lön 

efter ackord, alltså för de stenar som var uthuggna och godkända av någon av 

förmännen. Hade det regnat extra mycket kunde då flera timmars arbete gå förlorat då 

stenhuggarna var tvungna att få bort allt vatten innan de kunde börja arbeta.6 

Stenhuggeriet gav befolkningen arbete när många hade det svårt. Den stora 

industrialistiska boomen tog bort mycket arbete från jordbruket och de som inte hade 

råd till att åka över till Amerika behövde ett annat sätt att överleva på. Stenhuggaryrket 

blev ett av de största yrkena i Blekinge under sin storhetstid och kring sekelskiftet 

1800–1900 fanns det omkring 4000 stenhuggare i länet. Industrialiseringen skapade 

också möjligheter för stenindustrin då det mesta krävde sten när det skulle byggas. 

Hamnar, gator och byggnader behövde huggen sten, och den blekingska graniten 

passade perfekt till detta ändamål. Det mesta av stenen som höggs i Blekinge forslades 

utomlands. Endast en del av stenen stannade kvar i Sverige. År 1898 såldes gat- och 

byggnadssten för tre miljoner kronor vilket idag motsvarar 185 100 000 kronor.7   

                                                 
5 Stenhuggarliv: av historien lär vi för framtiden: [axplock ur en text- och fotodokumentation om de 

blekingska stenhuggarna och deras liv] / [sammanställt av Karl-Eric Carlsson]. – 1993 s.15.  
6 Carlsson. 1993 s.17. 
7 Carlsson. 1993 s.10–12. 
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3 Frågeställningar 
Min huvudfrågeställning fokuserar på hur stenhuggarna levde och bodde på 

stenhuggeriet på Tjurkö. För att avgränsa området lite har jag formulerat tre 

frågeställningar för att få svar på min huvudfrågeställning.  

• Hur bodde man på stenhuggeriet? 

• Vad var kvinnans roll på stenhuggeriet? 

• Hur hade barnen det som bodde i stenhuggarfamiljerna? 
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4 Bakgrund 

Mellan åren 1821 och 1930 emigrerade nästan 1,2 miljoner personer från Sverige. De 

flesta reste till USA men vissa reste även till bland annat Tyskland och Danmark. 

Massutflyttningen skedde samtidigt som befolkningen fördubblades i landet. Under 

denna tidsperiod varierade utflyttningen i olika grad. Vissa år flyttade väldigt få 

utomlands medan andra, som åren 1862–1872 kunde så många som över 100 000 

svenskar resa iväg. Åren 1879–1893 samt 1901–1913 var det också massiv utvandring 

jämfört med åren däremellan. 8  

Det var främst från södra Sverige som emigrationen skedde och Blekinge var en av de 

län där emigrationen skedde som mest. Det fanns många orsaker bakom emigrationen. 

Vissa tvingades flytta på grund av sina religiösa åsikter, andra för att det inte fanns 

några arbetsmöjligheter kvar i hemlandet och det var just de svåra arbetsmöjligheterna 

som var den största faktorn. Då det var lågkonjunktur inom industrierna och jordbrukets 

försörjningsproblem gjorde att för många lät möjligheterna i det nya landet Amerika 

som den bästa, och för vissa kanske den enda utvägen.9 

4.1 Stenhuggare 

De som fanns kvar fick ta det arbete som fanns, och ett fanns det speciellt gott om. När 

städerna skulle moderniseras behövdes sten. Stora stenindustrier anlades på de ställen 

där det fanns gott om bra sten. Bland annat var både Bohuslän och Blekinges skärgård 

speciellt eftertraktade.  

Att hugga i sten är något av de första hantverken som människan lärde sig. Från början 

högg man i sten för att skapa verktyg och redskap för att kunna jaga effektivare och 

sedan även bruka jorden.10 Människan har även använt sig av sten för att kunna begrava 

sina älskade i stenrösen men också för att kunna berätta om sina resor i form av 

runstenar. Senare utvecklades stenhuggarkonsten och olika konstverk och skulpturer 

började huggas ut. Stenarna började formas för att lättare kunna passa ihop med 

varandra så att väggarna som byggdes blev stabilare och tätare.11  

                                                 
8 Hedenborg, Susanna & Kvarnström, Lars (red.) (2015). Det svenska samhället 1720–2014: böndernas 

och arbetarnas tid. 5., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur. s.244. 
9 Hedenborg & Kvarnström. 2015 s.247. 
10 Carlsson. 1993 s.6. 
11 Orviste, Erik, artikeln ”Stenhuggare” i Hantverk i Sverige, utgiven av LT i samarbete med Nordiska 

museet, Stockholm 1996. s.288. 
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Trots detta dröjde det ända fram till en bit in på 1600-talet innan stenhuggarna bildade 

ett eget skrå12, alltså ungefär drygt 250 år efter att det första skråt bildades i Sverige.13 

En orsak till den sena skråbildningen kan ha varit att de flesta stenhuggarna tillhörde en 

så kallad byggnadshytta, alltså en sammanslutning av allt byggnadsfolk på 

arbetsplatsen, som fanns där det byggdes stora kyrkor och katedraler bland annat runt 

om i Europa. En annan anledning kan ha varit att i murarmästarnas skråordning från 

1601, fanns det en lag som påpekade att de stenhuggare som inte lärt sig muraryrket 

eller inte var med i skråt, inte heller fick åta sig något murararbete. Däremot var det fritt 

fram för stenhuggaren att bedriva både stenhuggaryrket och muraryrket om han var med 

i murarskråt och hade rätt utbildning.14 

Enligt Erik Orviste är en stenhuggare en man som hugger ut och bearbetar sten som han 

har borrat eller sprängt från ett berg. Stenen han tillverkar blir senare antingen gatsten 

eller byggstenar till broar, hamnar eller byggnader. Han kan också skapa olika lister, 

profiler och skulpturer efter beställning.15  

4.2 Tjurkö 

Jonas Frykman beskriver i sin bok Tjurkö – en stenhuggarö, Tjurkö som en av de 

kargaste av östra skärgårdens stora öar. Ön består till största delen av klippor som på 

sina ställen är täckta med ljung. På sina ställen övergår klipporna till odlingsbar jord 

som dock inte har varit den främsta inkomsten för folket som bodde på ön.16 

I mitten av 1850-talet kom en preussisk fortifikationsingenjör vid namn Franz 

Herrmann Wolff upp till Blekinge för att eventuellt starta upp en stenindustri för export 

till Tyskland och Preussen. År 1856 flyttade Wolff till Blekinge och startade eget 

företag på Dragsö och Tjärö utanför Karlshamn i Åryds socken. Företaget växte fort och 

inom loppet av några år började Wolff leta upp nya marker till sitt stenhuggeri. 1862 

kom Tjurkö att bli en del av Wolffs stora industri.17 

Under 1870-talets början påbörjades det stora arbetet av att förbättra gatunätet i 

Tyskland. Den stora efterfrågan på gatsten gjorde att industrin blomstrade. I 

Landshövdingeberättelserna för Blekinge skrevs det att under år 1865, alltså fem år 

innan den stora boomen för stenindustrin, tillverkades det 71 500 kubikfot sten på 

                                                 
12 Orviste. 1996 s.288. 
13  Nationalencyklopedin, internettupplaga, ”Skräddare.” (hämtad 2018-01-07). 
14 Orviste. 1996 s.288. 
15 Orviste. 1996 s.288. 
16 Frykman. 1942 s.1. 
17 Frykman. 1942 s.4. 
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Tjurkö och Dragsö. Denna huggna sten hade ett värde på 119 300 riksdaler, vilket 

motsvarar 7 606 398kr i dagens värde. Det tog 290 arbetare att få fram denna mängd 

sten.18  

Det var ingen slump till varför just Tjurkö blev en del i den stora stenindustrin. Redan 

innan Wolff tog sitt stenföretag till ön, hade det huggits en del sten. Bland annat sägs 

det att ”Godnatt”, som det stora fästningstornet med fyr som ligger mitt i inloppet av 

Karlskronas skärgård heter, skall ha byggts med sten som hade brutits på Tjurkö. Tjurkö 

hade även enligt alla stenhuggare som nämnts i uppteckningarna en hög kvalitet på sin 

sten som både var hållbar men samtidigt lätt att bryta. 19 

Efter att Wolff köpt berg av Carl Magnusson, som var öns största bonde, skrev de också 

på ett kontrakt som tillät honom att uppföra de byggnader som behövdes så som 

smedjor, boningshus, verktygsbodar, mm. Wolff hade även rätt till att bygga vägar, 

hamnar och lyftkranar för att transportera stenen. Här efter gick det fort med 

uppbyggandet av den stora stenindustrin på Tjurkö. Inom loppet av några år var 

stenindustrin i full fart och det rekryterades främmande arbetare från när och fjärran.20 

När företaget utvecklades och blev större behövdes fler och skickligare arbetare som 

kunde utveckla stenhuggeriets skicklighet att hugga sten. 1876 anlände 200 nya 

stenhuggare till Tjurkö. 125 av dem var från Tyskland och resterande 75 var från Italien. 

Dock var det inte många av dessa som stannade kvar i Sverige efter att de lärt ut sina 

kunskaper.21   

För Wolff var det väldigt viktigt att hela tiden få nya arbetare till stenhuggeriet då 

stenhuggarna sällan stannade på samma ställe. Oftast berodde det på att arbetet var ett 

så kallat säsongsarbete. Arbetarna anställdes oftast bara några månader i taget och 

därmed var framtiden ganska oviss för en del. Det vanliga sättet att skaffa fler arbetare 

var att sätta in notiser i olika tidningar. Här nedan kommer ett citat ur Carlskrona 

Weckoblad från den 29 oktober 1862: 

Wid konsul F. H. Wolffs nya stenhuggeri Tjurkö här wid Carlskrona, 

emottages arbetare för så wäl stenutklyfning som tillhuggning mot 

fördelaktiga willkor. Arbetet fortfar hela vintern; hvarpå wi wilja fästa i 

dylikt arbete kunnige arbetares uppmärksamhet.22 

                                                 
18 Frykman. 1942 s.8,9.  
19 Frykman. 1942 s.6. 
20 Frykman. 1942 s.5,6. 
21 Frykman. 1942 s. 10. 
22 Frykman. 1942 s.16. 



  
 

9 

Det var inte bara via veckotidningen som man rekryterade nya arbetare. Även ryktet 

från de som arbetat på stenhuggeriet drog nytt folk till Tjurkö. När de kom hem till sin 

by berättade de ofta för sin familj och vänner hur det var att arbeta där och vad de 

tjänade. Många gånger drog det fler arbetare till stenhuggeriet nästa gång arbetarna 

återvände till Tjurkö. Det finns många exempel på detta. 1885 kom det två arbetare från 

Rödeby socken. Tre år senare var det sex arbetare från Rödeby på stenhuggeriet. 1887 

kom det fyra stycken arbetare från Väckelsång och 1888 var det ytterligare två, alltså 

sex stycken totalt på stenhuggeriet som kom från Väckelsång. De största 

rekryteringsåren var fram till början av 1900-talet då Tjurkö fick konkurrens av andra 

stenhuggerier runt om i Blekinge län,23 bland annat Aktiebolaget Karlshälls 

Granitindustri som startade år 1909.24 Wolff behövde som sagt många anställda. När det 

fanns som mest arbetare på Tjurkö var det över 800 som jobbade på stenhuggeriet. Inte 

alla som anställdes var vana vid att hugga i sten. Som den gamla Tjurkövisan går: ”ty 

även skräddare med smala ben kan också lära sig att hugga i sten”.25 

4.3 Kronoarbetstationen. 

I takt med företagets utveckling behövdes det mer arbetskraft till de olika områdena. 

Jobben var ofta tunga och slitande vilket innebar att det inte var många som ville ha 

dem. Detta löste man bland annat med att placera en Kronoarbetsstationen med 

tillhörande fångbarack som både hade sovplatser och matsal på ön under åren 1872–

1894.26 På kronoarbetsstationen samlades mest män som hade gjort ringa brott eller 

lösdrivare som man ville få bort från gatorna. Ofta var strafftiden mellan sex månader 

och ett och ett halvt år. Visionen var att man skulle skapa en arbetslust hos fångarna där 

de ville gå över till ett laglydigt liv, något som få gjorde när de kom ut därifrån. Att man 

satte kronoarbetare inom stenhuggarindustrin visar även vilken status man ansåg att 

stenhuggarna hade, det vill säga väldigt låg. Kronoarbetarnas arbetsuppgift var ofta att 

forsla bort avfallstenen från stenbrotten samt att föra den färdiga gatstenen till fartygen 

som sedan skulle transportera stenen till Tyskland. 1879 hade Wolff tre ångare, en brigg 

samt två mindre segelfartyg. Varje ångare gick fem turer mellan Tjurkö och 

Swinemünde (dagens Świnoujście) under loppet av två veckor.27 Tjurkös närhet till 

havet var det som underlättade för Wolff att starta ett företag som skulle komma att bli 

                                                 
23 Frykman. 1942 s.18. 
24 SVD, näringsliv, Karlshälls granitindustri. https://www.svd.se/naringsliv/sok-

foretag/companyInfo.html?companyid=10041453-1 (hämtad 2018-01-31). 
25 Carlsson. 1993 s.13. 
26 Carlsson. 1993 s.13. 
27 Frykman. 1942 s.10. 

https://www.svd.se/naringsliv/sok-foretag/companyInfo.html?companyid=10041453-1
https://www.svd.se/naringsliv/sok-foretag/companyInfo.html?companyid=10041453-1
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enormt stort och lönsamt. Att forsla sten över land var ett väldigt omständligt arbete så 

att ha närhet till havet skapade en stor möjlighet att skapa ett effektivt sätt att forsla all 

den tunga stenen.28 

Stenen forslade med så kallade rallar, alltså plåtvagnar på räls som kronoarbetarna 

puttade till båtarna. När det fanns som mest var det ca 400–500 man som fanns på 

kronoarbetsstationen. Det var även ganska god stämning på stenhuggeriet. Relationen 

mellan stenhuggarna och kronoarbetarna var märkligt nog väldigt bra. Förståelsen 

mellan arbetarna var stor och att alla slet och hade ett hårt liv var en gemensam sak 

mellan stenhuggarna och kronoarbetarna.29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Carlsson. 1993 s.9. 
29 Frykman. 1942 s.10. 
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5 Metod, material och avgränsningar 
Tanken med denna uppsats är att få veta mer om den lilla människan som arbetade på 

Tjurkö under stenhuggeriets tid omkring förra sekelskiftet.  

Detta är en kvalitativ studie och min primärkälla har varit berättelser från personer som 

levde och jobbade på Tjurkö stenhuggeri. Dessa berättelser har bland annat Jonas 

Frykman sammanställt i sin bok Tjurkö – en stenhuggarö. Jag har även använt mig av 

Ellinor Gylling som samlat ihop material om kvinnorna och barnen på Tjurkö i sitt 

häfte: Material om kvinnorna på stenhuggeriet på Tjurkö – förslag till utställning.  

Gyllings häfte har varit speciellt fördelaktigt att arbeta med då hon även har valt att ta 

med en tryckt upplaga av Sigrid Wallbergs intervju från 1967, som Jonas Frykman har 

sammanställt, som bilaga. Wallbergs beskrivning av livet på Tjurkö var väldigt 

omfattande och viktig för denna uppsats.  

Frykman har varit aktiv och intervjuat många personer som bott och verkat på Tjurkö 

kring förra sekelskiftet. De jag har valt är enbart ett axplock av alla de nedskrivna 

intervjuer som finns samlade på Blekinge läns museums arkiv. De jag har valt har varit 

de som varit bäst lämpade till mina frågeställningar. Namnen på de intervjuade är 

syskonen Alma, Axel, Hjalmar och Oskar Bogren som intervjuades 1966. Hjalmar 

Bogren var även med på en enskild intervju 1966 som jag också använt mig av. Dessa 

intervjuer är gjorda av Jonas Frykman och finns som sagt tillgängliga på Blekinge läns 

museum.  

År 1954 gjorde Sven Öjvind Swahn en radiointervju med Ola Håkansson som även den 

har varit en god primärkälla till min forskning. Som föregående intervjuer finns en 

kopia förvarad på Blekinge läns museum.  

I boken Stenhuggarminnen, som är redigerad av Mats Rehnberg, finns det ett stort antal 

berättelser från stenhuggare som har arbetat runt om på Sveriges olika stenhuggerier. 

Bland dem finns Olof Sommar som arbetade på Tjurkö stenhuggeri under sin ungdom. 

Med hjälp av Sommars berättelse har jag fått en god bild av hur barnen hade det på 

Tjurkö.  

För att avgränsa mitt arbete har jag valt att enbart fokusera på de allra fattigaste på 

Tjurkö stenhuggeri, då det var de som var den stora massan på ön. Sen fanns det även 

bland annat förmän och andra högre uppsatta personer vilkas familjer hade det bättre 

ställt än de fattiga stenhuggarna med familjer. Jag har också valt att fokusera på ett fåtal 
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intervjuer och då valt de som främst berättar om hur man hade det hemma, vad 

kvinnorna gjorde och vad man som barn fick göra för att hjälpa familjen med inkomst 

och försörjning för att livet skulle gå ihop.  

Jag har valt att även inkludera mat och kläder för att få ett större helhetsintryck av 

Tjurköbornas liv kring förra sekelskiftet. Kläder och mat är ofta de saker som de flesta 

förknippar med social status och därför kan dessa delar ge läsaren en bättre uppfattning 

om hur familjernas ekonomi såg ut.  

Det jag måste ta hänsyn till mest är att mina primärkällor handlar om minnen från 

riktiga människor vilket innebär att vissa saker kan vara fel. Olika personer ser saker 

från olika perspektiv och beskriver därmed de upplevelser de är med om olika. Minnena 

från personerna kan ha luckor i sig. Det var trotts allt länge sedan som personerna i 

intervjuerna upplevde det de berättar om och främst handlar det om minnen från 

personernas barndom.  

Med det sagt har det varit väldigt spännande  och lärorikt att arbeta med denna typ av 

källa där jag har fått ta del av historia från enskilda individer. Även om minnet sviktar, 

tror jag att vissa intryck sitter kvar långt efter att händelsen har inträffat. 
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6 Livet på Tjurkö 
Livet på Tjurkö var väldigt enkelt och fattigdomen speglade sig på vardagen. Det var 

sällan olika högtidsdagar firades, på sin höjd hade man något festligare mat på bordet 

under den dagen som högtiden var. Lekarna som ungarna höll sig till var ofta enkla så 

som att till exempel åka på rallarna eller olika ringlekar. De höll sig alltid ute i naturen 

där de fick plats och inte var i vägen för varken stenhuggarna eller fruarna. 30 Leksaker 

hade man inte, då familjerna sällan hade råd. Ofta han man heller inte leka då barnen 

skulle hinna med både skola och arbete. Men när de fick möjlighet, var barnen påhittiga 

med vad de kunde hitta i naturen.31 På somrarna underhöll man sig med dansbana och 

man samlades ofta i stora gäng på 25–30 pers. Dansbanan blev en slags samlingsplats 

för många i Karlskronas skärgård. Här delades nyheter och skvaller och många träffade 

nya bekantskaper då även beväringarna från både Kungsholms fort och Sturkö kom dit 

för att roa sig i sina nya fina uniformer på helgerna.32  

Giftermålen som blev av var oftast mellan stenhuggare och Tjurköflickor. Detta var 

ganska naturligt då många av stenhuggarna var ogifta ungkarlar. Valmöjligheten var 

alltså stor för flickorna och på denna tiden flyttade man inte så långt hemifrån om man 

inte var tvungen. De olika danstillställningarna som ordnades av ungdomarna i trakten 

blev en naturlig mötesplats för de olika blivande paren.33  

Det männen tjänade räckte sällan till hela familjen utan även kvinnorna var tvungna att 

ha jobb vid sidan om familjen. Kvinnorna tog ofta lättare arbeten som att samla ihop 

skravel och knacka ut makadam ur de stenbitar som blev över efter 

gatstentillverkningen. De hjälpte också till att pumpa bort allt vatten från stenbrotten. 

Det fanns även några som putsade gatsten eller högg knacksten men det var få som hade 

den kunskapen då kvinnor sällan blev utbildade inom så kallad mansgöra under denna 

tiden. Det visades också på deras lön från stenbrotten då de under 1900-talets början 

tjänade kring 50 öre dag jämfört med stenhuggarens två kronor dag.34  

Det fanns även en hel del andra småjobb så som att tvätta kläder och städa hemma hos 

folk i staden, baka bröd att sälja, sy kläder åt kronan, hålla rent på Kungsholmen eller 

dela ut mat på någon av bespisningarna på ön. Under svåra år som 1909 samlade ett 

                                                 
30 Frykman. 1942 s.31. 
31 Gylling, Ellinor. - Material om kvinnorna på stenhuggeriet på Tjurkö: förslag till en utställning / 

Ellinor Gylling. – 1996. s.5. 
32 Frykman. 1942 s.31. 
33 Gylling. 1996 s.6. 
34 Gylling. 1996 s.1. 
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gäng kvinnor ofta ihop sig och åkte ned till Skåne för att arbeta på de stora gårdarna 

under skördesäsongen med att plocka betor. Ovanpå alla dessa olika jobb som 

kvinnorna hade, var det även deras jobb att ta hand om hemmet och barnen. Hon skulle 

hinna med allt som alla kvinnor skulle hinna med på den tiden, det vill säga passa 

barnen, städa och laga mat. Om familjen hade en liten jordbit, var det kvinnans jobb att 

sköta den med. Hon skötte även djuren som familjen eventuellt hade och samlade in 

drivved från stranden om det fanns, för att spara in på de 25 öre måttet som veden för ett 

bak kostade. Att sy och laga kläder var också kvinnans jobb.35  

Olyckorna i stenbrottet förekom relativt ofta då riskerna var stora och 

skyddsanordningar inte fanns. Att få livet att gå ihop som änka eller fru till sjuka och i 

vissa fall även svårt invalidiserade män var tufft. 1908 var endast 11 % av stenhuggarna 

livförsäkrade. De flesta var dock med i sjukkassor som började bli vanligt under 1900-

talets början. Ersättningen från sjukkassorna var dock små. Änkorna fick bara två 

kronor i månaden från fattigvårdsstyrelsen så det var viktigt at att ha snälla grannar som 

kunde hjälpa till för familjens överlevnad.36  

Det fanns dock några kvinnor som var påhittiga inom affärsverksamheten. Många hade 

så kallade Fottar som extrainkomst. Detta innebar att de serverade billig mat som till 

exempel grynvälling och ärtsoppa för en billig peng i sitt hem till stenhuggarna. Några 

som var extra bra på affärer var fru Askeroth och Augusta Norin. Fru Askeroth drev 

marketenterirörelse efter att hon blivit änka kring 1867. Augusta Norin (1857–1945) var 

kanske en av de mest välkända kvinnorna på Tjurkö. Hon hade en liten bröd- och 

mjölkbutik nere vid hamnen där hon även bodde. Under 1880-talet gifte hon sig med 

polisman Norin och fortsatte med sin lilla affär även efter det att polisman Norin blev 

avskedad och intagen på hospitalet i Lund år 1893. Fru Norin fortsatte med sin 

verksamhet fram till mitten av 1930-talet när hon var cirka 60 år. Augusta Norin var 

ihågkommen som en mycket vänlig och omtänksam tant av de barn som hade varit och 

hälsat på i affären tillsammans med sina mödrar.37  

Den vanligaste maten på bordet hos stenhuggarfamiljerna var sill, potatis och rågbröd. 

Ibland, beroende på säsong varierades maten med rågmjöl- eller havregrynsgröt, torsk, 

flundra eller olika grönsaker och rotfrukter som kål, ärtor eller skogsbär. Ibland 

blandade man ut potatisen med kålrötter och på vintern åt man insaltad fisk. Kött var en 

                                                 
35 Gylling. 1996 s.2. 
36 Gylling. 1996 s.2. 
37 Gylling. 1996 s.3. 
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lyxvara som enbart åts på söndagarna för de som hade råd förutom vid slakten. Oftast 

hade man margarin på brödet eller ister om man nyss hade slaktat. Förutom brödet som 

man bakade själv en gång i veckan, köpte familjerna oftast sina råvaror hos de lokala 

handlarna. Några kvinnor åkte ibland in till staden för att köpa sin mat. De som hade en 

liten jordbit odlade så mycket potatis och annan mat hemma, men oftast räckte detta inte 

utan man fick köpa mat upptill.38 

6.1 Minnen och tankar kring livet som stenhuggare 

 I en intervju med Jonas Frykman berättar syskonen Alma, Axel, Hjalmar och Oskar 

Bogren om de skador och yrkessjukdomar som kom med jobbet som stenhuggare. De 

beskriver att stenhuggarna alltid gick runt med såriga händer eftersom man aldrig 

använde handskar när man jobbade på stenhuggeriet, med undantag för när man langade 

sten. Stenhuggarna gick ofta till doktorn för att få stenflisor bortplockade från ögonen. 

Det fanns skyddsglas men de flesta stenhuggare tyckte att de bara var i vägen. Om man 

trots det hade skyddsglas, höll de inte mer än ett år då glasen blev alldeles prickiga av 

alla stenskott. Stenlunga, som silikos kallades i folkmun, var både den värsta och 

vanligaste sjukdomen. Om man inte hade dött i förtid av andra skador och sjukdomar, 

blev man i de flesta fall drabbad av stenlungan.39  

Syakonens far dog 1902 och modern lämnades kvar som änka med fem barn. Trots att 

modern jobbade hela tiden, bland annat med att plocka skravel, räckte ändå inte 

pengarna till utan de var tvungna att be om fattigstöd. En gång i månaden fick de ta 

emot de ynka två kronor i månaden som de skämdes över att behöva ta. De bodde i så 

kallade Nabbekasernen i ett rum utan kök. Eftersom de enbart var sex stycken i familjen 

hade de även en karl som var inneboende hos dem. Även om de var fattiga behövde de 

sällan gå hungriga. Alla hjälpte till att dra in pengar till familjen. Pojkarna började jobba 

tidigt och samlade in sin första avlöning vid nio års ålder. Lönen då var en krona för ca 

14 dagars arbete. De gick till stenbrotten direkt efter skolan slutat vid klockan 15.40  

Syskonen berättade att förutom stenhuggare så fanns det även dagsverkare. Dessa var 

anställda av bolaget och jobbade med diverse grovarbeten. Lönen fick de ut från 

kontoret varje fredag.41  

                                                 
38 Gylling. 1996 s.4. 
39 Intervju med Alma, Axel, Hjalmar och Oskar Bogren, utförd av Jonas Frykman. 17/8–1966. 
40 Syskonen Bogren. 1966. 
41 Syskonen Bogren. 1966. 
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Kläderna som stenhuggarna hade på sig vittnade om hur dåligt ställt många hade det 

och hur låg lönen var. Vissa hade knappt ens råd att införskaffa kläder och hade enbart 

något som kunde liknas vid trasor på kroppen medan andra hade råd att skaffa bra 

kläder som kunde hålla dem varma och torra även under de kallaste och blötaste 

månaderna. Allt berodde såklart på vilket av de olika arbeten man hade. Stenhuggarna 

hade ofta slitna och hoplappade kläder då yrket var hårt i sig. Andra, som förmännen 

hade både bättre ekonomi och bättre arbete som inte slet så på kläderna. Stenhuggarna 

använde sina kläder tills de var helt utslitna. Det fanns ingen anledning att köpa nya 

förrän de gamla var i trasor. Kläderna som användes var gamla överskotts-kronokläder 

som såldes av en man på ön. Kläderna lappades och användes och gick i arv från fader 

till son till yngre broder. Alla använde träskor till kläderna och dessa var speciellt 

utsatta. Träskorna slets underifrån av all vass sten som man gick på och ovanifrån 

tappade arbetarna de uthuggna gatstenarna eller lite större stenblock så det gällde att ha 

ett par skor som helst skulle vara av god kvalitet. Dock var man tvungen att byta ut sina 

skor väldigt ofta.42 

6.1.1 Hjalmar Bogren 

I en intervju som Jonas Frykman gjort enbart med Hjalmar Bogren berättas det mer om 

hur det var att leva och bo på Tjurkö. Varierad kost hade man då inte som 

stenhuggarfamilj. Visserligen var maten ganska skaplig vid guldruschens stora dagar 

(kring slutet av 1800-talet) men de stora familjerna och det frestande brännvinet satte 

ofta stopp för någon lyx när det gällde mat. Det fanns även de som roade sig med 

kortspel men inte var så vidare bra på det och därmed kunde förlora flera dagslöner. 

Även de som hade bättre kostförhållanden, alltså de som hade något högre lön, så som 

arbetsbefäl, skolläraren, kyrkoherden, poliskommissarien, läkaren, m.fl., behövde också 

hushålla med sin ekonomi även om de inte hade det lika hårt som de fattigare 

familjerna. Till exempel kunde deras kost varieras mer än stenhuggarens.43 

Trots den magra ekonomin behövde stenhuggaren en rejäl kost. Brödet som bakades var 

grovt och svart. Till brödet serverades ofta potatis, sill, salt torsk eller bär från skogen. 

De som var ekonomiskt bättre lottade kunde eventuellt få fläsk eller annat kött till 

söndagsmiddagen.44  

                                                 
42 Syskonen Bogren. 1966. 
43 Intervju med Hjalmar Bogren, utförd av Jonas Frykman. 1966.  
44 H Bogren. 1966. 
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Ett recept som H Bogren kommer ihåg från stenhuggartiden var: ”ett torskhuvud, något 

urgröpt fyllt med en slags rågmjölssmet plus kryddor och salt som kokades några 

minuter i vatten.” detta kallades för Torskkroppor och var både god och billig mat. 

Lunchen hade man ofta med sig i matsäck och den delades mellan far och söner. Maten 

som dock var något näringsfattig för växande och arbetande pojkar räckte inte hela 

vägen. I värsta fall blev pojkarna sjuka och invalidiserade men de som klarade sig från 

detta kallades för riktiga kärnfolk.45  

De få som hade råd, köpte kött direkt från bönderna när de kom med nyslaktat kött som 

de sålde direkt från vagnen. Bönderna kom dock bara ungefär en gång i kvartalet då det 

tog sin tid att föda upp och slakta djur. Förutom kött sålde bönderna även mjölk direkt 

till stenhuggarefamljerna. Mängden människor på Tjurkö gjorde det ganska lätt att sälja 

olika tjänster och varor på ön. Och det man inte fick sålt vid stenhuggeriet, kunde man 

alltid få sålt inne i stan till stadsborna.46  

Dagarna på stenhuggeriet var långa och hårda. Ofta behövde stenhuggarna många små 

måltider som var mer utspridda över dagen. De hade oftast frukost vid klockan nio, 

lunch vid tolv samt kvällsmat vid klockan 17. Utöver dessa standardmåltider hade man 

även några små kaffepauser för att klara av de långa passen.47  

H Bogren berättar att de unga stenhuggarpojkarna började jobba tillsammans med sin 

far redan när de var 10–11 år gamla. Seden då var att om hela familjen skulle få mat, 

fick hela familjen också hjälpa till att dra sitt strå till stacken. Fanns det arbete att göra, 

fick alla armar hjälpa till helt enkelt. Pojkarnas uppgifter var att hjälpa sina fäder med 

lättare saker i berget, som ta verktyg till smedjan och byta ut till nya, skärpta som skulle 

tillbaka till stenhuggarna. De fick även lära sig att mäta upp sten och hur de skulle putsa 

gatstenarna jämna. Under tiden de unga pojkarna hjälpte sina fäder med de enklare 

sysslorna, fick de även lära sig de svårare delarna av yrket.48  

Från 1882, alltså samma år som skolplikten infördes, har barnarbete varit förbjudet i 

Sverige. Trots detta var barnarbete väldigt vanligt runt om på stenhuggerierna. 

Troligtvis berodde detta på att det var svårt att kontrollera alla små stenhuggerier, och 

de stora för den delen med.49 Då familjerna var ganska stora behövde så många som 

                                                 
45 H Bogren. 1966. 
46 H Bogren. 1966. 
47 H Bogren. 1966. 
48 H Bogren. 1966. 
49 Gylling. 1996 s.5. 
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möjligt av familjemedlemmarna hjälpa till att få fram mat på bordet, även barnen. 

Redan i tioårs-åldern började de flesta barnen hjälpa sina fäder att få fram huggen gat- 

eller byggnadssten efter skolan. När pojkarna var kring 15–16 år gamla kunde de yrket 

lika bra som de andra stenhuggarna. Detta var till fördel för de unga männen då de 

fortare kunde bli anställda direkt efter avslutad skolgång och få in egen lön till familjen. 

I en stenindustriräkning från 1909 som 7893 personer var med i, var hela 296 stycken 

under tolv år. De som hade åldern 12–14 år var 1364 stycken och de mellan 15–18 år 

var 2440 stycken. Över 21 % av de tillfrågade hade börjat arbeta vid stenhuggeriet 

innan 14 års ålder, någon enstaka redan vid sex år.50   

Folkskolestadgan från 1842 fastslog att alla barn hade en lärandeplikt och att varje 

socken hade en skyldighet att kontrollera. Tjurkö fick sin första skola 1876 och då 

bedrevs undervisningen i ett bostadshus, några timmar om dagen. Senare fick skolan ett 

eget hus och undervisningen blev mer regelbunden för de cirka 100 barn som då gick i 

skolan. Alla var mellan 7–12 år och undervisades av samma lärare. I början av 1900-

talet tillkom ytterligare en skola som var placerad i direktörsbostaden på Tjurkö. Denna 

femåriga teoriutbildning var oftast den enda utbildning som många av barnen fick. År 

1882 kom det en lag som sa att alla barn hade skolplikt.51 

När Bogren och de andra pojkarna var kring 13–14 år, var de färdiglärda att själva ta 

ansvar som stenhuggare. Man var dock tvungen att ha en viss fallenhet för yrket, annars 

blev man placerad på andra ställen inom industrin. Det man tjänade som ung 

stenhuggare gick raka vägen till familjen förutom några enstaka ören som man fick 

behålla för egen del. Yrkesvalen som ung man på Tjurkö var inte många. Antingen 

följde man sin fars fotspår och blev stenhuggare, eller tog man sig ut till sjöss och blev 

sjöman. Vissa unga stenhuggare valde att resa iväg till antingen Norge eller Bohuslän 

då ryktet sa att de hade bättre och lönsammare granit. 52 

Bogren berättar att lönen som stenhuggaren fick ut av företaget var i så kallad 

kontantrekvistition, den tidens checklön. Denna fick stenhuggaren växla ut mot 

kontanter i handelsboden där han vanligtvis handlade. Inte något jättebra system enligt 

Bogren, som berättade att stenhuggarna många gånger under inflytande av alkohol ofta 

                                                 
50 Carlsson. 1993 s.24. 
51 Gylling. 1996 s.5. 
52 H Bogren. 1966. 
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tappade kontrollen över sina ”checkar” vilket innebar en fattigare och fattigare 

tillvaro.53  

Folket på Tjurkö strävade efter att hålla bra hygien men då förutsättningarna var 

minimala utan varken badrum eller badhus var en god hygien nästan onåbart. Man 

försökte helt enkelt hålla så god hygien man kunde under de förutsättningar man hade. 

Tandvården var dock extremt dålig. Ett sätt som Bogren hört talas om mot tandvärk var 

att lägga snus i hålet för att döva värken.54 

Kyrkan var dominerande på denna tiden men det fanns ingen statsägd kyrka på Tjurkö 

utan enbart en som Wolff lät bygga åt kronoarbetarna som arbetade på Tjurkö. Denna 

hade Tjurköborna tillgång till för gudstjänsterna. Att gå till kyrkan på söndagarna var 

viktigt för stenhuggarna och deras familjer. Om man hade tog man på sig sina finaste 

söndagskläder som kunde vara allt ifrån en fint broderad sjal för kvinnorna, till svart 

kostym för männen. Dop och konfirmation var något som alla gjorde.55  

Bogren berättar vidare att han kommer ihåg den aktiva nykterhetsrörelsen. Det sägs att 

rörelsen blev extra aktiv efter att en son drunknade vid en brygga på Tjurkö. Fadern tog 

mycket illa vid sig och drev därefter nykterhetsrörelsen aktivt. Nykterhetsrörelsen 

skapade också en grund till andra organisationer som startades på Tjurkö, bland annat 

till fackföreningen och arbetarrörelsen som började bubbla upp under 1900-talets 

början.56   

6.1.2 Sigrid Wallberg 

Sigrid Wallberg föddes på Tjurkö 1898. Båda hennes föräldrar kom från Skåne där 

bland annat hennes far hade arbetat på Vanstadtorp i Vanstad socken, som även var 

kallad Vanarpne gods, innan han flyttade till Ronneby och sedan Tjurkö 1885. Hennes 

far var väldigt sträng, nästan på gränsen till våldsam. Han hade väldigt starka åsikter om 

hur det skulle vara. När fadern var stenhuggare på Tjurkö, hade både Wallberg och 

hennes tio år äldre syster fått hjälpa fadern att bära mejslar och andra verktyg genom 

snön från smedjan till fadern som arbetade i berget. Detta var de ganska ensamma om 

att göra som flickor. Omgivningen i berget var inte det bästa för unga kvinnor då 
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männen som de var tvungna att passera inte hade vett att bete sig. Många gånger kände 

Wallberg ett obehag att gå förbi de andra stenhuggarna.57  

1906 eller 1907 krossade Wallbergs far sitt ben under ett stenblock och fick ligga på 

lasarettet från mars till midsommar. Eftersom benpipan var krossad läkte benet snett. 

Av sjukkassan skulle de få 60 kronor om året men det var hennes far inte nöjd med. Han 

åkte därför upp till Stockholm och fick fatt på männen som jobbade på 

riksförsäkringsanstalten att ändra så han fick 100 kronor om året istället. Att han 

lyckades ändra detta berodde nog på att han var en handlingskraftig karl som sällan tog 

ett nej.58  

För att roa sig på ön brukade pojkarna gå ihop med pengar till mat och dricka som sedan 

någon av mödrarna lagade till. Sedan samlades man och åt gott och dansade i ett av de 

större husen som hade ett rum stort nog att dansa i. maten som lagades var ofta 

köttbullar, medvurst, ansjovis eller inkokt ål. Alltid hade man mycket brännvin till 

ungdomarna. Denna tillställning kallades för klumpabal. Brännvinet gjorde att festerna 

gick vilt till och ofta höll de på till långt efter midnatt.59 

Wallbergs far, precis som många andra stenhuggare var duktiga på att dricka. Hon 

kommer bland annat ihåg när fadern hade tjänat mycket, hela 300 kronor. De pengarna 

tog han med sig in till stan och söp upp över en helg. De som hade en jordplätt satte sin 

potatis tidigt för att kunna skörda och sälja för att ha pengar till sitt superi. Men superiet 

pågick enbart på helgerna. Wallberg såg aldrig sin far dricka på vardagarna. ”Inte ens en 

öl”.60 

Tyvärr var dock superiet en stor del av stenhuggarnas vardag vilket gjorde att de sällan 

uppförde sig på de olika tillställningarna utan gjorde ofta bort sig framför kvinnorna, 

något som Wallberg har många minnen av. Visserligen var det inte alla som söp sig 

redlösa men många tröstade sig med flaskan när livet var olidligt hårt, vilket det ofta var 

när man var fattig och försökte överleva dagen. Ofta var superiet mer utbrett bland de 

ogifta ungkarlarna än bland familjefäderna, även om det såklart även också förekom. I 

vissa fall gick det även så långt att familjen tvingades leva i onödig fattigdom på grund 

av fadern som blivit alkoholist. I vissa fall brukade man prata om att stenhuggarna hade 

tre dygder: att utföra sitt arbete väl, att ta sina supar med kläm, samt att reda sig väl. Det 
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där med supar och slagsmål gick nog hand i hand många gånger även om det nog med 

på sina ställen var något överdrivet. 61 

För att få bukt med den allt mer utbredande alkoholismen startades det ett flertal 

nykterhetsförbund under 1880-talet, vilket minskade den stora 

brännvinsförbrukningen.62 Det finns en tes om att stenhuggarna tidigt insåg faran med 

alkohol och hur skadligt det kunde vara i vissa situationer. Kanske hade det att göra 

med det svåra jobb som stenhuggarna hade med tunga föremål och vassa verktyg. Efter 

några svåra olyckor kanske man förstod vikten av att inte vara påverkad under arbetstid 

för att lönen skulle bli så stor som möjligt.63 

Under julen skulle grisen slaktas. Då bjöd familjen Wallberg in slaktaren samt en 

grannkvinna för att hjälpa till med slakten, alla höll i grisen medan slaktaren stack den. 

Under grisen hade man ett stort kopparfat som samlade upp allt blod. Under tiden rörde 

grannkvinnan i blodet så det inte skulle stelna. Man rörde även i mjöl på direkten. 

Grisen skållades och borsten samt inälvorna togs bort innan man hängde upp grisen i 

taket. Här fanns det mycket att ta tillvara på och inget fick gå till spillo. Blodet blev till 

palt och av tjocktarmarna gjorde man blodkorv. Köket var för litet för detta storkok så 

Wallbergs mor la alltid ett lakan över den fina kammarsoffan så hon kunde lägga den 

varma nykokta korven där. Fadern skulle alltid ha filén, eller grisharen som den kallades 

på den tiden, med mycket rödkål. För sin hjälp ville slaktaren alltid ha sina supar. Han 

gick från hus till hus veckorna innan jul så han var aldrig nykter. När man hade slaktat 

delade man alltid med sig till grannarna. Likadant gjorde de när de slaktade sina 

grisar.64  

Även fruarna arbetade för att få in pengar till familjen berättar Wallberg. Vissa 

knackade sten nere i stenbrottet medan andra sydde diverse saker som de senare kunde 

sälja, bland annat stickade många strumpor. Andra bakade bröd eller tvättade kläder år 

de rika inne i stan. De som tvättade kunde man se med händerna nere i det kalla vattnet 

med isklumpar och snö på vintrarna. Vissa hjälpte konstapeln eller inspektoren med 

allehanda uppgifter. Andra plockade potatis på böndernas åkrar. Jobben som kvinnorna 

tog var ofta små och gav inte så mycket i lön, men i de flesta fallen var pengarna 

avgörande för mat och kläder eller annat som man behövde. Vissa tog till och med in 
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fosterbarn för att få lite inkomst från staten. Andra fyllde sina hus med inackorderingar 

för att livet skulle gå runt. När kvinnorna var iväg på arbete kunde de i vissa fall inte ta 

med de barnen som inte var i skolan. Då fick barnen stanna hemma och klara sig bäst de 

kunde.65  

När Wallbergs föräldrar var nygifta bodde de i en liten stenstuga med jordgolv som 

ägdes av en bonde. Efter det flyttade de till en stuga med tre rum där det redan bodde 

minst tre andra familjer, som alla hade barn. Inget av rummen hade järnspis, utan alla 

fick turas om att laga mat i den öppna spisen på en trefot som de ställde grytan på. 

Mängden folk som fanns på Tjurkö gjorde att alla fick bo trångt och dela på den plats 

som fanns. Familjerna hade sällan råd att värma upp hela huset på vintern utan alla satt i 

ett rum och värmde sig kring brasan. Pottan hade man under soffan och alla barn sov 

som sagt skavfötters. Trångboddheten tog väldigt mycket på familjernas hälsa, speciellt 

barnen blev utsatta.66 

Bostäderna som man levde i under tiden man arbetade på Tjurkö var väldigt enkla, 

främst för de fattigaste. Under 1870-talet hade efterfrågan på bostäder ökat markant och 

åtta kaserner med sex lägenheter i varje byggdes av bolaget för att få plats med alla 

arbetare. Varje lägenhet hade ett rum och sen delade alla i kasernen kök, ungefär som en 

studentkorridor idag. I några av rummen bodde det familjer men oftast var rummen 

bebodda av ungkarlar. Oftast var det kring åtta stycken som delade på samma rum. De 

unga männen fick bo utan hyra medan familjerna fick hyra sina rum för tre kronor i 

månaden. De som inte fick plats i kasernerna hyrde boende runt om bland gårdarna på 

Tjurkö. Då var hyran 4–6 kronor i månaden för en enrummare och 8–10 kronor i 

månaden för en tvårummare.67 

Det var inte lätt att bo i kasernerna och den trängsel som blev men det var en 

nödvändighet innan man lyckats bygga sig ett eget hus i de fall man hade råd. Annars 

fick man fortsätta bo i kasernerna under hela sin vistelse och arbetstid på ön. Rummen i 

kasernerna var inte stora och var mycket spartanskt möblerade. I de flesta fall fanns det 

bara tre sängar, ett bord med fyra till fem stolar samt en byrå och en skänk till att 

förvara sina saker i. Sängar fanns det därmed inte till alla så i de flesta fall delade man 

säng med andra. Om man var riktigt liten kunde det få plats med tre till fyra personer i 

varje säng. I de värsta fallen var familjen större än vad som egentligen fick plats. I ett 
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fall bodde en familj på femton stycken i ett rum. Då fick barnen äta sin mat ute eftersom 

de inte fick plats inne runt bordet. Detta var dock väldigt ovanligt. Den vanligaste 

storleken på familj kunde ofta variera kring 5-10 barn.68 

Då trängseln i bostäderna blev en stor faktor under 1880-talet var det många som 

började uppföra sina egna bostadshus. Oftast var stugorna små och ganska enkla men 

familjerna hade förhållandevis ganska gott om plats att bo på. Husen hade i regel ett 

yttermått på 4,2 meter gånger 6,6 meter, alltså nästan 30 kvadratmeter. Det var en 

ganska slående kontrast mot kasernerna och det vittnade ofta om hur god ekonomi de 

olika familjerna hade och att det var välståndet som avgjorde hur bra man kunde bo.69  

Kvinnornas kläder var oftast bättre än männens. Troligtvis berodde detta på att 

kvinnorna inte slet ut sina kläder nere i stenbrotten som männen gjorde, förutom de 

undantag där även kvinnan jobbade bland stenarna. Utstyrseln bestod oftast av kjol, 

blus, förkläde, sjalett samt en stor sjal och syddes mestadels i blått kommisstyg, oftast 

av kvinnan själv.70  

6.1.3 Ola Håkansson  

I en intervju från 1954 med Sven Öjvind Swan berättar stenhuggaren Ola Håkansson att 

Blekinge var känt för att vara stenhuggeriets landskap där den tuktade graniten har hittat 

köpare över hela världen. Håkansson påstår att stenhuggeriet i Blekinge har anor ända 

bak till 1700-talet då dockebyggnadrena började uppföras. Yrkestraditionerna ses ha 

varit en förebild för stenhuggerierna i Småland och Bohuslän. Man upplevde att det var 

Wolff som drog högkonjunkturen till Blekinge under 1850-talet när han kom för att 

förse Tysklands nybyggda hamnar med sten. Att Tjurkö var ett kanonläge med sin bra 

sten och placering nära havet var något som uppskattades stort av Wolff och hans 

affärspartners. Stenhuggarna fick gott om arbetsmöjligheter men inte vidare bra betalt 

jämfört med vad Wolff och hans högre anställda tjänade. Det sägs att Wolff fick lika 

mycket som sina stenhuggare fick för varje sten som de högg ut. Och eftersom Wolff 

hade kring 500 anställda som mest, tjänade han ihop en riktigt stor summa på alla de 

stenar som producerades per dag.71 

Enligt Håkansson var det svårt att bli stenhuggare om man inte hade varit med och 

studerat yrket sedan barnsben, då blev det lättare att förstå sig på gråstenen som man 
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högg i. Det blev helt enkelt en instinkt med tiden om hur man skulle hantera graniten. 

Till ljus i mörkret innuti huggarbodarna hade men en fotogenlampa som stod i ett hörn. 

Den gav inte mycket ljus men vanan att hugga sten gjorde att det gick att utföra 

precisionsarbete i dunkelt mörker. Sen när gryningsljuset kom igen blev man mer 

effektiv och jobbade på. Att hugga sten var tröttsamt och slitsamt arbete. Gatstenen 

skulle huggas i vinkelräta kuber där vinklarna inte kunde kontrolleras i mer än 

ögonmått. För andra hjälpmedel till mätning och vinkel hade man inte. Många stod och 

formade stenarna på en vanlig tunna för att komma upp mer i arbetshöjd. Lönen var inte 

bra men man tog livet som det kom och var nöjd över att vara mätt och belåten vid 

dagens slut. Håkanson upplevde det som att stenhuggarna var tåliga män som sällan 

blev sjuka. Det sved däremot när man fick upp stendamm och flisor från verktygen i 

ögonen.72  

Kunde man jobbade man ofta mellan fyra på morgonen och tio på kvällen så långa 

dagar blev det berättar Håkansson. Men vissa dagar kunde man inte jobba knappt något 

då vädret satte stopp. Det var det sämsta med att jobba nära havet. Starka vindar och 

kallt regn var mer än vanligt under höst, vinter och vår. De män som tog sig hit var ofta 

utan familjer, men hittade en kvinna ganska fort på ön som de slog sig samman med. De 

flesta män som flyttade hit var uppifrån trakterna kring Småland.73  

6.1.4 Olof Sommar 

Olof Sommar föddes in i ett fattigt hem på ön Sturkö, vilken låg precis bredvid Tjurkö 

ute i skärgården. Han föddes 1890 och hans föräldrar var Magnus Sommar och Karolina 

Andersdotter. Sommars pappa var båtsman vilket tyvärr inte gav den största lönen. 

Dessutom dog Sommars far när Sommar var sju år så minnena från fadern är inte så 

många. Då modern var änka präglades hemmet och uppväxten av fattigdom. Redan som 

nioåring började Sommar arbeta på stenhuggeriet. Direkt efter skolan slutat fick han ta 

sig ned i stenbrottet och jobba fram till klockan var åtta på kvällen. Ibland var han 

tvungen att jobba en timme extra till nio. På sommaren jobbade man till solens nedgång 

och på vintern fick man ta en fotogenlampas svaga sken som hjälp att se. Sommar fick 

lära sig stenhuggaryrket av sin äldre bror som ha hyste stor respekt för. Sommars 

uppgift var att avmejsla och fullfärdiga gatsten och för 30 stycken fick han 67 öre. På en 

vecka lyckades han samla ihop ungefär fyra kronor. Detta var väldigt bra betalt för att 

vara så ung. De andra pojkarna i samma ålder tjänade omkring ett och ett halvt öre per 
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färdig gatsten. Anledningen till så bra lön var just att det var hans bror som Sommar var 

underordnad. Dessa fyra kronor samt det som Sommars mor lyckades tjäna med sin 

vävstol var det som Sommars familj levde på i veckan. Att det gick är lite oförklarligt 

men hans mor ville inte be kommunen om hjälp. Ofta var det nog så att stoltheten satte 

stopp för att ha ett lite bättre liv. 74  

När Olof Sommar var elva år slutade han skolan helt för att kunna ägna hela sin tid åt att 

tjäna pengar nere i stenbrottet. Nu tjänade han så mycket som åtta till tio kronor i 

veckan, vilket åter igen var mycket för en liten pojk. Arbetet var tungt och slitsamt för 

barnen och hämmade ofta deras utveckling. Detta var det dock ingen som oroade sig 

över. Mycket var det på grund av att man inte hade något annat val för att familjen 

skulle överleva. På kvällarna när det blev mörkt flyttade alla stenhuggare in i bodarna 

och fortsatte hamra. När de kom hem på kvällarna var de täckta av stendamm och 

många försökte hosta upp det som man hade andats in under arbetets gång. Sommar 

mins hur det värkte i hans armar av allt hamrande när han kom hem på kvällarna under 

en jul när han arbetade mellan tre på morgonen och fram till tio på vällen för att få in så 

mycket jul-lön som möjligt. Det var nämligen så att man kunde tjäna mer på sitt arbete 

under julen och då var det många som tog chansen.75  

1913 tog Sommar värnplikten som alla andra unga män i hans ålder. Under denna tiden 

fick de värnpliktiga 20 öre om dagen under de första 8 månaderna. De sista två fick man 

50 öre om dagen. Sedan kom fösta världskriget. Detta var stenhuggarnas värsta år då 

stenindustrin praktiskt taget stod helt still fram till krigets slut. De stenhuggare som var 

dugliga för krigstjänst, fick ta sig ut och kämpa i kriget. Sommar fick vara på ett 

krigsfartyg som låg på Älvsborgsfjorden i fem månader. Efter dessa fem månader kom 

Sommar hem och försökte hanka sig fram på diverse jobb. Det var inte lätt med jobb 

under krigsåren då allt var i ransoner, till och med lönen. Det tog ett tag innan 

stenhuggeriet var igång som vanligt igen, och även då kunde man känna av sviterna från 

kriget. Kring 1920 drabbades Sommar av reumatistisk feber som höll i sig ett bra tag. 

Reumatismen kom och gick under årens lopp under tiden som Sommar var anställd vid 

Bohusläns stenbrott mellan åren 1923–1947. Efter att hans fru gått bort flyttade Sommar 

hem till Blekinge igen.76 
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Det Sommar känner sig mest frustrerad över efter sin tid på de olika stenbrotten är hur 

hårt arbetet tog på arbetarnas kroppar och hur lite staten gav tillbaka i pensionspeng till 

männen och kvinnorna som slitit ut sig för att de större affärsmännen ska få froda i sina 

pengahögar.77 

Sommar kommer ihåg en barndomshistoria som modern Karolina ofta berättade om 

hennes uppväxt. Kring hennes sjuårsålder härjade koleran svårt runt om i landet. Hon 

bodde då med sin familj som bestod av mor, far samt två syskon. 1852 blev hennes far 

utvald till likbärare i Karlskrona. Samtidigt som han var iväg på detta dog både 

Karolinas mor och hennes två syskon. Eftersom ingen ville bo nära någon som varit i 

kontakt fick Karolina bo ensam i sitt hem, endast sju år gammal och hämta mat på en 

grindstolpe som den närmsta grannen satte ut. Detta pågick fram till att en fosterfamilj 

kunde ta hand om henne.78  

Sommar kunde inte berätta något om vad han gjorde på fritiden då han ansåg att dagens 

fritid inte var densamma som förr. I dagens mått hade han inte någon fritid utan livet 

gick ut på att arbeta för att överleva. Sommar såg inget gott med den gamla goda tiden 

utan ansåg att vi gick mot en ljusare framtid. ”Mycket har gjorts, men mycket kommer 

att göras”.79 
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7 Analys och diskussion  
 

I mitt arbete ville jag ta reda på hur det var att leva, verka och bo på Tjurkö kring förra 

sekelskiftet. Till min hjälp hade jag tre frågeställningar: 

• Hur bodde man på stenhuggeriet? 

• Vad var kvinnans roll på stenhuggeriet? 

• Hur hade barnen det som bodde i stenhuggarfamiljerna?  

 

7.1 Boningshusen 

Livet på Tjurkö kan man nästan beskriva med två ord: kallt och trångt. Trångt var det 

nästan alltid men kallt var det främst på vintern och då var det oftast olidligt kallt. 

Under 1870-talet satte bolaget upp åtta kaserner där var och en av kasernerna hade sex 

rum. Varje rum delades oftast av upp till åtta ogifta män eller hyrde en hel familj ett rum 

att dela på. Om familjen fick plats hade de även en inneboende i huset för att få in lite 

extra pengar till mat. Rummen var spartanskt inredda för att alla personer skulle få plats. 

Det var bara tre sängar i varje rum vilket innebar att man fick dela säng med andra och 

sova skavfötters. I de familjerna där det fanns många barn, kunde barnen få äta ute för 

att det inte fanns plats i rummet där man bodde.  

 

De som inte bodde i kasernerna hyrde oftast ett hus hos en bonde i närheten. Hyran låg 

på 4-6 kr/månaden för en enrummare och 8-10 kr/månaden för ett hus med två rum. 

Husen var gjorda i sten eller trä och hade ofta ett jordgolv. Husen var sällan täta och det 

drog ofta in kall luft när vinden låg på. Kylan och den trånga livsstilen tog väldigt hårt 

på folkets hälsa, speciellt barnens. Det fanns också lite större stugor som flera familjer 

delade tillsammans. Stugorna hade oftast tre till fyra rum där det bodde en familj i varje 

rum. Dessa stugor hade vanligtvis bara en stor, oftast öppen vedspis som familjerna fick 

turas om att laga mat vid. Då ställde man sin gryta på en trefot över den öppna elden. På 

vintern samlades alla i det rum som hade den öppna spisen för att hålla värmen. Om 

man ska se något positivt med trängseln i bostäderna, kunde man dela kroppsvärme 

under vintern i de kalla sängarna där man låg skavfötters. 

 

De som hade en lite bättre ekonomi byggde ofta upp egna hus. Standarden för dessa var 

4,2 x 6,6 meter, alltså nästan 30 kvadratmeter. Här visar verkligen hur mycket pengar 

och det sociala välståndet påverkade levnadsstandarden. 
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Som samtliga beskriver i sina intervjuer bodde man trångt med många personer i varje 

rum och hus. Detta håller även Frykman, Carlsson och Gylling med om i sina olika 

texter. Normen kring förra sekelskiftet var inte de bästa boendesituationerna. Endast de 

rikaste hade det bra men även de var långt ifrån mot hur vi har det idag. Den sociala och 

ekonomiska klassen framkommer väldigt tydligt när man studerar hur människorna 

bodde. De som hade ont om pengar fick bo i de trånga stugorna på Tjurkö och slita 

medan de som kanske hade det litet bättre ställt bodde inne i städerna med andra typer 

av jobb. Självklart var inte alla i staden rikare än Tjurköborna, men det fanns nog 

betydligt fler rika innen i stan än vad det fanns ute på Tjurkö. Denna slutsats drar jag 

från de ställen där det står att kvinnorna på Tjurkö hjälpte de rikare inne i städerna med 

tvättning av kläder och städning av hus.  

 

7.2 Kvinnorna 

De unga Tjurköflickorna gifte sig oftast med stenhuggare som kommit till ön för att 

arbeta. Män fanns det gott om på Tjurkö så chansen att träffa någon var stor. Livet på 

Tjurkö var inte lätt för någon, allra minst för kvinnorna. Lönen som männen skrapade 

ihop räckte sällan till mat för hela familjen och därför var även kvinnan tvungen att ta 

ett jobb vid sidan om familjen. Det hände sällan, för att inte säga aldrig, att männen 

hjälpte till i hemmet. De hade ju fullt upp med sitt arbete nere i stenbrottet. Därför blev 

det kvinnans uppgift att både ta hand om barn, mat, hus och arbete. Hade familjen en 

liten jordplätt och lite boskap, låg även det på kvinnan att ta hand om.  

 

Arbeten som kvinnorna kunde ha var bland annat att samla skravel och knacka 

makadam, baka och sälja bröd samt enkel mat till de andra stenhuggarna, tvätta kläder 

och städa åt de rikare inne i stan, sy kronokläder eller plocka potatis eller andra grödor 

hos bönderna. Under riktigt hårda år samlades ett gäng kvinnor för att resa söder ut till 

Skåne och de stora herrgårdarna för att jobba under skörden eller ta andra 

säsongsarbeten som fanns. Kvinnorna hade väldigt dålig lön jämfört med männen. 

Oftast under en tredjedel eller en fjärdedel mot vad männen fick.  

 

Svårast hade änkorna det. Då hade de inte faderns inkomst utan fick hitta andra 

lösningar, som till exempel fattighjälp. Detta var dock något som få ville ta även om det 

var många som var tvungna. Stoltheten var stark och många skämdes över att behöva ta 

hjälp. När kvinnorna var iväg på sina arbeten fick barnen klara sig bäst de kunde själva. 

Och även många av barnen var tvungna att arbeta för att hjälpa familjen. 
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Här har vi en bra och verklig bild av hur jämstäldheten i Sverige såg ut kring förra 

sekelskiftet. Det var helt enkellt kvinnornas jobb att ta hand om familjen medan mannen 

var iväg och försökte tjäna pengar. Kvinnornas lön var så liten att hon var tvungen att ha 

en man för att klara sig. Det tidiga Sverige var alltså inte anpassat för ett liv där 

kvinnorna skulle kunna klars sig själva, och ändå var änkor mer vanligt än inte. Under 

tidigare århundraden var männen tvingade ut i krig men under alla delar av historien har 

männe varit ute på jobb som varit tunga och svåra med hög riskfaktor om att inte 

komma hem. Ändå ansåg man att kvinnorna skulle sköta allt när männen var iväg. 

Kanske var det detta som var en stark påverkande faktor för de kvinnor som kämpade 

för rätten om ett eget liv och rösträtt inom politiken.  

 

7.3 Barnen 

Trotts att barnarbete blev förbjudet år 1882, var barnen flitiga i stenbrottet långt efter 

sekelskiftet. Seden då var att om hela familjen skulle få mat, fick hela familjen också 

hjälpa till att dra sitt strå till stacken. Fanns det arbete att göra, fick alla armar hjälpa till 

helt enkelt. De unga pojkarna började hjälpa sina fäder i stenbrottet när de var kring 10–

11 år gamla, vissa tidigare än så. Barnen gick då upp tidigt på morgnarna tillsammans 

med sina fäder för att påbörja arbetet nere i stenbrottet. Under några timmar mitt på 

dagen var barnen i skolan men så fort den tog slut gick barnen tillbaka till berget och 

fortsatte sitt lilla arbete bland stenarna. I början hjälpte pojkarna till att bära verktyg åt 

sin far. Senare fick de även lära sig att mäta upp stenarna samt putsa gatstenarna jämna 

Ju mer tid barnen la i stenbrottet, desto mer lärde de sig och fick ta ansvar. Kring 13/14-

års åldern var de i princip fullt upplärda stenhuggare och fick då ta helt eget ansvar nere 

i stenbrotten och hade då eget arbetskontrakt med bolaget. 

 

Skolan kom till Tjurkö 1876 och hölls då i ett boningshus innan den fick en egen lokal 

ca tio år senare. I början gick ungefär 100 ungar i skolan och alla var 7–12 år. Detta var 

i de flesta fall den enda teoretiska undervisningen som barnen fick ta del av. Efter att 

barnen gått sina fem år i skolan var de ute och arbetade, antingen i stenbrottet eller hos 

bönder eller där det fanns arbete.  

 

Alla behövde hjälpa till för att familjens liv skulle bli drägligt och för att ingen i 

familjen skulle behöva svälta. Men maten och det hårda livet på ön påverkade barnens 

hälsa ändå. Även om de kanske inte riktigt behövde svälta, var maten mycket mager och 
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näringsfattig vilket gjorde att de växande barnen inte hade möjlighet att få det de 

behövde och blev då ofta sjuka eller fick kvarstående men från den tuffa uppväxten.  

 

Som Sigrid Wallberg berättar var hon och hennes syster två av väldigt få flickor som 

hjälpte till i stenbrottet. Den övervägande delen av flickorna var hemma med modern 

och hjälpte henne med sina sysslor. Om dessa tas det upp väldigt lite. Vad jag har hittat 

nämns inte de unga flickebarnens arbete och vad de gjorde i historierna om 

Tjurköborna. Vad jag har förstått från andra delar av Sverige kring sekelskiftet började 

flickorna i tidig ålder hjälpa till med sina syskon så modern kunde arbeta eller sköta 

hushållet. Det var viktigt på denna tiden att flickor lärde sig allt ifrån att laga mat, ta 

hand om barn till att sy kläder så hon i sin tur kunde ”bli en bra fru någon dag”. 

 

7.4 Det var inte bättre förr 

I alla fall inte för de fattiga stenhuggarna och deras familjer på Tjurkö kring förra 

sekelskiftet. Livet var hårt och de tuffa förhållandena slet på befolkningen. Många 

arbetare behövdes för att få ut så mycket sten som möjligt från Tjurkö vilket innebar att 

många behövde en plats att bo. Alla trängde därför ihop sig så gott det gick på en liten 

yta då alla var för fattiga för att skaffa ett bättre boende.  

 

Alla i familjen slet för att få in mat på bordet. Både män, kvinnor och barn var igång 

hela dagarna för att kunna tjäna så mycket som möjligt till den gemensamma 

familjekassan. Värst var det för änkorna med familj då de gick miste om mannens lön 

som var betydligt större än både kvinnans och barnens tillsammans. Livet sedan dess 

har gått framåt i rasande takt. Barnarbete är numera borta sedan länge i Sverige och 

numera har nästan alla mat på bordet.  

 

Det hårda livet och de stora orättvisorna som fanns på de stora stenhuggerierna gjorde 

att i ett senare skede började arbetarrörelserna komma igång. Här var bland annat Sigrid 

Wallbergs far väldigt aktiv. År 1909 var den första stora strejken och fler skulle komma. 

Dock blev tiderna under strejkerna hårda och familjerna till stenhuggarna hade det 

mycket tufft mär mannens inkomst försvann från matbordet. Det är svårt att ibland sätta 

det i perspektiv om hur vi kan ha det så bra som vi har det idag. Mycket av det vi tar för 

givet inom våra arbeten var det våra förfäder som slet för sina liv att skapa. Som Olof 

Sommar sa: ”Mycket har gjorts, men mycket kommer att göras”.  
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Innan jag började studera de olika historiska texterna om Tjurkö hade jag inga direkta 

teorier om vad jag skulle hitta. Det jag hade hört om stenhuggeriet på Tjurkö var att det 

var många som var mycket fattiga, vilket också visade sig vara sant. Något annat som 

jag med hade fått för mig var att många fick sin lön i sprit. Enligt de uppgifter jag har 

hittat var detta fel, men att många av stenhuggarna åkte direkt till stan för att köpa upp 

sin lön på krogarna under helgerna. Jag trodde inte heller att jag skulle finna barnarbete 

i en så stor utstreckning. Visst var det vanligt att barnen hjälpte familjerna med oika 

sysslor men att hitta dessa berättelser som Olof Sommars var lite av en aha-upplevelse 

för mig. Kunskap om barnarbete så nära oss, både tidsmässigt och geografiskt kanske 

får oss att börja skapa en förändring för de som idag jobbar hårt istället för att ha en 

barndom. Jag har trotts detta en förståelse för varför man lät sina barn börja jobba så 

tidigt. Att hjälpa till med inkomsten som barn var nödvändigt för att familjerna skulle 

överleva.  

 

Tiden går frammåt i rasande fart och sederna förändras med den. Att få en större 

förståelse för hur det var då kan ge ett bättre perspektiv på olika saker och ting. Kanske 

blir man mer tacksam över vissa saker så som bätte boende och mat, samtidigt som man 

vill förändra andra ting som det fortsatt stora barnarbetet runt om i övriga länder där 

samhället ser ut som det gjorde hos oss för cirka hundra år sedan.  
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8 Stenhuggare i didaktiken 
Den historia som dagens skolungdomar får ta del av handlar mestadels om stora 

händelser och stora kungar och män. Detta håller på att sakta men säkert ändras till en 

mer varierande historia där både män och kvinnor, stora som små får inneha en 

huvudroll där alla får inneha en huvudroll i skolans historia.  

I det centrala innehållet i historia 1b står det bland annat att eleven ska ta del av både 

jämställdhet, historiska förändringsprocesser, historiskt källmaterial, olika perspektiv 

utifrån olika sociala bakgrunder, mm. Det jag har tagit upp här kan man relatera till i 

stenhuggarnas historia.80 

Under jämställdhet kan man studera vad skillnaden var mellan att vara kvinna eller man 

på stenhuggeriet. Till exempel hur lönerna skilde sig åt, mm.  

Genom att studera stenhuggarens resa från den stora bommen när stenhuggning var som 

störst, fram till att det dog ut och företagen lades ned. 

Det historiska källmaterialet som eleverna kan ta del av är till exempel de 

bandinspelningar av intervjuerna med de gamla stenhuggarna. Här kan man visa 

eleverna den stora bredden på hur källor kan se ut och vad man kan använda de olika 

källorna till. 

Det är också viktigt för eleverna att få en bredare blick i hur de olika sociala 

samhällsklasserna såg ut och hur de hade det, vad de åt och hur de bodde, mm. Den lilla 

historien som eleverna kan få ta del av är väldigt viktigt då allas historia ska tas upp i 

den mån det går. Att eleverna även kan få ta del av hur större delen av befolkningen 

hade det när det var fattigt och dant kan ge en skildring i hur manga av våra förfäder 

hade det. Till exempel har jag med hjälp av denna uppsats fått ta del av min släkthistoria 

och fått mer förståelse för hur det var på den tiden då man fick välja mellan barnarbete 

och svält.  

Innan man kan döma folk måste man veta var de kommer ifrån och vilka val de hade. 

Genom att ge eleverna ett större perspektiv, kan kanske de ge andra möjligheten att få 

veta mer om den del av historien som är så oerhört viktig för att förstå varför vi är som 

vi är idag.  

 

                                                 
80 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. - 2011. - ISBN: 

978-91-38-32594-0. 
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9 Sammanfattning  

Kring förra sekelskiftet var då de flesta emigrerade från Sverige ut till övriga världen, 

främst Amerika. Nära 1,2 miljoner svenskar lämnade allt de kände till för att försöka 

finna lyckan i ett annat land och skapa sig ett nytt liv. De som stannade kvar i Sverige 

tog sig till de ställen där arbeten fanns för att kunna få in mat till familjen. Under 

samma tid tog stenindustrierna fart. Mycket av den sten som producerades i södra 

Sverige gick åt för att modernisera Tysklands vägar och städer. Bland de områden som 

exporterade mest sten till Tyskland var Tjurkö, strax utanför Karlskrona i Blekinge 

skärgård. Här hade tysken Wolff sitt stenhuggeri. Som mest hade han kring 500 

anställda som arbetade med att knacka sten nere i stenbrotten. Många av dessa 

stenarbetare hade sina familjer med sig som även de bodde och verkade på ön. Livet 

som stenhuggare och stenhuggarfamilj var inte lätt, snarare långt därifrån. Det stora 

antalet människor som bodde på och kring ön skapade en väldigt stor bostadsbrist, 

samtidigt som folket ekonomi var extremt dålig. Lösningen på problemet blev att bo på 

en så lite yta som möjligt och dela rum med andra för att ha råd med tak över huvudet. 

Vanligen bodde det en hel familj eller åtta ungkarlar i ett rum. De flesta delade säng och 

sov skavfötters. 

 

Familjerna slet för att få ihop tillräckligt med mat på bordet. Männen arbetade hela 

dagarna nere i stenbrotten medan kvinnorna tog de arbeten de kunde samtidigt som de 

tog hand om barn och hem. Kvinnornas jobb kunde vara allt ifrån att samla skravel nere 

i brotten eller plocka potatis och andra grödor hos bönderna, till att tvätta och städa hos 

de rikare inne i städerna. Lönen var usel, mindre än en tredjedel eller fjärdedel mot vad 

männen fick. De fruar som oturligt nog blivit änkor fick ta hjälp av sina barn för att få in 

tillräckligt för att överleva. 

 

Även om barnarbete var förbjudet började de unga pojkarna arbeta nere i stenbrotten när 

de var kring 10–11 år gamla. I början hjälpte de sina fäder eller andra stenhuggare men 

målet var att så tidigt som möjligt bemästra stenhuggaryrket för att själva kunna bli 

anställda hos bolaget. Barnen arbetade i stenbrotten både före och efter skolan där de 

lärde sig att både läsa och skriva under de fem åren som var den enda teoretiska 

undervisning de fick.  

 

Livet på Tjurkö rullade på och de flesta hade ett så bra liv de kunde, om inte annat var 

livet rikt på sten. 
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