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Kunskapsunderlag till riksintressebeskrivning  

Herrgården, Tjurkö stenhuggeri [K 16] 
 

Motivering:  

Industrimiljö i skärgårdslandskap efter ett av landets äldsta industriella stenbrott, med 
kringfunktioner, inrättat för direktexport till Tyskland. Karaktärsdrag från hantverksbaserad 
industri under 1860-talet, till mer storskalig produktion med organiserad arbetsdelning fram till 
mitten av1950-talet, som speglar en viktig fas av Sveriges och Blekinges 
industrialiseringshistoria. 

 
Uttryck för riksintresset:  

Den stora mängden ytliga stenbrott med dess skravel- och skrotstenshögar som förklarar den 
tidigaste industrialiseringsfasen med hantverksbaserad stenhuggning. Sambanden hos en 
organiserad industrimiljö som senare växte fram; Storstenbrottet med dess ursprungliga 
funktionella samband mellan stenbrytning, järnvägslinjer, vägnät och lastagebryggor. De fasta 
anläggningarna som kontorshus, utskänkningsanläggningar, småskaliga stenhuggarstugor, 
torpbebyggelse och egnahem. Grunderna från bostadsbaracker inom områdets kärna. Stenmurarna 
byggda av överbliven, huggen sten. Kyrkan och dess ursprungliga funktion, både som en del av 
kronoarbetarnas korrigering och som församlingskyrka. 

Inledning 
Riksintresse för kulturmiljövården handlar om hur historia kan bli läsbart och göras 
närvarande i miljön runt omkring oss. Områdena ska spegla väsentliga delar av Sveriges 
historia utifrån lokala perspektiv. Det är den statliga myndigheteten för kulturmiljövården, 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som har ansvaret att peka ut områdena. Länsstyrelsen ska i 
dialog med kommunerna ta fram underlag.  

Tanken med riksintresseområden är att här ska särskild hänsyn tas till kulturmiljövärden när 
man planerar för utveckling. Om nya bostadsområden planläggs eller nya vägar dras fram, ska 
detta göras utan att de kulturhistoriska värdena som hör till riksintresset utarmas. Allra helst 
ska förändringar istället göras så att historien blir ännu tydligare. På så sätt kan de historiska 
värdena bidra i en planering för framtiden.  

Kort beskrivning av området 
Tjurkö ligger i Östra Skärgården, tio minuters båtväg från Karlskronas centrum. Ön har fått 
sitt namn efter Tjurk, Tiörkö, thiudhk, thiurköön med betydelsen bergshöjden, klippön eller 
klippan i havet. Namnet beskriver väl öns karakteristiska uttryck.  

Tjurkö var före stenbrytningstiden en typisk skärgårdsö. Bebyggelsen var samlad till byarna 
Nabben, Sundet, Södragårda och Maren med sönderstyckade jordlotter runt omkring.  
Här bodde skärgårdsbönder men också båtsmän, fiskare och inhyseshjon. Deras försörjning 
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hämtades mer ur havet än ur jorden. Även efter det att stenindustrin kommit till ön levde 
gamla seder och bruk kvar. 

Först utnyttjades de gynnsamma naturförutsättningarna för stenbrytning endast lokalt av 
skärgårdens befolkning, och uteslutande de mer lättåtkomliga flyttblocken användes. Senare, 
när ett bondehemman, Herrgården, köptes in 1862 av entreprenören F. H. Wolff utvecklades 
stenbrytning i industriell skala. Herrgården blev centrum för en snabbt växande verksamhet. 
Stenindustrin var vid sekelskiftet 1900 Blekinges främsta industrinäring och Tjurkö var det 
största och mest välorganiserade av stenbrottsföretagen. Det finns en tydlig och klar skillnad 
på livet på Tjurkö före och efter stenbrottstiden. 

Verksamheten kom kraftigt att förändra skärgårdslandskapet där granitklipporna tidigare 
enbart i mycket begränsat omfång tagits tillvara.  Med stenindustrin följde, förutom de många 
stenbrotten som togs upp överallt på den norra delen av ön, också en utbyggd infrastruktur 
med vägar, hamnar, bryggor och tåglinjer. Runt stenbrytningen växte ett helt nytt samhälle 
fram baserat på lönearbete istället för självhushåll. Förutom bostadskaserner byggdes 
utskänkningsställen och affärer. Under en period fanns också tvångsarbetskraft från 
Kronoarbetskåren med vakter och annat manskap inkvarterat i sina särskilda kaserner. Spåren 
från verksamheten utgör fortfarande en viktig och karaktärsskapande del av det lokala 
landskapet.  

Inventeringar i området och övriga skyddsbestämmelser 

 Riksintresseområdet Tjurkö är upptaget i en fördjupad översiktsplan för Östra 
Skärgården som ett möjligt utvecklingsområde för nybyggnation av bostäder.  

 Områdets bebyggelse inventerades 1989 av Blekinge Museum. Husen bedömdes 
utifrån förändringsgrad, se Blekinge museums arkiv. (En uppdaterad inventering har 
inte genomförts i samband med översynen.) 

 Området runt Herrgården ingår i länsstyrelsens fornvårdsprogram och har 
benämningen ”övrig kulturhistorisk lämning”. 

 Delar av området är medtaget i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet. 

Sammanställning av riksintressets uttryck i området (Se vidare beskrivning i 

texten) 

 De fasta anläggningarna som kontorshus, utskänkningsanläggningar, småskaliga 
stenhuggarstugor, torpbebyggelse och egnahem 

 Småskalig stenhuggarbebyggelse 
 Stenmurar av överbliven huggen sten 
 Storbrotten Vrålebo och Skrikebo  
 Skravelstenshögar från ytbrotten 

 Lastagebryggor runt om hela öns kust 
 Lämningar efter järnvägen (stenslipers) 

 Vägnätet 
 Kyrkan 
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Som kulturmiljö är riksintresseområdet på Tjurkö unik därför att:  

 området återspeglar en viktig fas av Blekinges industriliseringshistoria. Kulturmiljöns 
centrum befinner sig mitt i skärgården som är ett karaktärlandskap för Blekinge.  

 området är ett tydligt exempel på hur beroende den svenska industrialiseringen var av 
den expansiva tyska ekonomin och hur impulser till utveckling, både tekniskt och 
affärsmässigt, kom till Sverige via internationella kontakter.  

 området visar på en kunskapsöverföring genom invandrad arbetskraft. 
 området i sin helhet återspeglar stenhuggarsamhället utifrån så många olika aspekter. 

Här kan man följa utvecklingen från den tidiga hantverksbaserade industrin till en allt 
högre grad av effektivisering och massproduktion.  

 området tydligt återspeglar industrisamhällets sociala villkor genom att både 
arbetsplatsen och boendet har präglat landskapet. 

Stenbrytningen på Tjurkö 
Industriell stenbrytning i Blekinge börjar på 1850-talet. Brytningen skedde i småbrott och var 
fortfarande starkt kopplad till jordbruket. Många arbetare rörde sig i ett gränsland mellan att 
vara jordbrukare och lönearbetare.  Först hade sten framförallt brutits lokalt i anslutning till 
byggprojekt i städerna och fortifikationerna kring Karlskrona. Senare, vid sekelskiftet 1900, 
hade stenbrytningen vuxit till att bli Blekinges viktigaste industri. Stenen som bröts och höggs 
i stora uppsättningar exporterades till en avlägsen marknad. Detta är en viktig skillnad mot det 
tidigare bondesamhället där de flesta varorna var hemslöjdade och användes eller såldes 
lokalt. 

Utvecklingen ska förstås mot bakgrund av den nya lagstiftningen 1846 då skrårättigheterna 
avskaffades och som tillät att hantverkare fritt fick etablera sig på landsbygden. 
Effektiviseringen av stenbrytningen svarade också mot en betydande efterfråga från den 
nordtyska marknaden. Vid 1800-talets mitt byggdes i Preussen en hel mängd nya hamnar, 
broar, kanaler och fästningar och till detta behövdes stora mängder huggen byggnadssten. Den 
högklassiga blekingska sjönära graniten var lämplig för export med förhållandevis billiga 
transportmöjligheter över havet. 

F. H. Wolff  
Stenbrytning i större skala på Tjurkö, drogs igång av en f. d. preussisk fortifikationsofficer, F. 
H . Wolff. Innan han kom till Tjurkö hade han på uppdrag av den preussiska staten undersökt 
förtutsättningarna för att på Bornholm och längs Blekingekusten bryta granit till Preussens 
många byggnationer. I början på 1850-talet bildade han eget bolag och arrenderade 
brytningsrätter på Tjärö, Dragsö och Eriksberg utanför Karlshamn. Knappt tio år senare, 
1862, köpte han in bondehemmat Herrgården och delar av hemmanet Målen på Tjurkö. 
Ytterligare områden och bergrättigheter köptes in, framför allt på den norra, bergiga delen av 
Tjurkö, bl.a vid Nabben och Sundet.  Produktionen riktades redan från början in på den tyska 
marknaden, Wolffs gamla ”hemmamarknad”.  Utskeppningsbryggor för pråmtrafik med 
tillhörande järnvägsspår byggdes också inom Nabben och Sundet på öns östra sida. Vid den 
nyanlagda hamnen sammanstrålade järnvägsspåren från de olika stenbrotten. Flera 
utskeppningsbryggor återfinns idag, tillsammans med lämningar från järnvägen i form av 
stenslipers. 
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Herrgården blev stenindustrins centrum. Här uppförde Wolff sitt kontor och en 
inspektorbostad. Wolff bosatte sig dock aldrig på ön, eftersom engagemanget på ön var rent 
affärsmässigt. Själv hade han sin bostad i Karlskrona innan han flyttade tillbaka till Berlin och 
drev bolaget därifrån innan han lämnade över till sina söner. Wolff hade med andra ord inga 
som helst ambitioner att med symboliska byggnader manifestera sin makt i Tjurkös landskap. 
Detta förklarar troligen avsaknaden av en representationsbostad av lite högre klass i området.  
 

    
T.v. det så kallade Nya kontoret (idag sommarbostad) som Wolff lät bygga bredvid det gamla 
(bilden till höger)  
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Kartillustration av industrins utveckling 

 
Storskifteskartan över skog och utmark på norra Tjurkö år 1803. Vid hemmanen Herrgården 
(nr 62), Nabben (nr 63), Målen (nr64) och Sundet (nr 65) finns endast den egna gårdens 
bebyggelse utritad. (Källa Lantmäteriets historiska kartor) 
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Ur Generalstabskartan 1870. Ett mindre stenhuggarsamhälle har vuxit fram intill 
Herrgården och ett par stenhuggarstugor ligger längs vägen upp mot Nabben. De större 
ofyllda fyrkanterna representerar gårdar på hemmanen, d v s bebyggelse som funnits innan 
stenindustrin.   

 
Riksintresseområdet på Häradsekonomiska kartan 1915-19. Stenhuggarsamhället har 
förändrat Tjurkö.(Röd heldragen linje avser riksintressegränsen i GIS-skikt från 2012.) 
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Kartan visar dagens Tjurkö. Gröna prickar markerar kvarvarande bebyggelse från häradsekonomisk karta 
1915-19. Byggnationen inom Herrgården är enbart schematiskt markerad. Lila linjer markerar vägarna och blå 
järnvägsspåren från häradsekonomiska kartan. Jämförelsen visar att uttrycken för riksintresset finns över hela 
området. Observera att riksintresseområdets gräns (heldragen röd linje) på kartan avser gränsen från GIS-
skiktet från 2012.  

Kartillustrationen visar vid en jämförelse att uttrycken för riksintresset finns över hela 
området. Det är just stenbrottsindustrin tydliga påverkan på landskapet som utgör 
riksintressets kärnvärde och det faktum att industrin såg möjligheter till stenbrytning i stor 
skala, över ett stort område där ämnen till byggsten kunde väljas ut på plats. Stenbrytningen i 
storbrott utgör bara en del av historien. 

Tjurkö stenindustris historia 

Med 1870-talet tar produktionen på Tjurkö en ny riktning, en förändring som också följde 
behovet av sten på den tyska marknaden. I Tyskland höll kanal- och hamnbyggena på att 
avslutas och den efterfråga på byggnadssten som Wolff AB hittills riktat in produktionen på, 
minskade. Istället ökade behovet av gatsten till städerna som växte kraftigt efter freden från 
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det fransk-tyska kriget. Wolff, som kunde utnyttja sina goda kontakter i Berlin, ställde om 
stenhuggeriets produktion efter de nya förutsättningarna.  

Eftersom det inte fanns några stenhuggare på Tjurkö som behärskade tekniken kring gatsten, 
anställde Wolff under 1876 rutinerade italienska och tyska gatstenshuggare som lärts upp vid 
stenbrott i södra Tyskland. Den nya arbetskraften tillförde ny stenhuggarkunskap till den 
blekingska miljön som efterhand också spreds vidare till andra svenska stenbrott. Också 
verkmästare, sprängbasar och verktygsmed anställdes för att förbättra tillverkningsprocessen. 
Wolffs engagemang på den tyska marknaden var storskaligt och produktionen genomsyrades 
av effektivitet i alla avseenden. Arbetskraftsinvandringen spelar stor roll, ur ett socialt 
perspektiv, för de kulturhistoriska värdena som är knutna till området. 

Kronoarbetskåren 

Från 1872 drog Wolff dessutom nytta av tvångsarbetare från Kronoarbetskåren för att 
förbilliga och effektivisera produktionen. Att Tjurkö fick en kronoarbetsstation hade två skäl; 
svårigheten att finna lämplig sysselsättning för Kronoarbetskårens manskap på annat håll och 
tillgången på sådant arbete på Tjurkö. Wolff fick kontrakt för arbetskraften, för det tunga men 
okvalificerade lastningsarbetet. I slutet av 1870-talet stod kontraktet på 400 arbetande fångar. 
Den kronoarbetsstation som uppfördes bestod av tre envåningshus och tre trevåningshus som 
inrymde bostäder för direktör, bevakningsbefälhavare, kamrer, predikant och underofficerare. 
En större kasern i två våningar tjänstgjorde som logement. I anslutning till denna fanns en 
kyrkobyggnad, som fångarna själva byggde (1876) på begäran av fångvården. Fångarna fanns 
på bolagsområdet under åren 1872-1894. Idag finns endast grunder kvar från stationen och 
kyrkan flyttades till en plats strax utanför bolagsområdet en tid efter det att fångarnas tid på 
Tjurkö var slut. De synliga kulturhistoriska spår som fångarbetarna lämnat efter sig syns 
bland annat i kyrkan, men även sett ur ett socialt perspektiv lämnade denna verksamhet spår, 
då många återkom till Tjurkö flera gånger under sin livstid. 

 
Kronoarbetsstationen. Byggnaderna användes som logement till både fångar och personal. 
Enda byggnaden som återstår är matsalen (i bildens mitt). Av de andra husen återstår bara 
grunder. Kyrkan (huset med den höga grunden, på bilden belägen intill kasernbyggnaden) 
flyttades till dess nuvarande plats år 1929. Okänd fotograf. Foto i Blekinge museums arkiv. 



9 
   

Stenindustrins struktur 

Mellan hamn och lastageplats där stenen samlades för transport anlades en dubbelspårig 
järnväg och till lastningens effektivisering införskaffades ny teknik i form av kranar. Eftersom 
det fanns flera brott belägna på den norra delen av ön fanns det utlastningsbryggor på flertalet 
ställen för lastning på pråmar som sedan fraktades till den stora hamnen vid Herrgården, för 
omlastning till transportfartygen ner mot Tyskland. Sådana utlastningsbryggor fanns bland 
annat vid Fåranabben, Sandaviken, Videvik, Gåraviken och Herrgårdsviken. Ut till 
Fåranabben gick det en järnvägsräls som det finns tydliga spår efter idag, i form av en lång 
sträcka med stenslipers ut mot den stenpir som finns kvar efter utlastningsbryggan. Rälsen 
och bryggan är utmärkta på Häradskartan (1915-1919). 

En egen transportflotta byggdes upp och Wolff organiserade lossning och omlastning av 
stenen hela vägen från Tjurkö och vidare med landtransport från tyska kusten och ner till 
Berlin. En resa mellan Tjurkö och Swinemunde tog runt 18-20 timmar. När en ångare avgick 
telegraferades det till destinationsorten för att effektivisera lossningen. Runt Tjurkö fraktades 
sten med pråmar från de olika brotten till den större hamnen vid Herrgården. Båtar och 
pråmar skulle nyttjas fullt ut.  

 
Mellan hamn och lastageplats där stenen samlades för transport anlades en dubbelspårig 
järnväg och till lastningens effektivisering införskaffades ny teknik i form av kranar. Till 
vänster i bild syns främst det Nya kontoret (som idag är en privatägd sommarstuga)som Wolff 
lät bygga. I dess förlängning syns det gamla kontoret, även det finns kvar idag. Okänd 

fotograf. Foto i Blekinge museums arkiv. 
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Utlastningshamnen vid Herrgården. Två skepp ligger vid kaj och väntar på last. Okänd 

fotograf. Foto i Blekinge museums arkiv. 

 
Den ursprungliga industribrytningen av byggsten gjordes i öppna ytbrott runt om på ön där 
man hittade lämpliga ämnen för varje specifik beställning. Denna brytningsform höll i sig 
ända fram till att produktionen ändrade inriktning mot gatsten. Spår efter dessa ytbrott finns 
över hela ön och är viktiga delar av de kulturhistoriska uttrycken. 

Bilden är tagen på samma ställe som 

föregående bild framför det Nya 

kontoret och visar att stenslipersen 

finns kvar. Slipersen finns kvar på 

flertalet ställen i området och är en 

del av uttrycken för kulturhistorien.   
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Ytbrotten är den del av stenbrytningen som påverkat landskapsbilden i skärgården mest. 
Skravelstenshögar är en del av uttrycken i området. Dock hotas de idag av igenväxning.  

Övergången till gatstensproduktion gav en förändring i hur stenen bröts och därmed fick även 
landskapet ett förändrat utseende. När produktionen riktades in på gat- och kantsten öppnades 
storbrotten, först Vrålebo sedan längre norrut, Skrikebo. Här gick brytningen på djupet och 
yrkeskunniga stenhuggare användes i hela processen från urval av ämne, rensning, 
bortsprängning, brytning och till bearbetning av sten. Nu infördes en systematisk 
arbetsdelning där yrkesskickliga arbetare fick koncentrera sig på de delar av arbetet som 
krävde hantverksskicklighet och där enklare grovjobb gjordes av fångar ur Kronoarbetskåren. 
Dessa förberedde sprängningarna av sten, grävde ut för att frilägga stenen, tillverkade borrhåll 
för sprängning, rensade undan skravelsten mm. De anställda stenhuggarna arbetade sedan 
med den frilagda stenen och sprängbasar arbetsledde sprängningarna. Brytningen av 
byggnadssten pågick ett tag parallellt med produktionen av gatsten, men från 1890-talet 
dominerade gat- och kantstensproduktionen helt.  
 

 
Storbrottet Vrålebo omkring år 1925. Brottet öppnades när produktionen bytte inriktning och 
man satsade mer på brytning av gat- och kantsten i stället för byggnadssten. Okänd fotograf. 

Foto i Blekinge museums arkiv. 
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Storbrottet Vrålebo i november 2014. Storbrotten blev landskapsomdanande och är än idag 
iögonfallande inslag i landskapet, dock hotas de av igenväxning.  
 

”Stenbjörn” även kallad stenvagn, 
förspänd med två hästar. Vagnens 
bakaxel gick att sänka ned för att 
underlätta för lastningen. Med 
stenbjörnen forslades storstensblocken 
från småbrotten ner till lastbryggan där 
de bearbetades. Bilden är från Åryd, 
men vagnen användes troligtvis även på 
Tjurkö, dock i en mer begränsad 
omfattning då de mesta av transporterna 
här skedde på järnvägsräls. (Bild från 
Blekingeboken 1938)  
 
 

 

Stenhuggarsamhället 
När Wolff startade stenbrytningen på Tjurkö fanns fortfarande enbart en begränsad grupp 
yrkeskunniga stenhuggare i Blekinge. På Tjurkö hade sedan tidigare en lokalt inriktad 
stenhuggeriverksamhet bedrivits, men här fanns inte arbetskraft i den omfattning som 
motsvarade Wolffs affärsplaner. Istället annonserades i tidningarna efter män till 
stenbrytningen och Wolff erbjöd dem daglön. Antalet anställda var fram till 1870-talet 
förhållandevis få, men när gatstensproduktionen var som högst, fanns 1000 man i 
produktionen på Tjurkö.   
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Arbetskraften kom att bestå av tillfällighetsarbetare som lärdes upp på plats och som försörjde 
sig växelvis vid stenbrott och på annat daglönearbete inom jordbruk och fiske på andra 
platser. De stannade bara så länge de hade jobb och bodde gemensamt i baracker (kaserner) 
som bolaget lät uppföra. År 1879 fanns enligt uppgifter åtta kaserner med i genomsnitt sex 
lägenheter om ett rum och del i kök, i varje byggnad. Här bodde några familjer, men 
mestadels var det ungkarlar, ibland åtta stycken i vart rum.  
 
De livsvillkor som hörde samman med stenhuggarnas rörlighet, där man flyttade efter jobben 
och inte slog sig ner i egna hushåll, återspeglas i den miljö som byggdes upp på bolagets 
område. Bolaget lät bland annat uppföra flera enklare baracker där arbetarna kunde bo i små 
rum, ofta utan tillgång till eget kök. Utan egna hushåll var arbetarna beroende av att det nya 
samhället som inte längre byggde på en självförsörjning. De åt sin mat på enklare 
utskänkningsställen, också dessa organiserade av stenhuggeribolaget, och hade inte längre den 
egna gården som viktigast enhet.  
 

 
Modell över stenindustrins centrum vid Herrgården. (Återspeglar troligtvis tiden vid 
sekelskiftet.)Huset främst i bild åt höger är det Nya kontoret (gula huset) som idag tjänar som 
sommarbostad. Bakom detta syns den gamla kronokårsstationen, som endast återfinns som 
grunder idag. I bakrunden syns det så kallade restaurationshuset (långa gula byggnaden). I 
övriga hus fanns bland annat bageri, skräddare, befälsbostad och stall. Observera den 
nästintill helt kala omgivningen. Stenbrytningsindustrin medförde att det tidigare 
skogsbeklädda landskapet antog en helt annan skepnad, där avsaknaden från träd var total. 
Idag sker en stadig och snabb igenväxning i området, som tyvärr är på väg att radera ut flera 
av de samband som gör miljön läsbar. Foto i Blekinge museums arkiv. 
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Vid en inventering som Blekinge museum gjort under 1960-talets slut fastställs att det då 
fanns 17 byggnader kvar från industritiden. Av dessa var åtta bostadshus i en eller två 
våningar och resten hade någon form av servicesfunktion. Ingen av byggnaderna var uppförda 
innan 1862, då Wolff startade verksamheten och inga hade heller tillkommit efter sekelskiftet. 
I dagsläget finns det kvarvarande bebyggelse, denna är till stora delar om- och tillbyggd. 
Tyvärr är mycket rivet. Det finns även bebyggelse på bolagsområdet som tillkommit senare 
än museets inventering, sannolikt då under 1970-talet och framåt. 

 

  
Höga 
Högarörskasernen. Kasernen fanns kvar vid Blekinge museums inventering 1969. 
Barackbostäderna kan ses som ett uttryck för den rörliga tillvaron som stenarbetarna hade. 
Det kom att dröja till i slutet av 1880-talet innan arbetarna byggde sina egna hus. Foto 

Ingemar Atterman, 1966. Foto i Blekinge museums arkiv. 

 
 
Restaurationshuset idag (uppförd 
1878), står för ett av de viktigaste 
uttrycken i området. I huset 
rymdes en affär, en större och två 
mindre matsalar. Källaren var 
inredd till bageri och 
svagdrycksbageri. Byggnaden 
rymde även bostad åt läkare och 
präst.  
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Från Högarörskasernen finns idag bara husgrunden kvar. (Bilden tagen mot NV) 

 
Det fanns även de som var inneboende hos den redan bofasta befolkningen. Dessa hade flera 
funktioner sett ur en samhällsvinkel. Öns befolkning kunde genom de inneboende öka sin 
egen inkomst samtidigt som det skapade kontaktillfällen med de invandrade arbetarna. 
Inneboendet existerade dock bara under de första decennierna då de ekonomiska skillnaderna 
var som störst, men var trots detta en grogrund för ett ömsesidigt traditionsutbyte mellan de 
två grupperna. Ur denna synvinkel kan boendeformen ses som en kontaktskapande institution 
som bidrog till en integration av de invandrade arbetarna.  
 
I stenhuggarsamhället rådde ändå en brist på befästa traditioner, trots ett rikt utbyte. I det 
rörliga samhället var det troligtvis svårt att hålla liv i de seder och bruk som man haft med sig. 
Även de som var uppväxta på ön upplevde troligtvis en svårighet att integrera och befästa sina 
traditioner hos de nytillkomna i samhället. Dock fanns enligt uppgifter en enhetlighet i firande 
av nyår, men detta kan bero på en mer allmänt spridd företeelse i hela landet, som bland annat 
bestod i att skjuta in det nya året.  

Kvinnornas roll 

Kvinnornas vardag skildras som brukligt sparsamt, men i vissa källor framstår den som 
ganska lättsam och med många kontakter dem emellan. Vardagen framställs som så, att 
kvinnorna ofta var lediga under dagen och utnyttjade tiden till samvaro och fikastunder. Dock 
var det så att även stenhuggarhustrurna arbetade på ön. Under höstarna var det vanligt att 
kvinnorna hjälpte bönderna vid potatisupplockningen och det fanns även stenhuggarhustrur 
som fick extrainkomster genom att tvätta kläder från hushåll inne i Karlskrona samt från 
Kungsholmsfort. En tvättstuga byggdes under 1940 intill ett övergivet och vattenfyllt mindre 
stenbrott, ungefär mellan Kronoarbetskårens gamla kasern och storbrottet Vrålebo.    
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Arbetarrörelsen 

Arbetarrörelsen hade svårt att etablera sig på Tjurkö, troligtvis var det öns långa 
industriverksamhet som innebar att öns ursprungliga befolkning (traditionellt mestadels 
jordbrukare och fiskare) och stenhuggarna vuxit samman. Rent ekonomiskt innebar detta att 
samhället på ön var mycket litet skiktat. Även de redan bofasta jordbrukarna och fiskarna 
arbetade som stenhuggare de perioder som de hade dåligt med inkomst. Sammanlagt kan 
dessa faktorer av intern sammanhållning samt en tilltagande isoleringsgrad på ön med få 
nyanställningar utifrån, ha inneburit att arbetarna inte kände något behov av engagera sig i 
någon arbetarrörelse. 

Efter sekelskiftet ökar konkurrensen från andra stenhuggerifirmor framför allt i västra 
Blekinge, särskilt runt Karlshamn, som kommit att bli det nya centrat för stenhuggerierna. 
Snart tar också stenbrott från Bohuslän över som allt större aktörer inom branschen.  Med 
första världskriget upphörde exporten till Tyskland och stenhuggerierna råkade i djup kris. 
Marknaden återhämtade sig aldrig efter kriget. 1930-talets depression kom att bli slutpunkten 
i den intensiva stenhuggeriepoken. Därefter hölls viss verksamhet igång tack vare statliga 
beställningar. På Tjurkö upphörde brytningen under 1930-talet och den sista gatstenen höggs 
1956. 

Stenhuggarnas bostäder 

Som nämnts tidigare var kasernerna den främsta boendeformen för arbetarna, men troligen 
höjdes senare kraven på att stenhuggarna blev mer bofasta. Ett tecken på detta var att 
företaget Wolff hjälpte till att finansiera husbyggen och erbjöd de som kunde yrket arbete för 
en längre tid. Byggandet av hus på Tjurkö skedde främst efter 1880-talet. Omkring 1890 
uppförde Wolff tio små stugor vid stenhuggerikontoret. Dessa hyrdes sen ut till arbetarna och 
deras familjer. Skillnaderna mellan denna boningsform och den i kasernerna är slående och 
kan även spegla en direkt skillnad i inkomsten i familjen.  
 
De fanns även de arbetare som ägde sina stugor. Många stenhuggare bosatte sig likt de 
infödda Tjurköborna, och fick en fast tillvaro. I källorna beskrivs den norra delen av ön som 
mest tätbefolkad, efter det att stenhuggarna börjat bli bofasta. Stugorna var ofta mycket 
anspråkslösa både till form och till storlek, men hade förhållandevis gott om utrymme. 
Invändigt bestod stugan av ett stort rum, en liten kammare samt ett kök och är i sin grundplan 
en vidareutveckling av enkelstugan.  

Tvättstugan som byggdes för 
kvinnornas tvättarbete. 
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Även en enklare bostadsform uppfördes när de så kallade ”stenstugorna” byggdes. Dessa var 
relativt få till antalet och var uppmurade av överbliven huggen sten (skravelsten). Taket var 
ett lågt ryggåstak av torvtäckta bräder. Flera av dem hade en så primitiv och tillfällig karaktär 
att ruinerna idag kan vara svåra att skilja från de bodar som stenhuggarna murade upp som 
skydd mot väder och vind när de arbetade. 
 
Vid en betraktelse av de olika formerna av boende kan man utläsa en skillnad i det materiella 
välståndet. Ur historisk synvinkel är det egentligen endast kasernerna som inneburit något nytt 
för Tjurkö. Som nämnts tidigare skiljde sig inte stenhuggarnas nyuppförda stugor avsevärt 
från de som småbönder och fiskare på ön redan bodde i. Utmärkande traditionssamband finns 
med de tidigare formerna på stugorna, samtidigt som de ofta uppfördes av byggmästare från 
orten. Detta visar på att stenhuggarna accepterade den lokala traditionen. Inte heller de 
stenstugor som uppfördes antas vara något nytt fenomen på ön och kan ha en naturlig 
förklaring att det redan vid tidig stenbrytning i området blivit sten ”över” för denna sorts 
husbygge.  

Kyrkan på Tjurkö 

1876 lät konsul Wolff med hjälp av manskap ur Kronoarbetskåren bygga en kyrka på 
Herrgården. Gudstjänsten och en efterföljande undervisning var en viktig del av manskapets 
korrigering. När Kronoarbetskåren, efter mycket klagomål om slagsmål, rymningar, vanvård 
och kriminalitet, lades ner 1894, fortsatte församlingen på ön att hyra kyrkan av bolaget fram 
till 1929, då den flyttades från stenhuggeriets område på Herrgården och återinvigdes 1930 på 
sin nuvarande plats intill Tjurkö skola.  

Med anledning av kyrkans ursprungliga koppling till bolagsverksamheten ska denna ses som 
en del av uttrycken för kulturhistorien i området, även om den idag är flyttad från platsen där 
den uppfördes från början.  
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Tjurkö kyrka hör också till stenhuggeriets historia och ska ses som en del av uttrycken i 
området. Kyrkan byggdes ursprungligen av straffångar ur Kronoarbetskåren 1876 på 
bolagsområdet vid Herrgården. 1929 flyttades den till sin nuvarande plats, intill Tjurkö skola. 
Observera att även här finns de karakteristiska uttrycken av huggen sten i kyrkogårdsmuren. 

Tjurkö idag 
Omställningen från ett industrilandskap till det landskap som finns på Tjurkö idag, gick inte 
helt smärtfritt. När värdet på stenen sjönk gick verksamheten nedåt och för att underhålla 
stenhuggartillvaron gick staten in och finansierade med hjälp av stödbeställningar. På detta 
sätt underhölls samhället på Tjurkö under ett antal år. Till slut var stenindustrin dock tvungen 
att stänga och livet på ön förändrades. Det liv som var knutet till stenindustrin har försvunnit, 
men ingen större nyetablering har skett i området och därför har inga spår från 
stenindustritiden suddats ut. Landskapet har aktsamt utvecklats vidare och har idag fått en helt 
annan mening än den som fanns på stenindustrins tid. De sommarhus som uppförts från 
mitten av 1900-talet och framåt står idag, tillsammans med ett aktivt båtliv i skärgården, för 
ett landskap med ett stort värde som rekreationslandskap, i kontrast till det forna 
arbetarlandskapet. Utvecklingen har dock skett varsamt och nyhusbebyggelsen har i stort sett 
samma skala och volym som den ursprungliga bebyggelsen.  

Blekinge museum har gjort en bebyggelseinventering (1989) som visar på att en del av de 
stenhuggarbostäder som uppförts i samband med bolagstiden finns kvar. Inventeringen visar 
även att flertalet sommarhus är uppförda över hela området efter 1940-talet. De sommarhus 
som uppförts vid Herrgården har en småskalig karaktär och stör inte de kulturhistoriska 
värdena nämnvärt. Även om de på flera ställen har ett exponerat läge från havssidan, smälter 
de bra in i landskapssiluetten. Bland annat vid stugområdet längst i norr har även flertalet nya 
vägar byggts, så även vid riksintresseområdets mellersta del. (Inventeringen finns tillgänglig 
för vidare information.)  
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Ursprunglig stenhuggarbebyggelse på Tjurkö som finns kvar idag 

    
Flera av de stugor stenhuggare som blev bofasta senare byggde åt sig inom bolagets område, 
finns kvar idag. Karakteristiskt för fastighetsindelningen är att bostadshusen ofta omges av 
murar med överbliven, huggen sten. Märket på bilden till vänster är ett stenhuggarmärke.  

Ursprunglig stenhuggarstuga vid Sundet. 

Den ursprungliga stenhuggarstugan visar prov på äldre tiders rådande småskalighet med 
exempelvis låg takfot, små fönster och ofta endast ett plan. Stugorna kan ses som en 
vidareutveckling av den traditionella enkelstugan (ett rum djupt). Byggnaderna vilar på 
grunder av överbliven huggen sten från stenbrottet. Själva byggnaderna är dock troligtvis 
uppförda i trä med en utanpåliggande rödmålad, stående panel med vita knutbräder och 
fönsterfoder. Byggnaderna har i regel tegelbelagda sadeltak. Den enkla arkitektoniska 
utformningen utmärks oftast av avsaknaden av ”snickarglädje”.  

I fastighetsgränserna fanns stenmurar som nästan uteslutande utgjordes av överbliven, huggen 
sten från stenbrottet. Dessa står för ett av de riksintressanta värdena. 
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F.d. stenhuggarbostad belägen mellan Vrålebo och Målen. 
 

 
Karakteristisk stenmur av överbliven huggen sten. Murarana finns i hela området och är en 
del av de riksintressanta uttrycken. 
    

 
Egnahemsbebyggelse vid Herrgårdsviken. Några hus visar på de sista statliga satsningarna 
på stenbrytningsindistrin under 1940- och 50-talet. 
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Det finns naturligtvis även bebyggelse från tiden innan stenindustrin på Tjurkö. En del av dem 
är f.d. jordbruksfastigheter. Även om dessa inte är bärare av de riksintressanta värdena, är de 
ändå en del av miljön på Tjurkö och bör tas i beaktning vid nyexploatering.  
 
Nedan finns exempel på två av dem, som dessutom är nämnda i Blekinge museums 
inventering från 1989 där de ingår i klassen ”väl bevarade”.  
 

 
F.d. jordbruksfastighet på norra Tjurkö (fastighetsbeteckning 2:18) 
 

 
F.D. jordbruksfastighet på norra Tjurkö (fastighetsbeteckning 2:147) 
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Ny bebyggelse 

 

  

Exempel på nytillkommen sommarhusbebyggelse vid Videvik på Tjurkö.  

 
Exempel på nytillkommen bebyggelse vid Herrgården. Stugan ligger på väg ner mot 
utskeppningshamnen på bolagsområdet vid Herrgården, och smälter naturligt in i den 
ursprungliga miljön. Dock  bryter valet av tomtavgränsning mot de traditonella stenmurarna, 
som ges exempel på mella de två husen. 
 
 
 
Ny bebyggelse vid Herrgården som har en något 
större skala än den ursprungliga. 
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Även vid Fåranabben har det tillkommit ny bebyggelse, denna har väl infogats i landskapets 
stenbrottskaraktär. Man 
har tydligt tagit tillvara 
öns traditioner och gjort 
lämningarna till en del 
av tillvaron. 

 

 

Ny 
sommarhusbebyggelse 
vid Fåranabben. 

 

Vid Fåranabbens gamla 
utskeppningsplats är det 
extra tydligt hur den nya 
bebyggelsen har infogats 
i stenhuggarlandskapet. 
Skravelstenshögar, 
gamla sten brott och 
överbliven huggen sten 
är naturligt en del av 
miljön 

och den småskaliga 
bebyggelsen smälter härmed fint in i 
omgivningen. 
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Området ner mot Herrgårdsviken har en bebyggelse av annan karaktär än i det övriga 
riksintresseområdet. Här har bebyggelsen en större volym (ofta två plan) och arkitektoniken är 
utformad med en högre detaljnivå. Utformning av exteriöra detaljer varierar dock inom 
området. Något hus är helt nybyggt och modernt i sin arkitektonik. Inget av husen finns med 
på Häradskartan (1915-1919). Enligt Blekinge museums inventering (1989) har de sannolikt 
uppförts efter 1940-talet. Dock är vägen ner mot tilläggsplatsen för skärgårdstrafiken utmärkt 
på Häradskartan, med ungefär samma sträckning som idag.  
 
Området vid Herrgårdsviken är en av de platser i riksintresseområdet som tas upp i den 
fördjupade översiktsplanen för Karlskronas skärgård där nya bostäder planeras. Enligt 
Länsstyrelsen skulle området väl passa för exploatering med lite mer storskalig och mer 
nytänkande arkitektionisk bebyggelse, då volymen på den befintliga bebyggelsen ursprungligt 
är lite större än på den övriga ön samt att arkitektoniken redan skiftar i detta område. Dock 
bör all nybyggnation ha någon referens till områdets stenhuggartradition, för att utveckla de 
riksintressanta värdena. 
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Vägnätet 

Karakteristiskt för 
Tjurkö är de 
ursprungligt smala 
vägarna. Stora delar 
av den infrastruktur 
som utvecklades 
under 
stenindustritiden är 
intakt. Dock har det 

naturligt 

tillkommit vägar 
som leder till den 
sommarbebyggelse som 
uppfördes från mitten av 
1900-talet. 

 

 

 

 

Vägarna inom området, bitvis som landvägar ut mot ytbrott och torpbebyggelse, är smala och 
vindlande. Här finns även många exempel på murar av överbliven huggen sten. 
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Lastagebryggor 

 
Utskeppningsplatser för 
stenbrotten belägna i den norra 
delen av riksintresseområdet 
fanns längs hela kusten. Vid 
Fåranabben, Sandaviken, 
Videvik, Gåraviken samt 
Herrgårdsviken finns tydliga 
kvarvarande spår, som stenpirar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid Fåranabben finns även en betydande del av de 
stenslipers som järnvägen löpte på, kvar på flertalet 
ställen. Tillsammans med det stora antalet 
skravelstenshögar i närheten blidas en tydlig bild 
av stenhuggarhistorien. 
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Fördjupad översiktsplan för Tjurkö 

 
 
Inom området som är markerat för utveckling och som ligger inom riksintresset för 
kulturmiljövården bör ny bebyggelse hanteras olika på olika platser. I närheten av äldre 
bebyggelse bör nytillskott göras med försiktighet och inordnas efter de karaktärsdrag som hör 
till riksintresset. I områden där avståndet till bebyggelse som är kopplat till riksintresset är 
längre eller visuellt avgränsat, kan den nya bebyggelsen ges friare uttryck och bidra till nya 
karaktärsdrag för skärgårdsbebyggelse i Karlskrona. Dock bör all bebyggelse utformas med 
någon referens till områdets stenhuggartradition, för att i möjligaste mån kunna utveckla de 
riksintressanta värdena.  

Föreslagen utveckling på Tjurkö enligt 

en fördjupning av översiktsplanen för 

skärgården i Karlskrona kommun. I 

nordost Norra Tjurkö/Herrgården 

planeras ca 65-85 nya bostäder samt i 

riksintresseområdets mellersta del 

Stora Lycke ca 70-90 nya bostäder (gul 

markering). Den nya bebyggelsen bör 

hanteras olika på olika platser inom 

området.  
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Ljudvandring vid Herrgården 

 
Bild lånad från Blekinge museums publikation ” Stenhuggeriet vid Herrgården” (2003) som 
visar på den befintliga vandringsled som finns i området.  
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Att tänka på för att bevara de riksintressanta uttrycken vid planering 
 

 Att vid nybyggnation ta hänsyn till stenhuggarsamhällets karaktärsdrag, 
landskapselement samt bebyggelse, företrädelsevis inom Herrgårdens område samt 
längs vägen ner mot Nabben, avseende dess placering intill vägarna, dess småskaliga 
volym och dess enkla arkitektoniska uttryck. Dessa bör verka som utgångspunkt vid 
planering och utformning av all ny bebyggelse. Dock kan ny bebyggelse hanteras 
olika på olika platser inom riksintresseområdet; i områden där avståndet till 
bebyggelse som är kopplat till riksintresset är längre eller är visuellt avgränsat, kan 
den nya bebyggelsen ges friare uttryck och bidra till nya karaktärsdrag för 
skärgårdsbebyggelse i Karlskrona. Likafullt kan all bebyggelse med fördel utformas 
med någon referens till områdets stenhuggartradition, för att i möjligaste mån kunna 
utveckla de riksintressanta värdena. Detta kan göras bland annat genom att välja 
traditionella material vid uppförande av både byggnader och tomtavgränsningar. Till 
exempel är en stenmur mer traditionell än ett trästaket som avgränsning mellan 
fastigheter.  

 Att hålla vägnätet ursprungligt vad gäller sträckning och storlek (smala vägar).  
 Att bevara de murar och husgrunder uppförda av överbliven huggen sten från 

stenbrotten, då dessa är en del av de kulturhistoriska uttrycken.  
 Beakta att även de landskapselement som skravelstenshögar och yt- samt storbrott 

också tillhör de kulturhistoriska värdena. 
 Att röja och hålla områden med ytstenbrott, gamla banvallar och högar med 

skravelsten öppna, för att hindra igenväxning och därigenom få försämrad läsbarhet 
mellan uttryckens olika funktioner.  

 Att de ytliga brotten, som inte bildar lika ”iögonfallande” dramatiska landskapsbilder 
som djupbrotten, dock är en lika viktig del av kulturhistorien i landskapet.  

 Att de uttryck för kulturhistorien som finns i form av lastagebryggor kan användas 
som utgångspunkt för nyetablering av fritidsbryggor i rekreationssyfte, dock får 
lastagebryggorna ej byggas över eller ta bort. 
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