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Föd,ö 1886 på § jurkö.

Upptecknare: Jonas I''rykman

I{uvudspåret för transport av gatsten var 'rfemman". }et spåret var
cäe 2 km. långt och gick änd.a nerifråntiGaml-a vakten', upp förbi mttt
hus och fortsatte 200 meter österut. Spåret kalld.es fö:n itfennman" d-ärför
att det giek förbi $:e brottet. T)et fanns fem brott där fångarna arbetade
och ti}I vart och ett gick d.et spår. ÅIla spåren utom trtrear:r' passeraåe
ågenom fängelsegård"en" ?'treän är d.et spåret som går längsefter kontorets
östsid.a, r'Ettan$ oehr ?'tvåantr gick i riktning mot likbod"en.
Ett spår gick från vänd,skivan vid, kontoret, förbi stall-et och ner på
rrtippenr', d.är vände d-et och fortsatte ut mot hamneni

Yid 5:e brottet 1åg den största upplagsplatsen för §atsten. Dit
kom d"e köranåe från olika platser på ön. Stenen var las*ad" på stora vägnar
dragna av hästar i tvåbet. S ( bolaget skötte dessa transporter)

Hälsen som rallarna gick på var gammal jårnvägsräls som Wolffen had.e

köpt från Tyskland"
Gatstensrallarna haåe stora flak as trä. Flaket satt fast och kunde

inte tippas, På såd-ana rallar kunåe vi lasta 7-800 st. gatsten.
Hjulen var 60*70 cm* höga"

Fångarna körd"e varje d.ag ner tre rallar med" färdig gatsten ti1l
hamnen, el-1er upplagsplatsen ovanför hamnen. Varje rall_ sköttee
av 12 fångar oei: en re*xtt konstapel" I laget fanns ået en fånge som bromsad.e,

Rallarna köråes alltiå en och err,

$är fångarna lämnad.e ön1 fick eivila stenhuggare överta arbetet med" rallarna.
Arbetslag kallaöe trtransportlagn organiserad-eso I varje såd"ant lag fanns
det 1 2 man, men e1e clvila blev adrig lika skickliga som fångarna när
ået gätr-I-de att köra och bromsa en ral}. Ie hade väL inte lika fin utrustning
som vad. fångarna haåe haft.

lastningen i harnnen sköttes också d.en av fångarna, rnen bara unåer d-agen.

På övertid. och vid dåligt väåer fick stenhuggarna ,Uå iryoch lasta"
Något fast arbetslag fanns d.et ad.rig nere i hamnen, När ået ko:n in en

båt för lastning, så ra§sade de ihop så myoket folk d"e kunde få fatt i.



Många civila stenhuggare s*od ute i privatberg och högg gatsten.
For d.e flesta gä}Ide, att de fick ta ut sin sten själva" Bolags-

bergen öppnad.es ju inte förrän und.er de första åren på seklet"
I d.e bergen fanns d"et särskild.a arbetare, &agsverkare, som tog ut sten till
stenhuggar&å. Ie ämnen som togs ut var ca" 1A x 1A x 1!0 cm,

Ilästan allt arbete under -lllolffens tid" gjord.es på acl<ord. Timp*nnings-

systenet införcles int$orran 1906 etrler 1gA7" Ie enda som haåe
,

fast lön var d-agsverkarna. Jag tror åe had.e 1*75 kT" om åagen, Dags*

verkarna var mest l-and"bor från trakten runt Karlskronä" Ie åkte ut hit
oeh afrbetaåe några veckor, oftast, men d.et kund.e vara bååe kortare
och längre tid.

Smed.erna haåe också en slags fast inkomst. Ie fick nämligen 10y',

av stenhuggårnås förtjänst, som ersättning för att de skärpte d"eras

verktyg. ( i etare tid" ståtades verktygen äiren )

Ålla smeåjor tillhörd.e bolaget, & J sn'red"er med var sin hantlangare

fanns I varje smedja"

Pojkarna fick börja arbeta när de var 7 år gamla. De fiek Öå båra

verktyg till smedjan för att få d"em skärpta. Nästa steg var att de

fick f'pikarr sten och rrid. 13-14 ärs åId-er var de tillräckligt
kunniga för att få hugga gatsteno

0ckså kvinnar arbetad.e i brotten und.er Yfolffens tid." ]e fick
bära u.nåan skravel och pumpa upp vatten.
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