
Oskar Dahlin, stenhuggare (lite fakta kring en låda med stenbearbetningsverktyg från förr) 

Ägaren till dessa verktyg hette Oskar Dahlin. Oskar Nikolaus Dahlin föddes i Hunnebostrand 19 juli 

1897. Föräldrarna hette Gerhard Dahlin och Selma Lovisa Niklasdotter. Gerhard, född i 

Hunnebostrand, var fiskare men övergick senare till stenhuggeriyrket. Selma kom från Gidderöd och 

var bonddotter. Med den bakgrunden och med tanke på att de många stenhuggerierna i Bohuslän 

fortfarande blomstrade var det nog ganska självklart att Oskar blev stenhuggare. Han var en skicklig 

sådan och kunde framställa verkligt fina alster. Gravurnan på bilden gjorde han till sin svärmors grav.  

Oskar hade anställning i flera olika stenhuggerier som Brandts stenhuggeri på Skeppsholmen,   

Hagströms stenhuggeri i Hunnebostrand och Bäckmans stenhuggeri vid Skärholmen (vid den gamla 

kvarnen bortanför Bovallstrand).  Till den sistnämnda arbetsplatsen skjutsades stenhuggarna från 

Hunnebostrand varje dag på ett lastbilsflak. Sin sista anställning hade han hos Skandinaviska Granit 

AB (Lökholmen) där han arbetade på ”kontoret” med kostnadsberäkning för offererade stenarbeten 

och med löneberäkningar för anställda stenhuggare.  

Men Oskar hade många strängar på sin lyra. Han var mycket fackligt engagerad och var kassör i 

Svenska Stenindustriarbetarförbundets avdelning 21 och sekreterare i arbetsledarförbundet 

avdelning 159. Han var även involverad i kommunalpolitiken och var ledamot i fattigvårdsstyrelsen 

och i sjukassestyrelsen. Dessutom var han en skicklig skribent och skrev bl a åt Uddevalla-Kuriren som 

deras lokalombud i Hunnebostrand. Som om inte allt detta var mer än nog var han under en period 

också engagerad i verksamheten med Folkets Park som kassör och hade även engagemang i Folkets 

hus styrelse. Musiken var också en del av intressena och Oskar spelade esskornett t ex i samband 

med 1:a Maj-tågen genom samhället och han kunde också traktera munspelet.  

Efter att båda föräldrarna gått bort övertog Oskar föräldrahemmet 1935 och flyttade dit med hustru 

och tre barn från svärföräldrarna hus vid Ulebergshamnsvägen där de bott sedan 1922. Hans svärfar 

Axel Bergman var smed, en av de personer som var så viktiga för att hålla stenarbetarnas verktyg i 

trim. Den nya bostaden låg, och ligger fortfarande, på den tomt som idag har adressen 

Hunnebovägen 19. Då 1935 var det Hunnebostrand nr 76 och senare var adressen postlåda 2178. 

Huset byggdes på med en våning med två extra rum när Oskar med familj flyttade dit och senare har 

det också byggts ut med tvättstuga och vedbod på baksidan och utedasset ersattes med WC och 

tvättställ. Där växte barnen upp och där bodde Oskar och hustrun Anna så länge de levde. Oskar dog 

13 augusti 1960 och Anna 18 januari 1967.  

 

                                   



                                                     Oskar Dahlin 

 

                                           

                                      Oskar och Anna med de två yngsta barnen. 

 



                

                Pelare till riksdagshuset, Oskar nr 2 från vänster. 

                 

                    Pelare till riksdagshuset, Oskar nr 2 från vänster. 

 

 



 

Hagströms stenhuggeri, Oskar 2a från höger i första raden. 

 

 

Axel Bergmans familjegrav med urna tillverkad av Oskar Dahlin 


