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K ARLSKRONA
arls krona som en roskrona med dagg och guld

 tt njuta på i skärgårds öar varje dag –  Karlskronas kult

ent och fint med sol och vatten –  vackert som det ska

 ikt med paradisets skönhet som varje människa vill ha 

 tolthet som upplevs av alla med gulds gult och himlens blå

ärleksfullt med värme i hjärtat även när det är kallt

espekt för kärleken och mänskligheten överallt

ch gästfrihet och vänlighet för alla nu och då 

att och dag i Karlskronas själ ljuset ljusnar för fred och frid

tt även andra i hela världen skall ha en bättre framtid…

                     Rizah Sheqiri
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Karlskroniter – alla dessa inflyttade

Vem är karlskronit?
Det är i Carl Wilhelm Böttigers pjäs ”En 
vårdag i Värend” vi möter ordet ”karlskronit” 
i text för första gången. Pjäsen är skriven för 
att uppföras i samband med hyllningarna till 
Karl XIV Johan 1843. I pjäsen jämförs karls-
kroniter med långholmare, dvs. straffångar. 
Man avser, delvis oriktigt, med beteckningen 
”karlskronit” en fånge som avtjänar sitt straff 
på Karlskrona fästning. Sannolikt har ut-
trycket använts för invånare i Karlskrona 
långt tidigare. 
 Vem är då karlskronit? Enligt en vanlig 
uppfattning i Karlskrona skall man ha bott 
i staden i tre generationer för att kunna 
räkna sig som karlskronit. Övriga boende 
i Karlskrona kallas karlskronabor. På detta 
sätt skiljer man ut de nyinflyttade. Trots att 
alla som bor i Karlskrona är inflyttade vid 
något tillfälle under de senaste 300 åren. 
Det där med tredje generationen är över-
huvudtaget en märklig tankekonstruktion. 
Räknar man in mormor och morfar också 
eller räknar man bara på svärdssidan? Den 
enda riktiga definitionen på en karlskronit 
kan därför bara vara en person som har gjort 
Karlskrona till sitt hem. För vem bestämmer 
egentligen vem som är karlskronit? 
 Gör man en sökning på Internet på ordet 
”karlskronit” finner man att i stort sett alla 
som betecknar sig som karlskroniter inte 
längre bor i Karlskrona utan någon an-
nanstans i världen. Det beror på att man 
inte identifierar sig som karlskronit inför 

andra karlskroniter. Man blir således inte 
karlskronit förrän man möter någon från en 
annan ort eller flyttar härifrån. Därför kan 
man med visst fog säga att det finns karlskro-
niter över hela världen utom just i Karlskrona. 
Blekinge museum kanske borde göra en ut-
ställning kallad ”Karlskroniter – alla dessa 
utflyttade” istället!
 Utställningen ”Karlskroniter – alla dessa 
inflyttade baseras på tre begrepp som delvis 
går in i varandra – identitet, integration och 
historieskrivning.

Identitet
Jag tror att för att man som inflyttad ska vilja 
identifiera sig som karlskronit måste man 
först lära känna platsen fysiskt, kulturellt och 
historiskt. Då kan man ta platsen till sig och 
göra den till sitt hem. Jag tror också att det 
känns lättare att flytta in när man kan identi-
fiera sig med andra människors känslor och 
öden. Det finns en trygghet i att veta att man 
inte är först utan har haft många föregångare. 
Utställningen vill stärka alla inflyttade i rol-
len som nya karlskroniter.

Integration
Insikten att det alltid varit inflyttning till 
Karlskrona kan underlätta integration. Om 
både de som flyttar in och de som har bott 
här en tid är medvetna om inflyttningens 
historia, så inser var och en att detta inte 
är något konstigt eller hotfullt utan tvärtom 
nödvändigt för att staden skall fortsätta att 

Blekinge museum uppmärksammar vårt mångkulturella samhälle med projektet 
”Alla inflyttade”. Syftet är att  visa den mångfald som funnits och alltjämt finns i 
Karlskrona. Staden har präglats av migration alltsedan grundadet 1680. Häftet 
du håller i din hand är en ”exempelsamling” där du hittar några av dem som flyttat 
till Karlskrona. Du finner både personer som lever i Karlskrona idag och personer 
som levde här förr. Alla har det gemensamt att de av olika anledningar kommit att 
bosätta sig i Karlskrona och att alla är karlskroniter. 
 Vår förhoppning är att materialet kan bli utgångspunkt, för läsarna/studeiecirkel 
deltagarna/eleverna, till diskussioner och samtal kring identitet, integration och 
historieskrivning. Ta del av frågeställningarna som du hittar på sidan 60.
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utvecklas. Örlogsstadens historia och dess 
olika uttryck skapar förutsättningar för så-
väl samhörighet som för gemensamma kon-
takter och upplevelser. När det gäller frågor 
om integration kan och bör museerna spela 
en mycket större roll.

Historieskrivning
När man under andra halvan av 1800-talet 
ville ge medborgarna i Sverige en svensk 
identitet var det viktigt att ge dem en ge-
mensam historia. I processen med att ge bil-
den av svensk historia såsom monokulturell 
var museerna synnerligen delaktiga. Mot 
denna bild har dagens museer en skyldighet 
att agera. Idag vet vi att historien inte låter 
sig fångas i så förenklade bilder. Sveriges 
och Karlskronas historia är betydligt mer 
mångfacetterad än vad historieskrivningen 
hittills medgivit. Vi måste tala om ”historier” 
istället för ”historia”. 
 Den monokulturella bilden av historien 
har under lång tid färgat vår bild av oss själva 

som svenskar och karlskroniter. Så låt oss 
gemensamt skriva om historien. Du kan göra 
en insats genom att lämna ditt bidrag till de 
inflyttades historia. Din historia kommer 
att bli en viktig beståndsdel i denna berät-
telse. Karlskronas historia är de inflyttades 
historia. 
 Utställningen ”Karlskroniter – alla dessa 
inflyttade” och programverksamheten kring 
denna har möjliggjorts genom bidrag från 
Statens kulturråd. Utställningen visas på 
Blekinge museum 23/10 2005-1/5 2006 
 Tack till er som ställt upp och berättat om 
era erfarenheter som inflyttad till Karlskrona, 
till Karlskrona kommuns integrationssekre-
terare Cecilia Höglund som bidragit med 
många goda idéer och etnolog Lina Olsson 
som gjort den etnologiska undersökningen. 

Ola Palmgren
Projektledare

Blekinge museum
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Det talas idag ofta om att vi lever i ett globalt 
och mångkulturellt samhälle där kulturer och 
människor möts på alla möjliga vis. Folkom-
flyttningar inom landet och invandring från 
jordens alla hörn har gjort att varje stad i 
Sverige idag har invånare med ursprung från 
en mängd olika nationer och områden. Ser 
man lite närmre på Karlskronas historia visar 
det sig dock att staden i princip sedan dess 
grundande varit en plats präglad av migra-
tion. Utan ett europeiskt inflytande skulle 
centrala Karlskrona inte se ut som idag. Då 
som nu har staden varit fylld av inflyttade, 
som stannat i olika lång tid och av olika skäl. 
I utställningen presenteras ett antal karlskro-
niter, det är dels historiska personer och dels 
personer som idag lever i staden. Det som 
sammanbinder dessa människor är att de är 
och var inflyttade, de har lämnat en plats 
och ett liv bakom sig för att möta och vänja 
sig vid något nytt och ibland obekant. Trots 
skillnader i ursprung, ålder eller anledning 
bakom flytten finns det aspekter som förenar 
dem, inte minst att de alla är karlskroniter. 
    Utställningen kretsar kring fenomenet att 
vara inflyttad i Karlskrona. En del av utställ-
ningen handlar om inflyttade karlskronabor 
som idag lever i och runt staden. Femton 
intervjupersoner som av olika anledningar 
flyttat till Karlskrona har intervjuats om 
sina liv. De har berättat om aspekter röran-
de bakgrunden till flytten, kulturskillnader, 
upplevelsen av staden, mötet med karlskro-
naborna, livet som nyinflyttad samt identi-
tets- och tillhörighetsfrågor. Citat från dessa 
intervjuer tillsammans med ett fotografi på 
intervjupersonen samt ett föremål som kan 
representera varje person ställs ut. Genom 
utställningen vill vi visa på den mångfald som 
idag finns i Karlskrona. De inflyttade får här 
ansikten och deras personliga berättelser kan 
skapa förståelse för hur det är att vara in-
flyttad i dagens Karlskrona. Förhoppningen 
är att nya perspektiv och dörrar kan öppnas 
där vi kan se på oss själva och våra medmän-
niskor med nya ögon. Genom utställningen 
och aktiviteter kring den vill vi att museet 

ska bli en mötesplats för karlskroniter, gamla 
som nya. 

Karlskrona
Idag bor det utländska medborgare från 84 
länder i Karlskrona. Sju procent av kom-
munens invånare är födda utomlands, enligt 
statistik från 2004 (www.karlskrona.se). De 
största nationella grupperna kommer från 
Finland, Serbien, Montenegro, Danmark, 
Bosnien-Hercegovina och Polen. Av de 
personer i kommunen som har utländsk 
bakgrund har 16 procent sitt ursprung i 
Norden, 52 procent ursprung i Europa och 
34 procent ursprung i länder utanför Europa 
(Måldokument för Karlskrona kommun).
    Det finns en föreställning om Karlskrona 
som en tillsluten stad där främlingsfientliga 
krafter finns, vilket också framgick av inter-
vjuerna med de inflyttade. Politiska partier, 
ideella organisationer och enskilda har under 
lång tid arbetat för att motverka den öppna 
rasism som kopplats samman med staden 
genom att Nationalsocialistisk Front har 
sitt huvudkontor i kommunen (Norström 
2002:7). Kommunen arbetar med integra-
tionsfrågor och har bland annat tagit fram ett 
måldokument för arbete med etnisk mång-
fald 2003-2006. De integrationspolitiska 
utgångspunkterna i kommunen är:

• att alla Karlskronas invånare ska
  ha lika rättigheter, möjligheter  
  och skyldigheter oavsett etnisk   
  eller kulturell bakgrund 
• att visa ömsesidig respekt för 
   varandras olikheter
• att individens kompetens 
   och kunnande värdesätts 

ur Måldokument för 
Karlskrona kommun

Tankar och perspektiv från de inflyttade
De femton intervjupersonerna har valts ut 
med utgångspunkt i varför de flyttade till 
Karlskrona. Två olika linjer utkristalliseras 
då, den ena med människor som flyttat till 

Röster från världen
Lina Olsson
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staden av egen vilja exempelvis på grund av 
kärlek, studier eller nyfikenhet, den andra 
med människor som kommit mer ofrivilligt 
exempelvis som flykting från krig eller ge-
nom placering. En spridning gällande kön, 
ålder, etnicitet och ankomstår har också ef-
tersträvats. Varje berättelse har varit unik och 
ska också betraktas som just den personens 
individuella syn och erfarenhet av att vara 
inflyttad i staden. Vissa aspekter återkommer 
dock i många av berättelserna och förenar 
intervjupersonerna trots de skilda omstän-
digheterna.

Anledningen till flytten
Bakgrunden till varför intervjupersonerna 
flyttat till Karlskrona visade sig ofta vara 
mångfacetterad. En av informanterna kom 
till Sverige i flykt undan krig men bosatte sig 
i Karlskrona för att arbeta. En kvinna flyt-
tade till Karlskrona för hon trivdes i naturen 
kring staden men även för att hon drevs av 
en upptäckarlust. I andra fall kanske slum-
pen avgjorde att det blev just Sverige och 
Karlskrona. Det handlade ofta om en väv av 
faktorer som tillsammans gjort att de blivit 
just karlskronabor. Orsakerna till att perso-
nerna flyttat till staden innebar ofta olika 
syn på inflyttningen och även skillnader i 
konkreta erfarenheter. Dessa skillnader 
kan i vissa fall ses som mer generella. En 
person som flyttat till staden av kärlek har 
en trygghet i att känna en person som kan 
lära ut platsens mentalitet. En person som 
kommit från krig, kan ibland komma helt 
oförberedd och kanske inte är redo att släppa 
banden till sitt hemland lika fort. Personer 
som flyttat till staden för en period, exem-
pelvis för att studera, har troligen ett mer 
kortsiktigt perspektiv, där de kan vara turist 
på platsen utan att behöva känna någon press 
att integreras. 

Tillhörigheten
Identitetsproblematiken är en aspekt som 
förenar de f lesta inf lyttades berättelser. 
Flera av informanterna behövde fundera 
en stund innan de kunde behandla ämnet. 
Vissa hade dock klart för sig hur de såg på 
sig själva och sin tillhörighet. Många av de 
inflyttade menade sig känna en slags delad 
tillhörighet, man ansåg sig vara både svensk 

och exempelvis colombian. Andra beskrev 
en slags vilsenhet att man inte kände sig 
hemma någonstans. Socialantropologen 
Thomas Hylland Eriksen menar att män-
niskor i ungefär lika stor grad har rötter 
och fötter. Med detta menar han att man är 
både sina val, sina gener och ett resultat av 
sin omgivning samtidigt. Därför finns det 
enligt Eriksen mer av både – och än antingen 
– eller i världen (Eriksen 2004:9). Människor 
blandar tillhörigheter och skapar på detta 
sätt sin egen kombination, en egen identitet. 
En utav informanterna hade lagt ner mycket 
tid på att fundera på sin identitet och menade 
att det för honom var livsviktigt att han kom 
underfund med sin situation för att kunna 
gå vidare och leva sitt liv i Sverige. Hans 
slutsats var att han inte behövde välja den ena 
eller andra tillhörigheten, det gick utmärkt 
att ha två. Han såg istället fördelarna med 
att kunna skifta mellan de båda i olika situa-
tioner. Går det då att kombinera två etniska 
tillhörigheter? I västvärlden finns det en 
föreställning om en nation, ett språk och ett 
territorium som gör en dubbel tillhörighet 
svår att förstå. Informanternas berättelser 
visar dock att det i praktiken fungerar, det 
verkar i vissa fall till och med vara en nöd-
vändighet för att kunna hantera situationen 
som inflyttad. Etnologen Annick Sjögren 
menar i sin artikel ”Den lilla röda stugan i 
Fittja” att det svenska välfärdssamhället hål-
ler på att utesluta en stor del av befolkningen 
genom att: ”försvara svensk normalitet som 
representant för ett universalt ideal”. Sjögren 
menar att vi måste förstå att stugan inte be-
höver vara liten och röd för att vara äkta 
svensk (Sjögren 2001:136f, 160). 

Valmöjligheten
Valmöjligheten var något som präglade en 
del av informanternas berättelser. De be-
rättade hur de plockar delar av den svenska 
kulturen och blandar med hemlandets vanor 
och värderingar. En värld av möjligheter 
öppnas för individerna att skapa en pas-
sande livsstil för dem. Etnologen Gunnar 
Alsmark använder begreppet ”kulturpend-
lare” för att beskriva detta fenomen. Gränsen 
mellan kulturerna suddas ut och förändras 
beroende på omständigheterna (Alsmark 
1997:75f). I informanternas berättelser märk-
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tes också en osäkerhet inför frågan om hur 
de såg på sig själva i termer av identitet. Det 
som vid första anblick verkar motsägelsefullt 
– att i det ena fallet känna sig svensk och i 
det andra chilensk – visar att tillhörighets-
aspekten är situationsanpassad och diffus. 
Istället för att vara antingen – eller, skapas 
en mängd hybridformer som är spännande 
och intressanta. 

Kulturskillnader
Skillnader mellan hemlandet och Sverige 
diskuterades i intervjuerna. Många berät-
tade om klimatet och naturen, hur de upp-
levt sitt första snöfall när de kom hit eller 
hur vårens ljusgröna färger förbluffat dem. 
Andra berättade om samhället i stort, att 
det finns skillnader i styrelseskick och lagar. 
Men främst handlade skillnaderna och över-
raskningarna om det svenska levnadssättet. 
En av informanterna berättade om de över-
raskningar hon fått då hon kom till Sverige, 
både positiva och negativa. Hennes reaktion 
var stark och hon tänkte direkt att ”det är fel”. 
Många menade att de förändrats efter en tid 
i landet och lagt sig till med drag som kan 
betraktas som typiskt svenska. De pekade 
på det positiva att kunna välja aspekter från 
två kulturer till en perfekt kombination som 
passade just dem. 

Mötet med de infödda
I intervjuerna berättade informanterna om 
hur de uppfattade situationen som nyin-
flyttad i staden och hur de mottagits av lo-
kalbefolkningen när de kom hit. De flesta 
menade att de fann karlskronaborna lite till-
slutna och att de till en början haft svårig-
heter att lära känna dem. En del påpekade 
att de själva alltid varit tvungna att ta ini-
tiativet för att skapa kontakt mellan infödda 
och inflyttade. Många hade främst andra 
inflyttade personer i sin umgängeskrets och 
menade att det varit enklare att träffa dem 
eftersom de haft ett gemensamt behov av att 
skaffa nya kontakter. I vissa fall kopplades 
tillslutenheten hos lokalbefolkningen sam-
man med främlingsfientlighet medan andra 
menade att det är en del av den svenska 
mentaliteten och därför ingenting som lätt 
kan förändras. Historiska förklaringsmo-
deller användes ibland, till exempel togs 

militärens grepp om staden ibland upp som 
en bakgrund. Även klimatet, med de kalla 
vintrarna, användes som förklaringsmodell 
till den svenska mentaliteten. 

Hem
Ordet hem är symbolladdat, det berör frå-
gor om identitet såsom tillhörighet och ge-
menskap. Men vad är då hem? Det handlar 
enligt idéhistorikern Karin Johannisson inte 
endast om ett land, ett hus och en familj utan 
också om vanor, känslor, stämningar, sinnliga 
upplevelser och minnen ( Johannisson 2001:
31ff ). När jag talade om hemlängtan med 
informanterna var det ofta familj och vänner 
som de menade att de saknade, det vill säga 
gemenskapen och identiteten. En del tog 
också upp längtan till vardagen i hemlandet, 
att en lördagsmorgon få göra den rutin som 
man levt med i flera år, inget märkvärdigt 
utan bara den vardagliga lunken som inte 
finns i det nya landet. 
    Kopplingen till en lokal plats är en viktig 
del av hembegreppet. Platsen har betydelse 
för förmågan att kunna känna sig hemma i 
det nya. Ger då platsen, det vill säga Karls-
krona, de inflyttade en möjlighet att iden-
tif iera sig? En av informanterna talade 
kritiskt om detta, han menade att det inte 
finns någon särpräglad blekingsk identitet. 
Han trodde att det förmodligen skulle ha 
varit lättare att flytta till en plats och göra 
sig hemmastadd om det funnits handfasta 
symboler som man kunnat ta till sig och 
därmed gjort sig till bleking. Finns det 
möjlighet för de inflyttade att göra platsen 
till sin egen, känner de att staden är deras? 
På denna fråga svarade informanterna olika, 
vissa såg sig självklart som karlskronabor 
medan andra hade svårare att placera sig i 
den gruppen. Det var för vissa skillnad på 
att vara en karlskronabo och vara en som bor 
i Karlskrona. Här kommer ägandeaspekten 
in, är man karlskronabo tillhör man staden 
medan man som boende i staden är mer löst 
knuten till den. Tidsaspekten kunde också 
inverka enligt en del, om man levt på en plats 
en längre tid menade de att man automatiskt 
känner större tillhörighet till den. Identitet 
skapas inte bara mentalt utan också praktiskt, 
genom att fysiskt bo, arbeta, leva på en plats 
förändrar vi hur vi ser på oss själva.
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    I intervjusamtalen varierade det ofta vad 
informanterna kallade hem, ena stunden ta-
lade de om när de åkte hem till hemlandet/
hemorten, i andra stunden att det var skönt 
att komma hem till Karlskrona igen. När vi 
sedan behandlade begreppet hem mer djupt 
menade många att deras uppväxtort var deras 
hem. En del valde att kalla Karlskrona för 
sitt andra hem. Det fanns också de som inte 
ville känna sig hemma på den nya platsen. 
Det kan finnas ett motstånd eller avstånds-
tagande som nyinflyttad, kanske en rädsla 
att man ska glömma sitt ursprung. Kanske 
hör detta ihop med en slags patriotism med 
hemlandet/hemorten som vissa av informan-
terna menade sig ha eller som indirekt fram-
gick av berättelserna. Hemlandet/hemorten 
glorifieras och banden dit blir ännu starkare 
i det nya landet eller på den nya platsen. 
Några av informanterna berättade om att 
återvändandet till hemlandet på exempelvis 
semestern inte blivit som de förväntat sig. 
Hemlandet var inte som den bild de hade av 
det, vänner hade förändrats och man passade 
inte längre in. Karin Johannisson kallar detta 
för ”den dubbla hemlöshetens sorg”, det vill 
säga att inte vara hemma i det främmande 
och att hemkomsten kan bli en hemkomst 
till främlingsskap ( Johannisson 2001:37). 
    När det gäller tankar om att permanent 
flytta tillbaka till hemlandet är spridningen 
stor bland informanterna. Några funderade 
på att återvända efter barnen blivit själv-
ständiga, andra ville gärna spendera viss tid 
av året i Sverige och viss tid av året i hem-
landet, andra såg sin framtid i Sverige och 
hade lämnat hemlandet bakom sig.

Frågeformulär
Samtliga intervjuer har utgått från samma 
frågeformulär. Under samtalets gång har for-
muläret utökats med nya frågeställningar och 
problemområden. Frågorna har varit relativt 
öppna, där informanten kunnat styra sam-
talet i stor utsträckning. 

Vardagen i Karlskrona
– Vad arbetar du med i dag?
– Familj och vänner?
– Hur bor du? Trivsel?
– Vad gör du på fritiden? 

Bakgrund
– När flyttade du till Sverige? 
– Kom du med din familj?
– Var kommer du ifrån? 
– Religion? 
– Bodde du i storstad eller på 
   landsbygden? Vad gjorde du där?
– Kan du beskriva hemlandet/
   hemorten?
– Minnen från hemlandet/hemorten? 
– Hur var det att växa upp i 
   hemlandet?
– Vad skiljer livet i Sverige 
   (Karlskrona) från livet i landet 
   (orten) du flyttade ifrån?

Orsaker bakom flytten
– Hur kom det sig att du flyttade?
– Hur kändes det att flytta? 
– Hur gick tankarna?
– Vad visste du om Sverige innan 
   du flyttade hit?
– Hur kom det sig att det blev just 
   Karlskrona?
– Hur var det att komma till ett 
   helt nytt land? 
– Vad har det lärt dig tror du? 
– Vad har varit det svåraste?

Karlskrona
– Vad visste du om Karlskrona 
innan    du flyttade hit? 
– Kände du någon här sedan tidigare?
– Vilka förväntningar på staden 
fanns    vid flytten? 
– Blev det som du trodde?
– Första gången du kom hit, vad var 
ditt första intryck av staden? 
– Har du någon favoritplats i staden?
– Vad tycker du särskiljer 
Karlskrona    från andra städer?
– Vad finns det för fördelar och 
   nackdelar med att bo i Karlskrona?
– Finns det något du saknar i staden? 
– Vad skulle du vilja förändra?

Karlskronaborna
– Hur var första mötet med 
   Karlskronaborna? 
– Vad tänkte du?
– Vad utmärker en karlskronabo, 
   hur är de?
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– Var det svårt att förstå vissa tradi-
tioner och beteenden hos de infödda 
när ni först kom hit? Exempel? 
– Firar du de traditionellt svenska 
traditionerna? Vilka tycker du mest 
om?
– Har du några egna erfarenheter av 
främlingsfientlighet i staden? 
– Har du märkt någon förändring i 
hur du blir bemött idag jämfört med 
hur det var när du först kom hit?
– Har det varit svårt att lära känna de 
”infödda” karlskronaborna?

Identitet
– Hur ser du på dig själv idag, som 
karlskronabo, som svensk eller… 
Varför? 
– Vem ser du som karlskronabo? Vem 
är karlskronit?
– Är det över huvud taget viktigt att 
bli svensk/bli sedd som svensk alter-
nativt karlskronabo?
– Vad vill du bli kallad, vad kallar du 
dig själv?
– Besöker du ofta det land/ort du 
flyttade från? Hur ofta? Vad gör du 
när du är i hemlandet/hemorten? 
– När var första gången du återvände? 

– Hur kändes det?
– Var känner du dig hemma?
– Har du hemlängtan? Finns det 
något du saknar från hemlandet/
hemorten?
– Har du kontakt med familj och 
vänner i hemlandet/hemorten? 
– Funderar du någon gång på att 
flytta tillbaka?
– Firar du traditioner från hemlandet 
i Sverige? Vilka? 

Framtiden
– Hur har ditt liv förändrats efter 
flytten?
– Hade ditt liv sett annorlunda ut om 
du stannat i hemlandet/hemorten? 
– Hur tror du det hade sett ut? 
– Nu när du ser tillbaka tror du att 
det varit annorlunda att vara inflyttad 
i en storstad som Stockholm eller 
landsbygden, vad hade varit annor-
lunda? 
– Tankar om framtiden. Tänker du 
stanna här i Karlskrona? Vad har du 
för planer för framtiden?
– Ångrar du någon gång att du flyt-
tat?
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Nicolas Arraño
23 år, arbetar på Café Greven, 
född i Santiago i Chile

Nico kom till Sverige första gången som 
fyraåring med sina båda föräldrar och bror. 
Familjen hade politiska problem i hem-
landet och fick därför möjlighet att flytta 
till Sverige och börja om. En släkting till 
familjen bodde i Stockholm sedan några år 
tillbaka och därför blev slutmålet på resan 
just huvudstaden. Efter elva år i Sverige ville 
Nicos mamma återvända för att barnen skul-
le kunna uppleva sitt hemland och lära sig 
chilenska traditioner. Tanken att någon gång 
återvända till hemlandet fanns redan från 
början hos familjen. När några år hade gått 
och Nico var klar med sina studier i Chile 
begav han sig åter till Sverige på egen hand. 
Han saknade den svenska livsstilen och såg 
större möjligheter att utveckla sina framtids-
drömmar här. Under vistelsen i Chile hade 
Nico haft kontakt med en svensk flicka via 
Internet och han valde därför att flytta till 
henne i Karlskrona. Han kom hit med två 
resväskor, ett gitarrcase och runt 3 500 kronor 
i fickan. Utan någon bas att stå på gick han 

en oviss framtid till mötes, efter hand har 
han dock skaffat kontakter och trivs numera 
bra i Karlskrona. Idag arbetar Nico på Café 
Greven under tiden som han planerar för 
framtiden. Han har ett gediget musik- och 
filmintresse och skulle vilja kunna försörja sig 
inom det. En dröm finns också att i framti-
den tillsammans med sin bror kunna starta 
en tidning. Om möjligt skulle Nico gärna 
vilja arbeta periodvis i Chile för att kunna 
ta del av den chilenska kulturen.

Småstaden Karlskrona
”Det första jag fick höra, det var att: ’gör 
inget dumt för alla kommer att veta’, alltså 
alla vet allt. […] Det fick jag höra, att staden 
var väldigt liten. Men jag hade aldrig varit 
och bott i en liten stad, så det var svårt för 
mig att inse: ’nä men så liten kan den inte 
vara’. Men från egen erfarenhet så har man 
lärt sig eller kunnat inse att det stämmer. 
[…] Men det jag gillar med Karlskrona … 
det bästa av allt för mig, eftersom jag bor 
i staden har jag alltid nära. Jag har video-
butikerna, jag har vänner som bor nära, 
jag har nära till jobbet, så det känns bra. I 
Stockholm är det så svårt att hitta lägenhet 
mitt i stan, i Santiago också, så det kan ju 
göra att man kan känna sig mer isolerad el-
ler att man ska pendla, ta pendeltåg in till 
stan. Man vill vara nära kommunikationen, 
många vill slippa det, men jag gillar att vara 
nära, jag gillar att vara inne i smeten. Det 
har jag alltid gillat. Så det gillar jag, att jag 
har nära till allt.” 

Främling i hemlandet
”När jag återvände till Chile så kunde jag 
aldrig riktigt vara … jag hade ju en vana 
kan man säga. När vi bodde i Stockholm 
så bodde vi ju inte i en förort, vi bodde i 
ett svenskt område, gick i svensk skola, i 
fotbollslaget var det bara svenskar. Det var 
väldigt mycket svensk miljö, min uppväxt. 
Jag hade ju klasskamrater som kom från 
andra länder men de flesta var ju svenskar, 
min bästa polare var svensk också. När jag 

De nya karlskroniterna
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åkte tillbaka till Chile så var man den här, 
man var ju svensken då. Det var mest i skolan 
man kände det, det var som svårast för att 
undervisningen är ju helt annorlunda. Sen 
att man hör spanskan jämt och ständigt, 
jag var ju inte van vid den. Spanska pratade 
man ju bara då och då hemma. Jag tror att 
de detaljerna verkligen gjorde att jag kände 
mig … jag ser Chile som mitt hemland, men 
samtidigt så är Sverige en väldigt stark … 
Sverige har en stor påverkning i mig.”

Ensam i nytt land
”Eftersom man vill plugga, du vet man vågar 
ju inte, jag måste lämna Karlskrona om jag 
ska göra det. Det är det som är själva risken, 
det kan ju gå bra eller så kan det gå åt helvete. 
Jag menar, hade jag haft familjestöd här i 
Sverige så hade jag kunnat ta fler risker. Det 
är bara det att om jag säger upp lägenheten, 
säger upp mig från jobbet då måste det vara 
100-procentigt att jag väljer den skolan, att 
jag kommer in, att jag har någonstans att bo 
och kan klara mig. Hade jag haft familjestöd 
här i Sverige hade jag gjort det för länge, 
länge sedan. […] Det är lite ångest i det 
hela. Men det är mest på grund av att jag är 
rädd att jag inte kommer ha någonstans att 
vända mig till.” 

Att vara både – och 
När Nico fick frågan om han fortfarande ser 
sig som en chilenare, svarade han: ”Ja, jaja 
det kommer jag alltid … inte för att jag är 
född där utan det är nog mest för att … jag 
kan inte se mig som svensk eftersom jag inte 
ser svensk ut. Många säger att det är en psy-
kologisk grej men jag tycker att det är lite så 
där, att jag kan vara svensk medborgare men 
i andras ögon kommer jag alltid att vara en 
chilenare. Men jag känner mig svensk, det 
gör jag. Man har fått lära sig lite av varje när 
man har bott i två olika länder.”

Sökandet efter sig själv
”Jag anser mig vara … kalla mig för chilenare 
eftersom jag bott där och fått uppleva lite av 
det. Jag gick i skolan där, jobbade lite. Efter 
Chile, det var då jag visste var min identitet 
låg någonstans. Innan var det ju ’men vad fan, 
’ursäkta’, var kommer jag ifrån egentligen?, 

är jag chilenare?, är jag svensk?’. Svensk är 
jag ju inte men ’vad känner jag mig mest?, 
var känner jag mig hel som person?’. Jag tror 
aldrig man kommer att göra det utan jag tror 
alltid det kommer vara lite så här upp och 
ner. […] Jag känner att jag lyckades hitta lite 
av min identitet i alla fall i Chile.”

Gitarr och noter
Musik har en stor plats i Nicos liv, det är 
hans dröm att i framtiden kunna försörja 
sig genom att arbeta med musik eller film. 
Musiken fanns också i bakhuvudet när 
han valde att återvända till Sverige, han 
såg större möjligheter att förverkliga sina 
framtidsdrömmar här. Nico valde därför att 
låta sin gitarr och noter representera honom 
i utställningen. I Chile studerade han även 
klassisk gitarr. Gitarren symboliserar musik, 
något som präglar Nicos livssyn, han lyssnar 
mycket på musik och gör gärna kopplingar 
till musik då han reflekterar om sin tillvaro. 
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Minire Mujaj
45 år, jurist, driver idag en matbutik, 
född i Peja i Kosovo

Minire kom med sin familj, man och tre 
barn, till Sverige från Kosovo 1990. Familjen 
flydde från hemlandet på grund av den po-
litiska situationen i området. De tillhör den 
albanska folkgruppen och var därför utsatta 
för de serbiska styrkornas hot. Tanken var att 
familjen skulle stanna i Sverige i ett halvår 
tills dess att situationen i hemlandet hade 
stabiliserats men eftersom tillståndet inte 
förbättrades stannade de kvar i Sverige. Fa-
miljen väntade i två år på uppehållstillstånd 
och flyttades under den tiden genom Invand-
rarverket runt på olika orter i Sverige innan 
de till slut fick uppehållstillstånd. Efter att 
ha bott några år i Ronneby flyttade de till 
Karlskrona för att öppna en matvarubutik. 
Det var slumpen som avgjorde att det blev 
just Karlskrona, butiken som fanns där låg 
centralt och var inte så dyr. Under de första 
åren i Sverige mådde Minire dåligt både 
fysiskt och psykiskt. När de fått uppehålls-
tillstånd och Minire klarat SFI:n började 
hon studera på komvux med tanken att 
hon skulle komplettera sin juristutbildning 
i Sverige. Hälsan och den ekonomiska si-
tuationen gjorde dock att hon fick avbryta 
dessa planer. De prioriterade istället att få 
ordning på ekonomin för att kunna etablera 

sig och känna sig självständiga. Sedan kri-
gets slut besöker de Kosovo en gång varje 
år för att hälsa på familj och vänner. De har 
byggt ett hus i Kosovo och tankar finns att 
i framtiden, då barnen blivit självständiga, 
flytta tillbaka.

Ett hastigt beslut 
Minire berättade om när de flydde till Sve-
rige. Beslutet kom hastigt och de hade 
ingen tid att planera resan. När de reste var 
tanken att de skulle resa tillbaka inom kort 
och därför brydde de sig inte om att packa 
ner minnessaker och dylikt, de skulle ju ändå 
komma tillbaka inom kort. 
 ”Vi var fem stycken i familjen varav tre 
var barn och med oss hade vi bara en bag, 
en väska alltså, och där fanns det böcker och 
där fanns det blöjor och det fanns lite av 
barnens kläder. Det var allt vi hade med oss 
från Kosovo. Sen när vi kom hit duschade 
jag mina barn […] och sen skulle vi ta kläder 
på dem och då till den ena hade jag tagit två 
par byxor och ingen tröja och till den andra 
två tröjor och inga byxor. Ah det var jät-
tedumt, men men. Det blev så hastigt att vi 
bestämde oss att lämna Kosovo, jättehastigt. 
[…] Det var inga planeringar och det var det 
som gjorde att man mådde dåligt efteråt. För 
det kändes som en dröm. Jag kunde inte fatta 
att jag fanns någon annanstans än i Kosovo i 
mitt hus. Det kändes helt fel, det kändes som 
man hade gått vilse eller någonting. Först är 
man någon, man betyder något för omgiv-
ningen för sin familj, man är en tung sten 
faktiskt därnere och sedan när man kommer 
hit man blir ingen, man blir bara luft, helt 
enkelt. Man hittar inte sig själv, man hittar 
inte sin betydelse mitt i allt, man hittar inte 
… nej. Det var det som gjorde att det var jät-
tesvårt att acceptera flytten till Sverige. […] 
Jag kunde inte hitta mig själv, hittade inte 
någonstans jag passade. Min pusselbit var i 
luften så här, det gick inte att hitta någon rätt 
plats någonstans. Det tog flera år.”

Att inte släppa taget
”Det var meningen att vi skulle åka tillbaka. 
Om jag ska vara ärlig ville jag inte få uppe-
hållstillstånd här heller i början, för jag tänkte 
att ’jag behöver inte det, vi åker tillbaka när 
som’ men jag uppskattade att vi blev om-



14

händertagna och att vi fick vara här ett tag. 
Det blev bara värre och värre därnere och då 
ville man ha uppehållstillstånd. Sen började 
man att se den här positiva skillnaden mel-
lan Sverige och Kosovo också. Det här med 
utbildningen och sjukvård och samhället som 
samhälle och visst ju mer man var här desto 
mer längtade man efter att få uppehålls-
tillstånd här, den här tryggheten alltså. Så 
att på grund av situationen där nere, märkte 
man att det var bra här och man märkte hur 
sämre det blev i Kosovo. Det blev bara sämre 
och sämre hela tiden så visst ville man vara 
kvar här, men tillfälligt fortfarande.” 

Det är fel!
”Vi hade helt olika värderingar och så när 
vi kom till Sverige, vi blev bara häpna. ’Hur 
kan det vara möjligt?, vad tycker de?, varför 
gör de så?, varför tycker de det?’ eller ’varför 
tänker de på det sättet?’. ’Det är fel’ sa jag. 
Det var fel hela tiden, det man gjorde här i 
Sverige. […] Antingen trodde jag att ’ah men 
de är dumma i huvudet, hur gör de det?’ eller 
så ’det är fel’. Det var också sådant som jag 
blev överraskad av, trevligt överraskad. Det 
var en hel del, mycket mer än det som jag 
tänkte var dumt eller fel.”

En blandning
På frågan om Minire känner sig svensk eller 
som karlskronabo svarade hon: 
 ”Som karlskronabo gör jag, speciellt efter 
att vi har köpt hus, det känns som det är 
lite rötter. Men som svensk … tankesättet 
är mer svenskt. Men fortfarande … jag har 
levt i trettio år i Kosovo, det går inte att bli 
svensk och det vill jag inte helt och hållet 
bli heller. Jag vill vara den jag är. Nu är jag 
lite svensk och lite alban. Det finns lite av 
flera kulturer i mig för jag försöker ta bara 
det positiva. Men svensk har jag inte blivit, 
men jag har rätt mycket som jag har tagit 
från svenskarna, medvetet och omedvetet får 
man det i sig. Den procenten av mig som är 
svensk, det är en rätt bra del av mig. Jag har 
inte fått någonting som skadar antingen mig 
eller min familj. Jag har bara tagit det som 
är friskt och bra. Svensk har jag inte blivit, 
men jag har lite i mig, i mitt tankesätt, som 
är svenskt.”

Två hem
”Ju längre tiden går desto mindre vet man var 
man har sitt hemland. I början, i flera år då 
vi sa hemma tänkte vi på Kosovo hela tiden. 
Hemma var Kosovo fast vi bodde här. Krop-
pen var här men tankarna där borta. Sen ju 
längre tid det går har man fått två hem och 
sen tror jag och tänker att efter ett tag kom-
mer det bli lite mer av ett hem, här i Sverige. 
Men just nu har vi två hem, hemlandet och 
hemmet här. När vi är i Kosovo då säger vi 
hem, när vi pratar om hemmet, då gäller det 
Sverige och när vi är i Sverige då är hemmet 
i Kosovo. Så vi har två hem faktiskt. […] Det 
är bara positivt.”

Tur- och returbiljett
Minire har fortfarande biljetten kvar från 
resan till Sverige från Kosovo. Det är en 
tur- och returbiljett vilket speglar hennes in-
tention när hon kom till Sverige. Meningen 
var att familjen endast skulle stanna i Sverige 
tills situationen lugnade sig i hemlandet. Bil-
jetterna har ett symboliskt värde för Minire 
vilket gjort att hon sparat dem genom åren. 
De kan representera en tanke som präglat 
hennes tillvaro i Sverige, att någon gång 
återvända till Kosovo. 
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Raj Sai Kumar
28 år, högskolestudent, 
född i Nizamabad i Indien

Raj kom till Sverige och Karlskrona för att 
studera på Blekinge Tekniska Högskola. 
Han hade en utbildning från sitt hemland 
men ville få en högre examen i maskinteknik 
och valde då att göra det utomlands. I Indien 
är det vanligt att man åker till USA för att få 
en högre utbildning men efter terrordåden 
den 11 september 2001 var läget oroligt där 
och Raj letade då efter andra möjligheter. 
Han hade en vän som studerade i Danmark 
och genom hans råd samt genom att söka 
på Internet fastnade Raj för Sverige. Han 
kom hit 2003 och är numera klar med den 
huvudsakliga utbildningen. Idag läser han 
olika kurser, som är kompetenshöjande, i 
väntan på jobbmöjlighet och han har därför 
inga fasta framtidsplaner. Han har som avsikt 
att återvända till Indien men först vill han få 
erfarenhet utomlands. Det var ett stort beslut 
för Raj att komma hit och han spenderade 
mycket tid innan resan att lära sig mer om 
Sverige. Det var med stor nyfikenhet och 
öppenhet som Raj lärde känna den svenska 
kulturen. Han är mycket fascinerad av den 
svenska naturen och han menar att han är 
en karlskronabo så länge han bor i staden. 
Hem för Raj är fortfarande Indien eftersom 
han har sina föräldrar där.

Mötet med stadens invånare
“It´s very difficult to talk to them initial-
ly but when they open up they are very 
friendly. That was what my first impression 
was. Maybe it takes a longer time, maybe it 
takes a year to really get to take a place his 
thinking, his or hers. But once you open up 
it´s … I don´t know if it´s due to the cold 
climate, people are more indoors, they are 
not outdoors. I come from a tropical coun-
try so we are always outdoors rather than 
indoors. Yeah it was difficult. I was scarred 
when I didn´t see people around. Where I 
come from you see so many people, then 
suddenly when I came here, it was good 
in the beginning but as the time passed it 
became darker and darker, I couldn´t see 
people that what´s made me so sad. I said 
‘where are all the people, have they run away, 
is it some kind of curfew or something, some 
national disaster or something?’ but it was 
not like that, it was just the cold, but I got 
used to it”. 

Upptäckarglädjen
“It´s very interesting, this fenomenon is only 
observed in Scandinavia and parts of North 
America, Canada, I think these are the rarest 
sights when you see the first leaves break-
ing and it´s very light green in colour every 
where, it´s so beautiful. And then I like the 
agriculture, when the first sprout wheat is 
coming up and it´s a layer of grass of maybe 
one or two inches. And then it´s interesting 
to see in August when the harvesting is going 
on, it´s a golden colour everywhere. These 
are the interesting things to me, everything 
is interesting when I look into it, because I 
don´t just look, I observe everything.”

Perfektionen
När Raj fick frågan om han har någon favo-
ritplats i staden, berättade han: “There are 
many other places, like I´ve been to Aspö, a 
little Island with very few people, but with 
very perfection. One thing that I can not take 
is that it is to perfect for me here. It´s too 
perfect and as an engineer I take everything 
… because we have to have perfection when 
solving a problem, so for me I can understand 
it. It´s so mechanical, so mechanical, life 
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here, ’ it has to be that way’ and there´s no 
excuse for it.” 

Paradoxen
“I was standing in the bus stop and I saw 
something white falling, and I thought ‘I 
know, I know this is snow’ I was very happy 
to see that. But then I didn´t understand 
that the snow after some days would form 
a smooth surface and it was very difficult 
to walk and you were falling down always. 
And then I thought what a beauty, but what 
a hostility. The same place when I look at it, 
it is so beautiful and then in the winter it´s 
so hostile. It´s totally opposite”.

Nya perspektiv
”I´ve changed a lot when I came over here. 
Because you have been groomed in one kind 
of society for 25 years and then when you 
come here and try to apply these principals, 
it´s totally opposite. And you start thinking, 
there´s a point called ‘break even point’ when 
you can not think more than that. You say, 
it´s the way, I have to accept it, it´s the way 
life goes. And I have to make some sacrifice 
and I can not impose things the way I have 
been doing them back home. Either they 
accept it or I accept it, so it was better that I 
accept to some things that was very strange 
in the beginning. The type of grooming I 
got was accepting, never to think negative 
about things. So I had to take some things, 
even though they were very strange in my 
culture. But I´m not living there anymore, 
I´m living here. And one part of the religion 
says “which ever land you go, you treat the 
land as your motherland” and you respect 
and you follow the rules there, if you have to 
have a good life, you have to follow certain 
things and that´s what I think.”. 

Docka
En gammal indisk tradition är att spela upp 
historier med dockteater. Denna handgjorda 
docka kommer från norra Indien, från pro-
vinsen Rajasthan och staden Jaipur, som 
också kallas den rosa staden på grund av 
dess rosamålade äldre byggnader. Dockans 
klädsel är traditionell från området med dess 
starka färger. För Raj symboliserar dockan 
Indien, även om den inte härstammar från 
just hans hemprovins. Han fick den som gåva 
under sin tid i Sverige av en landskamrat som 
studerar i Danmark.  
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Marianne Löje
61 år, förtidspensionerad lantmätare, 
född i Köpenhamn i Danmark

Marianne kom till Sverige från Danmark 
1974. Hon hade vänner i Sverige och älskade 
den svenska naturen. Det var nyfikenheten 
och viljan att pröva något nytt som gjorde att 
hon valde att hyra en stuga i skogarna norr 
om Karlskrona och flytta dit med sin son. I 
Danmark arbetade hon som lantmätare och 
fick en del uppdrag i Sverige efter flytten. 
Under perioder arbetade hon även inom 
hemtjänsten. Då ägaren av stugan efter några 
år plötsligt ville ha tillbaka den bestämde hon 
sig för att återvända till Danmark. Men efter 
något år längtade hon tillbaka och flyttade 
till Blekinge igen. Marianne fick efter några 
år problem med värk och tvingades flytta in 
till Karlskrona till en lägenhet och har sedan 
dess bott på Saltö med en fantastisk vy över 
staden från balkongen. Idag funderar hon 
inte på att flytta tillbaka till Danmark, men 
hon vill dock gärna begravas där. Marianne 
menar att närheten till Danmark gör det 
lätt för henne att trivas i Sverige. Skulle 
hon längta efter något i Danmark kan hon 
snabbt och enkelt ta sig dit. Hon menar att 
hon känner sig kluven mellan länderna men 
att det är positivt eftersom hon har båda de-

larna i sig, hon gillar att vara dansk i Sverige 
helt enkelt. 

Grannen
”Jag har inte haft svårt att falla in i menta-
liteten eller så. Men nu har jag också haft 
tur att svenskarna tycker jättemycket om 
danskarna, har vi känt eller har jag känt i alla 
fall. Jag har aldrig känt någon främlingsfient-
lighet. Om folk börjar bråka och säger ’ohh 
utlänning och invandrare de är så dumma, 
stygga’ då passar jag alltid snabbt på att säga: 
’men det är ju jag också’, ’nä, nä’ säger de ’du 
är bara en granne, bara en granne’.”

Positiva överraskningar
”Jag hade också kontakt med stan, med 
myndigheter, med försäkringskassan och 
skattemyndigheten. Det minns jag, att det 
var annorlunda, positivt annorlunda. Det 
funkade bättre, det var inte så mycket oord-
ning. Det var regler och det funkade och 
det var rättvist. Jag minns första gången jag 
själv skickade in en självdeklaration. Jag hade 
inte fyllt i rätt, jag hade glömt att dra ifrån 
någonting. Jag var så förvånad, de ringde och 
sa att ’du får komma in och prata om din 
deklaration, det har blivit något fel’. Det är 
klart jag gjort, det är ju nytt, och så sa de ’du 
ska dra tusen kronor ifrån där, du har dragit 
från för lite’. Oj, det var jag inte van vid he-
mifrån, där skulle de inte ringa och säga att 
jag gjort för lite! Jag tyckte det var så rättvist 
och så snällt.” 

Nya rötter
Marianne berättade att hon har ett barnbarn 
som bor på Hasslö: ”Då blir jag ju mormor 
till en svensk flicka så det gör ju också att 
någonting rycker här åt det här hållet. Hon 
pratar svenska även om jag försöker, jag pra-
tar danska med henne och det förstår hon. 
Hon pratar inte själv danska men hon förstår 
och det tycker jag är roligt. Men det är ett 
litet svenskt barnbarn jag har fått. Min dotter 
talar perfekt danska och svenska så där har 
jag inte känt det så mycket men i och med 
att jag har fått barnbarn som är 100 procent 
svensk, också svenskt medborgarskap, det har 
jag inte och min dotter har det inte heller.”
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Slutstation Danmark
När Marianne fick frågan om hon idag 
funderar på att flytta tillbaka till Danmark, 
svarade hon: ”Nä, inte numera, inte att flytta 
tillbaka, inte förrän jag dör. Då tror jag att 
jag vill läggas i en kista och köras hem och 
begravas i Danmark. Men hur det går för sig 
rent praktiskt, vet jag inte. Det är nog först 
då som jag vill tillbaks till Danmark. Men det 
kanske inte alls blir av. Det går väl lika bra 
att ligga här. Det är konstigt att man tänker 
så där för det kan vara detsamma när man 
inte lever, men … ja.”

Dansk i Sverige
”Jag tycker jag är blandad nu. Jag är nog 
dansk. Ibland när det är någonting man 
tycker, tv, politik, folk gör konstiga saker, 
alkoholpolitiken så säger jag att ’jag tycker 
mycket om Sverige men det är nog för att 
jag är dansk’. Jag tycker om att vara dansk i 
Sverige. Jag har botten, fötterna i Danmark, 

då står jag ut med det mesta när man tycker 
det är lite tokigt. Man har det i sig själv alltså. 
Men vi försvarar Sverige när vi kommer till 
Danmark, för ibland är danskarna stygga 
mot svenskarna. Då försvarar vi alltså Sve-
rige, det gör vi. Men är det fotbollskamp så 
håller vi med Danmark!”

Sandaler
Marianne bestämde sig för att låta hennes 
handgjorda lädersandaler representera henne 
i utställningen. Hon har rest mycket i sitt liv 
och sandalerna har då prytt hennes fötter. 
Hennes reslust och vilja att upptäcka och 
uppleva nya saker låg delvis bakom hennes 
beslut att flytta till Sverige. Sandalerna köpte 
hon 1965 i Köpenhamn och de handgjordes 
efter mått på hennes fötter. Sandalerna har 
gått i bland annat Spanien, Moskva, Japan, 
Korea, Slovakien, USA och senast på Jylland 
under sommaren 2005.  
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Leyla Osman Abshir 
16 år, student, född i Kairo i Egypten 
men kommer från Somalia

Leyla kom till Sverige med sina föräldrar 
när hon var 6 månader gammal. Föräldrarna 
flydde från krig och politisk förföljelse i So-
malia och Leyla föddes i Kairo i Egypten. 
Familjen anlände först till Malmö men 
efter några mellanstopp förflyttades de till 
slut efter två år till Karlskrona och bosatte 
sig så småningom på Kungsmarken. Leyla 
är i mitten i en skara av nio barn i familjen 
och har en del släkt kvar i Somalia. Själv har 
hon aldrig besökt landet och har idag inga 
tankar på att göra det. Leyla är uppvuxen 
med somaliska och muslimska traditioner 
men ser sig som svensk i sin tillhörighet ef-
tersom hon levt här nästan hela sitt liv. Leyla 
går estetiska programmet på gymnasiet och 
är mycket musikintresserad. Hon är trum-
mis i ett rockband och har drömmar om att 
i framtiden kunna arbeta med musik. 

Karlskronaborna
När Leyla frågades om det varit svårt att lära 
känna karlskronaborna svarade hon: 
 ”I början var det ju det, pappa är ju alltid 
sån som har jobb men han fick ju inte det för 
han kunde inte så bra svenska. Det var ju lite 
svårt i början. För mig är det ju lätt, jag kän-

ner ju inte av det. Till mig är de jättesnälla 
och fina karlskronaborna. Men det kanske 
har varit lite svårare för mina föräldrar att 
komma in.” 

Dubbelheten
Leyla svarade så här på frågan om det varit 
svårt att kombinera de båda kulturerna under 
sin uppväxt: ”Ja, ibland är det ju det. Ibland 
kan det vara … somaliska traditioner som 
gäller hemma, mina föräldrar är ju ganska 
somaliska om man säger så. När man kom-
mer hit (skolan) är det en annan miljö och 
allting så att man blir förvirrad. Men jag är 
van.”

Hem
När Leyla fick frågan om vad hon ser som sitt 
hem, om Karlskrona och Sverige är hennes 
hem, svarade hon: ”Ja, men jag ju säga så för 
jag har ju bara bott i Karlskrona. Jag kommer 
inte ihåg alla andra ställen så jag vet inte hur 
det är att bo i andra städer. Det känns hemma 
att bo här. Det känns som att jag är hemma 
när jag är i Karlskrona.” 

Trummstockar
Musik är viktigt för Leyla. Hon spelar trum-
mor sedan ett och ett halvt år tillbaka i ett 
band som kallar sig ”Black Rose”. De är fyra 
personer i bandet och de har känt varandra 
sedan de var små. De spelar rocklåtar av 
bland annat Nazareth och skriver numera 
även en del eget material. Bandet gör en 
del spelningar, senaste spelningen var på 
Kristianopelfestivalen i augusti. Leyla valde 
ut ett par trummstockar som föremål till 
utställningen. 
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Hans-Jürgen Schmitz
62 år, elektromekaniker, född i Kiel 

Hans-Jürgen flyttade till Sverige 1964. Mo-
tivet bakom flytten var främst att undkomma 
militärtjänstgöring i det tyska försvaret. 
Hans-Jürgen växte upp under andra världs-
kriget, såg vad det gjorde med människorna 
och ville därför inte ha något med den tyska 
militären att göra. Han hade en längtan om 
att se sig om i världen och kopplingen till 
Sverige genom avlägsna släktingar samt Sve-
riges goda arbetsrykte gjorde att han sökte 
sig hit. Anledningen till att han hamnade just 
i Karlskrona var att han fått tips om ett jobb i 
staden från en av släktingarna. De första åren 
var tuffa för Hans-Jürgen, det var svårt att 
komma in i samhället och den ekonomiska 
situationen var problematisk. Hans-Jürgen är 
elektromekaniker och bor i en lägenhet på 
Kungsmarken. Han besöker Tyskland någon 
gång varje år och ofta kombinerar han det 
med sitt stora intresse för emigrantforskning. 
Hans-Jürgen insåg tidigt att han var tvungen 
att utforska sin identitet innan han skulle 
kunna få ro i det nya landet. Han ställde in 
sig på att aktivt lära känna det nya samhäl-
let och dess medborgare. Idag menar Hans-
Jürgen att han har en svensk och en tysk 
identitet och att detta inte är något problem 
för honom, han ser istället fördelar med att 
inte vara låst åt något håll. Han är mycket 
engagerad i identitetsfrågor och brinner för 

att diskutera problem och lösningar på fe-
nomen som inflyttade kan stöta på. 

Påfrestningen som nyinflyttad
”Jag måste ju säga att i och med att jag flyttade 
till Karlskrona och mötte alla dessa människor 
som, många var av typen ’ah de´går inte’, så 
fick man kämpa lite mer och verkligen kom-
ma underfund med, ’vad i helskotta menar 
de, vad är det frågan om?’.  Det kanske hade 
varit avsevärt lättare i Stockholm, man hade 
glidit in, inte märkt det på samma sätt. Så 
på sätt och vis kanske det var en fördel, men 
det var en hård match och man ska överleva 
den matchen. Den är otroligt psykiskt på-
frestande. Jag vägde 78 kilo när jag kom till 
Sverige, efter några år vägde jag 65. Så att 
det har att göra med det hårda jobbet, det 
har att göra med umbäranden och det har 
att göra med den psykiska påfrestningen, den 
ska man orka med. Jag gick genom Ron-
nebygatan, var och en tog jag kontakt med 
och pratade med. Varenda en, fick jag inget 
napp tog jag nästa tills jag fick napp så höll 
jag på, på min fritid. Det var så jag gjorde. 
Klarar du inte det, då sitter du ensam och 
det är påfrestande. Du måste ha tänderna 
ute för att överleva psykiskt. Så det är mycket 
ansträngande för en inflyttad att komma till 
Sverige, mycket ansträngande.”

Skillnad 
”Många tror ju att ’tyska det är ju så nära i 
språket’, ’kan du inte babbla tyska då?’ säger 
jag till dem ’prata tyska med mig då’. Det är 
precis samma sak, vi har en annan kultur, vi 
har en annan historia, vi har ett annat språk. 
Så principen är densamma.”

In i fållan
”Sen den attityden här då var: ’bara du har 
ett jobb’ om det är typiskt Karlskrona, det 
vet jag inte, är inte säker. ’Bara du har ett 
jobb’ alltså det kvittar vad det är, ingen för-
check att du ska ha en framtid, bara du har 
ett jobb så är alla problem lösta. Nä, men så 
såg jag ju inte på saker och ting. Så det var 
främmande för mig ’bara du har ett jobb, 
bara du har ett jobb’, nä, nä. Just det här att 
bygga bo, det primära var att man ska bo 
i ett hus, när man är i östra Blekinge eller 
Blekinge kanske. Man ska bo i hus, annars 
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är man konstig på något sätt. Man kan inte 
se fördelarna med det här, man ser bara det 
negativa. Jag brukade ha häftiga diskussioner 
på jobbet under lång tid. De försökte hacka 
på mig för de trodde jag var avundsjuk eller 
något sånt där. Men nä, nä, jag är inte av-
undsjuk. Jag vill inte hålla på med gräsmattan 
när jag kommer hem från jobbet, jag vill inte 
hugga ved ’det kan ni göra själva, kan ni inte 
acceptera att vi kan vara olika och tycka an-
norlunda?’. Jag vill inte hålla på med det, när 
jobbet är slut vill jag göra det jag tycker är 
roligt, inte vad jag måste göra, jag vill inte 
ha det. Jag vill inte ha någon belastning. Jag 
har jobbat mina åtta timmar, det är mycket 
det. Jag ska ha tid för familj, jag ska ha tid 
för det, jag ska ha tid för mina intressen. Jag 
ska inte komma hem och tänka: ’oh gode 
Gud, nu måste du hugga ved, nu måste du 
hålla på med gräsmattan, nu måste du laga 
taket’ och sånt där. Nä, det passar inte mig. 
[…] Jag var en konstig människa som inte 
tyckte det. […] Men det är bara synsättet 
som man har. Det är det som är det primära 
och det stör mig, det stör mig lite grann. 
Då undrar man lite grann: ’hur tänker de?’. 
Det är en viss intolerans, inte bara lite. Man 
måste in i facket, in i fållan eller vad du vill 
kalla det.”

Större kontaktytor
”Ja, det är naturligtvis klart att ett av de 
stora problemen i Sverige, det som vi måste 
jobba för och bryta det är att det är inte lätt 
att få kontakt med svenskarna. Det går inte, 
de håller sig undan. […] Det är det största 
problemet vi har tror jag. För hade de haft 
större kontaktytor, då hade många fördomar 
fallit. Det beror på svensken för han flyttar 
till andra sidan trottoaren, han vet allting 
och så. Men han tar aldrig ett steg och tar 
kontakt med dig, nä, nä. Du måste alltid ta 
kontakt som utlänning, nästan alltid. […] 
Så där ser jag det största hotet vad gäller 
motsättningar: ’våga lite, där är han ju, gå 
och prata med honom, säg några ord’.  ’Hej’ 
kan du väl säga, det kostar ingenting. Eller 
öppna en dörr eller någonting, vad som helst, 
bra väder eller vad som helst. Man kan börja 
någonstans och säga någonting, visa att man 
respekterar personen.”

Vem är jag?
”På den tiden var de inte vana vid det att 
möta utlänningar. Det fick vi själva lösa, det 
fick vi själva lösa och då fick man en djupare 
insikt i den problematiken, vad det innebär 
att flytta till ett annat land. Det var där det 
började, att se problematiken. […] Det var 
ett sätt att få balans på alltihopa och detta 
utvecklade sig att så småningom och kanske 
av en slump kom jag underfund med pro-
blemet hemlängtan eller identitet. Det där 
var två skilda saker. Jag hajade detta med 
identitet. Då kom det en frågeställning till 
mig ’vill du vara svensk, eller vill du förbli 
tysk eller vad vill du egentligen?, vem är du 
egentligen?’. Då kom de frågorna och de 
jobbade jag med rätt så länge. Det tog tid 
innan jag riktigt medvetet kom underfund 
med det här, att undersöka det här. Så redan 
under 1970-talet fick jag en kris kan man 
säga, där detta problem dök upp lite grann. 
Då jag kom underfund med att jag måste 
jobba med min identitet och målet var då, det 
såg jag klart och tydligt: du kan ha en svensk 
identitet och du kan samtidigt ha en tysk 
identitet, du behöver inte få några problem 
med det. När någon annan säger till mig att 
de hatar någon tysk eller pratar skit om nå-
gon tysk, det berör mig inte, det gör mig inte 
illa. Likadant om jag är i Tyskland och 
de säger något dumt om någon svensk 
i sig, det berör mig inte heller. Alltså 
jag har inte detta här att jag är låst. Jag 
är inte låst åt något håll.”

Fotografi
Hans-Jürgens mormor, Amanda Char-
lotta Augustdotter, kom från Blekinge 
innan hon emigrerade till Tyskland 1892 
för att söka ett bättre liv. Hans-Jürgen 
valde att låta ett fotografi på henne vara 
symbol för honom i utställningen. Själv 
träffade han aldrig henne men kopp-
lingen till Sverige genom mormodern 
låg bakom beslutet att flytta till just 
Sverige och Blekinge. Dessutom inspi-
rerade mormoderns liv honom att börja med 
emigrantforskning, något som idag är ett av 
hans största intressen. 
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Cecilia Franzén
26 år, civilingenjör, 
född i Kungälv på Västkusten

Cecilia kom till Karlskrona 2001 för att flytta 
samman med sin partner som arbetar som 
officer på marinbasen i Karlskrona. Under 
denna tid gjorde hon ett studieuppehåll från 
sin utbildning som civilingenjör i Norrkö-
ping ett år innan hon var tvungen att slutföra 
sin utbildning. Under 2004 återvände paret 
till Karlskrona men det var dock svårt för 
Cecilia att hitta arbete i närheten som pas-
sade hennes utbildning, därför veckopendlar 
hon numera till Stockholm där hon fått en 
lämplig tjänst. Hon bor i en andrahandsl-
ägenhet i huvudstaden och paret turas om att 
åka ner till Karlskrona respektive åka upp till 
Stockholm över helgerna. Varken Cecilia el-
ler hennes sambo hade någon tidigare kopp-
ling till Blekinge, det var snarare slumpen 
som gjorde att det blev Karlskrona. Cecilia är 
mycket aktiv och har många fritidsintressen, 
vilket gjort att hon skaffat en del kontakter 
i staden, dock främst med andra inflyttade. 
Hon ser sig inte som en karlskronabo än 
eftersom hon fortfarande inte är rotad här 
genom jobb och säker framtid. Istället för att 
känna tillhörighet till en viss plats försöker 
hon dra nytta av det bästa på varje ort hon 
befinner sig. Hennes uppväxtort, Kungälv, är 
dock det hon främst kallar hem. Cecilia är 
osäker på hur framtiden ser ut, pendlingen 
är inte hållbar i längden och kanske flyttar 
paret därför till Stockholm istället eftersom 
det där finns bättre arbetstillfällen.  

Att flytta av kärlek
”Ja, det blev ju lite lättare tyckte jag för att då 
har man ändå någon kontakt som kan hjälpa 
en. Carl har ju ändå lite goda vänner och så 
som bor här. Till en början tror jag det blir 
lättare för annars kan man nog bli väldigt 
isolerad. Det är klart om man flyttar hit för 
jobbet så får man hoppas att dem man möter 
på jobbet då tar hand om en lite grann. Men 
nu hade man ändå lite kontaktnät. Sedan 
hade jag ju varit här några gånger och då 
hade man ju lärt känna hans vänner och så, 
så man hade träffat någon innan man kom 
hit. Ja, men det var nog … man har kunnat 
halka med lite lättare. Man behövde inte 
börja från scratch med allting, utan man 
vet ju lite var man ska vända sig om man 
behöver saker.”

Att leva i en ryggsäck
Cecilia svarade så här på frågan om det inte 
är besvärligt att behöva åka fram och tillbaka 
mellan två boplatser: ”Jo, det är det! Det vill 
man inte, men man har inte så mycket val så, 
så visst är det det. Man förlorar det här dag-
liga, vardagslunken saknar man. Det tycker 
man kanske är tråkigt i vanliga fall men det 
uppskattar man jättemycket. Samtidigt så tar 
man ju vara på tiden. På helgerna … vi bokar 
ju inte gärna in någonting med andra så. Vi 
försöker prioritera varandra, det blir ju verk-
ligen att vi uppskattar varandra jättemycket.  
Så det är på så sätt positivt.”
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Invandrare
”Nä, jag skulle inte säga att jag känner mig 
som en blekingebo, jag känner mig liksom 
som en invandrare här. Det känns inte som 
om jag kommit in riktigt här. Å andra sidan 
skulle jag inte säga att jag känner mig som 
en kungälvsbo heller. Jag vet inte riktigt, jag 
hör väl inte hemma riktigt någonstans längre 
känns det som. Men jag trivs ganska bra 
överallt. Man får försöka uppskatta det som 
är bra där man är. Här uppskattar man ju att 
det är så nära till allting och att det finns så 
bra möjligheter om man vill ut och springa, 
promenera och så. Det uppskattar man ju 
jättemycket här och när man är i Stockholm 
uppskattar man att det finns så mycket att 
göra. Hemma så har man ju tryggheten.” 

Att leva i nuet
När Cecilia fick frågan om hon tror att hon 
kommer att känna sig som bleking i fram-
tiden, om det har med tid att göra, svarade 
hon: ”Jo, men det tror jag nog. Det tror jag 
det kan ha. Sedan att man kommer in lite 
mer i samhället att man … för det blir också, 
om man åker iväg till Stockholm hela tiden 
då, man blir ju aldrig riktigt fast på något 
ställe. Men om man verkligen bestämmer 
sig för att vara här och är här, då tror jag, 
då skulle jag nog kunna känna mig som 
blekingebo. Just nu har man liksom inte be-
stämt sig vad man ska göra med sitt liv och 
då vill man inte börja rota in sig någonstans 
riktigt. Utan då vill man bara ta vara på det 
som är just nu.” 

Ryggsäck
Cecilia pendlar mellan Stockholm och Karls-
krona och resväskan finns därför alltid nära 
till hands. Hon har bott på många orter trots 
sin unga ålder och känner idag inte att hon 
har ett specifikt hem utan försöker utnyttja 
och uppskatta fördelarna på varje plats hon 
befinner sig. Ryggsäcken får representera 
Cecilia som den rörliga person hon är. Väs-
kan symboliserar ledighet och trygghet för 
Cecilia, den binder samman hennes liv i 
Karlskrona med det i Stockholm.

Salahaddin Hussein 
32 år, högskolestudent, arbetar inom 
äldreomsorgen, född i Asmara i Eritrea

Salahaddin flydde till Sverige fjorton år gam-
mal från kriget i Eritrea 1987. Hans föräldrar 
beslutade att skicka iväg honom med en släk-
ting för att han inte skulle riskera att hamna 
i en gerillarörelse. Han kom först till flyk-
tingförläggningen i Upplands-Väsby, bodde 
sedan en tid hos en svensk familj innan han 
flyttade till ett gruppboende i Härnösand 
med några landskamrater. 1996 började 
han läsa telekommunikation på högskolan 
i Karlskrona. Han gjorde ett avbrott i studi-
erna ett tag för att bo i England och under 
en tid arbetade han även i örlogshamnen i 
Karlskrona. Idag har han sitt examensarbete 
kvar och läser några kurser på distans under 
tiden han arbetar inom äldreomsorgen. Sin 
fru träffade han i Eritrea, de gifte sig efter 
några år och flyttade samman i Karlskrona. 
Idag bor de på Kungsmarken och har tre 
barn. Salahaddin har återvänt till Eritrea två 
gånger under den tid han varit i Sverige. Idag 
när han har familj här känner han att Sverige 
är hans hem men i sin tillhörighet känner 
han sig fortfarande som eritrean trots att han 
levt med det svenska samhället en stor del 
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av sitt liv. Han tror dock att det skulle vara 
svårt att återvända till Eritrea eftersom hans 
livsstil och tankesätt idag skiljer sig markant 
från det eritreanska.

En förlorad ungdom
”Sen har ju Sverige, jag brukar säga att Sve-
rige har erövrat min ungdom. Jag mognade 
väldigt snabbt. När jag var sexton fick jag 
ta hand om mig själv. Jag har missat min 
ungdom, att vara 14 år, 15 år, 16 år, 17 år. 
Jag har hela tiden legat före några år. När 
jag läste på gymnasiet så var jag liksom … 
normalt var de ett år yngre än mig men jag 
var liksom som fyra-fem år äldre, det kändes 
så. Jag var mognare än dem och jag fick mer 
ansvar i skolan. När jag pratade så pratade jag 
om vettiga saker inte sådana barnsliga som 
18-åringar. Men det har gått bra faktiskt.”

Misstänksamheten
”För min del, jag kom hit väldigt ung. Islam 
har jag lärt mig mest på svenska, jag kan ju 
förklara på svenska, inte på mitt eget språk. 
Av mitt eget intresse har jag inte släppt reli-
gionen, så jag har lärt mig den. För mig har 
det inte blivit en riktig kulturkrock. Jag har 
liksom levt mer här än … så jag har kunnat 
välja, det är bra och det är inte bra. Då har 
jag kunnat anpassa mig, så för min del har 
det liksom inte blivit så utan jag har kommit 
överens med vilken som. […] För mig har 
det inte varit så mycket kulturkrock kan man 
säga, däremot har det varit … vad ska jag 
säga … som invandrare, fientlighet har berört 
mig mycket. När vi kom på 80-talet var det 
väldigt mycket invandrarfientligt. […] När 
det gäller den typen har jag varit väldigt 
känslig, så fort en svensk tittade på mig el-
ler tittade snett på mig så översatte jag det 
direkt att han måste vara invandrarfientlig. 
Men ibland brukar jag tänka: ’tänk lite’ kan-
ske det är första gången han ser, kanske är 
han lite rädd. För det mesta till 70 procent 
har det varit invandrarfientlighet, resten till 
30 procent har jag haft fel. Men till procent 
har jag haft rätt bedömning.”

Kulturskillnader
”Om jag skulle beskriva det så är det både 
en fördel och en nackdel. Fördelen är att det 
är lugnt, fred, demokrati, man får säga vad 
man vill, det är absolut det bästa. Nackdelen, 
man känner sig ensam, svenskarna är väldigt 
stängda, man får inte så mycket kommu-
nikation som grannar. Hemma hos oss, jag 
vet inte hur jag ska beskriva det, men man 
umgås mycket. Här är det så sällan man um-
gås, kanske på sommaren, midsommarafton. 
Då kanske man har en god relation, man 
firar julafton. Men hemma är det mycket 
mer, man kan sitta och dricka kaffe, då har 
exempelvis farmor gjort ett speciellt kaffe, 
bakat, då sitter man i flera timmar. Den de-
len saknar jag, den delen gör mig ont tyvärr. 
Det är nackdelen, det är skillnaden, att man 
håller ihop. Sedan dagis, skolan, det är fint 
här, utbildning.”

Kamel
Kamelen är en viktig symbol i Eritrea. Den 
finns bland annat tryckt på mynten i landet, 
den har sin betydelse bland annat genom att 
kameler användes under kriget som trans-
port. Salahaddins kamel köpte han på auk-
tion efter han kom till Sverige, han tyckte 
den påminde om den eritreanska symbolen 
och lade därför bud på den. Den påminner 
honom om sitt ursprung och väcker patrio-
tiska känslor i honom.
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Rosalba Penaloza
55 år, städerska, född  i Colombia

Rosalba kom med sin man och sina två barn 
till Sverige från Colombia 1989 på grund av 
att familjen hade politiska problem i hem-
landet. Det var en orolig tid i Colombia 
under 1980-talet, Rosalbas man var förföljd 
av militären och familjen flydde därför ur 
landet och kom till Sverige. Deras första an-
halt var Hallstahammar men de blev senare 
förflyttade till Karlskrona. Idag arbetar Ro-
salba som städerska och har ett stort intresse 
för musik och andra kulturella aktiviteter. I 
Colombia arbetade hon som förskolelärare 
på förmiddagarna och på eftermiddagarna 
var hon involverad i olika projekt, bland 
annat sydde hon scenkläder och var med att 
organisera en filmstudio. Rosalba ser sig idag 
som en blandning och betonar fördelarna 
med att kunna välja drag från två kulturer. 
Hon har inte besökt Colombia sedan flyt-
ten, en rädsla finns fortfarande kvar. Idag har 
Rosalba inga tankar på att flytta tillbaka men 
hon har en önskan att en dag besöka sin mor 
som fortfarande lever i Colombia. 

Uppbrottet
”De hade ett attentat på min man och sedan 
samma dag vi måste åka. Jag hämtade bara 
våra tandborstar och sedan hämtade jag mitt 
guld för att jag tänkte att vi kunde sälja dem. 
Hämtade mitt guld och mitt silver, inget mer 
hann jag tänka på. Ingenting, bara det för jag 

tänkte på mat, att man kan sälja det. Inget 
mer, jag tänkte inte på grejer, inte kläder, in-
genting. När jag kom på flygplanet jag ’ahaa’ 
(andas ut) ’det är bra, nu lever jag’ säger jag. 
Men sen tänker jag ’nu, jag lever men jag har 
jättesvårt för att lära mig språk’ tänker jag och 
jag blev blockerad. Jag tänkte språk ojojoj, 
måste jag lära mig ett annat språk.”

Förvåningen 
”Första gången jag kom hit, det var på som-
maren. Jag ville gå direkt till havet och titta. 
Jag kom direkt till havet och jag sa: ’det är 
havet?’. Därför att i Colombia är havet ett 
annat hav, det är mycket vågor, mycket färger, 
sand och mycket grejer i havet och mycket 
salt. Jag sa: ’är det havet?’, jag smakade också 
på vattnet ’inget salt!’, sa jag, ’inget salt!’ Jag 
trodde det var en flod. Jag tittade på havet 
och trodde det var som Amazonas eller 
Orinoco eller en annan flod. Det är också 
mycket kallt, i mitt hemland är havet mycket 
varmare. Så första gången solade jag och sen 
badade jag. Men det är ett annat slags hav.”

Det förändrade hemlandet
”Jag trivs här och jag tänker inte på att flytta 
eller att jag måste gå. Jag säger att jag vill 
stanna här men jag vill resa och lära känna 
många kulturer. Jag vill stanna här. Jag har 
bott här många år och det är bra så jag stan-
nar här. Jag trivs i alla fall. Till exempel om 
jag skulle åka tillbaka har jag inga kompisar 
därför att de flyttade. Jag känner inte igen 
något så det blir samma som när jag kom hit. 
Nu har jag mina kompisar här. Sen tror jag 
det vore konstigt att åka tillbaka. Men jag 
måste åka dit någon gång men inte stanna.”

Broderi
Rosalba valde att låta ett av hennes intressen 
symbolisera henne i utställningen. Hon är 
mycket förtjust i att brodera. Rosalba är 
mycket färgstark och har många intressen, 
bland annat dans och teater. Broderat har 
hon gjort i många år och har även prövat 
på Blekingesöm, något som hon tycker är 
mycket vackert. Broderiet menar hon är 
mycket avkopplande och ger plats åt tan-
karna att sväva.  
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Nenad Niezic
36 år, driver eget skomakeri, 
född i Prnjavor i Bosnien

Nenad kom till Sverige 1993 med sin familj, 
då bestående av fru och en dotter. Familjen 
flydde från oroligheterna i Bosnien och 
eftersom Nenad är serb ville han fly för att 
slippa gå i krig och riskera livet. Familjen 
hamnade först på en flyktingförläggning i 
Luleå, men när de efter ett år fått uppehålls-
tillstånd flyttade de till Östersund eftersom 
de där hade en del vänner. Nenad ville lära 
känna det svenska levnadssättet direkt och 
fick mycket hjälp av ett svenskt par i Öster-
sund som lärde honom svenska vanor och 
han menar sig idag veta mer om de svenska 
traditionerna än sitt hemlands. 1997 letade 
Nenad efter en möjlighet att starta ett eget 
skomakeri och fann en annons om en lokal 
som var till salu i Karlskrona. De hade inte 
funderat på denna del av Sverige innan men 
efter ett besök i staden bestämde de sig för att 
flytta hit. Idag trivs familjen, Nenad, hans fru 
och två döttrar, bra i staden. Nenad gillar att 
han i Karlskrona har allt inom räckhåll men 
han skulle gärna vara utan de kalla vintrarna. 
Familjen besöker Bosnien nästan varje år nu-
mera. De känner sig idag rotfasta i staden med 
hus, arbete, vänner och barnens sociala liv.  

Karlskronaborna
”Mycket allvarliga, folk som har en lite på 
distans. […] Här kommer jag ihåg första 
tiden i affären, jag är van, jag skojar alltid 
och så och då vet jag att jag försökte skoja 
med folk och de blev ju bara stående, utan 
ord. Det tog dem några månader innan de 
kunde acceptera mig och skojet. Men nu 
kan de börja skoja på gatan och så när de 
ser mig.”

Att börja om
Nenad svarade så här på frågan om hans liv 
förändrats efter flytten till Sverige: ”Ja, det 
har vänts upp och ner. Där hade man jobb, 
där hade man allt och plötsligt kommer man 
till ingenting. Jag är inte den person som 
sitter och väntar att någon ska ge bidrag till 
mig så det var ju en kamp. Man ska komma 
in både i samhället och i arbetslivet.”
 Flytten till Karlskrona förändrade Nenads 
liv igen: ”Ja, då var det igen, upp och ner igen. 
För då levde jag på socialbidrag faktiskt och 
då kom jag hit och började jobba och kunde 
försörja familj. Då var jag bara min, då kunde 
jag göra vad jag ville, ingen kontrollerade 
mig. Och efter fick frun jobb också så då 
kunde vi andas ut lite.”
 När Nenad tillfrågades om de funderat på 
att återvända till Bosnien, svarade han: 
”Nej, då måste man börja igen från noll. Det 
räcker två gånger!”

På besök i hemlandet
”När det gäller vänner och så … man har 
gått två olika banor i livet så när man träffas 
då har man inte så mycket gemensamt att 
prata om. Man kan sitta och ta någon dricka 
och prata om vad som hände under den tid 
man var borta. Men detta ämne töms snabbt 
och då …”

Att vara mittemellan
När Nenad fick frågan om hur han ser på 
sig själv, som en karlskronabo, som svensk 
eller bosnier, svarade han: ”Ingenting, man 
är faktiskt i luften någonstans. Var man än 
befinner sig så längtar man efter det andra. 
Karlskronabo, jag har pratat med dem som 
flyttade hit länge, länge sedan och de känner 
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sig aldrig det. Det är svårt att känna 
hundraprocentig samhörighet med 
någonting.”

Skomakarstäd
Bakgrunden till att Nenad och hans 
familj flyttade till Karlskrona var för 
att det här fanns möjlighet för honom 
att öppna eget skomakeri. Nenad 
valde därför att låta ett skomakarstäd 
representera honom i utställningen. 
Skon sätts fast upp och ner i städets 
topp och tillgängliggör då sulan. 
Nenad arbetade som skomakare 
även när han bodde i Bosnien och 

genom chansen att öppna en egen verkstad 
såg han en möjlighet att bli självständig och 
finna trygghet i Sverige.    

Iwona Slojka
36 år, researrangör, 
född i Koszalin i Polen

Iwona kom till Sverige och Karlskrona från 
Polen 2002 för att arbeta på marknadsav-
delningen på rederiet Stena line. Hon hade 
då tidigare arbetat på den polska sidan av 
färjeförbindelsen med turistarrangemang för 
bland annat svenska turister och även guidat 
polska turister i Karlskrona. Hon bor idag i 
en firmalägenhet i centrala Karlskrona med 

man och dotter. Hon har kvar en lägenhet i 
Gdansk och familjen åker över så fort de får 
tillfälle, vilket blir ungefär varannan vecka. 
Iwona menar att hon inte har drabbats av 
någon större hemlängtan, eftersom hon en-
kelt kan ta sig över. Hon ser Karlskrona som 
en gränsstad och att hon lever på gränsen 
mellan Polen och Sverige. Iwona menar 
att hon har två hem och funderingar finns 
på att återvända till Polen eftersom landet 
idag blivit mer attraktivt att bo i. Det är 
tillfälligheterna som styr. Eftersom hennes 
framtid arbetsmässigt i Karlskrona idag är 
osäker har familjen inte investerat i hus och 
liknade, men skulle möjligheten uppkomma 
tror Iwona att hon skulle kunna rota sig mer 
i Sverige. Idag drar hon nytta av fördelarna 
av att ha två hem genom att uppleva det 
bästa med varje land då hon är där, högtider 
och semestrar spenderar hon dock i Polen. 
Hon är främst polska men tror att hon ef-
ter hand om hon stannar kvar kommer att 
kunna integreras och känna sig hemmastadd 
i Sverige.  

Att bo på gränsen
”Katten bor kvar på verandan så vi kommer 
med jämna mellanrum och pysslar lite. Ja, 
man bor på två ställen, man jobbar på rätt 
företag, det vill säga rederi, så man har lätt 
att ta sig över, kanske för lätt ibland. Saknar 
man Polen så åker man över bara. Sen kom-
mer man tillbaka, så att det känns som att 
man bor på gränsen faktiskt. Jag har en sådan 
känsla att man bor på gränsen. Jag funderar 
på att kanske flytta någon annanstans, Stock-
holm eller Göteborg [...]  men jag tänker: ’ah 
det är så långt till Polen där!’ Så jag tycker 
det är fantastiskt med Karlskrona att det är 
så nära till Polen. Så vi kom till den staden 
som är på gränsen och det var någon som sa 
någon gång att kulturer växer på gränsen, 
det kom jag ihåg när jag kom hit. […] Det 
är en gränsstad och det är jättefantastiskt 
att bo här för man har ändå det som man är 
van vid. Saknar man det så åker man över. 
Då har man inte hinder för att man längtar 
så mycket, utan då tar man verkligen emot 
de sakerna som är jättebra och har utrymme 
för det. Annars kanske man skulle vara lite 
deprimerad eller så. Man kan anpassa sig 
bättre när man har det här valet.” 
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Dubbelt boende
”Fast skor, man vet aldrig var man har dem. 
Hittar man inte dem så är de säkert i Polen!”

Nackdelen med närheten
Iwonas berättelse präglades av valmöjligheten 
att välja mellan att bo i Sverige och i Polen. 
När hon fick frågan om hur kontakterna med 
karlskronaborna är, svarade hon:
 ”Ja, det är lite tillslutet fortfarande måste 
jag säga. Trots … på jobbet har jag goda 
kompisar. Det är kanske lite vårt eget fel 
för vi är inte här, vi är för lite här. Ja, det går 
framåt och är man här en lite längre tids-
period så visst kan man det. Vi har ganska 
goda relationer med barn till våran dotter. 
Har lärt känna folk så nä, det är kanske vårt 
fel eftersom det är för lätt att åka över och 
träffa våra kompisar där.”

Längtan efter vardagen
Iwona berättade om vad hon gör när hon 
kommer till Polen: ”Ja, vi kommer dit en lör-
dagsmorgon, så går vi till torget och handlar 
lite saker, färska grönsaker, sedan går vi till 
butiken och handlar bakade bullar och sedan 
polsk leverpastej som smakar som hemlagad. 
Sådan enkel mat, sen sitter man hemma, tar 
en tidning och de här bullarna och leverpastej, 
nu är man hemma.”

En polack i Karlskrona
När Iwona fick frågan om hur hon ser på sig 
själv, om hon kan se sig som karlskronabo, 
svarade hon: ”Jag, nä! Jag bor här men jag 
är inte karlskronabo. Jag är en polack som 

bor i Karlskrona och det betyder att man 
är lite oberoende. Jag är inte karlskronit. 
Karlskroniter har sina rötter här, bor i ett 
litet hus på den här ön. Kanske om tio år 
om man skulle bo i det lilla huset så skulle 
man vara karlskronit. Till 70 procent, inte 
mer, så jag är inte karlskronit, jag är polska, 
språkmässigt och kulturmässigt. Ja, kanske 
lite svenska kommer till om tio år. Det har 
med tiden att göra. Man lever ganska nära 
kulturen, fast man inte är bosatt där så kän-
ner man kulturtillhörighet där.” 

Pass
Iwonas tillvaro i Sverige har präglats av 
hennes pendlande mellan Sverige och Po-
len, hon menar sig bo på gränsen mellan 
länderna. Hon valde därför att låta hennes 
gamla polska pass få representera henne i 
utställningen. Passet är fyllt med stämplar 
vilket återspeglar hennes resande mellan 
länderna. Sedan maj 2004 gick Polen med 
i EU och pendlandet blev därmed mycket 
enklare för henne. Idag behöver hennes pass 
inte längre stämplas.
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Raffe Alfiero
65 år, restaurangägare, 
född i Neapel i Italien

Raffe kom till Sverige för första gången 
1965 på semester. Han mötte då kärleken 
i en svensk flicka och flyttade därför hit tre 
år senare. Paret levde i Karlskrona och fick 
två barn men efter sex år flyttade Raffe och 
familjen till Neapel eftersom han saknade sitt 
hemland. Varken Raffe eller hans fru trivdes 
dock så de återvände till Sverige igen efter 
ett par år. Raffe öppnade då den restaurang 
som han idag fortfarande driver i centrala 
Karlskrona. När de såg att restaurangen 
gick bra bestämde de sig för att stanna kvar 
i Sverige. Familjen besökte tidigare Italien 
ett par gånger om året men efter hand tiden 
gått har det blivit mindre och nu har Raffe 
inte varit där på fem år. Han ser sig idag 
främst som italienare men menar att han 
på ett sätt är varken italienare eller svensk. 
Han menar att man som inflyttad i ett nytt 
land hamnar mittemellan, man förlorar en 
del av sig själv. Han berättar dock att besö-
kare i hans restaurang ofta ser honom som 
en karlskronabo, även om han själv kan ha 
svårt att acceptera det. Raffe har inga planer 
på att flytta tillbaka till Italien, han har levt 
mer än hälften av sitt liv här och har barn 
och barnbarn i Sverige.

Olika tryggheter
”På många sätt kan man säga att man kän-
ner sig lite tryggare i Italien på det sätt att 
det finns alltid en familj runt omkring. Här 
kanske finns myndigheter men det är inte 
samma sak. Den mänskliga kontakten, det 
känns lite bättre, på många sätt bättre i Ita-
lien. Å andra sidan finns det andra tryggheter 
så man lever sin lilla gång, inte så stora be-
kymmer. Om jag skulle välja skulle jag vilja 
att samhället var en blandning mellan det 
svenska och italienska.”

Acceptans
Raffes första intryck av karlskronaborna 
var när han jobbade på Ericsson, han be-
rättade:
 ”Det var antingen för att jag inte kunde 
språket eller för att man var lite för sig själv. 
Man jobbade på sin plats, hade inte mycket 
kontakt, lite kallt, svensk mentalitet. […] Då 
kände jag hemlängtan och ville åka tillbaka 
till Italien, jag trivdes inte i Sverige. Och 
ärligt sagt var det ingen positiv erfarenhet 
första åren när jag jobbade på fabriken, an-
gående Sverige, svenskarna och det svenska 
samhället, nä. Det var negativt allting då. 
Sen när jag började med pizzerian och res-
taurangen, då upplevde jag svensken på ett 
helt annat sätt. Man kom i kontakt med 
svensken, med alla kategorier av svenska 
folket. Då kunde man bedöma lite mer, ett 
bredare skikt av svenskarna. Se svenskarna 
på ett annat sätt och då ändrade jag min 
uppfattning och ’nä, det finns dem också’ fa-
briksarbetare som är på ett speciellt sätt. Men 
det finns som överallt människor, det finns 
dem som är bra, dem är dåliga, dem som är 
kloka, dem som är dumma och så vidare och 
så vidare. Så då upplevde jag att … svensken 
och Sverige på något sätt vi människor vi är 
likadana allihopa men olika ändå. Det gäller 
bara att acceptera dem som människor, inte 
som människor i ett land eller ett folk.”

Ett förändrat samhällsklimat
”Jag tror det var mycket, mycket bättre förut. 
Mycket, mycket bättre förut för då fanns det 
möjlighet till jobb och när man har jobb kän-
ner man sig inte så utanför, man har lätt för 
att anpassa sig. Men på många sätt tror jag 
det var mycket, mycket bättre då. […] Jag 
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tror att samhället har blivit hårdare, det är 
svårare att bli accepterad som utlänning, som 
invandrare än vad det var när jag kom hit. 
Det var mycket lättare, förmodligen också 
för det var en annan slags invandrare som 
kom hit. Det var inte dem som var i behov, 
vi var ingen belastning för samhället, vi job-
bade, vi köpte, vi betalade skatt och så vidare. 
Många utav dem som kommer nu de står på 
det svenska samhällets bekostnad. Det är inte 
bra. På det sättet är jag svensk.”

Att inte höra hemma
När Raffe fick frågan om han ser sig som 
karlskronabo idag, svarade han: ”Jo, övriga, 
folket som brukar vara här, säger att jag är 
karlskronabo eller svensk på många sätt. Om 
jag ska bedöma mig själv, jag vet inte om jag 
är italienare eller svensk eller någonting. För 
att med tiden du förlorar din egen identitet, 
du tappar bort vissa saker, du har vissa min-
nen som är lite svagare. Så jag vet inte vad jag 
ska säga, jag känner mig varken svensk eller 
en riktig italienare, man är alltid någonting 
mitt emellan när man flyttar till ett annat 
land. Alltså jag är italienare, jag känner mig 
som en italienare men jag accepterar Sverige 
som det är. Jag accepterar svenskarna som 
de är. De accepterar mig som jag är. Man 
har lärt sig att acceptera folket på ett annat 
sätt, italienare och svenskar. Man har kun-

nat göra en bedömning, lite opartisk … man 
kan se brister hos italienarna och brister hos 
svenskarna. Jag vet inte vad jag kategoriserar 
mig till egentligen. Jag har tappat en del av 
mitt italienska ursprung, det har jag. Samti-
digt vet jag inte om jag är riktigt svensk. Jag 
tror att invandrare som har flytt till ett annat 
land blir varken det ena eller det andra. Man 
förlorar en del av sig själv man accepterar 
aldrig det land där man befinner sig, fast man 
accepterar hur det fungerar i samhället, det 
ena och det andra. Men ingenting är riktigt 
likt, man förlorar en del. Jag var italienare en 
gång. Men om du frågar mig om jag tänker 
flytta ner till Italien, nä, det gör jag inte för 
mina barn är här, mina barnbarn är här och 
jag har bott här i Sverige i mer än hälften av 
mitt liv. Så man kan säga att Sverige är mitt 
andra hem, mitt andra land.” 

Pasta
Ett paket spagetti symboliserar den italienska 
mentaliteten som i sin tur speglar Raffe. Mat 
är en viktig del i det italienska sättet att leva 
och umgås. Raffe har i många år drivit en 
italiensk restaurang i Karlskrona, något av 
ett livsverk för honom. Genom restaurangen 
kunde han känna trygghet i Sverige och 
genom den har han lärt känna det svenska 
samhället, dess kultur och dess medborgare.
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Sara Shanbedi
44 år, skolmatsbiträde, 
född i Shiraz i Iran

Sara kom till Sverige från Iran 1987. Hennes 
situation i hemlandet var orolig eftersom hon 
var förföljd på grund av politiska skäl. Sara 
kämpade för frihet i hemlandet och kunde 
därför varken gå på universitet eller jobba, 
idag kan hon fortfarande inte få ut några 
betyg från sin skolgång i Iran. Hon flydde, 
gravid, tillsammans med sin man till Sverige 
eftersom hon här hade några vänner och att 
landet snabbt kunde ta emot dem. Familjen 
hamnade först i Stockholm för att sedan flyt-
tas till Kramfors och Surahammar innan de 
fick plats i Karlskrona. Idag har Sara och 
hennes man en pizzeria i centrala Karlskrona 
och Sara arbetar som skolmatsbiträde. Hon 
har varit i Iran två gånger efter flytten till 
Sverige. Sara har två barn och känner sig idag 
hemma i Karlskrona men saknar delar av den 
iranska kulturen. Hon tror att hon kommer 
stanna kvar i Sverige, men om situationen i 
Iran skulle förändras menar hon att hemma 
alltid är bäst.

Inte bättre eller sämre, utan olika
Sara svarade så här på frågan om vad som 
skiljer livet i Sverige från livet i Iran: ”Man 
måste titta på dem på olika sätt: ekonomi, 
förhållanden mellan familj och kompisar 

eller väder, maten, vilken? Man kan inte 
säga att Sverige är bättre eller mitt land är 
bättre. Det finns många saker och ting, man 
kan inte ha dem här, aldrig i livet, det finns 
någonting här som man inte kan ha där. Till 
exempel vården i Sverige får man aldrig där, 
men känslor, förhållanden med familjen, 
med kompisar, relationen får man aldrig 
här. Det finns nackdelar och fördelar i båda 
länder, tror jag. Här är man mycket ensam 
och det är inte bra. Man känner sig hela tiden 
ensam, främmande. […] Svenskarna är inte 
öppna, faktiskt, ärligt. Jag tror inte det är bara 
mot mig som en invandrare från Asien. De 
är lite stängda i sig själva också. Relationen 
där i Asien är helt annorlunda. Man är mer 
varm och gästfri, öppna och man offrar sig 
lite för varandra. Det gör man inte i Sverige, 
inte på samma sätt. Här i Sverige är det mest 
regeringen som är bakom alla invånare, alla 
deras problem, alla deras behov. Men i mitt 
land det är inte så. Regeringen är den värsta, 
bryr sig inte om folk. Då blir det familjen och 
släkt som brukar hjälpa varandra och ta hand 
om varandra. Det finns inte äldreomsorg i 
mitt land till exempel. Om föräldrar blir 
gamla då är det barnen som tar hand om 
dem. Det är helt annorlunda mot vad vi har 
här. Det är bra att man har en regering som 
hjälper invånare men det är lite tunt med 
känslor tror jag.” 

Kulturskillnader
”Mest var det för mig som jag inte kan fatta 
fortfarande. Hur man kan behandla sina äldre 
föräldrar. Det är det som fortfarande är en 
fråga för mig, jag kan inte fatta det. Kanske 
jag jämför med min kultur eller min åsikt, då 
passar det inte alls ihop. Jag tror man måste 
ha mycket respekt för sina föräldrar, när de 
blir gamla. Det finns så mycket man kan göra, 
ta hand om dem, hjälpa dem. Men det gör 
man inte här, inte i Sverige i alla fall.” 

Tillslutenheten
När Sara frågades om det har varit svårt att 
lära känna karlskronaborna, svarade hon: 
”Det var lite svårt faktiskt, det är svårt idag 
med, man måste vara ärlig. Jag vet inte … de 
är lite för sig själva, inte bara mot oss utan 
de är lite för sig själva och när man märker 
att de är så mot sig själva också, då kan man 
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inte mycket begära. Det är deras … jag vet 
inte … deras kultur, de är vana så, eller vädret 
påverkar dem så … jag vet inte.”

Tillhörighet
När Sara tillfrågades om hur hon ser på sig 
själv, som svensk eller iranier, menade hon att 
hon är ingen av dem: ”En vanlig, man är inte 
svensk i alla fall, det kan man inte bli. Men 
jag är inte religiös, jag äter, jag dricker men 
om man ska bli svensk … ja. Jag jobbar som 
en svensk. Vissa saker man måste acceptera 
i samhället, man måste vänja sig vid det, om 
man är glad för det eller inte, eller hur? Jobb, 
man måste jobba. Men i mitt land du får 
välja, men här man kan inte leva, en kan inte 
jobba och de andra bara leva, det går inte här. 
Då man är svensk. Men känslomässigt och 
relationen med barnen, då kan jag inte vara 
svensk. Vi offrar lite av oss själva för man 
och familj och barn.” 

Karaff
Sara inhandlade en karaff under en av sina re-
sor till Shiraz för tio år sedan. Kärlet används 
till drycker, exempelvis vin eller som pryd-

nad. Sara har haft den i sin 
bokhylla i sitt hem i Karls-
krona. Karaffens form är har 
gamla anor och motivet på 
den, processionen, kommer 
från ett palats i Shiraz och 
avbildas ofta. Shiraz brukar 
kallas för persernas vagga 
och har en lång historia. Ka-
raffen påminner Sara om sitt 
hemland och dess historia 
och får därför representera 
henne i utställningen.

 Håkan Lindberg
36 år, officer, född i Falun i Dalarna

Håkan är officer och flyttade till Karlskrona 
1990 för att arbeta på marinbasen. Efter att 
ha gjort lumpen i Stockholm sökte han 
sig utanför storstaden till något mindre, i 
storlek med hemorten Falun. Han läste en 
beskrivning av Karlskrona i en atlas, fast-
nade för staden och bestämde sig för att 
flytta hit. På grund av brist på arbete här 
har han dock pendlat i sammanlagt runt 6,5 
år upp till Stockholm. De senaste två åren 
har han varit fast bosatt i Blekinge. Håkan 
är mycket intresserad av historia och kultur 
och menar att det var en av anledningarna 
till att det blev just Karlskrona, han kunde 
flytta från ett världsarv till ett annat. Idag 
bor han en bit utanför staden med sin fru 
och två barn. Familjen har haft tankar om att 
flytta till Falun eller till Malmö, där Håkans 
fru kommer från, men nu har de hus och 
känner sig därför stadgade. Familjen har en 
sommarstuga i Dalarna som de besöker så 
ofta de kan och Håkan menar att han alltid 
kommer att förbli en dalkarl.

Brist på lokalstolthet
”Vi har en helt annan nationalstolthet i 
Dalarna än vad man har härnere. Det är väl 
det som jag tycker är den stora skillnaden. 
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Blekingarna är ju inte stolta över vad de har. 
Det tycker jag är ganska surt, de har ju, vi 
är ju extremfall i det hela med Gustav Vasa, 
dalauppror, dalahästar, midsommarstänger 
och folkmusik och gud vet vad. Dalarna är 
ju det är ju så mycket, så Dalarna är kanske 
lite för mycket men blekingarna är ganska 
dåliga, de identifierar sig inte, ’jag är bleking’ 
det träffar jag aldrig någon som pratar om 
att man är stolt över att vara bleking. Skulle 
man gå upp och ställa samma fråga i Dalarna 
om man är stolt över att vara dalkarl eller 
dalkulla, då kommer de bara titta dumt på 
dig liksom. ’Är du konstig liksom, det är väl 
klart’. De utnyttjar liksom inte, de inser inte 
vilket fint litet landskap de har, faktiskt.”

En dalkarl i ett anonymt Blekinge
När Håkan fick frågan om hur han ser på sig 
själv idag, om han ser sig som blekingebo, 
menade han att han är dalkarl och att det 
aldrig kommer gå ur. ”Jag brukar säga att jag 
kommer från Dalarna men bor i Karlskrona. 
Jag vet min fru säger likadant att hon kom-
mer från Skåne men bor i Karlskrona. Det 
tar nog ganska lång tid, men sen tror jag att 
det är den här bristen på stolthet över Ble-
kinge faktiskt. Jag tror inte folk identifierar 
sig med, man kan ju ta en sån sak som, hur 
många flaggar med den blekingska flaggan? 
Det är en ganska stor skillnad. Det är svårt 
att komma hit och identifiera sig som ble-
king. Vad är typiskt blekingskt? Det kan man 
ju diskutera ganska länge.”
 På frågan om detta har betydelse, att han 
därför behåller sin dalska identitet, svarade 
han: ”Ja, det kan det nog göra för jag känner 
inte den här, hade det funnits en annan na-
tionalstolthet här nere så hade man ju kunnat 
identifiera sig med den, men nu finns det 

liksom inget annat alternativ. Jag hade kanske 
inte gjort det även om det hade funnits, jag är 
så himla inkörd i det här med mitt ursprung. 
Ja, jag är nog lite för mycket dalkarl liksom. 
Det är som man säger med polackerna, man 
kan lyfta en polack ur Polen men man kan 
aldrig banka Polen ur en polack. Det funkar 
liksom inte, det är nog samma sak här.”

Tavla
Håkan tog direkt upp tavlan som något som 
kunde representera honom i utställningen. 
Den avbildar två dalkullor i folkdräkt med 
ett landskap i bakgrunden, målad av Bror 
Boberg. Håkan menade att det lyste Dalarna 
om den och att den därför skulle kunna passa 
eftersom hans dalska identitet är stark. Den 
är dessutom ett arv från en släkting samt från 
en konstnär som målat av några av Håkans 
släktingar i Dalarna. 
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Nittaya Sancourt
30 år, restaurangansvarig, 
född i Ayutthaya i Thailand

Nittaya kom till Sverige från Thailand 1999. 
Hon kom hit på grund av kärlek, för att flytta 
samman med en svensk man som hon brev-
växlat med en tid innan. Efter att han besökt 
henne i Thailand följde hon med honom 
till Sverige. Hon fick uppehållstillstånd och 
började arbeta som städerska på ett hotell. 
Idag har Nittaya och hennes sambo en res-
taurang i centrala Karlskrona som serverar 
thailändsk och japansk mat. Nittaya besöker 
familj och vänner i Thailand ungefär en gång 
om året. Hennes ena syster kommer ofta på 
besök i Karlskrona och hennes andra syster 
bor i Göteborg och är tillsammans med en 
släkting till Nittayas sambo, de träffas därför 
oftare. Nittaya bor sedan några år tillbaka 
på Hasslö och trivs i det svenska lugnet. 
Hon ser sig som thailändska men tror att 
hon efterhand kommer att känna sig mer 
hemma i den svenska kulturen. I framtiden 
vill hon gärna kunna leva halva året i Thai-
land men de närmsta tio åren ser hon här i 
Karlskrona.

Utanförskap
”Ibland känner man sig ensam och så, i-
bland. Innan, första året när jag inte förstod 

svenska. Jag visste inte vad de tänkte, förstod 
inte vad de pratade om. Så jag jobbade och 
använde engelska när jag pratade och visste 
inte om de pratade om mig eller inte, eller 
om jag bara tänkte det själv. Den tiden var 
ganska svår. När jag sedan bott här i två år, 
lärde jag mig svenska.”

De svenska högtiderna
”Innan jag tänkte, vad gör de för speciellt, de 
bara äter och handlar. Handlar och äter, det 
är samma med jul. Handlar mycket och äter, 
det är inget speciellt för mig, mycket mat på 
bordet och så. Men nu är jag van, innan om 
midsommar gillade jag inte sill, men nu när 
det kommer midsommar så känner jag sug, att 
jag vill äta sill. Jag gör samma som svenskarna. 
Jag kan äta allt, potatis och allting, men innan 
gillade jag inte det.”

Omvandlingen
När Nittaya frågades om hon hade förändrats 
sedan hon flyttat till Sverige, svarade hon: 
”Lite grann kanske, blivit vuxen, vuxit upp. 
Innan var jag barn, jag jobbade i Thailand 
bara för att ha pengar till att ha roligt, inte 
för att jag inte kunde få pengar av mamma. 
Men här är det ganska tufft från början, man 
måste jobba, måste kämpa, göra allting själv, 
då känner jag mig lite vuxen, lite starkare.”

Prydnadsskålar
Nittaya valde ut två prydnadsskålar från 
Thailand att representera henne i utställ-
ningen. De är handgjorda i Thailand och på 
dem finns bilder på kungen och drottningen 
av Thailand, Kung Bhumibol Adulyadej och 
Drottning Sirikit. Nittaya köpte in dem in-
nan hon kom till Sverige och hon har dem 
som prydnad i sitt hus. Hon tycker om 
stilen på dem och de påminner henne om 
hemlandet. 



35

Definitioner

bör därför inte användas på ett sätt som 
förstärker ett vi-och-dom-tänkande. 
Integration: Riktar sig i detta samman-
hang till alla människor och förutsätter 
respekt, förståelse och kommunikation 
mellan människor samt kunskap om 
varandras kultur, synsätt och samhälle. 
Integration är både en individuell process 
och en samhällsprocess. Ett starkt sam-
hällsbygge kännetecknas av allas rätt att 
vara olika snarare än kravet på att alla ska 
vara lika. För att bli del av samhället och 
accepterad ska man inte behöva ge upp sin 
kulturella särart, sitt ursprung, sin sexuella 
läggning eller sitt sätt att vara.  
Rasism: En föreställning om den egna 
folkgruppens eller kulturens överlägsenhet 
gentemot andra och en uppfattning om att 
det finns biologiska och etniska skillnader 
mellan grupper som gör det motiverat att 
den ena är mer värd än den andra. Rasism 
motiverar en folkgrupp att förtrycka eller 
terrorisera andra grupper eller enskilda 
som de uppfattar annorlunda. 
Skyddsbehövande enligt kompletterande 
svensk utlänningslagstiftning: En person 
som lämnat det land han/hon är med-
borgare i därför att han/hon har behov av 
skydd. I detta begrepp ingår, förutom flyk-
tingar enligt Genèvekonventionen, de som:

• känner välgrundad fruktan för 
att   straffas med döden eller 
med   kroppsstraff eller att utsättas 
för   tortyr eller annan omänsklig 
eller   förnedrande behandling eller 
  bestraffning.
• på grund av en yttre eller inre 
  väpnad konflikt behöver skydd 
eller   som på grund av miljökatastrof 
inte   kan återvända till sitt land.
• på grund av sitt kön eller homo-
  sexualitet känner välgrundade 
  fruktan för förföljelse.

(Ur Måldokument för Karlskrona kommun)

Anhöriginvandring: De personer som 
fått uppehållstillstånd för att de har nära 
anhöriga som bor i Sverige. Make/maka 
och sambo samt ogifta barn under 18 
år beviljas som regel uppehållstillstånd i 
Sverige.
Asyl: Av latinets asylum (fristad, till-
flyktsort); uppehållstillstånd som ges till 
utlänning därför att han/hon är flykting 
enligt FN:sflyktingkonvention (Genève-
konven-tionen från 1951).
Asylsökande: En person som själv rest 
till Sverige och uppger sig vara i behov av 
skydd, men som ännu inte fått sin ansökan 
slutligt prövad. 
Diskriminering: Negativ särbehandling av 
en person eller grupp baserad på avvikande 
från det som uppfattas som rådande norm 
gällande kön, etnicitet, funktionshinder, 
eller sexuell läggning. 
Flykting (enligt Genèvekonventionen): En 
person som befinner sig utanför det land 
som han/hon är medborgare i och som 
känner välgrundad fruktan för förföljelse 
på grund av sin ras, nationalitet, tillhö-
righet till en viss samhällsgrupp eller på 
grund av sin religiösa eller politiska upp-
fattning, och som inte kan eller på grund 
av sin fruktan inte vill begagna sig av detta 
lands skydd. 
Främlingsfientlighet: Har sin grund i 
bristande kunskap om främmande etniska, 
kulturella eller språkliga grupper. Att 
vara rädd för ”den som inte är som jag” 
påverkar människors förhållningssätt och 
attityd alltifrån språk till handling och till 
beslut. 
Humanitära skäl: En person kan få up-
pehållstillstånd (men inte asyl) främst av 
skäl direkt knutna till individen, t ex svår 
sjukdom eller omständigheter som hänger 
samman med lång vistelsetid i Sverige. 
Invandrare: Med invandrare menas per-
soner som själva har invandrat. Begreppet 
invandrare är grovt generaliserande och 
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Augustinus Mazetti   
Föddes 1851 i Italien. 
Kom som stenhuggare till Tjurkö

Det kan ha varit upp till 47 italienare som 
kom till Tjurkö i slutet av 1877. Samma år 
hittar vi Augustinus Mazetti första gången 
i namnrullorna för stenhuggeriet Nabben 
på Tjurkö. 1878 gör, enligt källmaterialet, 
stenhuggare nr 17 Mazetti ett stort uttag av 
verktyg, spetsmejslar, handslägga, märsare, 
kilslägga och kilbleck. Verktygen slets snabbt 
och med jämna mellanrum behövde de er-
sättas med nya. Vi kan också i arbetsböck-
erna läsa när han förlorat något verktyg.
 Stenhuggeriepoken i Blekinge varade 
1860-1930. Mer än 3 000 man arbetade 
då inom stenindustrin. Högkonjunkturen i 
östra Blekinge inföll 1875-87 med en höjd-
punkt kring 1900. 
 Italienska stenhuggare med efternamn 
som Bizozzero, Mazetti, Favoretto, Rebe-
sco, Casagrande, Leggerini, Deltorkio, Bo-
nicalzi, Bravini, Baroni och Angelo anlände 

till Tjurkö under åren 1877-78. Flertalet av 
männen lämnade ön efter att ha förmedlat 
sina kunskaper, men många valde att stanna 
kvar och gifte med blekingska flickor. 
 När Augustinus Mazetti år 1879 sökte 
prästbevis för att gifta sig uppgav han att 
han var född den 3 maj 1851 i Ceneda för-
samling i provinsen Treviso (nära Venedig) 
i Italien. Släktingar till honom har uppgett 
trakten runt Florens som födelseplats och att 
fadern var trädgårdsmästare och vinodlare. 
Muntlig tradition berättar också att han som 
ung deltog i byggena av S:t Gotthardstun-
neln genom Alperna och att han lärde sig 
stenhuggeriyrket i Tyskland.
 Den 17/4 1880 gifte han sig med Ingrid 
Cecilia Svensdotter från Sturkö socken, 
Östra härad i Blekinge. Hon var född 5 
oktober, 1862 på Sturkö. I prästbeviset för 
Augustinius, utfärdat i katolska församlingen 
i Malmö, står antecknat att han tog sin första 
kommunion, nattvard, när han konfirmerades 
1865 och att hans kunskaper i kristendom 
var goda. Prästen har skrivit: ”Ledig till det 
äktenskap han ämnar ingå”.
 Familjen Mazetti kom först att bo på 
stenhuggeriets område ute på Tjurkö. Första 
sonen, Johan Viktor Mazetti, föddes utom 
äktenskapet den 17 oktober 1879. Barnaska-
ran växte snart. Fredrik Simon Sylvester föd-
des den 25 oktober 1881, Karl Robert den 23 
april 1884 och Adolf Wilhelm 3 juni 1885. 
Dottern Augusta Viktoria kom till världen 
den 21 mars 1888.  I november 1889 flyt-
tade familjen till Nabben på Tjurkö. Redan 
i september året innan hade Ingrid Cecilia 
sökt betyg för att idka handel. Augustinus 
skaffade sig ett frejdbetyg i oktober samma 
år. Genom arbetsböckerna vet vi att han ar-
betade vid Gåsanabben på Tjurkö fram till 
1891. Sonen Adolf Wilhelm dog år 1890 och 
begravdes på Sturkö. En ny Adolf Wilhelm 
föddes den 20 januari 1891.
 I juli samma år flyttade hela familjen till 
Pukesgatan 10 på Björkholmen i Karlskrona. 
Här föddes ytterligare en flicka, Rosalie Au-
relia, den 3 juli 1893. Augustinius arbetade då 

Augustinus Mazetti till höger, med hustrun Cecilia 
och svärfadern Sven Håkansson. Foto i privat ägo.

Historiska personer
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som förman på Centralfängelset i staden där 
Frans Wolff bedrev stenhuggeriverksamhet. 
200 fångar var sysselsatta med monument 
och gatstenstillverkning. Här tillverkades bla 
Wittus Anderssons minnesten i Nättraby, 
granitsockeln till Karl XI:s staty på torget 
och sockeln till Svensksundsmonumentet i 
Stockholm. 
 I september 1893 flyttade familjen till-
baka ut i skärgården, närmare bestämt till 
Tockatorp på Sturkö. Vid den här tiden bröt 
firman Wolff/Winter sten på Sturkö (Franz 
Hermann Wolff dog 1886 och systersonen, 
Carl Georg Winter, tog över verksamheten). 
Här föddes Florentina Maria 1896, Ellen 
Savina 1898, Knut Renaldo Emanuel 1900 
och Gustaf Julius Valentin 1903. Båda sö-
nerna kom att arbeta som stenhuggare. Au-
gustinius dog någon gång kring 1902. Man 
hittar inga exakta uppgifter om när. Han var 
då drygt 50 år gammal. I folkbokföringen för 
1910 benämns Cecilia som änka. 
 1927 fyllde Cecilia Mazetti 65 år och 

blev uppmärksammad i Sydöstra Sveriges 
Dagblad. Tidningsartikeln berättar bla: 
 Änka sedan 25 år har hon fått rida för rust-
hållet i spetsen för en barnskara som räknats 
till ungefär dussinet. Med det gladaste humör 
har fru M. själv klarat av den bördan, utan att 
någonsin ha begärt vare sig enskildas eller det 
offentligas hjälp. Varmt intresserad för arbetar-
rörelsen har hon genom ett kvartssekel varit en 
av dess trägnaste och trofastaste stödjare på ön. 
Hennes hem har sedan i början av seklet varit 
hemmet för alla de arbetarrörelsens agitatorer, 
som besökt ön.
 Innan broförbindelsen med fastlandet 
kom till behövdes möjlighet till övernattning 
för tillfälliga besökare på Sturkö. Hos ”Ma-
zettan” i Tockatorp kunde man få mat och 
logi. Verksamheten bedrevs ända fram till 
1955 av efterlevande släktingar. 
 Ättlingar till Augustinus och Cecilia är bla 
Aage Mazetti på Sturkö och författarinnan 
Katarina Mazetti.

Stenhuggarens verktyg: Mejsel och handslägga.
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Fabian Philip 
Föddes 1754 i Bützow, Mecklenburg. 
Kom som köpman till Karlskrona  långt 
innan det blev tillåtet för judar att 
bosätta sig i Sverige.

Det var först under Gustaf III: s regeringstid 
som judar fick bosätta sig i Sverige. De orter 
som var tillåtna för de judiska bosättarna var 
Stockholm, Göteborg och Norrköping enligt 
1782 års judereglemente.
 Genom Fabian Philip slöt sig Karlskrona 
till denna krets av städer, men tillståndet 
gällde endast för Fabian Philip och hans 
familj. Han blev då den sjunde juden som 
fick tillstånd att bosätta sig i Sverige. Han 
hade bedrivit nipperhandel här i flera år när 
”jude-reglementet” kom 1782. Det verkar 
som om stadens handlare ogillade konkur-
rensen och försökte driva bort honom. För 
att slippa flytta erbjöd Philip sig att leverera 
segelduk till kronan för ett pris som var lägre 
än vad flottan tidigare fått betala. Det tog sin 
lilla tid att få ihop kapitalet till fabriken men 
1785 stod den klar.
 På 1790-talet innehöll fabriken 18 vävsto-
lar samt en hamp- och bykesstamp. Här ar-
betade då en mästare, två gesäller, 16 drängar 
samt 300 hampspinnerskor som försåg dem 
med spunnen hampa. De sistnämnda spann 
oftast hampan i hemmet. Motståndet mot 
judisk etablering fortsatte och vid riksdagen 
1809/10 försökte man få judarna avlysta 

från Karlskrona. Fabian Philip hade dock 
stöd av landshövdingen m.fl. högt uppsatta 
personer. Dessa föreslog tvärtom att Fabian 
Philips måg skulle få slå sig ned i staden och 
på det viset förhindra att arvet efter svärfa-
dern gick ur landet. Fabriken hade då hela 
40 vävstolar.
 Den 8 april 1811 inköpte Fabian Philip 
Avelsgärde gård. Detta var en unik affär med 
tanke på att lagen förbjöd judar att äga mark 
på landsbygden. Det är uppenbart att Fabian 
Philip verkligen etablerat sig i staden och 
gjort sig oumbärlig som handelsman. Denna 
position gjorde att Hans Majestät tillät Fa-
bian Philip att inköpa ovannämnda gård. 
Ytterligare ett bevis på hans framgångar 
och att han hade accepterats av det svenska 
samhället var att Fabian som förste jude år 
1816 mottog Illis quorum av 18:e storleken. 
Han mottog medaljen för sitt arbete inom 
fattig- och sjukvården i Karlskrona. Tillsam-
mans med sin bror Aron sökte Fabian Philip 
år 1819 svenskt medborgarskap. Båda hade 
de bästa vitsord från landshövdingen och 
andra ämbetsmän. De intygade att Fabian 
visat ”sällsynta prov på redlighet, välgörande 
och utmärkt drift vid de av honom innehavda 
flerahanda nyttiga näringsfång”. Både Fabi-
an och Aron erhöll medborgarskap, vilket 
samtidigt även beviljades för deras bröder 
Josef och Emanuel.
 Redan 1785 hade Fabian med kungligt 
tillstånd inrättat en synagoga i sitt hus. År 
1815 räknade församlingen 35 själar, alla 
knutna till bröderna Philip. 1994 upphörde 
församlingen då man inte längre kunde sam-
la 10 vuxna män. Föremålen som tillhörde 
församlingen deponerades då till Judiska 
museet som i sin tur låtit deponera en del 
av dessa på Blekinge museum.

Stämpel för märkning av segelduk. Marinmuseum.

Fabian Philip. Målning av Bror Kronstrand 
efter miniatyr, Avelsgärde. 
Foto Ola Palmgren, Blekinge museum.
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Pär Götrek 
Föddes 1798 i Linköping. Folkbildare, 
revolutionär och idealist, flyttade till 
Karlskrona 1851.

Folkbildaren, revolutionären och idealisten 
Per Götrek måste efter sin inflyttning 1851 
ha framstått som en av Karlskronas originel-
laste profiler. Från sin tvårummare i närheten 
av den gamla Landbroporten vid norra delen 
av Trossö hade han utsikt över strömmen av 
resenärer till och från staden. Här satt han 
ofta under återstoden av sitt liv hukad vid sitt 
skrivbord, iförd kalott och glasögon. Denna 
sedan länge utövade verksamhet, liksom det 
flitiga bokläsandet, torde ha bidragit till att 
forma den fysiska gestalt som ovillkorligen 
tilldrog sig omgivningens uppmärksamhet. 
Den lär ha fått mången karlskronabo att dra 
på munnen, men även föranlett det spefulla 
intresse som svansen av nyfikna gatpojkar 
gärna visade honom. När han sågs förflytta 
sig på Karlskronas gator skedde det nämligen 
energiskt småspringande och kraftigt fram-
åtlutad som om han fortfarande befann sig i 
ett läsande eller skrivande tillstånd.
 Per Götrek föddes i Linköping 1798 som 
son till tullvaktmästaren Johan Godberg och 
dennes maka Maria, född Södergren. Det 
lokala skvallret hävdade dock att den verk-

lige fadern var en militär, tillika broder till 
stadens landshövding Skjöldebrand. 
 Att efternamnet så småningom byttes 
till Götrek sägs ha berott på att det blivit 
vanhedrat av en släkting, ett förhållande som 
eftervärlden dock inte kunnat verifiera. Efter 
studier vid såväl Lunds som Uppsala univer-
sitet kom han till den kungliga huvudstaden 
1824 och startade där en bokhandel. 
 Samma år gifte han sig med änkan Char-
lotte Tidström, som också växt upp i Lin-
köping. Båda var mycket kulturintresserade 
och tillsammans med hustrun kom han att 
utveckla en mångsidig verksamhet men var 
framförallt litteratör, boktryckare och bok-
handlare, en bana som dock ändades genom 
konkurs 1850. Redan tidigt visade han sin 
spretighet med pennan genom att författa de 
mest skilda alster, allt från poesi och politiska 
pamfletter till facklitterära publikationer av 
alla de slag. Han gav bla ut  Juridisk handbok 
för medborgare af alla klasser och Stenografi, 
eller konsten att skrifva så fort man talar.
 Med sitt starka politiska och sociala in-
tresse kom han tidigt i kontakt med pionjä-
rerna inom den svenska arbetarrörelsen. Han 
kom att verka inom Stockholms bildnings-
cirkel, vars syfte var att höja bildningsnivån 
bland arbetarna, företrädesvis gesällerna. 
Götrek, som inspirerats av Saint-Simons 
franska utopism, bedrev redan på 1820-talet 
politisk propaganda och kan sägas ha varit 
kommunist i marxistisk mening långt innan 
termen ens blivit uppfunnen. 
 Troligen var det han själv eller möjligen 
någon i hans närmaste bekantskapskrets 
som översatte den första upplagan av det 
berömda kommunistiska manifestet, ge-
mensamt författat av Marx och Engels, 
vilket utgavs i Stockholm 1848 under titeln 
Kommunismens röst. I samband med orolig-
heterna i mars samma år greps Per Götrek 
och några andra av cirkelns medlemmar, men 
släpptes snart och bedömdes tydligen inte 
utgöra någon större fara för rikets säkerhet. 
Året innan hade han utgett sitt viktigaste 
politiska arbete, Om proletariatet och dess be-
frielse genom den sanna kommunismen. Han 
hade även skrivit skönlitterära skildringar av 
arbetarklassens villkor i dåtidens Stockholm, 
vilket gör honom till en av pionjärerna i den 
svenska socialrealismens historia. 

Utsnitt av foto. Foto Blekinge museums arkiv.
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 Vad som föranledde flytten till Karlskrona 
har eftervärlden inte kunnat fastslå. Sannolikt 
ansåg han sina möjligheter i Stockholm vara 
uttömda, dels genom att bokhandlarsysslan 
bortföll efter konkursen, dels genom den 
ökande konkurrensen bland privatlärare i 
huvudstaden. Försöket att etablera sig som 
förläggare av radikal politisk litteratur hade 
misslyckats på grund av den förföljelse från 
myndigheternas sida som han och hans me-
ningsfränder utsattes för. Dessutom inverkade 
denna omständighet säkerligen negativt på 
möjligheterna till att erhålla nya elever. Han 
bör ha haft goda skäl att vara besviken på det 
rådande samhället och önskade måhända sig 
och sin hustru en lugnare tillvaro med mindre 
närgånget intresse från polismyndigheternas 
sida. 
 I Karlskrona, dit han alltså inflyttade 1851, 
försörjde han sig som översättare, privatlärare 
och tidningsskrivare, varvid han drog sig 
fram på ytterst blygsamma inkomster. 
 Han var flitigt verksam som skriftställare, 
en syssla som närmast kan beskrivas som en 
särlings planlösa hoppande från ämne till 
ämne och vars alster inte verkar ha nått 
utanför stadens tullar. Som notisskrivare 
biträdde han på anrika Carlskrona Wecko-
blads redaktion, men synes icke i särdeles hög 
grad ha uppskakat den lokala borgerligheten 
med sina radikala idéer. Hans mission som 
kommunistisk folkförkunnare tycks nämli-
gen helt ha kommit av sig. Kanske hade han 
resignerat och insett att tiden ännu inte var 
mogen för genomgripande samhällsföränd-
ringar. Hans reaktion var i så fall förståelig 
med tanke på det hårdnande klimatet från 
maktens sida gentemot politiskt radikala 
rörelser efter oroligheterna 1848. Dess-
utom medgav inte tidningens policy några 
möjligheter till politisk agitation eller andra 
snedsprång, utan inskränkte sig till allmänna 
notiser. 
 Med såväl yttre som inre framtoning av ett 
utpräglat original verkar han istället ha åtnjutit 
stor aktning som framgångsrik folkbildare. 
Han samverkade med två andra progressiva 
personer i Karlskrona, den liberalt politiskt 
aktive redaktören och utgivaren av tidningen 
Najaden, Georg Fredrik Ameen, samt övers-
telöjtnanten vid flottans mekaniska kår, J. T. 
Byström. Den djupt humanistiske revolu-

tionären och färgstarke kulturentusiasten 
var lidelsefullt engagerad i en särdeles aktiv 
bildningscirkel. I stadgarna stipulerades att 
minst två tredjedelar av dess medlemmar 
skulle tillhöra hantverkarklassen. Götrek 
lyckades så väl som ledare för bildnings-
cirkeln att den fortlevde ända till 1877, året 
efter hans död, då den upphörde som den 
allra sista i landet. 
 Att han ömmade för sina medmänniskors 
väl och ve framgår av hans publikation i kon-
sten att deklarera sin inkomst, ”till undvikande 
av böter”. Han omvittnades som en stor bar-
navän som i sitt hem tog sig an uppfostran av 
andras barn, ofta mot otillräcklig eller rentav 
utebliven betalning. Äktenskapet var barnlöst 
och hustrun avled redan 1856. Hans verk-
samhet inom bildningscirkeln och umgänget 
med vännerna fylldes till stor del av kulturella 
aktiviteter. Inte minst var han uppskattad som 
recitatör; den skådespelartalang han visat sig 
besitta under sin studietid i Lund hade sånär 
lett till en karriär som humorist och profes-
sionell aktör, varför han även kan ses som en 
tidig företrädare för studentspextraditionen.
 På ålderns höst vurmade han för saker som 
kännetecknar ett sant original. Han hävdade 
att vitlök var den bästa kuren mot förkylning 
och propagerade i skrift om denna sin över-
tygelse. Sin skomakare lät han tillverka spe-
ciellt ortopediskt utformade, fotvänliga skor. 
Han levde en tid som vegetarian och fastade 
även, men återgick till att äta kött eftersom 
pärsen blev för svår för hans lekamen. Ur 
hans penna flöt allt märkligare publikationer 
av originellt för att inte säga bizzart slag. Till 
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de mest sublima får nog räknas Bajerskt öl 
som läkemedel – själv var han nykterist – och 
Skägget. Dess historia från äldsta till närva-
rande tid, jemte några ord om skägget såsom 
skydds-, helso- och skönhetsmedel. Själv sedan 
många år utrustad med ett praktfullt skägg 
av profetisk dignitet var han i praktiken väl 
förtrogen med ämnet ifråga. 
 Med tilltagande ålder kom den gamle 
revolutionärens umgängeskrets att även in-
kludera en och annan av de präktiga borgar-
brackorna. Hela livet visade han en extrem 
anspråkslöshet, vilket inte i någon högre grad 
tycks ha inverkat på hans livskvalitet. Han 
dog som en aktad och omtyckt medmän-
niska, som in i det sista noga föreskrev för 
eftervärlden hur ytterst påvert hans jordiska 
kvarlevor skulle omhändertas.

Dominique Tausi 
Föddes 1776 i Milano. Blev betjänt i 
Paris och soldat i Napoleons armé. 
Slutade sitt liv som skomakare på 
Björkholmen.

Den 7 april 1873 dog en nittiosjuårig, fat-
tig skomakare i sin lilla stuga vid Norden-
skjöldsgatan på Björkholmen. Han hade 
sedan länge varit en välbekant figur i staden 
som sakta och mödosamt tagit sig fram på 

Franska soldater ur Napoleons armé. 
Detalj av akvarell, 1823 av Carl Johan 
Ljunggren. Foto Nationalmuseum.

dess gator, stödjande sig på sin käpp och 
alltid hållande den vänstra armen på den 
alltmer krökta ryggen. 
 Det var nog endast hans grannar och de 
övriga i bekantskapskretsen som kände till 
vilket dramatiskt liv den lille pratsamme 
gubben påstod sig ha upplevt. När han för 
dem under yvigt gestikulerande berättade om 
sina äventyr var han inte helt lätt att begripa, 
ty hans språk var ett sammelsurium av ita-
lienska, franska och svenska.
 Född i Milano kom Dominique Tausi som 
yngling till revolutionstidens Paris. Efter att 
ha varit uppassare på ett hotell fick han en 
alldeles speciell anknytning till Sverige ge-
nom att i samma syssla bli anställd hos den 
svenska ministern därstädes, den vittbekante 
greven Axel von Fersen. Att han hamnade 
i händelsernas centrum torde väl inte minst 
framgå av en viss tilldragelse natten den 20 
juli 1791. Då lär han blott femton år gammal 
ha suttit på kuskbocken tillsammans med 
ovannämnde greve på en täckt vagn, som i 
skydd av mörkret lyckades ta sig ut ur den 
franska huvudstaden. Vagnens passagerare 
utgjordes av den franska kungafamiljen, 
vars flykt noga hade planerats av von Fer-
sen, älskare till Ludvig XVI:s gemål Marie 
Antoinette. Flyktförsöket misslyckades dock 
eftersom de höga personerna igenkändes på 
ett värdshus i byn Varennes nära den tysk-
belgiska gränsen, varpå det olycksaliga kunga-
paret återbördades till Paris och för säkerhets 
skull sattes i fängsligt förvar. 
 Återkommen till den franska huvudstaden 
stod Tausi nu utan såväl rekommendationer 
som arbete. Han vände sig då till den kände 
medborgaren Simon, skomakaren och re-
volutionären, som av den nya tidens myn-
digheter utsetts till att uppfostra Frankrikes 
unge kronprins till egen försörjning genom 
nyttigt och hederligt arbete. De båda avsatta 
regenterna kom snart att bli ett huvud kortare 
med hjälp av giljotinen, revolutionstidens 
lika kusliga som ändamålsenliga tekniska 
uppfinning. I Simons verkstad fick Tausi nu 
lära sig skoflickarens yrke, men tilldelades 
samtidigt uppgiften att lära den stackars lille 
kronprinsen att ordentligt hantera syl och 
becktråd. Emellertid befanns Tausi snart vara 
alldeles för blödig för att få revolutionär pli 
och fason på sin unga elev, varför han helt 
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sonika avskedades och åter stod utan för-
sörjning.
 Omständigheterna ledde till att han blev 
uttagen till soldat samt drog i fält under 
självaste Napoleon. Under ett flertal krigs-
tåg, ledda av den store lille korsikanen, torde 
han ha upplevt åtskilliga äventyr. Enligt egen 
utsago lär han vid ett tillfälle rentav ha räd-
dat livhanken på fältherren själv. Tausi hade 
under en drabbning sett en krypskytt lägga 
an mot Napoleon, i vars omedelbara närhet 
han själv befann sig. Genom att snabbt ge 
sin högste befälhavare en stöt med gevärskol-
ven fick han denne att falla platt på magen, 
varvid kulan istället träffade Tausis uniform. 
Med tanke på sitt tilltag visade han genast 
den trasiga ärmen för sin höge herre, då 
denne minst sagt undrande vände sig mot 
honom. Därigenom undgick han att ända 
sin bana genom ett kejserligt sabelhugg i 
vredesmod. Napoleon, som således direkt 
förstod sakernas sammanhang, lär ha av-
lägsnat sig efter en vänlig och uppskattande 
nick. Detta sublima ögonblick framstod som 
det allra främsta i Tausis liv. 
 Hur kunde den f.d. italienaren, sedermera 
naturaliserade fransmannen, skomakaren 
och soldaten Dominique Tausi hamna i 
Karlskrona? Enligt hans eget svar på lika 
osannolika vägar som hans föregående öden 
utspelat sig. Efter Napoleons uppgång och 
förestående fall efter fiaskot i Ryssland 1812 
kom det stora slaget vid Leipzig året därpå. 
Den tidigare marskalken i Napoleons armé, 
Jean Baptiste Bernadotte, numera kronprins 
Carl Johan av Sverige, hade efter omfattande 
överskeppningar av trupper från Karlskrona 
anslutit sig till de övriga allierade styrkorna, 
vilka avsåg att slutgiltigt besegra den franske 
kejsaren. Härvid hade den svenske kron-
prinsen utsetts att leda nordarmén. I den 

följande stora drabbningen blev den fran-
ska hären totalt nedgjord, men delar av den 
lyckades dra sig inom Leipzigs murar. Emel-
lertid förföljdes de av Carl Johans trupper 
och tvingades erkänna sig besegrade. Bland 
de kapitulerande fanns den lansiärkår som 
Dominique Tausi tillhörde.  
 När Tausi nu kommit till insikten att hans 
tid som fransk soldat var över, fick han im-
pulsen att ta sig till Sverige för att söka upp 
sin forne husbonde och arbetsgivare, greven 
Axel von Fersen. Han kunde naturligtvis inte 
veta att denne redan 1810 misshandlats till 
döds av mobben i Stockholm. 
 Nu kom Dominique Tausi istället att få 
anställning på en svensk örlogsman som 
segelsömmare. Så småningom kom han att 
hamna i Karlskrona, där han blev bofast 
på Björkholmen. Under återstoden av sitt 
liv, närmare ett halvsekel, ägnade han sig åt 
det enkla men hedervärda arbetet som sko-
makare. Lika dramatisk som han påstod att 
den första halvan av hans levnad varit, lika 
händelselös tycks den andra ha gestaltat sig 
för denna långväga son av söderns sol. 

Stövelläst.
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August Bjerén 
Föddes 1878 i Skåne, kom till 
Karlskrona som smedgesäll 1904. 
Blev egen företagare som aktivt 
deltog i samhällets utveckling.

Året 1904 kom en sydskånsk smedgesäll i 
tjugofemårsåldern till örlogsstaden Karls-
krona. Han och hans syskon hade bytt det 
ursprungliga efternamnet Svensson mot 
Bjerén, vilket förklaras av att de var födda 
och uppväxta i orten Bjeresjö på Söderslätt. 
Johan August, eller August som han kallade 
sig, hade under åtta år varit gesäll i Ystad, 
gått på Alnarpsinstitutet, samt utbildat sig 
till hovslagare. Fadern Jöns var smedmästare 
på hemorten och nykterhetsman inom Blå 
Bandet. Sonen August var också samhälls-
engagerad; han reagerade tidigt mot orättvisor 
och missförhållanden och blev därför aktiv 
inom det tidiga 1900-talets arbetarrörelse.
 Fastigheten Drottninggatan 34 i Karls-
krona utgjordes vid den här tiden av ett litet 
trähus, som på gatans östra sida låg inklämt 
mellan tvenne andra fastigheter.  Den fa-
mösa grannbyggnaden närmast åt söder var 
Frimurarlogens ordenshus. Fastän det lilla 
trähuset med sina små fönster var uppfört i 
två våningar med en vindsvåning ovanpå, var 
det blott några meter brett. Det såg därför 
nästan ut som en lilleputt mellan två jättar. 
Här hade olika hantverkare huserat sedan 
1700-talets början, såsom hattmakaren Pi-
sarski, perukmakaren Vougt, bokbindaren 
Henschen och snörmakaren Textorius. Vid 
tiden för Augusts ankomst till örlogsstaden 
hade det lilla husets ägare sedan 1860-talet,  
smedmästaren Jonas Landergren, nyss av-

August skor en häst vid smedjan, Guldsmedsgränd 11. 
Foto 1918, privat ägo.

lidit. Hans smedja låg längst in på gården 
i huset mot Guldsmedsgränd i kvarterets 
mitt. Såväl den landergrenska smidesrö-
relsen som den lilla fastigheten övertogs nu 
av den äldste arbetaren i firman, finsmeden 
Sven Petersson. Denne var i likhet med sin 
föregångare exempel på landsortsbor som 
inflyttade till Karlskrona; Landergren ifrån 
Ramdala och Petersson ifrån Kalleberga i 
Ronnebytrakten. 
 Den omfattande urbaniseringen var för-
visso ett utmärkande drag för Sverige under 
1800-talets senare del, och Karlskrona ut-
gjorde inget undantag härvidlag. 
 Den duktige grovsmeden August Bjerén, 
som även kunde sko hästar, kompletterade på 
ett förträffligt sätt finsmeden Sven Petersson, 
erkänt skicklig på lås. Föga förvånande fick 
August därför anställning i dennes smedja. 
Att sko hästar var en nästan daglig syssel-
sättning ända in på 1920-talet. Det hände 
att hästen av sin ägare lämnades in för att bli 
skodd och sedan själv travande kunde ta sig 
hem efter att ha fått en klapp på länden. Fast 
merparten av smedjans arbete utgjordes av 
grovsmide, var det även många lås i staden 
som behövde lagas eller bytas.  
 Boendemiljön för familjerna och andra 
inhysta var ganska torftig och osund. Det 
lilla trähuset mot Drottninggatan var hårt 
ansatt av vägglöss och fick regelbundet rökas 
med cyanväte. Inne på den solfattiga gården, 
skuggad av ordenshuset samt en mur åt sö-
der, låg en länga med vedbodar, torrdass och 
soprum, flitigt besökt av råttor, samt några 
uthyrningsrum. Ett av dessa utgjorde såväl 
bostadsrum som kök och verkstad åt en 
skomakare. Bryggstuga saknades, varför 
man tvingades utföra all tvätt ute på gården 
oavsett årstiden. Gårdsplanen var delvis lagd 
med gatsten, men bestod för övrigt endast 
av jord. Den erbjöd en något trevligare an-
blick en bit in på tjugotalet, då man anlade 
en rabatt med solrosor vid den mur som 
begränsade tomten åt norr. Längst in på 
gården fanns ett gult stenhus i två våningar 
med tjärpapp på det åt norr sluttande taket. 
Det hade en låg grund och erbjöd en gan-
ska fuktig miljö för husets hyresgäster. Här 
bodde August med sin familj i en tvårum-
mare. Stenhuset, i vilket själva smedjan var 
inrymd, vette åt Guldsmedsgränd, långt in 
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på 1900-talet en återvändsgränd som myn-
nade ut i Ronnebygatan. I anslutning till 
huset, beläget längst in i gränden, gick ett 
tvärgående högt plank, försett med en stor 
skylt med texten ”SMEDJA”. 
 Efter endast två år i firman gifte sig Au-
gust med Svens dotter Anna. I rask takt fick 
de sedan sex barn av vilka det näst yngsta var 
sonen Anders, uppgiftslämnaren till denna 
lilla berättelse. 
 Augusts politiska engagemang ledde till 
att han åren 1907 resp. 1911 var ordförande i 
Svenska Jern- och Metallarbetareförbundets 
avdelning 96, sekreterare m.m. i Arbetar-
ekommunen, aktiv inom partidistriktet samt 
ombud för Blekinge Folkblad (våra dagars 
Sydöstran). Dessutom var han involverad i 
storstrejken 1909, bl.a. som ordförande för 
storstrejksutskottets bagerikommitté.
 1914 tyckte den 62-årige Sven Petersson 
att det var dags att pensionera sig. Det blev 
därför naturligt att rörelsen övertogs av svär-
sonen August, varvid den döptes om till ”A. 
Bjeréns smidesverkstad”. Endast fyra år se-
nare rycktes den nyblivne pensionären bort 
i sviterna av spanska sjukan, som svepte över 
Europa i spåren av första världskriget.
 På grund av sina politiska värderingar kom 
August att hamna i ett besvärligt dilemma.
Trots att han numera var egen företagare, 
kände han stor solidaritet gentemot arbe-
tarrörelsen och dess kamp för bättre sociala 
villkor för de små i samhället. Det medförde 
att han var mycket noga med att betala sina 
anställda ordentliga löner. Början av 1920-
talet utmärktes av fattigdom och arbetslöshet 

och gjorde det lätt för konkurrerande smeder 
att leja underbetald arbetskraft. Detta ledde 
till att August snart gjorde konkurs.
 Fastän familjen nu befann sig i en mycket 
svår situation, kunde verksamheten ändå 
fortsätta genom att firman skrevs över på 
hustrun Anna. Hon lyckades dessutom 
hjälpa upp hushållets ekonomi genom att 
köpa större kvantiteter kött direkt från små-
bönder. Året 1923 sålde Annas mor Botilda, 
som nu i fem år varit änka, hela fastigheten 
till disponenten och boktryckaren Mauritz 
Simon. Den nye hyresvärden gick med på att 
låta August inneha skötseln av fastigheten, 
varigenom familjen Bjerén fick nedsatt 
hyra för bostaden och verkstan. Antalet 
anställda i smedjan varierade beroende på 
orderingången. Samtliga söner i familjen 
fick under sin uppväxt vara behjälpliga 
till och från. Att August var en skicklig 
smed fick han flera tillfällen att visa. Re-
dan 1915 hade han tillsammans med fem 
medhjälpare utfört de konstfulla räckena 
på balkongerna till det s. k ”Blå Palatset”, 
beläget i det sydvästra hörnet av korsningen 
Hantverkaregatan/Arklimästaregatan. Åt 
Frimurarehotellet nära det Bjerénska hem-
met gjordes i slutet av tjugotalet galler och 
franska fönster i foajén. På Augusts lott föll 
även att tillverka balkongräcken i samband 
med renoveringen av den gamla Folkets 
Husbyggnaden. Under trettiotalet utfördes 
en mängd uppdrag åt skolor, banker, posten, 
hamnen och olika byggen, bl.a. på självaste 
landshövdingsresidenset. 
 En betydligt hälsosammare miljö att vis-

Hästsko, tång och smideshammare.
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tas i än vad den mörka gården inne i stan 
erbjöd var den kolonilott med tillhörande 
kolonistuga som familjen skaffade sig våren 
1931. Området låg ute vid Gullberna och 
ägdes av Karlskrona stad. 
 Här kom August att utveckla sitt intresse 
för odling. Han blev invald i koloniföre-
ningens styrelse och var även dess ordfö-
rande några år. Ofta tog han initiativet till 
gemensamma fester och andra arrangemang. 
På området anlades en dansbana, vilken kom 
väl till pass när man firade ”Kolonisternas 
dag”, varje sommars givna höjdpunkt. 
 1934 inträdde August Bjerén i Karlskrona 
Fabriks- och Hantverksförening. Han tog 
även initiativ till bildandet av Karlskrona 
Smides- och Mekaniska Verkstäders Före-
ning, en sammanslutning för smedsmästarnas 
intressen, i vilken han valdes till ordförande. 
Vid mitten av fyrtiotalet önskade August dra 
ner på yrkesverksamheten och avveckla det 
tunga grovsmidet, och 1945 överläts därför 
rörelsen till bröderna Månsson. 
 Med hustrun flyttade han nu till den in-
köpta fastigheten med adress Anckarstier-
nas gränd 3, där han öppnade en låssmedja. 
Gränden ifråga fanns då fortfarande kvar i 
kvarteret mellan Alamedan och Vallgatan. I 
trädgården kunde han återuppta sitt intresse 
för odling. Anna avled 1955, men August 
först 1967 i den höga åldern av 89 år. Till-
sammans hade de under sitt strävsamma liv 
fått uppleva den dramatiska omvandlingen 
av det gamla fattig-Sverige till ett modernt 
välfärdsland.  
 Beträffande det lilla huset, som så länge 
utgjort adressen Drottninggatan 34 och 
hyst så många generationers hantverkare, 
kan slutligen nämnas att det inköptes av 
Karlskrona stad 1956. Två år senare kom 
det att sammanslås med tomten nummer 3 
i kvarteret Frimuraren och sedan rivas för 
att ge plats åt nybyggnation av ett modernt 
hyreshus. 

Hans Wachtmeister
Karlskronas tillskyndare och den som 
ledde anläggandet av staden på 1680-
talet. Generalguvernör över Blekinge 
län, kungligt råd och greve. 
 
Hans Wachtmeister var äldste son till riks-
stallmästaren och riksrådet Hans Wacht-
meister. Han föddes i Stockholm den 24 
december 1641. 20 år gammal gav han sig 
iväg på studieresa ut i Europa med sin bror 
Axel. En resa i Europa hörde till den tidens 
uppfostran av unga adelsmän. Färden gick 
genom Tyskland och Schweiz till Italien. 
Bröderna besökte Venedig, Neapel och Rom. 
Här stannade de i c:a två år, varvid Hans en tid 
uppvaktade drottning Kristina. Från Italien 
begav de sig till Paris, där Hans stannade ett år 
och studerade navigation och fortifikation för 
en svensk matematiker. 1665 reste han vidare 
till Holland och England och tog anställning 
som volontär på den engelska flottans fartyg. 
Han deltog i flera sjödrabbningar i kriget 
mellan England och Holland. 
 Hans kom i svensk tjänst 1666 som kap-
tenlöjtnant vid Weimar Wrangels regemente. 
1669 blev han kammarherre hos Karl XI. Han 
kom att tillhöra kretsen av kungens unga, nära 
umgängesvänner. Alla bröderna Wachtmeister 

Hans Wachtmeister. Oljemålning av Johann Heinrich 
Wedekind omkring 1711. Johannishus slott. Foto Erling 
Klintefors. Blekinge museum.



46

var ivriga duellanter och Hans omtalas som 
en man med häftigt temperament. 
 I slaget vid Lund 1676 deltog han som 
överstelöjtnant och förde redan följande år 
som amiral en örlogseskader.
 Han ledde arbetet med anläggandet och 
uppbyggnaden av den nya örlogsbasen i Karls-
krona och skapandet av en helt ny flotta. Som 
amiralgeneral förde han högsta befälet över 
flottan och som guvernör, senare generalg-
uvernör förestod han Kalmar och Blekinge 
län. 1681 utnämndes han till kungligt råd och 
1682 blev han generalamiral och president i 
Amiralitetskollegium.
 Wachtmeisters liv bestod främst av arbete 
i rikets tjänst. Sitt privatliv hann han inte 
ägna sig mycket åt. Han gifte sig först vid 
43 års ålder med sin närmsta kollegas dot-
ter, 21-åriga Sophia Lovisa von Ascheberg.  
Bröllopet stod på residenset i Malmö. Som 
morgongåva gav han henne godset Skunken-
berg i Hjortsberga socken med underliggande 
ägor, som han själv nyss förvärvat. Strax efter 
köptes även Tromtö i Förkärla socken. God-
skomplexen gjordes 1712 till fideikommiss. 
Skunkenberg fick 1769 namnet Johannishus. 
”Stenhuset i Carlskrona”,  Wachtmeisterska 
palatset, byggdes 1703-1706 och blev famil-

Kopia av förslagsritning av Grevagårdens gårdssida. Johannishus arkiv.

jens stadsbostad. Äktenskapet beskrivs som 
lyckligt och paret fick 7 barn. Hustrun blev 
värdinna i hans hem men också en förträfflig 
förvaltare av godsen. Det var hon som skötte 
familjens löpande ekonomi, försäljningen av 
godsens dagliga produktion och kontrollen 
av ekonomibetjäningens verksamhet.
 Amiralgeneralen var till sin läggning en 
generös natur. Han ville gärna se gäster i sitt 
hus och var mycket släktkär. 
 Den 4 december 1713 var Hans Wacht-
meister på resa från Karlskrona till Stock-
holm. Färden företogs i en kraftig resvagn, 
eftersom väglaget inte lämpade sig för släde. 
På kvällen den 10 december hade man hunnit 
upp mot Kolmården. I en ”brandt och islup-
pen backe” fick vagnen fart, varvid hästarna 
blev skrämda och rusade ur körbanan. Ami-
ralgeneralen, som sov, ramlade framstupa i 
vagnen och skadade sig så svårt att han fick 
stanna över natten på gästgivaregården. Han 
fortsatte så småningom till Stockholm men 
repade sig aldrig och dog den 15 februari 
1714, 72 år gammal. Jordfästningen ägde 
rum i Riddarholmskyrkan den 19 februari. 
Sommaren samma år fördes hans stoft till 
Karlskrona och placerades i Wachtmeister-
ska gravkoret i Tyska kyrkan.
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Johan Gottfrid Zaar och 
Frederique Zaar de Pauly 
Musiker och sångare, kom till Karls-
krona 1797. Undervisade i sång, musik 
och franska samt öppnade kaffehus.

Johan Gottfrid Zaar föddes i Karlshamn 
1754, där fadern var stadskirurg. Som 17-
åring begav han sig till Lund för studier i 
juridik. Dessa fullföljdes aldrig utan istället 
valde han musiken och sången, och anställdes 
1773 vid Gustaf III:s då nyinrättade opera i 
Stockholm som aktör och sångare.
 Hans första äktenskap med jägmästare 
Anders Aronsson dotter, Birgitta Maria, 
var inte lyckat och 1779 förklarades paret 
skilda ”i anledning av otrohet från mannens 
sida”. Kort därefter ingick Birgitta Maria 
äktenskap med Magnus Lannerstierna. Det 
uppstod ett rykte att Zaar sålt sin hustru. 
För att bemöta dessa rykten lät Zaar trycka 
en självbiografisk roman, En swensk acteurs 
egen berättelse om dess ungdoms händelser. Här 
berättas hur Zaars alter ego äktar en ung 
flicka. Dessvärre uppvaktas hans hustru av en 
ädling. När mannen upptäcker deras förhål-
lande erbjuder han sig att ta på sig skulden 
av otrogen äkta man så att hustrun kan ta 
ut skilsmässa. Ett exemplar av boken finns i 
Carlskrona Läsesällskaps Bibliotek. Det är 
uppenbart att verket inte mottogs med någon 
större entusiasm. Den sista sidan av verket 
är försedd med läsarnas egna kommentarer. 
Högst upp på sidan kan man läsa ”SKIT 
säger skit”. Kritikern som skrivit längst ned 
på samma sida är av liknande åsikt då denne 
har skrivit ”En dålig (oläsbart)…”

 Johan Gottfrid begav sedan sig sedan till 
Kristiania (nuvarande Oslo). Här gifte han sig 
med Chatarina Maria Frederique de Pauly, 
född 1762. Hon var dotter till den franska 
konsuln i Kristiansand, Pierre de Pauly. Även 
hon var intresserad av musik och dessutom 
känd som en duktigt sångerska som försörjde 
sig genom att ge undervisning och att försälja 
”fruntimmersnipper”.
 Paret Zaar anlände till Karlskrona 1797 och 
inrättade en ”Information och Education in-
rättning för unga fruntimmer och hederliga 
mäns barn”. Här kunde man få undervisning 
i sång, musik, franska m.m. Dessutom öpp-
nade man kaffehus med biljard på Borgmäs-
taregatan. Utöver sin borgliga näring gav 
paret konserter och teaterföreställningar, och 
i samarbete med en annan skådespelare och 
traktör i staden uppförde man ”Wauxhall” 
på Hästö. 
 Den 3 mars 1797 återfinner man föl-
jande annons i Carlscrona Weckoblad: Till 
underrättelse för stadens respektive familjer 
och invånare, anmäles i ödmjukhet, att Kongl. 
Kammar-Musicus Zaar från Stockholm är 
hitkommen och ärnar att såsom född blekinge-
bo, efter flera års utrikes resor och erfarenheter, 
såsom nyttig svensk medborgare tillbringa sin 
övriga livstid i sin fosterbygd och här i staden 
etablera sig; vars hustru såsom känd för ett dyg-
digt fruntimmer och för flera år sedan ogift, hade 
den äran att informera de första familjers barn 
här i staden, önskar även att nu kunna gagna 
uti undervisning och information både i franska 
och tyska språken samt uti allt vad som hörer 
till ett väl och rätt educerat fruntimmer samt 
att mottaga hederliga och bättre mäns barn uti 
hel och halv pension. Om konditionerna samt de 
flera stycken varuti eleverna efter tid, ålder och 
omständigheter komma att undervisas, kunna 
vid muntligt samtal överenskommelse träffas 

Trycktaffel ”Biljard” från 1700-talet. Efter kopparstick 
av J.E. Nilsson. Ur Gamla Stockholm.

Fiolfodral.
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i dess logi hos fru assessorskan Wiggman på 
Borgmästaregatan.
 Fru Zaar förfärdigar även alla sorters grann-
låter och fruntimmersprydnader samt trycker på 
nätteldukar, tafter, lärfter och västtyger m.m. 
när sådant beställes.
 Publikunderlaget, alla kungliga hyllningar 
till trots, var för dåligt i staden. Familjen 
Zaar fick problem att få ekonomin att gå 
ihop trots att flera föreställningar gavs till 
förmån för ”fru Zaar och hennes barn” och 
”Joh. G. Zaar”.  Redan år 1800 befann sig 
paret i Örebro för att där söka sitt uppehälle. 
Johan Gottfrid Zaar avled i Stockholm 1818, 
och Frederique Zaar de Pauly i Göteborg 
1834.

Karl XII:s kreditorer 
Flera turkar bosatte sig i Blekinge 
1716 –1719 för att få tillbaka 
utlånade pengar.

Under några år i början av 1700-talet fick 
Blekinge ett antal något oväntade invånare. 
Karl XII hade efter förlusten vid Poltava sla-
git sig ned i Bender. För att klara underhållet 
lånade man upp stora summor från sultanen, 
köpmän, officerare, lokala herremän m.fl. 
personer. När svenskarna skulle bryta upp 
från Bender blev dessa kreditorer oroliga att 
de inte skulle få tillbaka sina pengar. Man 

beslutade då att representanter för kredito-
rerna skulle följa med till Sverige. Den 14 
september 1715 lämnade man Bender med 
ca 60 fordringsägare, några med hustrur och 
betjäning. 
 Efter en strapatsfylld resa nådde de lång-
väga resenärerna den 29 december Ystad. 
Härifrån skickades de vidare till Karlshamn. 
 Stora delar av ansvaret för ”dee Pålacker, 
Turckar, Armenianers och Judars inqvarte-
ring” föll på amiralitetet som redan den 2 ja-
nuari 1716 gjort en framställan om att skicka 
kreditorerna till Jönköping eller Växjö istäl-
let. Ansvaret delade man med Karlshamn. 
Allteftersom tiden gick flyttade turkarna till 
olika orter, några bosatte sig också i Karls-
krona. Man försökte finna vettiga sysslor att 
slå ihjäl väntetiden med: några sydde upp 
tält, andra blev tolkar, ytterligare någon for 
till Lund för att studera. Ungefär hälften av 
alla kreditorer var muslimer (araber, tatarer, 
turkar), medan den största delen av de res-
terande var judar.
 Men vistelsen blev inte helt utan kon-
flikter. Den 6 febr. 1716 lät den polske rytt-
mästaren Zarchiewietz sina drängar piska 
ihjäl juden Benjamin Isakowitz. Borgmäs-
tare Alm i Karlshamn får böta 100 R:dr för 
sin försummelse av bevakningen. Samma år 
stacks Omir Bascha ned av en anställd, Deli 
Mustafa. Men i stort gick det fredligt till och 
Cronholm låter berätta: 
 Vårt språk lärde de sig så vida att de nå-
gorlunda kunde förstå folket och man dem. De 
samlades gemenligen var dag på källaren, hos 
förberörda Jacob Hackert, drucko där ett glas öl 
och spelade hypken, som då var gångbart. Sin 
förtäring och vardräkning de hade hos någon 

Nödmynt, 1 daler SM, 1715., 1 daler SM 1715.

Bildkälla: Gamla Stockholm, Stockholm 1882 
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betalte de riktigt att ingen hade något sådant 
att klaga över, men de ville gärna ställa sig in 
med kvinnfolket och sägas även lämnat avel 
efter sig bland dem som vore lösa på ’trån’: dock 
ej att de övat våld på någon.
 1719 kallades alla kreditorer till Stock-
holm. Året därpå fick flera av turkarna sina 
pengar och återvände hem till Turkiet över 
Karlskrona. Alla fick inte sina pengar lika 
fort, och flera kreditorer valde att bosätta sig 
i Sverige. Genom detta kungliga brev tilläts 
för första gången judiska och muslimska 
religiösa ceremonier inom Sveriges gränser.

Dat. Lund 12 Febr.1718
Utaf Constistorii til mig aflåtne Skrifwelse dat. 
d. 23 sidstl. December har jag inhämtat, huru-
ledes, i anledning af Kyrko-Lagen,Consistorium 
blifwit föranlåtit at sig förfråga, hurwida de 
ifrån Turkiet hit i landet komne Judar och Tur-
kar må tillåtas at öfwa deras Gudtjenst, samt 
de förre sådane Ceremonier, som de wid om-
skärelsen förmena sig obehindrat kunna bruka. 
Hwaröfwer som högsta ombudsmannen sig 
har utlåtit, det honom wore obekant uti hwad 
afseende desse Judar äro uti Riket inkomne eller 
här wistas; ty har Consistorium min utlåtelse 
deröfver begärt, jämväl ock om deras begraf-
ningar, der någon af dem med döden skulle afgå. 
Och länder fördenskull Consistorio deruppå til 
wänligt Swar, det har jag detta ärende Hans 
Maj:t i underdånighet berättat och förnummit 
Hans Kongl. Maj:ts nådiga mening och wilja 
wara, det berörde Judar och Turkar fuller intet 
bör betagas inom lyckta dörar at öfwa deras 
Gudstjenst, jämväl Judarne at låta omskära 
sina barn inom lyckta dörar, emedan de icke, som 
undersåtare, utan som främmande sig här i lan-
det uppehålla, hwarföre dem ock bör efterlåtas 
på någon tjenlig plats utom Staden at begrafwa 
deras döda, enär någon af dem skulle igenom 
döden afgå. Dock om prästerskapet kunde med 
goda skäl öfwertala någon af dem at antaga den 
Christna läran, eller at låta Barnen döpas och i 
den rätta läran upfostras; så wore det både Gud 
och Konungen behageligt.

S. Cronhjelm

Maria Magdalena Klopprot
Piga från Malmö, födelseår okänt. 
Begav sig tillsammans med sin franska 
fästman, soldaten la Croix, till Karls-
krona i mitten på 1780-talet. Kom 
snart vilse i tillvaron och fanns hösten 
1786 som prostituerad på en bordell 
vid Stortorget. 1790 anställdes hon som 
sjuksköterska i Örlogsflottan.

Egentligen var det inte alls tänkt att Maria 
skulle flytta till Karlskrona. Hemma i Malmö 
hade hon haft sin städsla. Kanske var det 
den stiliga franska soldatens mörka ögon som 
hon föll för. La Croix hade passerat Malmö 
på resa upp till Karlskrona där han tänkte ta 
värvning i Volontärregementet. Detta hände 
sig 1786 då kungen hette Gustav III och 
Karlskrona var en stad som sjöd av liv un-
der skeppsbyggmästare Chapmans pågående 
nybyggnation av örlogsflottan. Maria hade 
blivit den franska soldatens frände och följt 
med på hans resa. Karlskrona märkte hon var 
mycket större än hennes hemstad Malmö. 
Här var trängre och mer med folk av olikt 
slag. Då hon vandrade nedåt Skeppsbron och 
Kalvhagen mötte hon sjöfolk som talade så 
främmande tungomål att hon hartnär intet 
begrep. La Croix hade skrattat och berättat 
för henne att det var portugisiska och span-
ska. Många av stadens borgare rörde sig mer 
hemtamt med tyskan än med svenskan. Och 
svenskan sedan… inte alls som hon lärt sig 
den så som kyrkprästen predikat hem-

Utsnitt ur Elias Martins akvarell ”Tyskkyrckan från 
Kungsgatan sedd”. 1780. 
Kungliga biblioteket, Stockholm.
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mavid. I krogarnas buller, larm och skrål 
skvallrade dialekterna om att många sol-
dater var smålänningar – de flesta nog från 
Kalmar. Fast de i annorlunda vapenrockar 
där borta talte väl närkingska eller var det 
värmländska? Nå, bagaregesällen som satt 
vid bordet var östgöte och blockmakaren 
vid hans sida norrlänning. De nyländska 
timmermännen vid bordet bredvid hade 
nyss talat sin sjungande svenska men bytt 
till finska då de avogt och lömskt kommen-
terade en drucken stockholmare som började 
besvära dem. Inte kunde man i denna stad 
dra på munnen åt hennes skånska uttal, hur 
talte egentligen advokatfiskalen Pisarski sin 
svenska eller nipperhandlaren Escovall eller 
modellmakare Colleur? Och vem mer än de 
höga officerarna och deras fina fruar förstod 
vad hovmästare Marteleur försökte säga på 
svenska?
 Den första tiden i Karlskrona hade inte 
blivit riktigt som Maria väntat sig. La Croix 
hade fått sig anvisat nattkvarter på den Heil-
tagska krogen uppe vid stora torget. Det var 
inte bara han utan flera andra soldater som 
hade sitt natthärbärge på detta ställe. 
 Maria hade fått smyga sig dit nattetid för 
att sova och vara när sin frände. Hon höll sig 
till la Croix fast flera andra kvinnfolk som 
fanns här var rätt lösaktiga och valde nog 
liggplats efter vilka karlar som spenderat 
dem mest brännvin och penningar under 
kvällen. 

 När så en tid gått blev Maria övergiven 
av la Croix. Hon var nu ensam i storstaden 
Karlskrona och det enda ”hem” hon haft här 
var den Heiltagska krogen. Men det fanns 
andra hyresgäster i huset som mer än gärna 
välkomnade Maria till sig. På ovanvåningen 
bodde till exempel volontärsoldathustrun och 
kopplerskan Helena Westberg som drev en 
inrättning bestående av ”åtskillige ledige och 
tjänstlöse quinfolk med vilka hon befrämjade 
lösacktighet och lastbar levnad”.  
 Det var precis vad det låter som – en bor-
dell. Här hamnar Maria och i den ständiga 
brännvinsfyllans flams med karlfolksbesök 
får hon kamrater i olyckssystrarna Cecilia 
Quick, Christina Jönsdotter, Christina West-
berg, Maria och Christina Granlund. 
 Om berättelsen fortsatt som den borde 
ha gjort,  så skulle Maria efter något tiotal 
år antagligen levt i stort elände. Hon skulle 
ha varit förbrukad, tandlös, sårig som det 
kurhusinventarium hon blivit. Några oäkta 
framfödda och likaledes avdöda barn ned-
tecknade i kyrkoböckerna. Haft upprepade 
fängelsedomar bakom sig för småstölder 
och fylleri.
 Men det blev inte så – i alla fall inte för 
Maria. Nästa gång hon blir synlig i stadens 
arkivalier så är hon anställd av Amiralitetet. 
Hon finns tillsammans med fjorton andra 
kvinnor påmönstrad som sjuksköterska om-
bord på örlogssjukskeppet Preussiske Hielten 
som seglar ut i Gustav III:s krig mot Ryssland 
1788-90.    

Skinntofflor.
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Marco Fiume
Föddes i Padua i Italien omkring 1780. 
Kom till Karlskrona 1809. Var först 
värvad soldat i volontärregementet i 
Karlskrona men blev senare krögare på 
Björkholmen.

Under slutet av 1700-talet, efter franska 
revolutionen, drevs många människor från 
sina länder ut i Europa. Till Sverige kom åt-
skilliga emigranter – många av dem från den 
franska kungavänliga aristokratin. Självaste 
den franske exilkungen Ludvig XVIII gäs-
tade i omgångar Sverige och hade här en stor 
vän i svenske kungen Gustav IV Adolf.
 Denne lät till och med sätta upp ett särskilt 
regemente, Le Régiment Royal Francais, som 
inte bara hade att svara för Ludvig XVIII:s 
beskydd utan även skulle bidra i den väpnade 
kampen mot franska republiken. Som rege-
mentschef utsågs en hertig av Pienne. Enligt 
Gustav IV Adolfs planer skulle regementet 
utgöras av franska emigranter, s.k. förbättrade 
krigsfångar och överlöpare från franska repu-
blikens arméer. 
 För att tjänstgöring i regementet skulle 

framstå som extra åtråvärd bestämdes att sol-
daterna skulle förses med särdeles eleganta 
uniformer. Under det pommerska fälttåget 
lät man smuggla in information härom i de 
franska fältlägren – men till föga nytta. 
 I motsats till vad Gustav IV Adolf hade 
trott så blev tillströmningen aldrig vidare 
stor. Våren 1807 bestod truppen faktiskt 
bara av 19 man. Regementet förlades en 
tid till Karlstens fästning vid Marstrand, 
men överfördes sedan till ön Rügen i norra 
Tyskland. På sommaren blev det viss för-
stärkning. I juni hade regementet 35 man, 
i augusti 44.
 Truppen, vars manskap utgjordes av fran-
ska och italienska soldater, förde en växlande 
tillvaro alltefter omständigheterna och de va-
rierande ekonomiska resurserna. Efter Pom-
merska fälttågets slut bjöd kungen hertigen 
av Pienne att återvända till Sverige med 
regementets manskap. Le Régiment Royal 
Francais inkvarterades nu i Karlshamn. Sta-
dens myndigheter hade utsett en inkvarte-
ringskommitté vilken hyrt en fastighet som 
fick tjäna som kasern. Det gnisslade nog en 
del mellan de antagligen ganska exotiska, 
utländska soldaterna i de fina uniformerna 
och deras blekingska värdar. På våren 1808 
gjorde troppens kapten, greve Montrichard, 
Karlshamns rådhusrätt uppmärksam på ett 
rejält slagsmål som ägt rum i staden. En av 
utlänningarna skall ha sagt att han minsann 
kunde slåss som tolv svenskar på en gång. 
Några unga karlshamnsbor hade blivit upp-
retade och i det följande slagsmålet hade en 
löjtnant träffats i huvudet av en sten. Inblan-
dade i slagsmålet var soldaterna Bolloguini, 
Fournier, Carnelli och Valerio.
 Regementet flyttades efter en tid till Karls-
krona. Så inträffade revolutionen i Sverige 
den 13 mars 1809 där kungen Gustav IV 
Adolf blev avsatt och alla hans order upp-
hörde att gälla – även de kring hans franska 
regemente. Det upplöstes här i Karlskrona i 
juni 1809 och soldaterna erbjöds då att an-
tingen ta värvning i den svenska krigsmakten 
eller att utöva något civilt yrke. 
 Marco Fiume, en soldat i trettioårsåldern 
från Padova i norra Italien, beslöt sig för att 
fortsätta vara soldat. Han värvades till num-
mer 44 i Psilanderhjelms kompani i 2:a volon-
tärregementet i Karlskrona. Att gifta sig hade 

Utsnitt ur Elias Martins akvarell ”Utsikt af Stubb-
holmen” 1780. Kungliga Biblioteket, Stockholm.
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han redan hunnit med att göra året innan då 
han i Karlshamn tagit jungfrun Christina 
Maria Pettersson till sin maka. 
 Flera av hans kamrater hade också gift sig 
med svenska flickor. Lite besvärliga var dessa 
giftermål eftersom soldaterna var katoliker, 
men efter att skriftligen försäkrat domka-
pitlet i Lund om att eventuella barn skulle 
uppfostras i moderns sanna evangelisk-luth-
erska tro hade man fått klartecken. Marco 
och Maria fick flera barn men det var bara 
en dotter, Johanna Charlotta, som uppnådde 
vuxen ålder. I april 1814 avviker Marco från 
sin tjänst i volontärregementet och beger sig 
till ”utrikes ort”. När han återkommer till 

Karlskrona tre år senare har hustrun Maria 
fått barn med en annan man. Marco får ut 
skilsmässa och Maria döms för horsbrott till 
tjugo dagars fängelse på vatten och bröd. 
 1822 gifter han sig för andra gången, nu 
med den tjugo år yngre Lena Pettersdotter 
från Vissefjärda. I detta äktenskap föds tre 
flickor och en pojke. Marco och hustrun 
Lena bosätter sig på Björkholmen där de 
driver en mindre krog. Några år bor paret 
i hustruns föräldragård i Vissefjärda men 
så småningom hamnar man i Fridlevstad. 
Marco dör här som fattighjon, juldagen 1858, 
80 år gammal.

Patronväska och huggare, modell M/1748.
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Mats Hindriksson Rosenbom
Mats Rosenbom, som föddes på Åland i 
mitten av 1600-talet, får representera 
alla de båtsmän, officerare och andra 
anställda inom flottan som kommen-
derades till Blekinge år 1680.

Det måste ha varit en stor omvälvning i Ble-
kinge när hela den svenska flottan flyttades till 
Karlskrona. På den blekingska landsbygden 
placerades de 1 500 inflyttade båtsmännen ut 
i byarna (fruar och barn oräknade). Förutom 
dessa båtsmän skickades officerare, varvs-
personal och andra anställda inom flottan 
för placering i Karlskrona. Under 1700-talet 
tillhörde 60 procent av stadens befolkning 
Karlskrona Amiralitetsförsamling, 30 procent 
Karlskrona stadsförsamling och 10 procent 
Karlskrona tyska församling.
 Utanför Amiralitetskyrkan i Karlskrona 
står fattigbössan ”Gubben Rosenbom”. Trä-
skulpturen bär 1700-talsdräkt, säck på ryg-
gen och har en uppfällbar hatt. Han håller 
fram sin högra hand och i den vänstra en 
tavla med inskriptionen: 

Ödmjukast jag Er ber 
fast rösten nog är matt, 
kom lägg en penning ner, 
men lyften uppå min hatt. 

 Vi känner inte figurens ursprung. Den 
naturligaste förklaringen är att den kommit 
till Karlskrona via de skickliga finska tim-
mermännen från Pedersöre och Kronoby 
utanför Jakobstad i Österbotten där man 
hade en traditon att tillverka fattigbös-
sor liknande Rosenbom. Från början kom 
dessa som båtsmän till Blekinge, där man 
på varvet upptäckte deras yrkesskicklighet 
som timmermän. Kronan gjorde då om 
indelningsverket för dessa två finska för-
samlingar så att de i fortsättningen fick 
skicka timmermän istället för båtsmän. Det 
gjorde de också ända fram till 1736, då de 
sista finska timmermännen och den finske 
predikanten lämnade varvet och Karlskrona 
Amiralitetsförsamling. 
 I boken Nils Holgerssons underbara resa 
genom Sverige av Selma Lagerlöf som utkom 
1906 presenteras gubben Rosenbom. Han 
kommer in i berättelsen när Nils Holgersson 
har landat i Karlskrona och är på flykt undan 
”bronskarlen” Karl XI. Rosenbom hjälper Nils 
Holgersson att gömma sig genom att stoppa 
in honom under sin hatt. När bronskarlen 
stannar framför Rosenbom frågar Karl XI: 
– ”Vad är han för en?”  – ”Rosenbom med 
förlov, Ers Majestät. En gång i tiden hög-
båtsman på linjeskeppet Dristigheten, efter 
slutad krigstjänst kyrkvaktare vid Amirali-
tetskyrkan, på sistone skuren i trä och utställd 
på kyrkogården som fattigbössa.”
 Sven-Öjvind Swahn, känd Karlskrona-
profil och författare, har skrivit en mängd 
historier och berättelser kring Karlskronas 
historia. Den om Gubben Rosenbom kom 
i tryckt form 1949. Här ges läsaren en livfull 
berättelse om Mats Rosenbom som sägs ha 
existerat i verkligheten. De flesta av dessa 
uppgifter tycks vara påhittade för uppgifter 
i arkivalier ger oss en annan bild av verklig-
hetens Mats Rosenbom. 

Fattigbössan Rosenbom utanför Amiralitetskyrkan. 
Foto: Christina Berup, Blekinge museum.

Viskare till kanonrör. Marinmuseum.
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 Verklighetens Mats Hindriksson Rosen-
bom föddes på Åland någon gång i mitten av 
1600-talet, och dog någon gång mellan 1704 
-1711. Han finns upptagen i officersrullan 
1704. Nästa gång han omnämns i rullorna 
är 1711 då änkan får pengar av kronan till 
en begravning. Det kan vara maken som har 
dött eller något av barnen. 
 Mats Rosenbom finns inte med i död- och 
begravningsboken för Karlskrona Amirali-
tetsförsamling. Det kan betyda att han dött 
någon gång under Karl XII: s långa krig, 
1700-1718. Någon uppgift om Mats Rosen-
boms hustru och barn kan man heller inte 
finna i Karlskrona Amiralitetsförsamlings 
kyrkobok.

Mats Rosenboms yrkeskarriär;
Volontär vid flottan            ? – 1676
Konstapelsmått            1676 – 1689
Konstapel                    1689 – 1704/1711

 Mats Rosenbom avancerade från volontär 
till konstapelsmått 1676 och till konstapel 
1689. Volontär var en oavlönad person som 
gick under utbildning till officer. Konsta-
pelsmått är en gammal officerstitel. Titeln 
ändrades under 1700-talet till arklimästare. 
En arklimästare/konstapelsmått, vars rang 
utgjorde den lägsta underofficersgraden, 
hade till uppgift att måtta/rikta kanonerna 
ombord på ett örlogsfartyg. Konstapeln var 
arklimästaren/konstapelsmåttets närmaste 
befäl och hade ansvar för kanonerna på ett 
däck.  
 Mats Rosenbom tillhörde amiral Hans 
Wachtmeisters flotta, och var stationerad 
på skeppet Solen år 1677-1678. Närmast 
överordnad var skeppskapten Adolf Johan 
Wrangel af Lindeberg som i sin tur var un-
derställd konstapel Carl Nortman. Mats Ro-
senbom kom troligen till Karlskrona under 
hösten 1679, då Hans Wachtmeisters flotta 
låg i vinterläger utanför Vämön.
 I Karlskrona ägde Konstapel Mats Hin-
driksson år 1680 fastigheten Björkholmen 
5, nuvarande Chapmangatan 7.

Sophia Lovisa 
von Ascheberg
Föddes 1664 i Malmö. Gifte sig med 
amiralgeneralen Hans Wachtmeister. 
Flyttade in i det nyuppförda stads-
palatset i Karlskrona hösten 1706.

Sophia Lovisa gifte 21 år gammal med 
amiralgeneralen och generalguvernören 
greve Hans Wachtmeister den 30 juni 1685. 
Bröllopet stod hos brudens far på residenset 
i Malmö, tillika säte för generalguvernören 
över Skåne, Halland och Bohuslän, kung-
liga rådet och fältmarskalken Rutger von 
Ascheberg.  Äktenskapet förenade två ätter 
av tysk-baltisk härkomst. Paret tillhörde det 
adliga ståndet med dess många privilegier. 
Som morgongåva erhöll bruden godset 
Skunkenberg i Medelstad härad i Ble-
kinge.  Godsets namn ändrades senare till 
Johannishus. Grevagården eller stenhuset i 
staden som Sophia Lovisa kallade det, stod 
inflyttningsklart hösten 1706. På Skunken-
berg och godset Tromtö tillbringade man 
sommarmånaderna. 

Oljemålning av Johann Heinrich Wedekind omkring 
1711. Johannishus slott. Foto Erling Klintefors. 
Blekinge museum.
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  Det nygifta paret tillhörde stadens tidi-
gaste inflyttade tillsammans med timmermän 
och soldater från svenska Finland, officerare, 
tyska köpmän och tvångsförflyttade borgare 
från Ronneby och Kristianopel.
 1686 föddes första barnet, en flicka, som 
döptes till Eleonora men kallades Nora. 1689 
föddes förste sonen, Carl Hans, 1690 Gustaf 
Rutger, 1694 Alaric, 1696 dottern som får 
samma namn som sin mamma, Sophia Lo-
visa, 1690 Mariana och 1700 det sista barnet, 
sonen Axel Wilhelm.
 Som hustru till en upptagen man i rikets 
tjänst upptogs hon snart av att se efter hus 
och sköta anställningen av tjänare som ska 
anvisas uppgifter och övervakas. Hon skulle 
se till att matvaror, ved och produkter från 
godsen till ”grevens kiök”  i Karlskrona 
ordnades liksom inköp av specerier, viner, 
utländsk frukt, delikatesser, kläder och möb-
ler. Vi lär känna henne genom nogsamt förda 
räkenskaper i en handskriven kassabok som 
finns bevarad på Johannishus slottsarkiv. 
Sophia Lovisa börjar föra kassaboken 1692 
och gjorde så ända fram till sin död 1720. 
Barnen undervisades i hemmet av en rad 
informatorer; ”preceptorer”, ”fransöskor” 
som lärde flickorna att ”parlera”, fäkt- och 
dansmästare. Det är hon som sköter inköp 
av böcker mm till barnens utbildning. Att 
vara kvinna under denna tid innebar att vara 
underställd sin man. Kvinnor var omyndiga. 
I räkenskaperna omtalar hon sin make som 
”greven” men oftast ”min herre”.
 Man umgås inom sitt stånd och därför har 
det ingen betydelse var man bor eller befinner 
sig i riket eller Europa. Som grevinna och gift 
med flottans högste chef behandlades man 
med respekt och värdighet. 
 Räkenskaperna ger oss efterlevande bilden 
av en kunnig och driftig kvinna, något som 
värderades högt under karolinsk tid. 
 Hennes personliga bokinköp inskränkte 
sig till ”een stor tusk bibel” samt en ”hus-
postill” och några franska böcker. Hon var 

dock mycket intresserad av de ”åhrlige gas-
setter-na” som kunde rekvireras hos post-
mästaren. 
 Förhållandet mellan husbondefolk och tjä-
nare ser ut att ha varit gott. Personalombytena 
var rätt sällsynta och gåvor gavs till tjänste-
folket vid olika tillfällen. Greveparet var inte 
bara generösa mot släkt och vänner utan gav 
hjälp och understöd till fattiga officerare, de-
ras änkor och barn, fattiga präster, borgare, 
flyktingar och nödställda av olika slag.
 Utgifterna för läkarkonsultationer, med-
icininköp etc. är påfallande sällsynta. Dessa 
inskränkte sig till barnmorskearvoden vid 
förlossningarna. Hon var tydligen begåvad 
med en sund och tämligen robust fysik. 
 Tiden efter hennes makes och sonen 
Alarics död påverkade henne dock. Nu låg 
ansvaret för familjens ekonomi på hennes 
axlar. De ekonomiska konjunkturerna vid 
slutet av Karl XII:s regering med trassliga 
penningförhållanden ställde krav på god dis-
position av familjens förmögenhet. Hon kor-
responderade flitigt med krigsrådet Salomon 
von Otter i denna fråga. De sista levnadsåren 
plågades hon ”af sten och hosta”, hon kände 
sig nedstämd, trött och hade förlorat aptiten. 
Den 26 mars slutade hon att föra dagliga 
anteckningar i kassaboken. På natten den 1 
augusti 1720 tillkallade hon sin själasörjare, 
mottog nattvarden och avsomnade på mor-
gonen kl 10.

Sopia-Lovisas kassabok. 
Foto Stefan Flöög, Blekinge museum.



56

Stephanie Lind
Föddes i Odessa, Ryssland 1882, dotter 
till en kommendörkapten i ryska flottan 
och en fransyska.  I Amerika träffade 
hon sin blivande man, den världsbe-
römde scenartisten John Lind. Paret 
gifte sig 1910. I början av 1920-talet 
drog sig John Lind tillbaka från artist-
världen och paret bosatte sig i hans 
födelsestad Karlskrona.

Det är inte bara tiden som skiljer bilderna 
åt –  det är två världar. Den ena bilden är 
en mörkhårig mycket vacker ung flicka 
som småpratande och skrattande flanerar 
med sina vänner längs en strandpromenad 
i Odessa. Flickorna bär små ljusa parasoller 
med spetsbroderier, klänningarna är sydda av 
modehusen i Paris – deras konversation väx-
lar ledigt och otvunget mellan ryska, franska 
och tyska. Året är 1896 och den fem-nåriga 
Stephanie håller i sin hand poesidagboken 
där väninnan Eugenie just skrivit en liten 

dikt. Livet ligger framför henne och intet 
moln syns på den azurblå himmeln över 
Svarta Havet. Den andra bilden är en vit-
hårig liten dam med pigga plirande ögon. 
Det är sent 1960-tal och platsen ett litet 
rött hus på Sparrensgatan 10 i Karlskrona. 
Den snart 90-åriga damen är Stephanie och 
hon har bott i det här i huset i snart femtio 
år – de senaste trettio åren ensam som änka 
efter artisten John Lind. Hon för ett stilla 
och tillbakadraget liv men följer gärna med i 
de nyheter som sänds i radio eller television. 
Den moderna tiden har kommit även hit till 
den lilla staden Karlskrona. Genom fönstren 
har hon sett hur grävskoporna slukat hus ef-
ter hus – ja, faktiskt hela grannkvarteret för-
svann och ersattes med nya sterila husfasader. 
Det är snart bara hennes eget hus som ligger 
kvar som en liten ö i allt det moderna som 
tränger sig på. Någon gång ibland ger hon 
sig ut för att handla eller gå bankärenden. 
Högtidsstunderna är när någon av hennes få 
vänner följer henne till auktionskammaren 
och hon kan vara med i budgivningen på 
någon tingest som fångat hennes intresse.
 Alltnog, vad ligger då förutom tiden emellan 
strandpromenaden i Odessa och Sparrensgatan 
i Karlskrona? 
 Där ligger rysk revolution och två världs-
krig som ledsagat Stephanie från flicka till 
ung dam, till fru och sedan till åldrande änka. 
Där ligger hennes ungdomsår som förde 
henne från Odessa till Dresden, Berlin, Pa-
ris, London och New York. Där finns mötet 
med den blivande maken John, giftermålet i 
Amerika 1910, och sedan resorna med ho-
nom till scenerna över hela världen till San 
Francisco, Havanna, Montreal, Johannisburg 
i Sydafrika eller Rio de Janeiro i Sydamerika. 
Personliga möten med världsartister som 
Anna Pavlova, Sarah Bernardt och Enrico 
Caruso. Charlie Chaplin lärde hon känna, 
fast det var innan han började vid filmen.   
 Det var kärleken till maken John som 
förde Stephanie till hans födelsestad Karls-
krona. Även om hon nog aldrig såg saken på 
det viset så var hon faktiskt flykting. För sin 
födelsestad Odessa kunde hon som vuxen 
aldrig återse, det Berlin och Dresden som 
hon en gång lärt känna, det fanns sedan länge 
inte mer. Ja, egentligen så hade den tid och 
den värld som varit Stephanies försvunnit 
och endast blivit åtkomlig i hennes egna 
minnen.

Foto: Blekinge museums arkiv.
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Stephanies poesibok från 1898. Privat ägo.
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Vad är hemma?!
Äntligen hemma ! Vem är hemma? Är alla inflyttade hemma i Karlskrona? 
Är det bra att känna sig hemma?
 

Hemma kan stå för trygghet och hemkänsla. 
Hemma kan också uppfattas kvävande och 
begränsande. Hemlängtan – är det en be-
haglig känsla? Om man inte kan åka hem 
är det kanske en negativ känsla.
 Man kan ha olika hemma; Ett hemma 
som man kanske längtar till i ett helt annat 
land – och ett annat hemma som man skapar 
där man bor…på obestämd tid. 

 Eleverna i år 4 på Sunnadalsskolan i Karls-
krona har fått fundera på dessa frågor. Många 
har egna erfarenheter av att flytta och byta 
miljö. Hur har det påverkat dem? Vad tycker 
de är hemma?
 Tillsammans med konstpedagog Görel 
Törnblom och sin lärare Britt Gars försökte 
klassen att gestalta sin bild av hemma; med 
teckningar, foton och installationer.
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År 4, Sunnadalsskolan. Foto Görel Törnblom, BLM.
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Studiehandledning

Frågor
a) Hur ser våra informanter 
  (de inflyttade) på sin
  nationella identitet?

b) Hur upplevde de mötet 
  med karlskroniterna?

c) Kan man vara karlskronit 
    utan att känna sig som svensk?

d) Vilka orsaker har fått dem 
  att flytta till Karlskrona? 
  Skiljer sig dessa från de 
  orsaker man kan se  hos 
  våra historiska personer?

Identitet
Diskutera:

• Vilka identiteter har du? Vem ger 
dig den identiteten? Du själv eller 
någon annan?

• Får man olika identiteter man tar 
fram när man möter olika män-
niskor?

• Vilken identitet har du så fall när 
du möter mormor, en klasskamrat, 
en sölvesborgare, en stockholmare, 
en ryss, en amerikan, en punkare, 
en marsian?

• Vad menas med etnisk identitet? 
Kulturell identitet? Regional iden-
titet? Nationell identitet? Religiös 
identitet? Sexuell identitet? Finns 
det ytterligare olika identiteter?

Integration
Diskutera:

• Vad kan underlätta integrationen 
av inflyttade?

• Vad har språket/dialekten för be-
tydelse för integrationen?

• När blir man karlskronit? Ble-
king? Svensk?

Historieskrivning

Diskutera:
• Vem skriver vår gemensamma 

historia?

• Varför är det viktigt med vem som 
skriver vår historia?

• Vad kan du göra för att påverka 
historieskrivningen?

Var med och skriv historia!
a)  Reflektera själv över de 
  frågor etnologen Lina Olsson 
  ställde till våra inflyttade. 
  Vad skulle du svara? 

b) Använd frågeformuläret 
  för att  intervjua släktingar och 
  klasskamrater/vänner. Använd 
  kamera för att dokumentera 
  mötet. Tag gärna bilder av 
  hemmet, familjen och 
  andra platser som har 
  betydelse för berättelsen. 
  Ni som är födda och uppvuxna 
  i Karlskrona kan välja bort 
  vissa frågor.

Tänk på att resultatet är en bild av hur 
det ser ut i Karlskrona idag. Materialet du 
får fram är viktigt för att man skall förstå 
dagens samhälle i framtiden. Det material 
vi sparar idag blir den berättelse vi berättar 
imorgon. Var med och skriv historia. Vi 
på Blekinge museum tittar gärna på ditt 
material och ser hur det bäst kan sparas åt 
framtiden.
 Materialet som Lina Olsson tagit fram 
är omfattande och här i skriften finner 
du bara en liten del av svaren. Resten av 
materialet får du se om du besöker vårt 
faktarum.
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Tredje generationen
Är du äkta ”karlskronit”? Rita upp din 
släkt två generationer bakåt, d.v.s. med 
farmor och farfar samt mormor och mor-
far. Är alla födda på samma plats? Använd 
gärna kartor för att markera dina släkting-
ars födelseorter på. Jämför med vänner i 
din omgivning. Vad säger resultatet om 
människors rörlighet och bilden av vår 
historia?

Nyfiken på din egen släkts historia? 
Börja med att intervjua äldre släktingar. 
Anmäl dig sedan till en studiecirkel. Släkt-
forskning finns kanske som kurs på skolan 
där du går? Här får du hjälp att komma 
vidare. När du har kommit igång kan 
man gå med i en släktforskarförening som 
hjälper dig med vidare kontakter. Släkt-
forskarna är de flitigaste användarna av 
Internet vilket kommer att underlätta ditt 
arbete.

Stadsvandring
Gör en stadsvandring och studera de sta-
tyer som finns runt staden, på Stortorget, 
Fisktorget Kungsbron, Hoglands park 
m.fl. ställen. Det berättar om sin tids syn 
på historia och på karlskroniten. Hur 
skulle ni göra om ni fick möjlighet att sätta 
upp en staty. Hur skulle den se ut och var 
skulle den stå?
Värderingsövningar

Lägg tre skyltar på golvet: Ja, Nej och 
Kanske. Be eleverna ta ställning till det du 
säger genom att ställa sig där de känner sig 
mest hemma. Börja gärna med påståenden 
som är lättare att ta ställning till, t.ex. jag 
tycker kaffe är godare än te.

Gör påståenden som: 

Jag känner mig som karlskronit.

Man måste känna sig som svensk 
för att vara karlskronit.

Man måste ha bott i Karlskrona i 
tre generationer för att få kalla sig 
karlskronit. 

Be eleverna argumentera för sin åsikt. Om 
man då känner att man vill byta plats kan 
man göra det.

Fundera över följande:
Varför har vi gjort skriften/utställningen?

Vad vill vi visa?

Hur lyckas vi?
Är det någon del av skriften/utställningen 
som är speciellt intressant/tänkvärd?

Är det något du saknar/tycker är mindre 
bra?

Vad har du lärt dig?
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