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Ingemar Atterman 
10.6 1906 - 24.3 1993 

Ingemar Atterman, landsantikvarien, forska- här hans erfarenheter som avdelningsredak- 
ren och vännen tillägnas denna årgång av Ble- tör vid AB Nordiska uppslagsböcker, 1943- 
kingeboken. 48, en viss roll. Ingemar Atterman var en god 

I tjugo år var han årsbokens redaktör, han stilist, och noggrann. Som vetenskapsman var 
förde den framåt till att bli mer än en hem- Ingemar Atterman en mångsidig arkeolog 
bygdsbok av lokalt intresse. Kanske spelade med tio års tjänstgöring vid riksantikvarie- 



ämbetet, dar han bland annat arbetade med 
fornminnesinventeringen. Under Balticums 
korta frihetstid deltog han 1932 i den svenska 
expeditionen till Ostpreussen, vid utgräv- 
ningen av en svensk vikingatidsbosattning 
utanför Königsberg. Som många av årsbo- 
kens läsare kunnat konstatera behöll Ingemar 
Atterman ett stort intresse för just vikingatid. 
Aven efter pensioneringen skrev han upp- 
slagsrika artiklar i årsboken, dar Blekinge sat- 
tes in i ett östersjösammanhang. 

Några år vid Varmlands museum och 
Medelpads fornminnesförening gav museier- 
farenhet. Den kom val till pass då han 1953 
blev landsantikvarie i Blekinge, på museet i 
Nordenskiöldska gården. Med viss välvilja 
kunde Blekinge Museum den gången beteck- 
nas som en idyllisk institution: landsantikva- 
rien, en vaktmästare och en arkivarbetare var 
hela personalen. Arendehanteringen var en 
bråkdel av vad den ar idag. Idyll, javisst, men 
en idyll dar det inom museets trånga murar 
var baddat för stagnation. Redan från första 
början arbetade Ingemar Atterman därför 
målmedvetet för "Det Nya Museet". Olika 
alternativ dyker upp i blickfaltet. Det Wacht- 
meisterska stadspalatset, Grevagården, blir 
det stora lyftet - en på många sätt spännande 
gård, dar den blekingska kustkulturen får en 
framträdande roll. 

Kustens näringar var på 1950-talet stadda i 
förändring, en genomgripande process. Inge- 
mar Atterman tog nu initiativ till Blekinge 
museums kustkulturundersökning. Den kom 
att prägla museets verksamhet i många år och 
uppföljningar görs an idag. Han väljer goda 
medarbetare, Nils J Nilsson, Jonas Frykman 

och Nils Nilsson. Det ar en pionjärtid. På 
andra sidan Östersjön finns Wolfgang Ru- 
dolph till hands. Ingemar Atterman såg att 
blekingen var en sjöfarare och han byggde 
upp en komparativ samling, framför allt av 
fångstredskap för ål. Såväl föremålsinsamling 
som det omfattande uppteckningsarbetet, ett 
30-tal arkivkapslar, strävade mot det nya 
länsmuseet. I summeringen av Ingemar At- 
termans garning som forskare och museichef 
måste två ord finnas med: förtänksamhet och 
noggrannhet. 

Det blev honom inte fömnnat att själv full- 
följa sina intentioner kring inredningen av 
det nya länsmuseet, pensioneringen kom 
emellan. Men helt visst märks tankegångarna, 
sådana de kommit till uttryck i Ingemar At- 
termans välformulerade förarbeten. 

Alldeles innan pensioneringen återupptog 
Ingemar Atterman ett forskningsfalt, som le- 
gat i träda i många år: sasongfiskelagren utef- 
ter blekingekusten. Och nu ber vi om lov att 
få vara litet personliga. Utgrävningarna på 
Pilkaholmen blev överraskande spännande, 
se bara redogörelserna i Blekingeboken. Un- 
dersökningen kom att ge inspiration till den 
forskning i Östra skärgårdens vikingatida 
och medeltida historia som Blekinge läns 
museum bedriver idag, fast det anade vi för- 
stås inte då. Den stramhet - som egentligen 
var blyghet - som lat sig markas hos tjanste- 
mannen Ingemar Atterman var vid pilka- 
holmsundersökningen som bortblåst. Kval- 
larna på Saltarna förgylldes av bordssamtal 
över en sup och en sillbit. Allt var som det 
skulle vara. 

Karl-Axel Björkquist och Thomas Persson 



Kulturlandskapets framväxt i Torstäva 

Katarina Olsson 

Inledning 
Alla landskap har sin historia. Människan har 
under alla tider påverkat och förändrat natu- 
ren utifrån sina behov och så småningom har 
det svenska kulturlandskapet vuxit fram. I 
dag finns nästan inga naturlandskap kvar 
utan det mesta av vår miljö har omdanats av 
människan. 

Naturliga processer som vittring, erosion 
och deposition förändrar också landskapsbil- 
den, fast i ett annat tidsperspektiv an de av 
människan framkallade förändringarna, 

Följande uppsats ar ett försök att geogra- 
fiskt beskriva hur marken använts i en liten 
del av östra Blekinge, från de första stenål- 
dersbosattningarna och fram till våra dagar. 
Området som valts ut representerar utveck- 
lingen i ett rikt jordbruksområde, dar sjalva- 
gande bönder brukat sin jord under genera- 
tioner. Det ligger i östra Blekinge och utgörs 
huvudsakligen av de inägor till Torstava 
byar, Ramdala socken, som ingick i det laga 
skiftet åren 1829-31. I dag heter hyn Torsta- 
va, men tidigare var den uppdelad i Vastra 
och Östra Torstava. Byn gränsar i söder till 
Östersjön, och marken ar till största delen 
uppodlad, se fig la, l b  och fig lob. 

Torstava tillhör den sk byabygden, dvs 
den gamla bondebygden som ar belagen un- 
der högsta kustlinjen (HK), den högsta nivå 
som havet nådde efter isavsmaltningen, ca 
66-67 m ö h har i östra Blekinge (Mattsson 
1973). Efter denna avsmältning har havsytan 
stigit och sjunkit i olika omgångar. Samtidigt 
har landet höjt sig och kustlinjen därför va- 
rierat. 

Området genomflytes av ett vattendrag, 

Brudbacken. Under århundradena har dess 
lopp förändrats genom dikningar och utrat- 
ningar. Dessutom har området kring myn- 
ningen i Östersjön ändrat utseende på grund 
av sedimentation. På ömse sidor om backen 
höjer sig terrängen, och det ar har, på höjd- 
områdena, som de första bosättningarna och 
åkrarna var lokaliserade. Har ligger också 
Torstava by idag. 

De lösa avlagringarna består till stor del av 
omlagrad moran med mycket finmaterial, dvs 
ler- och mopartiklar. Urberget går i dagen på 
några stallen och utgörs av granit. 

Den tidigaste markanvändningen 
För cirka 12 500 år sedan drog sig den senaste 
inlandsisen tillbaka från Blekinge. Klimatet 
var arktiskt och vegetationen tundraartad 
men klimatet förbättrades. De första mannis- 
korna som följde i isens spår var jagare och 
samlare. 

De första kanda boplatserna i Blekinge ar 
från äldre stenålderns slutskede, 6 000- 
5 000 f Kr (Persson 1984) och var tydligt 
knutna till gamla strandlinjer. Jakt och fiske 
dominerade vid kusten. Efterhand infördes 
jordbruk och boskapsskötsel vilka ökade i 
betydelse under yngre stenåldern (4 200 f Kr 
och framåt). 

Klimatet under den äldre stenålderns slut- 
skede och början av yngre stenåldern var 
varmt och fuktigt. Medeltemperaturen under 
juli låg 3 4  grader över dagens temperatur. 
Ek, lind, alm och ask var vanliga lövträd. 
Östersjöns (Litorinahavets) vattenyta steg på 
grund av att landisen i norr hastigt smälte av i 



"Annexer"på gard nr R9 anviindes kring sekelskifter som undantag. -Efter foto i privat ägo. 

det varma klimatet. Som högst hade vi en 
kustlinje ca 7 meter över dagens nivå. 

Åkerbruk och boskapsskötsel infördes till 
östra Blekinge 2 8 0 k 2  500 f Kr (Berglund 
1967). Detta kan man sluta sig till av bl apollen- 
fynd av spetsgroblad och korn. De första bön- 
derna praktiserade ett enkelt svedjebruk, vilket 
byggde på några års utnyttjande av den Iattod- 
lade humusen. Nar jorden var utsugen, fick 
man flytta till en ny plats och svedja nya åkrar. 
Detta "hoppande jordbruk" har vi inga påtagli- 
ga spår av i terrängen. 

Betesdjuren höll till i närheten av hyddor- 
na. Förmodligen utnyttjades Iövfoder från 
hamlade eller ringbarkade trad (Berglund och 
Gustavsson 1980). 

Adellövskogen minskade i omfattning, 
sannolikt beroende på klimatförändringar 
och kanske också på den omnämnda röj- 
ningsaktiviteten samt bete. Tallen expandera- 
de. Enligt Berglund (1967) började männis- 
kans inflytande på vegetationen att öka om- 
kring 2 000-1 700 f Kr. Betesmarker, såväl 
öppna som skogbevuxna, blev allt vanligare. 



Under stenålderns slutskede tillkom de älds- 
ta, synliga fornlämningarna i landskapet. De 
flesta finns i byabygden. 

Odlingslandskapet fortsatte att expandera 
under äldre bronsålder, fram till ca 1 000 f Kr. 
Spår efter denna kolonisering finns i form av 
gravanläggningar i ett tydligt karnområde i 
Ramdala och Jämjö socknar (Persson 1984). 
Jamjö socken gränsar till Ramdala i öster. 
Gravarna ligger i små grupper eller en och en, 
vilket kan tyda på att landskapet var glest 
befolkat. Jordbruket krävde stora arealer och 
bebyggelsen bestod säkert av spridda ensam- 
gårdar. Boskapen var viktig för ekonomin. I 
Förkärla, ca två mil väster om Torstäva, be- 
skrivs utvecklingen under den äldre bronsål- 
dern som "ett skede med stark inre expan- 
sion" (Persson och Björkquist 1990). 

I det aktuella området finns lämningar från 
äldre bronsålder fram till äldre järnålder. 
Yngre lämningar låg ofta på moränmark och 
är "bortodlade". Efter skiftesreformerna togs 
nämligen mycket ny åkermark i anspråk och 
fornlämningarna rensades bort. 

I början av jarnåldern (ca 500 f Kr) ökade 
björken på bekostnad av ädellövskogen. Det- 
ta kan ha orsakats av en förändring mot ett 
svalare och fuktigare klimat. Det kan också 
ha berott på att de kulturpåverkade markerna 
ökade i omfattning, främst genom betning. 
Dessa vegetationsförändringar fortsatte un- 
der jarnåldern. Vi fick mera öppna skogar 
med björk och ek samt gräs- och ljunghedar 
(Berglund 1967). 

Landskapets kolonisering fortsatte under 
mellersta delen av järnåldern (Kr f - 500 e Kr). 
I Istaby på Listerlandet har man konstaterat 
att det "hoppande jordbruket" praktiserades 
ännu vid Kristi födelse (Persson 1984). I övri- 
ga Blekinge var förhållandena förmodligen 
likartade och bebyggelsen dominerades fort- 
farande av ensamgårdar. 

Den yngre jarnåldern karaktäriserades av 

en begynnande centralmakt och därmed ock- 
så av en fastare organisation. Gårdarna i 
karnbygderna gick samman till byar (Persson 
1984). Samtidigt reglerades in- och utägor. På 
inägorna fanns åker och ängsmark som bön- 
derna brukade enskilt, medan utägorna an- 
vändes gemensamt för t ex bete och vedsam- 
lande. 

De av människan nyttjade markerna öka- 
de. Enligt Berglund (1967) var Blekinge ett 
skogslandskap fram till vikingatid, därefter 
ett hedlandskap. Sjöbeck (1964) antyder nå- 
got liknande, nämligen "att vi ha mycket 
överskattat närvaron av orörd natur vid tiden 
för bysamhällets uppkomst vid slutet av 
forntiden". 

En ny typ av kulturlandskap växte således 
fram. Bybildningen påskyndades genom för- 
bättringar av jordbmksmetoderna, t ex bör- 
jade man att regelbundet gödsla sina inägor. 
Genom landhöjningen utökades den odlings- 
bara arealen men Torstäva byars inägor be- 
stod under "dansktiden" till stor del av kärr- 
områden (Björnsson 1946). I storskiftes- 
handlingarna från 1759 beskrivs stora delar 
av ängsmarken som fuktiga. 

Angen 
Vår tids täta lövskogar existerade inte i d" 
gamla bondesamhället. En stor del av hon- 
dens arbetstid gick åt till att vårda och utnytt- 
ja sina "lundar", "buske engar", eller vad man 
nu kallade den tidens lövskog. Sjöbeck (1974) 
menar, att byväsendet, från omkring år 1000 
och fram till 1700-talet på många håll bidrog 
till att öka lövbeståndens omfattning. Träden 
var nödvändiga för att ängsvallen skulle hålla 
sig frisk. 

Angen var en förutsättning för åkern. Den 
försåg djuren med såväl bete som vinterfoder, 
och gödseln användes på åkern för att för- 
hindra utsugning av jorden. Enligt Sjöbeck 
(1966) var lövängens flora variationsrik med 



många arter av lövträd och en kombination 
av gräs och örter som gav ett mycket nyttigt 
hö. 

Ängens "hållbarhet" förklaras genom dess 
variation av öppna och trädbevuxna ytor. 
Traden tog upp näring från större jorddjup 
och gödde så småningom grässvålen med 
vissna löv. Traden skuggade delar av marken 
och skapade därigenom ett gynnsamt mikro- 
klimat för gräs och örter. Risken för uttork- 
ning minskade. 

Genom att man hela tiden "tärde på ängens 
kapital" och tog ut mera näring an som till- 
fördes via gödsel blev avkastningen allt sam- 
re. Bonden lade då ofta ängen i träda. På 
mosslupna hårdvallsangar spred man aska 
(Aronsson 1979). O m  produktionen ändå 
inte ökade, överförde man ängen till betes- 
mark. 

Det gamla bondesamhallet var knappast i ba- 
lans med naturen. När behovet av spannmål 
ökade, tog man upp ny åker i den gamla angs- 
marken. Detta medförde, att man inte kunde 
försörja lika många kreatur. Mängden gödsel 
minskade. Skördarna minskade och nya ängs- 
och betesmarker odlades upp. Denna onda cir- 
k l  kunde brytas först i slutet av 1700-taiet och 
u d e r  1800-talet nar nya jordb~ksmetoder in- 
&jrdes. Vallväxter och så småningom konst- 
gödning fick stor betydelse. 

Ängarna kan indelas i sidvalls- och hård- 
vallsangar (Aronsson 1979). I sidvallsangen 
ar vattnet rörligt och grundvattennivån hög 
vilket leder till att vallen blir naturligt och 
effektivt mineralgödslad. Bland sidvallsangar 
återfinns karr, mader och översilningsmar- 
ker. De utgör förmodligen våra äldsta angar 
som göddes varje år genom vårflod och hög- 
vatten på hösten. Trad- och buskskiktet var 
glest och faltskiktet rikligt utvecklat. Marker- 
na var förmodligen mycket eftersökta. 

Hårdvallsangen med gräs och buskar upp- 
kommer genom röjning och svedjning på 

torrare marker. Områdena hagnades in och 
det ar dessa angar som ibland kallas för Iöv- 
angar. Denna angstyp krävde en stor arbets- 
insats från bonden, bl a krävde den gödning. 

I Torstava fanns både sidvalls- och hård- 
vallsangar. På den fuktiga hårdvallen växte 
bl a surskog enligt storskiftesprotokollet 
(1759). Enligt Emanuelsson och Bergendorff 
(1983) var surskog samma sak som skottskog, 
dvs regelbundet nerskurna, flerstammiga och 
lågväxta buskar och trad. Ofta fanns har 
dessutom enstaka höga och flerstammiga 
trad. Från denna surskog fick man huvudsak- 
ligen hö, ved och virke till stängsel. 

Angen försvann som funktionellt mark- 
slag i slutet av 1800-talet nar man började 
med vallodling för att sörja för djurens vin- 
terfoder. 

Kartläggning 
Gustav I I  Adolf lade grunden till lantmate- 
riet år 1628 genom att uppdra åt Anders Bure 
att kartlägga Sverige. Lantmäteriet skulle ar- 
beta med två typer av kartläggning, nämligen 
geografisk och geometrisk. Den senare typen 
bestod huvudsakligen av storskaliga kartor. 

I början av 1700-talet förfinades karttekni- 
ken och den vanligaste kartskalan var 1:4 000 
(Sporrong 1984). Genom dessa storskaliga 
kartor kan vi följa kulturlandskapets utveck- 
ling fram till våra dagar nar de moderna eko- 
nomiska kartorna avlöst de gamla handritade 
skifteskartorna. 

De kartor som studerats över Torstava ar: 
I .  "Charta öfwer all åker och äng til Tov- 

stafwa och Gängletorp 17J9U Denna kar- 
ta upprättades vid storskiftesreformen i 
skala 1:4 000. Kvaliteten ar dålig. I vissa 
fall går det inte att tolka informationen. 

2. "Charta öfwer inegorna til No 92 uti 
Wastra Torrstafwa 176s". Skala 1:4 000. 

3. "Charta öfwer utmarken till Östra och 



Fig la .  Topografisk karta över studieområdet med omgivningar. Kartan ur sekretess- 
synpunkt pdkänd för spridning den 5 juli 1993. 

Wastra Torrstawa samt Gängletorps byar 
1775-1781 ". Skala 1:4 000. Storskiftes- 
karta. 

4. "Charta öfver inagorne till N. 87, 88 och 
89 i Östra samt hela Wästra Torstäfa by. 
1816-1817". Skala 1:2 000. Gatumarken 
ar också med. Det saknas förklarande text 
till denna karta. Det ar därför okant var- 
för den upprättades, Det kan ha varit för 
att förbereda ett enskifte. 

5. "Charta öfver inagorne till N. 85 och 86 i 
Ostra Torstafwa samt inägor och gatu- 
mark till Gengletorps by. 1823". Skala: 
1:2 000. Detta ar en enskifteskarta. Lik- 
heten med föregående karta ar slående. 

6. "Karta öfver Torstafva byar", skala 
1:4 000, författad vid laga skifte 1829. 

7. "Förslag till afdikning af vattenskadade 
marker tillhörande Norra och Södra 
Ramdala, Saby, Gengletorps och Torstaf- 
va byar uti Ramdala socken 1900-1901". 

8. Den äldre samt den moderna ekonomiska 
kartan. 

Agofördelning och landskapsbild före 
storskiftet 
Bebyggelsen i Torstava byar låg på gränsen 
mellan inägor och utmark. Närmast gårdarna 
låg åkergardena, ängen något längre därifrån, 



Fig lb .  Flygbild övcr nrudirområder med omgivningar. Godkänd för spridning den 28 juli 
1993. -Foto:  Lantmäteriverket. 

jfr fig 2, fig 3 och fig 10a. Byns utmarker läg 
vid havet. Varje hemman hade en eller flera 
tegar i äker och äng (tegskifte). Utmarken var 
oskiftad och gemensam egendom. Den an- 
vändes t ex för bete och dar hämtade man 
virke och bränsle. Betningen förvandlade 
ofta dessa utmarker till kala hedområden el- 
ler hagmarker med björk (Berglund 1964). 

Av storskifteshandlingarna framgär, att 
Torstäva bestod av tvi  byar, Västra och Ost- 
ra Torstäva. Den västra byn hade tvi äkergär- 
den och den östra två, där det minsta inte 
verkade vara fardigstängslat enligt storskif- 
teskanan. Ängen mötte äkergärdena i norr 
och i öster. 

Varje hemman hade dessutom ett stycke 
egen mark nära byn, inte alltid i direkt anslut- 
ning till byggnaderna. Dessa ägor var inhäg- 
nade och benämndes täppor, se fig 3. De kun- 
de bestä av bäde åker och ängsmark. Camp- 
bel1 (1928) nämner, att i Skäne hade man före 
skiftena sk tofter "i beständigt hägn för ärligt, 
enskilt bruk", vilket förmodligen motsvarar 
tapporna i Torstäva. Detta system visar an- 
tagligen det äldsta bruket av jorden. Storle- 
ken på tapporna varierade mycket mellan 
gärdarna. I direkt anslutning till respektive 
gärd läg frukt- och kälhagar. 

Tegskiftet innebar en väldig ägosplittring 
men fungerade så länge bönderna brukade 



jorden på ett samordnat satt. Det ansågs dock 
svårt att höja produktioiien och rationalisera 
driften. Hannerberg (1955) diskuterar dock, 
om tegskiftet verkligen innebar så många ola- 
genheter för bönderna. Han menar, att de lång- 
sträckta tegarna var andanialsenliga. De var till- 
räckligt stora som brukningsytor och kunde 
oftast nås via gardesvagar (åkerrenar). Man 
kunde alltså bruka sin mark individuellt och 
behövde inte göra det samfällt, menar han. 

Det s k oregelbundna skiftet var det vanli- 
gaste i Blekinge (Björnsson 1946). Tegarna i 
åkern var oregelbundet anordnade, som om 
fördelningen var åstadkommen genom lott- 
kastning. Oljersjö by, som gränsar till Tor- 
stava i väster, var skiftad på detta satt. Av 
storskifteshandlingarna över Torstäva fram- 
går inte, hur marken tidigare var skiftad. De 
enskilda åkertegarna ar i allmänhet inte utri- 
tade och det ar inte angivet vem som äger vad. 
Inägorna var hägnade för att skydda mot be- 
tande djur. Hägnaderna dominerade i hög 
grad landskapsbilden, se fig 10a. 

Gärdesgårdarna bestod ofta av flätade en- 
störar och stakar (Cronholm 1750-57). Sten- 
murar var ovanliga utom hos "någon stånds- 
person (som) har lantegendom dar man får se 
kostliga av sprängd och annan 
sten" (Cronholm 1750-57). 

Byordningarna angav hur byns gemen- 
samma aktiviteter skulle organiseras. Varje 
bonde skötte sina egna tegar, men eftersom 
dessa var små och spridda så måste arbetet 
skötas gemensamt. Byamannen bestämde t ex 
nar man skulle så och skörda och nar man 
skulle arbeta med hagnaderna. Gödsling, dik- 
ning och underhåll av vägar var också ett 
samfallt arbete. 

I de svenska jordeböckerna fick varje hem- 
man ett jordeboksnummer. På varje hemman 
kunde det finnas en eller flera brukare med 
var sin brukningsdel. Deras jordinnehav var 
inte satt i mantal. Björnsson (1946) ansåg att 

man nog inte hade gemensamt hushåll, och 
att t ex inte skörden delades, utan att var och 
en brukade och skördade sin egen åker och 
äng. Detta framgår i Torstava vid tiden för 
storskiftet. Flera av hemmanen hade flera 
ägare (se tabell 1). På ett av dem, nr 91, fanns 
två inhus och två frukt- och kålhagar, vilket 
visar, att man hade skilda hushåll. Man ser 
spår efter det gamla tegskiftet på storskiftes- 
kartan (jfr fig 2). I åkergardena ligger en del 
av marken i träda och ar då taxerad som äng. 
Många av åkertegarna framträder som Iång- 
smala "utväxter" in i ängsmarken, så att en 
sicksackformig avgränsning bildas. Detta gör 
att man kan rekonstruera åkrarna. Flera av 
dem var endast 2-3 meter breda och 50-100 
meter långa. Tegarna var lokaliserade i mar- 
kens lutningsriktning för att ytvattnet skulle 
kunna dräneras bort via plogfårorna. Enligt 
Cronholm (1750-57) var det sällan man dika- 
de eller gropade sin åker och äng. 

Odlingsvaxter och husdjur i slutet av 
1600-talet 
Björnsson (1946) studerade graden av upp- 
odling inom olika delar av Blekinge. Han 
grundade sig på mängden utsade enligt 1671 
års jordrevningsprotokoll och utsädet 1685. 
Den största utsadesmangden per kvadratki- 
lometer användes på Ramdalaslatten (från 
Augerum väster om Torstäva t o m Jämjö): 
17 tunnor. Slatten hade stora brukningsdelar 
och glesa byar och var Blekinges starkast 
uppodlade område. Björnsson gjorde aven en 
studie över gårdarnas storlek, baserad på 
1685 års jordebok. Inom Jamjö var 50 % av 
gårdarna större an 2/3 mantal, vilket visar att 
det var ett bra jordbruksområde eftersom så- 
dana karaktäriserades av stora brukningsde- 
lar. Detta avspeglar sig också i antalet åboar 
per mantal, vilket 1685, frälse frånräknat, var 
2.2 i studieområdet medan det kunde vara 
mera an 5 i delar av skogsbygden. 



Blekinge var ett ensadeslandskap, dvs tra- 
da förekom i allmänhet inte. Tvåsade tycks 
ha förekommit i en del byar på Ramdalaslät- 
ten (Björnsson 1946), vilket troligen övergick 
i tresade i början av 1700-talet. 

De viktigaste grödorna var korn och råg, 
alltså brödsäd. Rågen vann i Sverige alltmer 
terräng från slutet av 1500-talet och passera- 
de förmodligen kornet i början av 1800-talet 
(Björnsson 1946). Proportionen råg/korn i 
kronotiondet 1691 var i Ramdala 26 1/3 råg 
på 55 1/2 korn. Råg odlades på de lättare 
jordarna. Under normala år räckte förmodli- 
gen skörden till för husbehov i Torstava. Un- 
der goda år fanns säkert lite till avsalu. 

Havre odlades i mindre utsträckning men 
knappast till den egna boskapen eftersom 
man hade tillräckligt med goda betesmarker 
och angar, utan säkert pga att "gasterihavre" 
ingick i den årliga rantan för samtliga socknar 
langs huvudlandsvagen genom Blekinge 
(1660 års jordebok). Ramdala låg langs vägen. 
Vid slutet av 1600-talet var Ramdala ett av de 
få stallen i Blekinge, dar havre odlades i nå- 
gon större omfattning. 

Boskapsskötseln förlorade förmodligen i 
betydelse i slutet av 1600-talet. Under dansk 
tid däremot hade hamnarna varit öppna, och 
handel bedrivits med djur, smör, hudar m m. 
Under 1500-talet var getaveln stor. I Ramdala 
ingick kid i prästens lön men redan före 1569 
hade man i flera skånska socknar förbjudit 
getter pga deras intensiva betande (Sjöbeck 
1974). Myrdal och Söderberg (1991) nämner, 
att getter saknades helt i de svenska slattbyg- 
derna men förekom t ex i sydsvenska skogs- 
områden. 

Svinavel betraktades som en betydande in- 
komstkälla (Björnsson 1946). Svinen fick 
ströva fritt omkring så länge det var otjalat i 
marken. De försåg sig själva med mat, t ex 
frön, örter, gräs och insekter. Ek- och bok- 
skogar var också viktiga betesmarker, efter- 

som svin tycker om ollon. Vidare åt grisarna 
köksavfall. De var små och växte långsamt, 
jämfört med dagens svin. I Västra Torstava 
var marken sydväst om vägen och ner till 
havet avsatt till bl a "svinevall" enligt stor- 
skifteskartan över utmarken. 

Höns och gass var också vanliga husdjur. 
Hasten dominerade som dragare i västra Ble- 
kinge medan oxen ökade i betydelse ju längre 
åt öster man kom. 

Åkerbruk och boskapsskötsel komplette- 
rade varandra under 1600-talet. Mängden 
djur var beroende av ängens och betesmar- 
kernas omfattning. I Torstava var man lyck- 
ligt lottad. Förutom angar och utmark på 
fastlandet fanns det aven flera öar med bra 
bete och slåttermarker. I en förteckning från 
1707 över icke skattlagda öar, citerad av 
Berglund (1964), står t ex om Ramsholmarna 
som tillhör Torstava, att "Den ene nu god 
holme som ar myckit sidlänt och slatt". De 
andra två öarna beskrivs som "något höglan- 
te samt myckit skarf och bargige, den hoos 
ljtet bewuxne af Törn-, Een- och Hagentorns 
Buschagie". I förteckningen står, att öarna kun- 
de föda sex hastar över sommaren. Kalvhol- 
men, en annan ö som tillhörde Torstava by, 
beskrivs som en ö, Iamplig att antingen skörda 
hö på eller att använda som betesholme. 

1700-talets odlingsvaxter och husdjur 
Nar Cronholm (1750-57) reste genom byg- 
den observerade han att man på "båda sidor 
om landsvägen (vägen som löpte langs Tor- 
stavas norra grans) hade brutit upp ny jord, 
som ses av trästubbarna överallt i åkrarna". 
Åkermarken expanderade alltså på ängens 
bekostnad. Vid 1700-talets slut och 1800-ta- 
lets början var bristen på gödsel svår och 
Kammade mera nyodling (Bringéus 1963). 

Vid slutet av 1700-talet odlade man unge- 
far samma grödor som hundra år tidigare. 
Brödsadesodlingen av korn och råg domine- 



Fig 2. Markanvändningen i studieområdet vid tiden för storskiftet. Inägorna är karterade 
med utgångspunkt frin storskifteskartan 1759 medan några av torpen i utmarken är inlagda 
efter kartan över storskiftet av utmarken 1775-1781. Byggnaderna väster om Brudhäcken 
tillhör Västra Torstäva. I öster ligger Ostra Tarstäva (förutom nr 85 och 86). Bokstäverna, 
som är infällda i äneen hänför sie till de olika klasser som omnämns i avsnittet "Storskiftet". " 
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rade åkerbruket (Björnsson 1946). Havreod- 
lingen var fortfarande av betydelse. Humle- 
odlingen ökade starkt i hela länet under 1700- 
talet. Då fick också fruktodlingen faste. Aven 
vit- och huvudkål odlades, och det var vanligt 
att man åkte till staden och sålde överskottet. 

Det är svårt att hitta tillförlitliga skörde- 
uppgifter från den har tiden. Björnsson 

(1946) redovisar dock siffror från 1761 års 
skörd i en av Torstävas grannbyar i öster, 
Sähy, i Ramdala socken. 19 brukare på 7 116 
mantal skördade lin, bönor, ärtor, råg och 
korn. Höskörden var så riklig att man kunde 
sälja en del. 

Inom boskapsskötseln hade inte situatio- 
nen förändrats nämnvärt jämfört med 1600- 



A Y C ~  idag bctas byns utmarkrr, nien i mindre utsträckning. I bakgrniiden Kalvholmen, där 
man på 1700-talet skördade hö. Numera är ön nästan helt överväxt med slån. - Foto: Stefan 
Milton 1993. 

talet. Man hade ofta brist på vinterfoder, men 
man behövde sina djur för att kunna göda 
sina åkrar. Enligt Cronholm (1750-57) öka- 
de vargen dramatiskt i början av 1700-talet i 
Blekinge och darmed minskade mängden bo- 
skap, dels för att djuren blev rivna av vargar, 
dels för att man inte kunde ha sina djur ute på 
bete utan att vaktadem. "Nar man ökat åkern 
och minskat ängen samt boskapen, blir säden 
så mycket tunnare". 

I slutet av 17- och början av 1800-talet 
skedde stora förändringar inom jordbruket. 
De mest påtagliga var skiftesreformerna som 
medförde att bönderna fick sin jord samlad i 
större, mera sammanhängande ytor. Det var 
en förutsättning för att jordbruket skulle 

kunna effektiviseras, en nödvändighet för att 
försörja den snabbt vaxande befolkningen i 
landet. 

Båtsmanstorpen 
I Torstava byar fanns flera båtsmanstorp. 
Båtsmanshållet härstammar från tidigt 1600- 
tal nar staten skapade en organisation med 
fast bemanning. Vid denna tid tillhörde Bie- 
kinge Danmark, men under Karl XI:s tid 
drogs landskapet in i organisationen. När 
Karlskrona anlades i slutet av 1600-talet be- 
hövdes många båtsman som med kort varsel 
kunde inställa sig till tjänstgöring i staden. Då 
skapades det s k "ständiga båtsmanshållet", 
vilket innebar att bönderna åtog sig att hålla 



Fig 3.  Östra och Västra Torstäva 1759 med inhägnade åkergärden och tippar. Gårdarnas 
jordcboksnummer är inlagda. Båtsmanstorpen i utmarken ar inte karterade. 
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ett visst antal båtsman. Yrket gick ofta i arv 
från far till son. 

Enligt en kunglig förordning 1685 skulle 
varje helt hemman utrusta en båtsman. Ett helt 
hemman var en gård som hade åker till 12 tun- 
nors utsade. Så stora gårdar var ovanliga, så 
flera gårdar kunde slås samman till en rote, som 
gemensamt höll båtsmannen med uniform, lön 
och torp. Bönderna i bla Blekinge fick viss 

ersättning från staten för detta, och kunde dar- 
med hålla flera båtsman för Karlskronas rak- 
ning. I Torstäva var nästan alla hemman ålagda 
att hålla var sitt båtsmanstorp vid tiden för laga 
skifte. Vid storskiftet fanns det flest båtsmans- 
hus i V Torstava, i den östra byn endast ett. 
Torpen låg i byarnas utmarker, i V Torstava 
väster om vägen och i O Torstava söder om 
vägen (se fig 2, fig 6 och fig 7). 



Husen var små och skulle innehålla ett rum 
med spis, en förstuga och en liten kammare 
(Swahn 1981). Dessutom skulle det f' innas en 
ladugård med plats för ett par kor. Åkern 
som tillhörde torpet skulle vara så stor att 
båtsmansfamiljen skulle kunna odla kålrötter 
för hela årets behov. 

Under 1800-talet fick båtsmanshållet allt 
mindre betydelse. En del tjänster vakantsat- 
tes (Dunge 1982) och 1887 beslutade riksda- 
gen om en allmän vakanssättning. 

En färd genom byarna år 17J9 
Det har avsnittet ar baserat på storskiftes- 
handlingarna fr3n år 1759 och skissar hur det 
möjligen såg ut i Torstava för nastan 250 år 
sedan. 

Vi kommer åkande från Karlskrona i en 
karra, förspänd med oxar, en vacker försom- 
mardag i maj. Nar vi svängar av från landsva- 
gen mot Torstava passerar vi nastan genast 
byns gemensamma sandtag, som ligger allde- 
les invid vägen som löper i nord-sydlig rikt- 
ning ner mot byn. Kring sandtäkten ar angs- 
marken fuktig och på den "måssbundna" 
hårdvallen vaxer mest ekar och låg surskog. 
Vagen fortsätter langs gränsen mellan inagor- 
na i öster och utmarkerna i väster, se fig 2. En 
gärdesgård löper langs vägen och visar ina- 
gornas begränsning. Har, norr om byn, finns 
inga åkrar. Det ar ängen vi ser med en del ek- 
och hasselskog. I utmarksskogen skymtar en 
bergknalle, Runemo hallar. 

Den första gården som vi kommer till, nr 
96 (se fig 3), ar ett kronohemman som bmkas 
av Måns Svensson och hans son Lars Måns- 
son. Husen ligger indragna ca 100 meter från 
vägen och avgränsas från denna av ett par 
åker- och ängstappor som tillhör hemmanet. 
Tapporna ar nogsamt hägnade för att stänga ute 
bl a bökande grisar. På gårdens baksida skym- 
tar en frukt- och kålhage, ca 3 000 m2 stor. 

Färden går vidare. Väster om vägen syns 

flera stugor i skogen. Det ar byns båts- 
manstorp som har byggts har på avrösnings- 
marken. 

Vagen svänger av mor öster. Vi kör nastan 
över ett par svin som går och bökar efter 
mask på allmänningen, åker förbi ett gatehus 
som ligger på den allmänna marken och upp- 
täcker att vi nu har stängsel på ömse sidor om 
den gropiga vägen. Täpporna ligger tätt har- 
inne i byn. Per Perssons gård, nr 95, ligger på 
vår högra sida och till vänster kan vi se ut 
över ett av byns åkergarden som sträcker sig 
900 meter i nordost. Knappt 100 meter syd- 
väst om Perssons gård ligger Anders Olofs- 
sons hemman, nr 94. Härifrån ar det inte 
långt ner till havet. Vägen till byns fiskeplan 
löper förbi Olofssons frukt- och kålhage ner 
över den fuktiga strandängen, Vid högvatten 
suger det under fötterna harnere på den sum- 
piga, trädlösa stranden. 

Vi stannar till på den öppna platsen efter 
Perssons hemman. Vagen ner till fiskeplanen 
slingrar sig till höger om oss och till vänster, 
mot nordost, löper en smal vag ut till angs- 
marken. Denna vag, "fadrevet", kanaliserar 
boskapens rörelser i inagomarken. Vi sätter 
fart på våra oxar, beger oss ut på den leriga 
vägen och passerar två gårdar innan vi ar ute 
på åkergardena. Den ena ar nr 90, ett stort 
hemman som ags av handelsmannen Samuel 
Annerstedt. Han har flest byggnader i byn på 
sin tomt och stora täppor, mest åker, i direkt 
anslutning till tomten i öster. Några av hans 
mindre täppor ligger på annat håll i byn. 

Annerstedts grannar i norr, på nr 91, heter 
Elin Hinrikdotter och Jöns Olofsson. De de- 
lar på denna gård, och brukar hälften var. 
Som det ser ut av byggnaderna har de var sitt 
boningshus med tillhörande frukt- och kål- 
hagar. 

Oxarna drar mot nordost. Långsamt kom- 
mer vi högre och högre upp över havet, och 
nar vi vänder oss om har vi en strålande utsikt 



över Västra Torstava. Langs vägens norra 
sida löper ett stängsel som delar åkergardet i 
två, ett mindre i norr och ett större, syd och 
sydost därom. Jorden ar stenig och en del av 
marken ligger i träda, dels i sammanhängande 
områden, dels i enstaka, långsmala tegar. De 
ar så orienterade i sluttningen, att ytvattnet 
lätt rinner av i plogfårorna nar det regnar. 
Berget går i dagen på de högsta platserna i 
gardet. Det är vad man kallar "ofruktbara 
backar och berg samt holmar i åkrarna". 

Drygt en halv kilometer söder om oss 
slingrar sig Bmdbacken i ett delvis meand- 
rande, makligt lopp. Gardet sträcker sig dit 
ner och möter Östra Torstavas garde där, 
langs bäckfåran. 

Vi vänder tillbaka till byn och svänger efter 
Annerstedts gård mot Östra Torstäva. Olof 
Larsson på nr 93 ar ute och inspekterar sin 
stora frukt- och kålhage. Det galler att den ar 
val inhägnad, för den gränsar till byns vatt- 
ningsställe dar boskapen ofta trampar om- 
kring. 

Vi närmar oss bron över Bmdbacken. Vä- 
gen går genom "angehagar" dar marken ar 
sank, och kärrans hjul nästan fastnar i leran. 
Flera av byns täppor ligger har, omgärdade 
av stängsel. Bara en ar uppodlad, resten ligger 
som ängs- och hagmark. 

Brudbacken för med sig en del slam som 
sedimenterar vid mynningen i havet. En liten 
ö har byggts upp på detta satt och backen har 
därmed fått två armar. 

Det är en kilometer kvar till Östra Torstä- 
va. Ungefar halvvägs dit skymtar ett par hus 
en bit norr om vägen. Det ar Jon Jonssons 
lilla hemman, nr 89, som ligger för sig själv 
omgivet av täppor som tillhör bägge Torsta- 
vabyarna. Marken ar fortfarande ratt blöt, 
vägen går över sanka strandängar, men det 
börjar bli uppförsbacke och marken blir 
snart torrare. Ett litet båtsmanstorp ligger vid 
vägkanten, och strax dyker husen till hemma- 

net nr 88 i Östra Torstäva upp. Här bor Per 
Ofresson och Maths Olofsson. De har flera 
stora täppor med både åker och ängsmark i 
direkt anslutning till gården. Vi undrar, var- 
för detta hemman har så mycket "tappe- 
mark", medan t ex hemmanet nr 91 i Vastra 
Torstava, som ar lika stort, har mycket min- 
dre täppor! 

Vägen går fortfarande uppåt och nu delar 
den sig. Den högra fortsätter till grannbyn 
Gangletorp, den vänstra som vi väljer, leder 
upp till de östligaste hemmanen i byn. 

Nils Olofsson bor på nr 87. Han har inte 
en utan två frukt- och kålhagar på sin tomt. 
Vi kör upp på hans gård och viker av mot 
nordväst, ut på Östra Torstavas åkergärde. 

Först passerar vi flera täppor och kommer 
sedan ut till själva gardet, strax efter Jonssons 
hemman. Vi ar nara Brudbacken igen och kan 
inte se några åkertegar har. Marken ar ratt 
fuktig, med ängsvegetation. Nere i hagen vid 
backen betar en flock kvigor, nyligen ut- 
släppta på bete. Akermarken ligger längre 
österut, lite högre upp på sluttningen mot 
byn. 

Vi lämnar karran en stund och går ut bland 
åkertegarna. Man ser den tydliga sick-sack- 
formade avgränsningen mot ängen och att te- 
garna också här, precis som i den västra byn, 
ar orienterade i sluttningarnas längdriktning. 
I nordvästra delen av gardet går åkrarna anda 
ner till backen. Har ar det tydligen inte så 
sankt. 

Strax utanför hägnaden i öster ligger en 
nyuppbruten åker i ängsmarken. Stubbarna 
som står kvar, visar att det inte var så Iange 
sedan man röjde har. 

Tillbaka till karran och åter in i Östra 
Torstava. De sista gårdarna i byn, nr 86 och 
nr 85 som ags av Håkan Svensson och Sven 
Håkansson (kanske far och son?) ligger tätt 
intill varandra. Håkan har egentligen inga 
täppor alls, hans gård gränsar i norr till ett 



bergigt område som inte går att använda vare 
sig till åker eller äng. På sluttningen håller 
man däremot på att ta upp ett nytt åkergarde. 
Hägnaderna ar inte riktigt fardiga ännu. Gar- 
det ar förhållandevis litet. 

Storskiftet 
1700-talets ekonomiska idéer innebar bl a att 
Sverige skulle vara ett oberoende produk- 
tionsområde. Genom att samla agorna i stör- 
re sammanhängande enheter och hava ägo- 
splittringen hoppades man att kunna höja 
produktiviteten inom jordbruket. Detta blev 
skiftesreformernas huvudsyfte. Med större 

enheter skulle bönderna bli mera oberoende 
av varandra, och t ex dikningsprojekt bli Iat- 
tare att genomföra. Det gamla tegskiftet låg 
säkert till grund för många gräl mellan bön- 
der. De bör ha haft ett starkt intresse av att 
individualisera brukningen. 

De första bestämmelserna om storskiftet 
kom 1749 och innebar, att antalet hruknings- 
enheter per gård skulle minska. Storskiftet av 
Torstavas inägor genomfördes år 1759 och av 
skogsmarken några årtionden senare. 

Antalet skiften skulle vara mellan två och 
fyra i vardera åker och äng och ett i utmark. 
Skiftet innebar att jorden måste graderas, vil- 



Jordeboksnr: Hemmantal: Ägare: Ovrigt: 

2/3 Sven Häknnsron 
1/2 Håkan Svensson 
2/3 Nils Olofsson 
3/4 Per Ofresson, 

Jon Jonsson 
Samuel Annerstedr, Här ingick hälften 
handelsman av  nr 92 
Jöns Olofsson, Här ingick hälften 
Elin Hinrikdotter, av  nr 92 
halften var 

92 Brukader under nr 90 och nr 91 
Gärdsbyggnader saknades 

93 1/8 Olof Larrron 
94 2/3 Anderr Olofsron 
95 1/2 Per Persson 
96 1/2 Lars Månsson, 

Mäns Svensron, 
halften var 

Tabell 1: Agareförhållanden till hemmanen i Torstäva byar vid tiden för storskiftesreformen. 

ket ibland väckte misstro och svårigheter. 
Det saknades regler om utflyttning, vilket 
också orsakade svårigheter vid en rationell 
uppdelning av marken, men reformen ledde 
ändå till att det blev större reda i agoförhål- 
landena. 

Helmfrid (1961) gjorde en studie över 
storskiftets spridning i Sverige, se fig 4. Den 
visar att Ramdala och därmed också Torstava 
låg mycket väl framme, vad beträffar refor- 
men. Man skiftade alltså mycket tidigt jam- 
fört med de flesta andra områden i Sverige. 
Detta kan, enligt Helmfrid, bero på brist på 
arbetskraft: Näringen behövde rationaliseras. 
Landskapets sociala struktur, framför allt 
vem som ägde jorden, kan ha varit en annan 
anledning. Jorden på slatten var tämligen en- 
hetlig. Det som inte var åker kunde bli det 
genom dikning. Därför var det lättare att ge- 
nomföra ett rättvist skifte här an t ex i en 
heterogen skogsbygd. 

Dessa tankegångar återfinns också hos 
Dahl (1941) som gjorde en studie över hur 

storskiftet och enskiftet genomfördes i Skå- 
ne. Hans resultat visar, att skiftena i sydvästra 
Skåne i allmänhet skedde tidigare än i övriga 
Skåne. Detta förklarar Dahl med dels narhe- 
ten till Malmö där vissa kretsar i staden insåg 
ekonomiska fördelar med ett skifte, dels med 
att den goda jorden var relativt lätt att skifta 
tack vare sin enhetlighet. Man kunde skapa 
rimliga ägofigurer. Bönderna hade dessutom 
ekonomiska förutsättningar att klara av ett 
skifte. 

I juni 1759 skulle lantmätaren förrätta 
storskifte av "Torrstafva" och Gängletorps 
inägor. 

Västra Torstava, nr 90-96, bestod av två 
skattehemman och fem kronohemman. Skat- 
tehemmanen ägdes av självägande bönder. 
Kronohemmanen tillhörde staten och bruka- 
des av åbor som hade besittningsrätt vilken 
gick i arv. Östra Torstava, nr 85-89, bestod 
av fem hemman, varav tre var av skatte- och 
två av krononatur. Av tabell 1 framgår att 
flera av hemmanen brukades av flera ägare. 



En viktig del av arbetet vid storskiftet inne- 
bar att all inagomark graderades i olika klas- 
ser för att uppdelningen av marken skulle bli 
så rättvis som möjligt. De klasser som anvan- 
des i Torstäva var: 
I .  Hustomter med frukt- och kålhagar. 
2. Akrar, tre olika bördighetsklasser, base- 

radepå jordens sammansättning (t ex lera, 
klappermylla, sand, örgrus). 

3. Angen: 
a)  Medelmåttigt bördig hårdvallsang, har 

och dar med inslag av  ek- och hassel- 
skog. 

b) Mindre bördig hårdvallsang a v  samma 
typ som a) med ek- och hasselskog samt 
al på några stallen. 

C) Fuktig hårdvall. Mossbunden och be- 
vuxen med ek och surskog. 

d) Mager, fuktig hårdvall. 
e) Madang, medelmåttigt bördig, delvis 

bevuxen med skog a v  al, vide och 
björk. 

fl "Sämre och mindre tilwallad maang 
efter den afrögde skogen därpå". 

g) Mager dyig madang utan skog "som 
bör genom dikning hjälpas? 

4. Ofruktbara backar och berg samt åker- 
holmar. 

Fig 2 visar bl a åker- och ängsmarken i studie- 
området. Åkermarken var huvudsakligen 
samlad i inhägnade åkergarden och täppor (se 
fig 3). Ängsmarken norr och öster om åker- 
marken var delvis inhägnad, men dock öppen 
mot grannbyn Gängletorps inägor i öster. 
Ängen var till stor del vattensjuk vilket åter- 
speglades i vegetationen. Detta framgår av fig 
2 dar de små bokstäverna som ar infallda i 
ängsmarken anger respektive ängsklass enligt 
ovan. De allra sankaste områdena fanns i ös- 
ter, kring Brudbäcken. 

Vid skiftet av inägorna fick varje hemman 

en del i ängen, en del i åkergardet och behålla 
sina täppor, jfr fig 5. Den ostligaste gården, nr 
85, fick del i grannbyn Gangletorps åkergar- 
de. Detta framgår inte av fig 5. Har ar endast 
de hemman medtagna, som senare också om- 
fattades av laga skifte, vilket nr 85 och 86 inte 
gjorde. 

För några av gårdarna hängde nu inago- 
marken samman, men för andra var den upp- 
delad i två eller flera skiften. 

På utmarken väster om V Torstava låg sex 
båtsmanstorp (under nr 91-96). Dar fanns 
aven tre gårdmanshus och två gatehus. I O 
Torstava fanns ett båtsmanstorp (under nr 
87) i utmarken söder om byn. Dessa berördes 
inte av skiftet. 

Enskifte och laga ski f ie  
1800-talet medförde många förändringar 
inom det blekingska näringslivet. Industrin 
utvecklades, fler och fler människor fick 
arbete dar. Folkmängden ökade snabbt. En- 
skiftet och för Torstavas vidkommande 
framför allt det laga skiftet reformerade jord- 
bruket. Den odlade arealen mångdubblades 
som en följd av skiftena. Konstgödning bör- 
jade användas under 1800-talets senare hälft 
vilket var en viktig förutsättning för utök- 
ningen av åkerarealen (Emanuelsson mfl  
1985). Före 1850 hade man använt guano och 
benmjöl i begränsad omfattning. Något se- 
nare introducerades superfosfat och chilesal- 
peter. 

Vid samma tid började man täckdika, 
Glest liggande öppna diken hade tidigare va- 
rit det vanliga. Nya redskap utvecklades. 

Potatis och havre dominerade, veteodling- 
en ökade, korn trängdes tillbaka till förmån 
för råg och vallodling infördes (Björnsson 
1946). Produktiviteten ökade, bl a tack vare 
de kvavefixerande ärtväxterna. I början av 
1800-talet var Blekinge ett brödsadsimpone- 
rande landskap. Vid århundradets slut var det 



Fig 5. Storskiftet av inägorna. Gjrdarna fick behålla sina täppor. Denna mark skiftades alltså inte. 

självförsörjande och kunde t o m exportera 
produkter från åkerbruket. 

Enskiftet i början av 1800-talet stadgade 
att en gårds ägor om möjligt skulle samlas i en 
enda sammanhängande lott. Huvudprincipen 
var, att skiftet skulle omfatta alla ägoslag och 
en viktig förutsättning var, att gårdar kunde 
flyttas ut till de nya skiftena. Detta var möj- 
ligt i slättbygderna, där man rättvist kunde 
fördela olika ägoslag. I skogsbygden däremot 
var det i regel omöjligt. 

O m  bara en delägare i skifteslaget önskade 
enskifte så kunde detta läggas ut enskilt. Ov- 
rigas innehav jämkades i den mån det behöv- 

des för att åstadkomma det önskade skiftet. 
Endast två hemman, nr 85 och nr 86 en- 

skiftades i Torstäva år 1824. De hade samma 
ägare, Anders Abrahamsson. Skiftet skedde 
samtidigt som i den ostliga grannbyn Gäng- 
letorp. Att endast dessa hemman enskiftades 
berodde kanske på att Abrahamssons svärfar 
ägde granngården i Gangletorp? 

Storskiftet och enskiftet ersattes på 1820- 
talet av det laga skiftet. Orsakerna var flera: 
- Enskiftet var svårt att genomföra i skogs- 

bygden. 
- Det var inte bra att ha två olika skiftesin- 

stitut samtidigt. 



- Man ville underlätta för moderna bruk- 
ningsmetoder att slå igenom. 

Det område som skulle skiftas kallades för 
skifteslag. Det utgjordes av en by med flera 
hemman eller ett enda hemman med flera del- 
ägare. O m  ett hemman redan var utbrutet ur 
byn med samlade agor, kunde det uteslutas 
från skiftet, exempelvis nr 85 och 86 i O Tor- 
stava. 

För att varje delägare skulle få så få skiften 
som möjligt ålades en del av bönderna att 
flytta ut till sina nya skiften. 

Laga skifte användes i nara 100 år. 20.5 milj 
ha skiftades och nästan 300 000 delägare berör- 
des. Skiftena skedde under en intensiv expan- 
sionsperiod i det svenska jordbruket. Mellan 
1810 och 1860 tredubblades den odlade arealen. 
I östra dalbygden i Blekinge, dar Torstava ar en 
av de trettio byarna, raknade Björnsson (1946) 
ut åkerarealens ökning till 445.3 % och ängsa- 
realens minskning till 92 % från storskiftet 
fram till 1920-talets ekonomiska karta. 

I Torstava genomfördes laga skifte av ina- 
gorna 1829-31. Utägorna skiftades ett par år 
senare. Antalet hemman i byn var fortfarande 
tolv, men två av dessa var ju redan enskiftade, 
och deltog därför inte i det laga skiftet av 
inägorna. 

Flera av hemmanen hade mer än en bruka- 
re och ägare (se tabell 2). Det ar vart att note- 
ra, att antalet brukningsenheter nu ökat jam- 
fön  med situationen vid storskiftet. Denna 
hemmansklyvning var ett resultat av en raskt 
ökande folkmängd och "brist" på jord. Nas- 
tan alla hade del i båtsmanstorp. 

Av de arton brukningsenheterna på de tio 
hemman som deltog i skiftet blev nio ålagda 
s k utflyttningsskyldighet. I praktiken var det 
inte så många hushåll som behövde flytta, 
eftersom flera brukningsenheter hade samma 
brukare. 

Aven vid detta skifte värderades och klas- 
sificerades jorden. De huvudsakliga klasserna 

som användes var inrösningsjord (odlingsbar 
mark, åker och äng), avrösningsjord (duglig 
skog) och impediment (värdelös mark t ex 
vatten, karr, berg i dagen). Det finns flera 
tecken på ett intensivt markutnyttjande. Av 
fig 6 framgår, att den odlade arealen hade 
ökat, jämfört med mitten av 1700-talet (jfr fig 
2). Detta hade huvudsakligen skett på ängens 
bekostnad men även avrösningsmarken hade 
börjat att utnyttjas. Delar av angsmarken i 
norr och öster beskrivs i skiftesprotokollet 
som ljungbevuxna vilket kanske var ett resul- 
tat av ett alltför intensivt nyttjande. 

Delar av angsmarken klassades som lindor 
dvs åkrar som vid karteringstillfallet låg i tra- 
da. 

Mark för "almant behof" skiftades inte. 
Denna utgjordes i Torstava av: Vägar, flera 
sandtag, lertag, två "wattningar", dike utmed 
hela Brudbacken, fiskeplan och båtlanning 
som avsattes på västra byns gatumark (fisket 
var gemensamt och odelat). Härtill kom båts- 
manstorpen. Tre stycken (86, 88, 89) fanns 
redan på O Torstävas gatumark. N r  90-94 
avsattes på västra hyns gatumark. N r  95 och 
96 ålades att avsatta torp på lämpliga stallen. 

Båtsmanstorp fanns det ju redan i V 
Torstava, men efter skiftet skulle en del av 
dessa ligga inom de nya ägarnas skiften. Dar- 
för var det nödvandig att flytta torpen. I 
samband med denna nyordning inkallades 
kompanichefen för Blekinge andra båtsmans- 
kompani, "Herr Capitainen Råberg". Man 
ansåg, att de båtsman, som på grund av skiftet 
förlorade en del mark, borde få ersättning 
och kom överens om att båtsmannen på nr  
90, 92 och 94 skulle få bl a två skäppor råg 
och två skappor korn vid juletid, "så länge de 
nu varande Båtsmän tjenar". 

De båtsman som skulle flytta sina torp, 
fick ett år på sig att verkställa detta. Annars 
fick de betala ersättning till den nye jordaga- 
ren. 



Fig 6. Markanvändningen enligt kartan från laga skifte 1829. Gränsen för inägorna har flyttats 
en bir ut i utmarken (jfr fig 2). Akerarcalen har alltså ökat. Vägen genom V Torstäva har fått en 
delvis annan sträckning. 

1.Ang 
2. Aker 
3. Utmark 
4. Ofruktbar mark 
5. Hus 

Skiftet av inägorna innebar, att var och en 
fick sin mark samlad i farre ägofigurer än 
tidigare, se fig 7. Tapporna försvann. Utflytt- 
ningstvånget ledde till att en gård flyttades i 
Östra Torstäva. I den västra byn skulle två 
gårdar flyttas ut men så skedde inte. Gårdar- 
na revs men byggdes inte upp på de nya skif- 
tena. I dag har alla girdar utom en försvunnit 
från Vistra Torstäva. I Östra Torstava har nr 

85 och 86 slagits samman. De övriga gårdarna 
finns kvar. 

Hur såg bybebyggelsen ut vid denna tid 
nar man stod inför en reform som skulle 
splittra bygemenskapen? Hur såg gårdarna 
ut? I skiftesprotokollen från 1829-31 be- 
skrivs och varderas byggnaderna tämligen in- 
gående, eftersom ersättning skulle utgå till 
dem som var tvungna att flytta ut från byn. 



u 
Fig 7. Laga skifte av inägorna 1829-31. b=båtmanstorp. 

De flesta gårdarna hade trädplanteringar 
med t ex äppel-, päron- och bigaraträd. Någ- 
ra av inhusen var delvis panelade och rödmå- 
lade och taken bestod av näver och torv. En- 
dast ett hus hade tegeltak. Uthusen hade i 
allmänhet halmtak. Till gårdarna hörde också 
potatiskillare och ofta brännerier, uppförda i 
sten eller "granetimmer". 

Utvecklingen fram till idag 
Den egentliga odlingsmarken, dvs åker och 
äng, var som allra störst i Sverige kring sekel- 
skiftet, och upptog då ca 11 % av landets yta. 
Sedan dess har arealen minskat. Skogsbetning 
har nästan upphört och hagmarkerna till stor 

Tabell Z: Ägarna i Torstäva vid tiden för laga skiftet. 

Nr: Ägare: Ovrigt: 

81 Anders Abramsson Enskifiades 1824 
86 Anders Abramrson Enskifiades 1824 
87 A Petter Andersson 4/9 mantal 
87 B Carin Pertersdofter 2/9 mantal 
88 A Mattis Olsson 3/8 mantal 
88 B Petter Andersson 3/8 mantal 
89 Overstinnan Bagge 3/8 mantal 

90 A Anders Svensson dy Delades upp, åbo- 
och hans omyndige son delnin vid skiftet 

90 B Nils Pettersson 2/9 oca'4/9 mantal 
91 A Girtrud Andersdotter 1/8 mantal 
91 B Sven Petersson 1/16 mantal 
91 C Matris Olsson 1/16 mantal 
92 A Anderr Svensson dy 1/8 mantal 
92 B Overstinnan Bagge 1/4 mantal 
92 C Mattis Olsson 1/8 mantal 
93 Truls Månsson 118 mantal 
94 A Håkan Svensson 1/2 mantal 
94 B Anders Svensson d y  1/6 mantal 
91 Sven Pettersson 1/2 mantal 
96 Anders Svensson da 1/2 mantal 



del vuxit igen. En del ängsmark har dock 
dikats och odlats upp. Enligt Björnsson 
(1946) ökade åkerarealen i Ramdala mellan 
1693 och 1920 med 555.7 %, vilket bl a var 
ett resultat av utdikningen. 

På Ramdalaslatten odlades i början av 
1900-talet råg, korn, havre, vete och betor, 
darav något sockerbetor. Sockerbetsodling- 
arna expanderade och blev mer och mer bety- 
delsefulla. Dessa odlingar kräver djup drane- 
ring, omsorgsfull jordbearbetning, ogräsbe- 
kampning och kraftig gödsling. Detta kom 
indirekt andra grödor till godo vilket var en 
viktig orsak till jordbrukets uppsving under 
slutet av 18- och början av 1900-talet. 

Alla gårdar i Torstäva hade nötkreatur och 
mjölkproduktion. Ju större gård desto flera 
djur. Grisar var också vanliga. Antalet ägare 
till jordbruksfastigheterna i Torstäva hade i 
början av 1900-talet reducerats till sex. Bruk- 
ningsenheterna blev på detta satt mycket 
större, vilket möjliggjorde ett rationellt jord- 
bmk. I Östra Torstäva fanns fyra gårdar 
kvar, men endast tvi  i den fordom större byn 
Vastra Torstäva. 

Efter andra världskriget började traktorn 
alltmer att ersatta hasten som dragare. Manu- 
ella arbeten togs mer och mer över av maski- 
ner. Specialiseringen ledde till att många 
mjölkdjursbesattningar försvann och de djur 
som blev kvar var högproducerande. I Tor- 
stava drevs ladugårdsskötsel fram till 1950- 
talet, men därefter minskade besättningarna 
successivt. 

Det nutida jordbmket skapar en ganska ensi- 
dig landskapsbild jämfört med det äldre jord- 
bmkslandskapet: Vi har idag ett fåtal grödor, 
lite stängsel och stenmurar, få buskage, få öpp- 
na diken och uträtade bäckfåror. Ogräsen har 
fått stryka på foten med dagens bekampnings- 
medel. Gårdarna har blivit större. Storleksra- 
tionaliseringen har skett både genom köp av 
mark och genom sidoarrenden. 

Hur området ser ut i dag illustreras av flera 
av bilderna och figurerna. Forna tiders inägor 
med åker och äng har ersatts av stora åkerfalt. 
En och annan åkerholme bryter monotonin i 
landskapet. Byvägen har dragits om och ra- 
tats ut. Några stenmurar ar kvar på slätten, 
säkert rester efter det laga skiftet, då bönder- 
na ålades att markera sina nya gränser med 
gärdesgårdar, I f d Västra Torstäva finns spå- 
ren kvar efter det gamla vattningsstallet. Det 
inramas av två rader av pilar, som hamlats en 
gång i tiden. 

I V Torstäva finns endast en gård kvar och 
den bmkas av ägaren, som satsar på mjölkkor. I 
O Torstäva finns fyra gårdar, varav en brukas 
av ägaren själv. Inga djur finns på gården. På de 
tre övriga fastigheterna drivs inget jordbruk av 
ägarna, utan den mesta åkermarken arrenderas 
ut. På byns gamla utmarker i öster har nyligen 
anlagts en golfbana. Sommarsnigebebyggelsen 
ar betydande, och en bad- och campingplats 
attraherar många turister. Bondbyn har sålunda 
ändrat karaktar och urbaniserats. Flera av lant- 
bruksfastigheternas ekonomibyggnader an- 
vänds inte till sitt ursprungliga ändamål, utan 
utnyttjas t ex för vinterförvaring av husvagnar 
och som magasin för militarmateriel. Två av 
gårdarna har hobbyhastar och en driver färavel, 
till gagn för strandängar och öar som annars 
skulle växa igen. 

På 1700-talet dikade man sin mark huvud- 
sakligen för att avleda ytvatten. Dikena var 
grunda, drygt en halv meter. På 1800-talet 
ökade dikesdjupet (Mattson 1985) och aven 
täckdikningen blev av betydelse. Tackdik- 
ning ger bättre torrläggning och ökar åker- 
bredden. 

Stora delar av markerna i Torstäva var fuk- 
tiga. På vintern översvämmades ofta de Iagre 
partierna av slätten. Åkrarna låg därför på 
backsluttningarna. I början av 1900-talet ge- 
nomfördes ett dikningsföretag av Brud- 
backen, d i  vattensjuk mark torrlades. Sådana 



Vy mot öster från vägen sydort om V Torstäva. Gården som skymtar jr nr 89. Raden au 

pilar markerar Brudbäckens strömfära. Den gamla vägen gick nägot längre norrur. Brotrer i 
stenmuren längst t v visar var vägen korsade bäcken. -Foto: Katarina Olsson 1993. 

projekt var mycket vanliga under slutet av 
1800- och början av 1900-talet. Den tidigare 
bitvis meandrande Brudbacken fick ett för- 
djupat och delvis uträtat lopp och den vatten- 
sjuka Ramdalaslätten omvandlades till bördi- 
ga åkerfalt. Av fig 8 framgår hur mycket mar- 
kens varde förbättrades. 

1956 gjordes en invallning av marken syd- 
ost om Brudbackens mynning, primärt för 
att öka avkastningen. Man vann dessutom en 
del ny mark. En liknande invallning gjordes 
på närbelägna Möcklö år 1931 nar stora 
strandangsarealer överfördes till åkermark 
(Emanuelsson 1990). 

O m  man jämför de tre kartorna fig 2, fig 6 
och fig 9 ser man, att kustlinjen förändrats 

under de drygt 200 åren. Vissa mindre skill- 
nader kan bero på karteringsfel, men de stora 
olikheterna ar nog ett resultat av landhöjning, 
uppgrundning av viken och sedimentation 
kring Brudbackens mynning. Den nyss 
nämnda invallningen står för de största för- 
ändringarna. 

Ett annat perspektiv på landskapets för- 
ändring handlar om industrins omstrukture- 
ring. Forna tiders småmejerier har ersatts 
med några få stora. I början av 1900-talet 
fanns det enligt Landén och Landén (1905) 
två andelsmejerier i Ramdala; ett i Ramdala 
by och ett i Gangletorp. I Säby (Gängletorps 
grannby i öster) fanns en starkelsefabrik. 
Ingen av dessa industrier finns kvar idag. 



Fig 8. Blivande jordvärdclnuvarande jordvärde per hektar (tre klasser) enligt skattningar, 
gjorda i samband med dikningsprojektet av Brudbäcken i början av 1900-talet. Lägg märke 
till den nya strömfåran söder om vägen. 

Potatisen kom till Europa under sent 
1500-tal men fick inte någon större betydelse 
förrän i början av 1800-talet, då den huvud- 
sakligen användes för brannvinstillverkning. 
Under 1800-talets senare hälft trängde den 
undan rovor och kålrötter som livsmedel. 
1853-54 års riksdagsbeslut innehar, att all- 
mogens rått till brannvinstillverkning starkt 
beskars, men trots det ökade odlingarna ef- 
tersom potatisen blev ett av våra viktigaste 
livsmedel. 

Starkelseindustrin började i Sverige på 
1850-talet och expanderade på 1880-talet, då 
de första fabrikerna byggdes i Blekinge. De 
ägdes av bönder, potatisen levererades av 
kringliggande gårdar. Under 1890-talet upp- 
tog potatis för industriellt ändamål 116 av 
åkerjorden i länet (Björnsson 1946). År 1900 
låg halften av Sveriges starkelsefabriker i Ble- 

lri4:;92O hade flen av fastigheterna i Yastra 
Torstava köpts upp av AB Svenska starkelse- 
intressenter, totalt 1 1/4 mantal. 1924 tycks 
denna epok vara slut: Svenska starkelsein- 
tressenter ägde inte längre någon mark i 
Torstava (Anander 1924). 

1925 kom en lag angående bolagsförhud 
som blev giltig i hela landet. Man menade, att 

det krävdes åtgärder för att säkra aganderat- 
ten för de självägande bönderna. Lagen inne- 
bar att bolag och föreningar var skyldiga att 
söka tillstånd vid förvärv av skog och jord. 

På 1940-talet fanns det planer på att anlag- 
ga ett flygfalt i Torstava. Projektet stannade 
på planeringsstadiet men ar ett bra exempel 
på hur dagens människa har avlägsnat sig från 
sitt agrara ursprung. Det hade varit ett 
enormt resursslöseri att asfaltera ett av Ble- 
kinges basta jordbruksområden. 

En vision för år 2020 
Hur ser framtiden för Ramdalaslatten ut? An- 
tingen går utvecklingen vidare med specia- 
lisering, sammanläggning, storskalighet, myck- 
et konstgödning och bekämpningsmedel eller 
också kommer de negativa effekterna av detta 
jordbruk att leda fram till ett nytänkande som 
innebar decentralisering och småskalig, "mjuk" 
teknologi. Detta kan leda till följande scenario: 

Framtidens jordbruk styrs till stor del av 
faktorer som har med energi att göra. Vi går 
mot ett energisnålare samhälle och ökad re- 
surshushållning. Detta innebar recirkulation 
av råvaror, mindre kemisk bekampning, stör- 
re mångsidighet och egna, lokalt anknutna 
energikällor så att man inte blir så beroende 



Fig 9. Markanvändningen i dagens Torstäva. Största delcn au marken är nu uppodlad, 
endanr mindre prtier utgör övrig, icke uppodlad mark (prickmarkering). Vägen har fått en 
ny strickning och Brudbäcken rätats ut. Många byggnader har försvunnit i västra delen av 

byn. 

av energi producerad någon annanstans. Har 
i Torstava eldar nästan alla med egen produ- 
cerad biomassa, och på ett par gårdar har man 
anlagt små vindkraftverk med elproduktion 
för eget behov. 

Antalet gårdar i byn har inte förändrats 
sedan 1990-talet. Däremot tycks åkrarna ha 
blivit mindre genom att man d lan ter at trad- 
och buskridåer mellan flera av dem. Dessut- 
om ser vi många åkrar med vallproduktion, 
vilket inte var lika vanligt på 1990-talet. 
Kring Brudbäcken breder betesmarkerna åter 
ut sig, som för några hundra år sedan. Hus- 

djuren ar viktiga i jordbruket eftersom de ar 
en förutsättning för den ekologiska grund- 
tanken med återvinning och kretsloppstan- 
kande. "Ang ar åkers moder", är i ropet igen. 

På åkrarna odlas avsalu- och energigrödor. 
På ett par åkrar närmast byn ser det väldigt 
brokigt ut. Har arrenderar man ut  småytor 
till Karlskronabor, som odlar grönsaker i 
egna små täppor. Tidigare hade man problem 
med mycket förorenat vatten i Brudbacken, 
eftersom närsalter från skog och jordbruk 
hamnade i vattendraget. Det ar viktigt att så- 
dant förorenat sötvatten får lång uppehållstid 
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På dclar av utmarken i sydosr har man nyligen anlagr en golfbana. - Foto: Eric Olsson 1993 

i marken innan det når havet, så att kvave- 
och fosforhalterna reduceras. Detta sker ge- 
nom sk nanirlig självrening vilken har åstad- 
kommits på flera satt. Det enklaste ar, att 
man jämnat ut och breddat det odlingsfria 
området kring själva bäckfåran. Har vaxer nu 
gräs och örter i en bred zon som delvis betas. 
Man har aven planterat en del trad och bus- 
kar som skuggar vattenytan, till gagn för 
djurlivet både i vattnet och på land. En rid- 
och promenadstig har naturligt trampats upp 
langs backen. 

Skyddszonen reducerar framför allt fos- 
fortillförseln via ytavrinning. Kvavereduk- 
tionen blir av mindre betydelse, eftersom det 
mesta kvävet tillförs vattendraget via under- 
jordisk dränering. Därför har man återskapat 
en del av de våtmarker, som fanns kring 

Brudbackens nedre lopp innan man dranera- 
de och vallade in. Ett problem var att backfå- 
ran hade blivit djupt nedgrävd genom dik- 
ningar och rensningar under decenniers lopp, 
så man var tvungen att pumpa upp vattnet till 
den anlagda våtmarken. Eftersom det nästan 
alltid blåser har, så lönade det sig att bygga 
några enkla vindkraftverk som driver pum- 
parna. Utpumpningen eller översilningen av 
vattnet regleras så, att man skördar våtmar- 
kens gräs en gång om året. På så satt blir 
narsaltreduktionen ännu effektivare, och 
bonden som äger marken får en viss avkast- 
ning. 

Ovan skisserade jordbruk ger ett mångfor- 
migt och artrikt odlingslandskap, men det ar 
viktigt att poängtera, att det inte ar ett forna 
tiders landskap som återuppstår. 



Fig toa. Markanvändningen och byarnas utseende före storskiftet. 
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Kallor och litteratur 
Otryckta kallor 
Lantmäteriet, Karlskrona: 
Ramdala akt 5: Ramdala socken. Gängletorps och 

Torstäfva byar. Storskifte å inägor 1759. 
Ramdala akt 76: Ramdala socken. Gängletorps by. 

Enskifte 1823. 
Ramdala akt 89: Ramdala socken. Torstäva bv. Laea ~ ~~ , o  

skifte 1829-31. 
Ramdala akt 204: Handlingar rörande ny uppskatt- 

ning af jordförbittringsvärde inom det företag som 
afser kartläggning af vattensjuk mark tillhörig 
Ramdala, Säby, Gengletorp och Torstäfva byar uti 
Ramdala socken, Östra härad af Blekinge län. 
1907. 
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Prosten 0ller och hans Järnshögs beskrivning 

Maria Adoifsson 

Topografisk litteratur i form av sockenbe- 
skrivningar ar en genre som är rikt företrädd i 
Sverige. Att beskriva landet och dess invånare 
ar en tradition som vi åtminstone kan föra 
tillbaka till Olaus Magnus och hans "Historia 
om de nordiska folken" (1555). Från 1600- 
talets senare hälft och anda fram till sekelskif- 
tet 1900 författades sockenbeskrivningar inte 
bara i form av avhandlingar vid universiteten 
utan också i stor utsträckning av skilda grup- 
per av ämbetsmän. Dar intog prästerskapet 
vid sidan om lantmätarna en ledande stall- 
ning. Prästen var val lämpad för uppgiften 
genom sin ortkännedom, skrivkunnighet och 
bildning. Han tillhörde dessutom en av de få 
offentliga tjänstemannagrupper som fanns 
över hela landet. Innehållet i sockenbeskriv- 
ningarna präglas i hög grad av de sociala, po- 
litiska och ekonomiska förhållanden som do- 
minerade nar de skrevs. Det fanns alltid ett 
bakomliggande samhälleligt intresse av att 
beskrivningar skulle produceras. 

Prosten Jöran Johan Ollers beskrivning av 
Jämshögs socken tillkom under sent 1700-tal. 
Innehållet kom att präglas av intressen som 
kan förknippas med frihetstiden och i viss 
mån aven med den gustavianska tiden. Det 
var intressen som hade dominerat under stör- 
re delen av 1700-talet. Sveriges ekonomi var 
svag efter krigen på 1600-talet och intresset 
kom därför under 1700-talet att riktas mot 
det egna landet och mot de ekonomiska och 
naturvetenskapliga områdena. Att ta tillvara 
Sveriges resurser och utnyttja dem på Iämpli- 
gaste satt ansågs vara den ratta vägen till en 
bättre samhällsekonomi. Den topografiska 
litteraturen blev ett viktigt hjälpmedel nar det 

@Ilde att lära känna landet. Under både 
1700- och 1800-talet togs en rad initiativ till 
detaljerade planer för hur orter och socknar 
skulle beskrivas. Det var bl a Lantmateristy- 
relsen, Lantbruksakademien och hushåll- 
ningssällskapen som på så satt sökte fåunder- 
lag för sin verksamhet. Resultatet av dessa 
ansträngningar ar inte lätt att överblicka. Ett 
par hundra sockenbeskrivningar av varieran- 
de omfång har kommit ut i tryck. Dessa ar i 
flera fall utgivna i sin samtid medan andra har 
givits ut under 1900-talet. Dessutom finns ett 
okänt antal beskrivningar som ännu ar opub- 
licerade. Dateringen av de olika beskrivning- 
arna tyder på en ungefar jämnt fördelad verk- 
samhet under perioden ca 1750-1870. 

OIler följde alltså en väl utvecklad tradi- 
tion när han skrev sin bok. Så hade många 
före honom beskrivit sin bygd och flera skul- 
le komma efter. Men "Beskrifning öfwer 
Jemshögs Sochn i Blekinge" innehåller 
mycket mer an den för 1700-talet så centrala 
redogörelsen för åkerbruk, boskapsskötsel, 
manufakturer, binäringar o s v. I linnéansk 
anda skriver Oller om fågelarter, bärbuskar, 
nyttiga växter och vilka sjukdomar som 
drabbar sockenborna. Han redogör för sock- 
nens "antikviteter", d v s vad han anser vara 
fornminnen. Att kartlägga dessa var ett stort 
projekt som dragits i gång redan i mitten av 
1600-talet. Ännu 150 år senare ar detta vikti- 
ga uppgifter för OIler att lyfta fram. En an- 
nan viktig del i hans sockenbeskrivning utgör 
skildringarna av allmogens levnads- och tale- 
sätt, seder vid högtider som bröllop, dop och 
begravning liksom vidskepelse. Det var upp- 
lysningar som var av intresse för inflytelseri- 



avled innan Jöran Johan fyllt tretton år, fa- 
dern några år före modern. Han togs då om 

l 
hand av en magister vid trivialskolan i Karls- 

i krona som hette Michael Alhelin. Denne gav 
honom både ett hem och undervisning. Sex- 

. 1 ton år gammal lämnade Öller l756 sin hem- 
i 
G stad och flyttade till Lund för teologistudier. 

/ Som så många andra vid den här tiden var han 
I av ekonomiska skäl tvunEen att arbeta vid 

Porträtt av Jöran Jahan Öller. Dct hingcr i Järns- 
högs kyrka. - Foto: ATA. 

ka personer och organisationer i Ollers sam- 
tid. Potentiellt hade alltså en rad skilda före- 
trädare för olika intresseinriktningar glädje 
av hans beskrivning. Sannolikt hade Oller 
last många andra sockenbeskrivningar innan 
han tog itu med sitt eget arbete och på så satt 
fått idéer till vad det skulle innehålla och hur 
han skulle disponera texten. Det går dock 
inte att peka på någon direkt förlaga. Snarare 
var nästan samtliga författare till sockenbe- 
skrivningar påverkade av de ovannämnda 

och frågelistorna. Beskrivningarna 
fick på så satt en likartad disposition och un- 
gefar samma innehåll. 

Författaren 
Jöran Johan OIler föddes i Karlskrona den 6 
mars 1740. Hans far var amiralitetspastorn 
Axel Oller. Modern hette Elisabeth Margare- 
tha och var född Winckler. Båda föräldrarna 

sidan av studierna. Han försörjde sig genom 
att undervisa yngre barn privat i deras hem i 
Karlskrona, Varberg och Stockholm. 

Sin teologie examen avlade OIler i Uppsala 
1762 och året därpå i Stockholm 
av ärkebiskop Samuel Troilius. Sin första an- 
ställning som präst fick han hos riksrådet och 
greven Carl Fredrik Thörnfl~cht,  men ut- 
nämndes redan 1764 till föreståndare för 
Kungliga Riddarholms och Bromma försam- 
lingar. Aret därpå blev OIler utsedd till extra 
ordinarie hovpredikant hos kung Adolf 
Fredrik och tre år senare till ordinarie hov- 
predikant samtidigt som han blev andre pas- 
tor vid livdrabanterna. Under sina tio år vid 
hovet fick OIler även tillfalle att vikariera 
som överhovpredikant och som ordförande i 
Kungliga hovkonsistoriet. 

I maj 1776 förordnades Oller till kyrko- 
herde i Jämshögs och Näsums församlingar. 
Tjänsten tillsattes genom lottning och OIler 
tillträdde sin tjänst året efter. Hans företräda- 
re på tjänsten hade varit Johan Corylander, 
som avlidit 1775. Prosttitel erhöll OIler 1779 
och fjorton år senare promoverades han till 
teologie doktor i Uppsala, dock i sin frånva- 
ro. Två gånger under sin tid i Jämshög kalla- 
des OIler till provpredikningar för lediga am- 
beten. Den ena gången till Karlskrona och 
amiralitetets superintendentsbefattning och 
den andra gången till domprosttjansten i Gö- 
teborg. Han valde dock att stanna i Jämshög 
där han dog den 2 juli 1811 efter tjugofyra år 
som präst i församlingen. 



OIler var gift två gånger, första gången 
med sin kusin Magdalena Charlotta OIler 
som var född i Varberg. Hon avled 1806. 
Året därpå gifte Oller om sig med en 28-årig 
piga som skötte hans hushåll. Hon hette 
Christina Pettersson och var dotter till en 
torpare från Oretorpet i Näsum. Båda äkten- 
skapen var barnlösa men i sitt första äkten- 
skap hade Öller en fosterdotter. I en disposi- 
tion för hur tillgångarna skulle användas efter 
hans död anger OIler hur han tänkte sig hen- 
nes framtid. "Flickan Hanna Torstesdotter 
hvilken af oss såsom Fader och moderlöst 
Barn blifvit uptagen frän den spädaste barn- 
dom får o m  hon förhåller sig dygdigt samt 
väljer nykter stadgadflitig och beskedlig Man 
som har Gård eller godt torp eller anständigt 
Handtwärk att försörja henne med, i Hem- 
gift 333 R D  16 Riksgäldmynt men skulle hon 
emot förmodan kasta sig i lösaktighet eller 
otidigt Giftermäl får och behöfver hon endast 
sorgkläderm (Bouppteckning 3/10 181 1). 

I bouppteckningen efter OIler får man en 
uppfattning om hans ekonomiska situation un- 
der de sista åren av hans liv. Då fanns ett stort 
antal föremål av guld, silver, koppar, malm, 
mässing och tenn i hans ägo. Summan av alla 
tillgångarna beräknades till 7 238 Riksdaler 
Specie. I detta belopp ingick OIlers bibliotek 
som värderades till 50 Riksdaler Specie. Tyvärr 
ger inte bouppteckningen några upplysningar 
om vilka titlar som ingick i biblioteket. 

Som privatperson köpte Oller på 1790-ta- 
let in en gård i Nasum och uppförde då bl a 
ett nytt boningshus. Gården var tankt att an- 
vändas till ett speciellt ändamål. I sin disposi- 
tion över hur hans tillgångar skulle användas 
efter hustruns död skriver OIler att i gården 
skulle inrättas en "förenad Fattig och Schole 
Inrättningn. Ena delen av manbyggnaden var 
alltså tankt som bostad för gamla och orkes- 
lösa, den andra som skolsal. Genom Ollers 
nya äktenskap skrinlades dessa planer. Hans 

Porträtt i Järnshägs kyrka av Magdalena Charlotta Oller. 
-Foto: ATA. 

morgongåvobrev till den nya hustrun anger 
nämligen följande: 

"Gifver jag Jöran ]oh: Oller min nu till- 
tänkta kara Hustru Dygdädla Jungfru Chris- 
tina Petterson i morgon gåfva mitt i Näsums 
By och Församling ägande 5/16 dels krono 
skatte Rusthällshemman /.../ at för altid äga 
besittja och förwalta och detta såvida Hon eii 
mot förmodan genom nytt Giftermål till 
stånd förnedrar, i hwilken oförmodade han- 
delse denna Fastighet tillfdller den öfriga 
massan hwarom särskilt är Disponerat". 

Förutom Ollers sockenbeskrivning finns 
en rad mindre skrifter av honom utgivna i 
tryck. En av de s k prisfrågor som Kungliga 
Vetenskapsakademien utlyste i början av 
1800-talet löd: "Hvad Må vara Orsaken Til 
Den I visse Landsorter Ofta Gängse varande 
Dragsjukan". OIler ansåg sig veta svaret, då 
jämshögsborna vissa år drabbades av denna 



Ollcrska gården i Näsum enligt ctt vykort frän sckelskiftct. Boningslängan (längst upp t h) 
finns kvar än idag, ekonomibyggnaderna är däremot rivna. 

krampsjukdom, och han vann priset i form av 
en guldmedalj. OIler menade att mjöldrygan 
var orsak till den förgiftning som dragsjukan 
egentligen utgjorde. Mjöldrygan var en slags 
svamp som angrep sädeskornen under våta 
somrar. De maldes trots det till mjöl eftersom 
tillgängen på säd ofta var knapp. Ollers svar 
publicerades 1806. Hans insats i denna fråga 
kom att ge honom ännu en utmärkelse, I de- 
cember 1807 blev han invald som medlem i 
Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitter- 
hetssamhalle. 

Aven nägra tal och predikningar av OIler 
finns utgivna i tryck. Det rör sig om prov-, 
kyrkoinvignings- och avskedspredikningar 
samt ett tal vid invigningen av handelsman- 
nen Textorii gravkapell i Blistorp i Nasums 
socken. 

Utöver detta finns ett hundratal handskrivna 
brev av Oller bevarade på Kungliga Biblioteket 
i Stockholm. Två av dem ar ställda till publicis- 
ten och bibliotekarien Carl Christopher Gjör- 
well i Stockholm medan de övriga är skrivna till 
OIlers kollega och gode van Johan Christopher 
Stricker, prost i Karlshamns och Asarums för- 
samlingar. Dessa brev rör främst tjänstetillsätt- 
ningar och nyheter om gemensamma bekanta. 
OIler berättar också om sina resor i Skåne och 
Blekinge och om vilka gäster han haft. Ibland 
speglas vardagen. Han skriver om predikning- 
ar, konfirmationsundervisning och tiondemö- 
ten. Men inte någonstans finns några uppgifter 
som visar att han arbetade med sin sockenbe- 
skrivning. 

Carl Christopher Gjörwell var en mycket 
kand och inflytelserik person som bl a gav ut 



tidningen Den Svenska Mercurius. Han ver- 
kade också intensivt för att andra personers 
skrivarmödor skulle omsattas i tryck. Öllers 
brevväxling med Gjörwell föranleddes bl a av @ e f t c i f f l i n @  
att denne uppmuntrade honom att ge ut sin 
beskrivning. Nar så skedde var det dock inte J fmt r  

med Gjörwell som utgivare. Istället var det 
den lika omtalade biskopen Olof Wallqvist i 
Vaxjö som ombesörjde tryckningen. Den 
gjordes av Thetzells tryckeri i Vaxjö år 1800. 

JEMSI~OGS eornii 
Prästens roll i bondesamhället 

f %[el l l idt ,  

Erik Sandstedt har i sin avhandling om pras- B a r f a t t a b  
terskapets ekonomiska och sociala villkor i 
Lunds stift 1723-1832 sammanfattat prästens aif 

omfattande och mångskiftande roll i bonde- 
samhället. 

"Prästens främsta uppgift var att förkunna 
Guds ord i församlingen med predikan och 
sakramentsutdelning och att leda gudstjans- 
ten i övrigt, övervaka församlingsbornas reli- 
giösa utbildning och bistå sjuka och döende, 
men statsmakterna kom att stalla en rad an- 
dra krav på honom. Myndigheternas kungö- 
relser skulle uppläsas från predikstolen inför 
en menighet, som avsågs bestå av alla invå- 
narna i socknen. Noggranna anteckningar 
skulle göras om alla församlingsmedlemmar 
och trohet mot överheten propageras. Pras- 
ten borde leda och övervaka sjukvården. De 
fick aven genom att sköta ett jordbruk svara 
för en stor del av sina inkomster. De kom 
också på detta satt sina församlingsbor mycket 
nara. Kyrkan var påtagligt starkt involverad i 
bondesamhallet" (Sandstedt 1986:if). 

Att dessa plikter och verksamheter aven 
engagerade Öller framgår inte minst av hans 
brev till kollegan Stricker: " Igår  woro w i p å  
Ostmöte hos wår hederlige Lars Pehrsson. 
Der fingo w i  så mycken mjölk, at jag aldrig 
sedt så mycken på en gång. En Kittel hwaruti 
går 2ne tunnsåar war full mast up till brad- 
den. Mor igården gaf oss för sin egen del, wist 

Titelsidan till Ollers sockenberkrivning. Figuren före- 
ställer Järnshögs sackensigill. Det användes för att för- 
segla brännvinspannorna, skriver Oller. - "Min utgtfne 
Socken-Beskrifning, var et arbete för Eget tidifördrif och 
nöije; men fick genom framledse Birkoppen Wallquirtr 
tillstynhan och atngande att berörja tryckningen, re dagr- 
ljuset Hans hastiga död å frammad ort, midt under 
tryckningstiden. sedan Han till annan nian ombetrodt 
Correctxret, vållade de gräreligen många tryckfelen 
m.m." (brev till CC Gjörwell den 29 sept 1808). 

16 kannor mjölk. Det ar sant hon har wal2ne 
gårdar ock syssla för; men så war det ock 
öfwerflödigt. Emellertid har mina ostmötes 
skjutsresor hindrat mig mycket i anseende till 
min i morgon förestående pradikan" (817 
1785). 



Bonden Lars Persson i Holje var en av Ollrrs goda vän- 
ner. Av denne fick han bl a+  pengar. Porträttet hänger 
i Jämshögs kyrka. - Foro: Ake Werdenfels 1993. 

I ett annat brev till Gjörwell skriver Oller: 
"Trenne Herr Assessorens varda och angenä- 
ma Skrifvelser, hafva intill denna stund blif- 
vit obesvarade, men icke af glömska, icke af 
vårdslöshet; utan af öfverhopande giöromål i 
stora och folkrika församlingar, både som 
Präst och som - Mantals Skrifvare, att icke en, 
utan 2ne gånger, tätt på hvarandra, upratta 
Längder öfver allt manbart folk från 19 till 
38 år, innom församlingarne, som förmodel af 
misstag blifvit Prästerskapet ålagt. Och si, allt 
detta, utom vanliga i sednare tider, mång- 
dubblade gjöromål, regnade öfver mig korrt 
före sistledne Julhelg. Allt detta m å  medverka 
till min förlåtelse" (2111 1809). 

Kyrkohistorikern Hilding Pleijel har i 
många sammanhang behandlat prästens roll. 
Han menar att denne var en föregångsman 
både som kyrklig ledare och lärare och som 

bonde. I det vardagliga livet hade han stora 
möjligheter att påverka sina sockenbor. OIler 
berättar vid olika tillfallen om hur han genom 
att visa på olika föredömen fått allmogen att 
ta efter och acceptera ett nytt bruk. Hit hörde 
nyttan av fläderblomman för vilken socken- 
borna hade en slags respekt. Dessa blommor 
var enligt OIler ett utmärkt läkemedel om de 
kokades till en tedryck och användes vid för- 
kylningar. "Men sedan wår Provincial-Medi- 
cus wid wissa sjukdomar förordnat dem, och 
dessutom jag hwar Sommar försåg mig med 
dessa blommor, hafwa alle förfarit dess goda 
werkan och en del sökt därmed i tid förse sig" 
(l 800:37). 

Det var dock inte alltid som Ollers försök 
till innovationer slog väl ut. Ibland kunde 
böndernas vedertagna bruk visa sig vara de 
bästa, konstaterar han. Då fick OIler istället 
själv ta lärdom av sina sockenbors erfarenhe- 
ter. Han försökte bryta böndernas tradition 
att så kornet på Urbandagen, den 5 juni, för 
att i stället ratta sig efter den tidpunkt då 
åkern föreföll mest lämpad att ta emot utsä- 
det. Ollers utsäde grodde visserligen till en 
början bättre än de andras men drabbades 
sedan hårdare av torkan och gav i slutändan 
en sämre skörd. "Strax efter min hitkomst, 
förebrådde jag en wettig och förfaren Bonde, 
denna plägsed, att rätta sig efter dagen, och 
icke efter Jorden, med uttryck: 'Jag menar, I 
tron här på St. Urban.' Han swarade: o m  
Prosten får lefwa, och blifwa hos oss, lärer 
han sig wa1 och i den delen, at tro på St. 
Urban", skriver OIler (1800:25). 

Kunskaper och erfarenheter kunde alltså 
bytas mellan präst och sockenbor och inte 
ensidigt förmedlas från prästen till försam- 
lingen. I andra sammanhang blev dock Ollers 
propaganda ett slag i luften eftersom allmo- 
gens invanda beteende var så starkt att Oller 
inte förmådde att påverka. Han klagar över 
att många småbarn blev kvävda av sina möd- 



rar nar de sov tillsammans om natten. Mo- 
dern fick då framträda offentligt i kyrkan dar 
en bön lästes för henne. De övriga socken- 
borna kunde på så satt inte undgå att bli med- 
vetna om problemet. Men, skriver Oller, 
"Inga förmaningar och warningar, inga ex- 
empel af andras olyckor hielpa ... " (1800:140). 
Att han särskilt framhåller denna form av 
spadbarnsdödlighet som ett problem ar lätt 
att förklara. Företeelsen hade agnats speciell 
uppmärksamhet av Vetenskapsakademien i 
mitten av 1700-talet genom bl a Pehr War- 
gentin. Barnakvavningen upplevdes som ett 
stort problem som man på olika satt försökte 
att avhjälpa. Efter Tabellverkets tillkomst 
kom denna dödsorsak att få en särskild statis- 
tikkolumn. De första åren inrapporterades 
runt 700 sådana dödsfall per år. Siffran kom 
sedan att sjunka till omkring 450 vid 1700- 
talets slut. 

Prästen fungerade också som en förbindel- 
selänk mellan allmogen och de högre stån- 
den. Han blev en förmedlare av budskap 
både uppifrån och nedifrån. Lojaliteten kun- 
de säkerligen växla från situation till situa- 
tion. Hans mellanställning innebar att han 
fick utstå misstro från båda håll men också 
förtroende. 

Att OIler ibland stod främmande för sock- 
enbornas beteende och inte förstod den tra- 
dition som låg bakom deras handlingssätt ar 
tydligt. Han ondgör sig över att den uppen- 
bara resurs som fisket utgjorde inte utnyttja- 
des som inkomstkälla av de fattiga. I stället 
köptes all fisk från närliggande socknar dar 
fiske bedrevs. Sven B Ek menar att detta 
knappast hade något med bekvämlighet och 
oföretagsamhet att göra utan att det snarare 
var ett utslag av böndernas byteshandel och 
sedan gammalt utmärkande bygdespecialise- 
ring. 

När Oller agerade som lagens förlängda 
arm kunde han ofta stöta på motstånd från 

bondekollektivet. Han hade skyldighet att, 
enligt en kunglig resolution, årligen namnge 
alla arbetslösa personer inom socknen till 
landshövdingen. OIler vidarebefordrade i sin 
tur uppmaningen till sexmannen ute i rotar- 
na. "Men ännu har jag icke fått röna någon 
synnerligen werkan /.../ så länge så mycket 
arbetsfört folk får skyddas, dels wid bruken, 
til överlopps, dels af Bönderna sjeIfwa; som 
låta skrifwa dem hos sig, fast de icke hafwa 
dem i sit bröd. .." (1800:59f). Det var alltså 
svårt för en utomstående präst att få kontroll 
över det kollektiva beskyddet. Det var för 
övrigt enligt böndernas privilegier av år 1789 
förbjudet att på detta satt skydda den arbets- 
kraft man inte själv kunde sysselsatta. 

Många gånger vittnar dock OIler om den 
stolthet han känner för sina sockenbor. Bön- 
derna i socknen ar trots allt osedvanligt drif- 
tiga, arbetsamma och flitiga, "Knapt något 
folk utom Dalkarlame skola bättre kunna 
göra skäl för sig i arbetet an desse ... i skriver 
han (1800:197). 

Jamshögs socken 
Jämshögs socken ar den västligast belägna 
socknen i Blekinge. Centralorten ar idag 
Olofström. I slutet av 1700-talet var Jämshög 
bygdens centrum och socknen betydligt stör- 
re. Den omfattade då aven nuvarande Kyrk- 
hults socken, som först på 1860-talet bildade 
en egen församling. 

Jämshögs socken var vid 1700-talets slut 
till Övervägande del en skogsbygd aven om 
dess sydligaste del dominerades av det för 
dalbygden utmärkande åker- och och ängs- 
landskapet. Åkerbrukets ställning i stora de- 
lar av socknen var således svag och invånarna 
fick förlita sig på en mer sammansatt ekono- 
mi för att klara försörjningen. Den sadesod- 
ling som förekom dominerades av de tradi- 
tionella sädesslagen korn och råg, vilka sällan 
gav någon större avkastning. Kornet gav 



dock mer an rågen med undantag av den s k 
finnrågen, som såddes på svedjelanden. And- 
ra grödor vid den har tiden var framförallt 
havre, ärtor, bönor, hampa och rovor. Potati- 
sen var en nyhet som gav god avkastning. 
Odlingen av tobak, och i ännu högre grad 
humle, kan sägas ha varit utmärkande för 
bygden. Trakten var något av ett centrum för 
humleodlingen som inbringade goda inkom- 
ster. Humlen använde jamshögsborna som 
en bytesvara. Oller uppger dock att själva 
handeln Överläts åt smålänningar och göingar 
som bl a levererade humlen till Skåne. 

De näringsgrenar som hade den största be- 
tydelsen var boskapsskötseln och skogsbm- 
ket. Det var främst får och svin som föddes 
upp. På vissa håll i socknen kunde bönderna 
under goda betesår ta emot kreatur från and- 
ra orter över sommaren. Boskapsskötseln gav 
också betydande biinkomster genom de 
många salpetersjuderier som förekom i sock- 
nen. Skogen gav stora kvantiteter ved som 
såldes till skogsfattigare grannområden. Den 
gav också timmer och i någon mån tjära och 
pottaska. Den mesta handeln som bedrevs av 
jämshögsbönderna var inriktad på hamnsta- 
derna Karlshamn och Karlskrona samt på 
den dåtida betydelsefulla hamnen i Pukavik. 
Ett handelsutbyte förekom naturligtvis också 
med befolkningen i Skåne och Småland. 

Utöver majoriteten av invånarna som liv- 
närde sig av jordbruk och boskapsskötsel 
samt skogsbruk fanns det i socknen under 
OIlers tid ett 40-tal hantverkare eller s k gar- 
ningsman. Några var sysselsatta vid kvarnar, 
sågar och smedjor medan andra verkade som 
skräddare, skomakare och snickare. Deras 
hantverk kunde dock aven många bönder ut- 
öva till husbehov. 

Ytterligare några arbetstillfallen, om an i 
ringa omfattning, erbjöd Olofströms manu- 
fakturverk, belaget vid Holje å en bit från 
kyrkbyn. Har anlades Blekinges första pap- 

persbruk redan 1727. I slutet av 1700-talet 
fanns här pappersbruk, knip- och koppar- 
hammare, stamp, såg- och mjölkvarnar, gar- 
veri och fargeri. En del av dem som arbetade 
här bodde i särskilda bostäder i anslutning till 
bruket. 

Ännu en yrkeskategori utgjorde de indelta 
båtsmännen som vid tiden för Ollers beskriv- 
ning uppgick till 116 personer. De livnärde 
sig vanligen som torpare men underhölls 
även av bönderna genom sammanskott. 

Ett utmärkande drag för Jamshögs-bygden 
vid sekelskiftet 1800 var skatteböndernas 
närmast totala dominans. Andelen fralse- och 
kronohemman utgjorde tillsammans endast 7 
procent av det totala antalet hemman (85 st). 
Vid 1700-talets mitt hade antalet kronohem- 
man varit betydligt fler men många hade fri- 
köpts år 1789 då en kunglig förordning gav 
möjlighet till skatteköp. 

Beskrivningens disposition och innehåll 
Ollers beskrivning av Jämshögs socken be- 
står av två delar, vilka i sin tur ar indelade i 
vardera två kapitel. 

Det första kapitlet i den första delen har 
fått rubriken "Jemshögs Sochns Physiska Be- 
skrifning". Har redogör OIler för olika geo- 
grafiska uppgifter angående socknen, d v s. 
dess läge, areal och gränser. I inledningen ger 
han också en översikt rörande olika förkla- 
ringar man genom tiderna velat ge till upp- 
komsten av ortnamnet Jämshög. 

Sedan vidtar en naturgeografisk, geologisk 
och zoologisk redogörelse. OIler gör en nog- 
grann inventering av skogens trad-, busk- 
och djurbestånd, liksom av bergarter och 
bergsträckningar, Insjöar och andra vatten- 
drag samt förekommande fiskarter namnges. 
Han diskuterar aven socknens klimatförhål- 
lande och kommer i sammanhanget in på fe- 
nomen som meteorer och stjärnfall. 

Under rubriken "Jordmånen" avhandlas 



Stanislaus Leczinskys oljemålning av Jämshögs kyrkby är furmudligen gjord i början av 
1860-talet, omkring femtio år efter OIlerr död. Men bebyggelsen var säkert i stort sett 
densamma som under Ollers sista år i prastgirden. Dcn ligger då sam nu omedelbart söder 
o m  kyrkan. - Foto: Ake Werdenfels 1993. 

jordbrukets standard i socknen. OIler varde- 
rar åker, äng och kreatursskötsel. Han redo- 
gör för utsade, skördeutfall och vedertagna 
bruk vid sådd och skörd. 

Utöver detta ger OIler läsaren en inblick i 
trädgårdsodling och biskötsel, förekomman- 
de bar- och fruktsorter samt örtriket. 

Det andra kapitlet i den första delen agnas 
åt en politisk och ekonomisk beskrivning av 
socknen. Kapitlet har ett mångskiftande 
innehäll och inleds med en redogörelse för 
socknens indelning i fjärdingar och rotar 
samt för antal hemman, brukningsdelar och 
jordnatur. 

Oller berättar om vilka hantverksyrken 
som utövas inom socknen och redogör för 
indelta respektive avskedade båtsmän som 
uppehåller sig där. 

Stort utrymme ges ät en diskussion om 
olika grupper av obesuttna. Den kopplas till 
ett vidare resonemang om hindren för jord- 

brukets utveckling. Men framförallt beskrivs 
de besuttna böndernas liv utifrån aspekter 
som enskild hushållning, byggnadsskick, 
husbehovsslöjd, hägnader etc. 

Vidare berättar OIler detaljerat om manu- 
fakturverket vid Holje och i samband med 
detta ocksä om den handel som bönderna 
bedrev med kringliggande stader och på 
marknader. 

I denna del avhandlas aven samtliga former 
av skatter och utlagor som avkrävdes socken- 
invånarna. 

Det mest omfattande kapitlet i den andra 
delen är det första, vars tema är "Om Folket 
til dess Physiska och Moraliska Beskaffen- 
het". Har behandlas vitt skilda delar av jams- 
högsbornas liv och leverne. 

OIler ger statistik i form av tabeller och 
redogörelser för antal födda, döda, ingångna 
äktenskap, arbetsföra personer m m och gör 
jämförelser med tillgängliga uppgifter från 



sina tidigare tjänstgöringsår men aven från 
1700-talets första decennier. Han kommer in 
på en av de stora frågorna i tiden, nämligen 
nyttan eller vådan av en folkökning och utta- 
lar sig också positivt till att tidigt vänja barn 
vid arbete och har funderingar kring olika 
uppfostringsprinciper. 

Ett annat avsnitt agnas åt medicinska upp- 
lysningar. Läsaren får veta vilka sjukdomar 
som ar vanliga bland befolkningen och i viss 
mån aven hur de lindras och botas. Speciellt 
beskrivs dragsjukan. Öller ligger vidare fram 
förslag till lasarettsinrattningar i länet och 
hur dessa skall kunna finansieras. 

Framförallt innehåller kapitlet beskriv- 
ningar av allmogens mentalitet både i gången 
tid och i samtiden. OIler redogör för socken- 
bornas lynne och karaktär och för vilka dyg- 
der och laster som utmarker dem. Männen 
och kvinnorna karaktäriseras till utseende, 
rörelsemönster och talesätt, Speciellt utmar- 
kande dialektala ord och fraser redovisas i en 
alfabetisk lista. särskild uppmärksamhet ag- 
nas åt klädedräkten genom beskrivningar av 
både traditionellt och modernt dräktskick, 

Ett annat område som upptar stort utrym- 
me i detta kapitel är de utförliga skildringarna 
av allmogens sedvänjor vid livets olika högti- 
der, d v s dop, trolovning, bröllop och be- 
gravning. OIler kommer då ocksi in på den 
vidskepelse som allmogen visar. 

Avslutningsvis vill Öller namna något om 
"Gamla minnesmärken'' eller de s k antikvi- 
teterna som finns i socknen. Spår efter stora 
herremans borgar menar han sig visserligen 
kanna till men de ar ganska fä. Däremot har 
snapphanarnas verksamhet efterlämnat desto 
fler föremål, t ex kruthorn och bössor. OIler 
presenterar har utifrån ortnamn aven en teori 
om var i socknen han tror att den första bo- 
sättningen funnits. 

Det avslutande kapitlet behandlar de kyrk- 
liga förhållandena. Det handlar om kyrkans 

arbetsuppgifter, ekonomi, undervisning, guds- 
tjänstordning och tjänsteman. 

Sammanfattningsvis kan man saga att Ol- 
lers beskrivning ar en brett upplagd och de- 
taljerad skildring av Jamshögs socken. Texten 
ar dessutom fylld med siffror, statistik, da- 
tum och årtal, hänvisningar till kungliga pri- 
vilegier och till olika resolutioner och förord- 
ningar. Beskrivningen innehåller aven dis- 
kussioner kring de problem som OIler upp- 
levde, t ex ökande brannvinskonsumtion, 
folkökning, tilltagande fattigdom, social dif- 
ferentiering, sjukdomsspridning o s v. Han 
nöjer sig inte med att beskriva problemen 
utan framför utförligt sina egna åsikter och 
lägger samtidigt fram tänkbara lösningar. 

Öllers beskrivning är en samtidsskildring. 
Det ar den verklighet han uppfattar runt om- 
kring sig, i skrivande stund, som han berättar 
om. När Öller blickar tillbaka ar det på för- 
hållanden under hans egen tid i socknen. 
Mera sällan äterger han sådant som berättar 
om en avlägsen tid. Det hänger samman med 
att det ar hans egna erfarenheter och upple- 
velsersom ligger till grund för beskrivningen. 
Det ar det självupplevda som ar beskrivning- 
ens alltigenom dominerade innehåll. 

Oller i forskningen . 

Ollers sockenbeskrivning har använts som 
källmaterial i en rad olika sammanhang, både 
teoretiska och praktiska. 

Pä 1920-, 30-, och 40-talen utgav kyrko- 
herde Oskar Kronsjö en socketlkrönika i sex 
delar med titeln "Jamshögs Församling For- 
dom och nu". Han återvänder ofta till OIler 
och dennes sockenbeskrivning i sina böcker. 
Kronsjö framställer alltid Oller i en positiv 
dager och skriver bl a "Något som åter och 
åter lyser fram i de Öllerska breven är att han 
städse var villig och f'ardig att giva råd och 
lämna all den hjälp han förmådde, och allt 
detta tydligen fullständigt oegennyttigt. På 



en gång respektingivande och smidigt, intelli- 
gent och praktiskt kunde han mer än en gång 
åstadkomma en nöjaktig medling de stridan- 
de parterna emellan. Han var alltigenom en 
god och klok och präktig herde" (Kronsjö 
1948:91). 

Ollers uppgifter om jordbmk, boskaps- 
skötsel och andra näringskällor i Jamshögs 
socken vid 1700-talets slut har använts av 
Sven Björnsson i hans avhandling "Blekinge. 
En studie av det blekin~ska kulturlandska- 
pet" (1946). 

I boken "Kyrkhult 1865-1965" ingår ett 
avsnitt av Sven B Ek med titein "En 
bygds omvandling". Eks avsikt ar att skildra 
Kyrkhults-bygdens förändring från sekel- 
skiftet 1800 över skiftesreformerna och fram 
till 1950-talet. Det Ek i första hand beskriver 
är allmogekulturens förändringar utifrån as- 
pekter som byggnadsskick, naringslivsstruk- 
tur, kommunikationer och socialt liv. Ek 
anger Oller som sin viktigaste kalla för tiden 
före skiftena och menar att "Oller har ett 
alldeles speciellt varde genom sina beskriv- 
ningar av människorna och de sociala institu- 
tionerna. I det avseendet intar han nog en 
unik stallning i den topografiska litteraturen 
..." (Ek 1965:64). 

Oller som socialreformator ar ett tema 
som professor Sigfrid Svensson agnade upp- 
märksamhet i sin artikel "En socialreforma- 
tor på 1790-talet. Blekingeprasten J J OIler - 
hembygdsforskare och pionjär" (1970). 
Svensson tar upp en rad punkter dar han me- 
nar att OIler såg sin samtids problem och 
även kom med konkreta förslag för att lösa 
dem. Hit hör t ex Ollers resonemang i be- 
folkningsfrågan, i brannvinsproblematiken, i 
orsaken till dragsjukan och inte minst vad 
gällde sockenbornas hygien. 

Eva Nordlinder, tidigare intendent vid 
Nordiska museet, bygger till stor del sin upp- 
sats "Kvinnligt dräktskick i Jamshögs socken 
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Forografen Axel Blomgren (1867-1961) i Klippan hade 
möjligen släktingar i Gränum. Vid ert bcsök där 1913 

han "ElseJohn 8027 i kyrkdräkt"och 1916 
"Stor-PelIa Sirra i Blekingdräkt, Jemrhögr socken': Bil- 
derna är arrangerade. Det gäller också den här, där mans- 
dräkten har uppenbara likheter med den Oller beskriver: 
"Karlame bruknr nägot längre jackor än Ständr Perso- 
ner, merändelr af blått, eller svart f int  vallmar, ja ork 
kläde ... de bruka i allmänhet hattnr pä hufwudet, med 
nägot stora utslagne skyggen ... sällan, rä kallade löwa 
skor, det är lägga skor, utan i rine gillen, eller när de skola 
gä Långa wägagar, dä de mäit alrid hafwa bwita ullrtrum- 
por': 

i Blekinge" på OIlers beskrivning av sock- 
nens klädedräkt. Undersökningen sträcker 
sig från 1700-talets slut fram till mitten av 
1800-talet. Det ar med utgångspunkt från O I -  
lers beskrivning som Nordlinder drar sina 



slutsatser om den kvinnliga dräktens förand- 
ringar under 1800-talet. Vid 1700-talets slut 
var det kvinnliga dräktskicket inne i en för- 
ändringsfas. Oller beskriver dels den äldre, 
traditionella dräkten med livkjol som fortfa- 
rande bars av de äldre kvinnorna och dels den 
nya tvådelade dräkten med separat kjol och 
livstycke. På Nordiska museet i Stockholm 
finns ett bevarat exemplar av den äldre drak- 
ten från Listers härad, troligen från Jamshögs 
socken. Den stämmer överens med Ollers be- 
skrivning. En dräkt med likartat utseende 
finns även avbildad på en tavla som hänger i 
Jamshögs kyrka. Den yngre och mer moder- 
na dräkt som OIler beskriver har aldrig åter- 
funnits i komplett skick. En rekonstruktion 
har dock gjorts på 1950-talet av fm Gertrud 
Salje i Jämshög. Den utgår ifrån Ollers be- 
skrivning och enstaka fynd av draktdelar. 

På ytterligare ett praktiskt plan har Ollers 
beskrivning kommit till användning. Hans 
detaljerade uppgifter rörande en allmogestu- 
gas interiör utnyttjades nar man inredde ble- 
kingestugorna på Skansen i Stockholm och 
Kulturen i Lund. 

Ollers beskrivning av folklynnet i Jamshögs 
socken 
Nedan vill jag närmare presentera några val- 
da aspekter av hur Oller skildrar jamshögs- 
bornas satt att vara eller vad han kallar 'yol- 
kets lynne" och "moraliska beskaffenhet". 

Att beskriva Jamshögs sockens invånare 
som en enhetlig grupp förefaller naturligt för 
Öller, aven om han ofta påpekar att det fanns 
undantag i ena eller andra avseendet. Jams- 
högsborna uppvisar, enligt Oller, tydliga ka- 
raktäristika både till utseende och satt att vara 
och skiljer sig på så satt från allmogen i 
grannsocknarna. Men hans nuvarande för- 
samling skiljer sig också från den hans före- 
trädare haft. Sockenbornas mentalitet har 
förändrats över tiden. 

OIler förhåller sig både positiv och negativ 
till sina sockenbor och deras förfader. Han 
bar många åsikter om dem, ibland beröm- 
mande och ibland fördömande. Han agnar 
sig sällan åt ett objektivt registrerande. 

Solidaritet och beskydd inom kollektivet 
Allmogens inbördes solidaritet på en rad oli- 
ka plan var, enligt Oller, ett utmärkande drag 
för jämshögsborna. De ville t ex inte lämna 
sina fattiga och sjuka åldringar åt en tillvaro i 
socknens fattigstuga utan underhöll och vår- 
dade sina anhöriga i hemmen. Detta gjorde 
det möjligt för OIler att tillämpa en "öppen 
socialvård", menar professor Sigfrid Svens- 
son. Oller ar ense med sina sockenbor om att 
deras satt att ordna fattig- och åldringsvården 
också ar det basta. Han ansåg att man undvek 
den oordning som kunde uppstå i en fattig- 
stuga. Den negativa syn på fattigstuguinratt- 
ningar som Öller ger uttryck för i sin be- 
skrivning motsvaras dock inte helt av hur han 
agerade i realiteten. Han avsåg t ex att inrätta 
ett fattighus på sin egen i Nasum. Troli- 
gen drevs Oller också av en önskan att skapa 
ett monument över sig i form av ett fattighus 
som skulle påminna om hans handlingsför- 
måga långt efter hans bortgång. 

Folkloristen Julius Ejdestam menar att det 
varken låg i de fattigas eller de underhålls- 
skyldiga böndernas intresse att lösa fattig- 
vårdsfrågan genom att inrätta en fattigstuga. 
Bönderna hade oftast inget intresse av att un- 
derhålla en sådan stuga eller av att förse de 
inneboende med goda och tillräckliga förnö- 
denheter. De fattiga å sin sida ville inte bo i en 
sådan stuga eftersom de visste att det innebar 
sämre förhållanden an att vistas ute i gårdar- 
na. 

På det ekonomiska området hjälpte bön- 
derna varandra när någon hamnat i en svår 
ekonomisk situation och riskerade att tvingas 
sälja sin gård. OIler antar att allmogen på 



detta satt ville hindra utsocknes ståndsperso- 
ner från att etablera sig i socknen. Sven B Ek 
lägger till en annan förklaring och menar att 
denna hjälp var ett uttryck för den vedertag- 
na "frände- och grannelagstraditionen". 

Nar det galler den ekonomiska hjälpen 
sockenbor emellan hävdar Oller att jäms- 
högsborna skiljer sig från bönder i allmänhet. 
De ar generösa och frikostiga med både gåvor 
och pengar vid högtider och till behövande, 
medan bonden annars ar "... snål, nogräknad 
på, til och med runstycket, afwundsjuk och 
misstänksam" (1800:185). Inom socknen 
fanns aven en grupp fattiga som erhöll stöd 
enligt en fattiglista. Pengar samlades in vid 
kollekten varje söndag och delades sedan 
mellan kyrkan och fattigkassan. Dessa s k 
gåvopengar hade under Ollers tid ökat i stor- 
lek varje år, men medaljen hade också en bak- 
sida. Förmånen tenderade att utnyttjas av 
mindre behövande. OIler menar att de verk- 
ligt behövande harigenom blev lidande ge- 
nom att de fick en mindre andel av pengarna 
och ibland blev helt förbisedda. 

Oller uttrycker aven en stark irritation 
över kringströvande tiggare som han menar 
besvärar allmogen och stjäl resurser från 
socknens egna fattiga. Dessa tiggare var i sjal- 
va verket friska och arbetsföra, påstår Oller, 
och understryker att samtliga kommer från 
andra socknar. De utgjorde sålunda en för 
honom okontrollerbar grupp. Man kan dar- 
för förstå hans misstro och negativa inställ- 
ning. Det ar inte säkert att allmogen upplevde 
denna grupp lika negativt. Prosten Pehr Os- 
beck, som författade en beskrivning över La- 
holms prosteri, vittnar om att allmogen dar 
inte gärna awisade främmande tiggare, 
"Mången tanker en gång få igen hvad han nu 
gifver, nar han lämnar gårdsbmket" (17961 
1922:73). 

Nara sammanhängande med givmildheten 
mot de fattiga var allmogens gästfrihet gente- 

mot obekanta resenärer. Både OIler och Os- 
beck vittnar om hur bönderna vid sådana till- 
fallen inte sparade på undfagnaden utan satte 
fram allt vad hushållet hade att bjuda på. De 
krävde aldrig ersättning för kost och husrum. 
Sven B Ek menar att "förklaringen ar förstås 
att besökarna utgjorde en efterlängtad kon- 
takt med yttervärlden" (196566). Gastfrihe- 
ten hos den svenska allmogen ar ett drag som 
aven namns av utländska resenärer som far- 
dats genom Sverige. Wilhelm von Schubert 
som reste genom Blekinge 1817 skriver att 
"... i det gästfria Sverige ar det omöjligt att se 
en fremmande hos sig, utan att till hans val- 
fagnad framställa det bästa huset har och för- 
mår" (1823:106). Oller är inte helt nöjd med 
sina sockenbors seder utan ser stölder och 
spridande av sjukdomar som gästfrihetens ef- 
terräkningar. 

Solidariteten inom allmogeklassen var 
dock inte utan undantag, vilket OIler ar med- 
veten om. När det gällde bondens enskilt 
ägda jord kunde det ofta uppstå tvister. Det 
upplevdes som en grov skymf om någon 
granne gick över ägogränsen med sina red- 
skap. Sven B Ek har uttryckt förhållandet 
med följande mening: "Att kranka bondens 
jord var att kranka hans heder" (196567). 

Moral och disczplin 
I sitt offentliga uppträdande och mot varand- 
ra hade jämshögsborna bättrat sig avsevärt 
sedan gångna tider, menar Oller. Han berat- 
tar att sockeninvånarna så sent som femtio år 
tidigare hade varit både råa, grova och ohyf- 
sade. Deras meningsskiljaktigheter avgjordes 
som regel genom slagsmål och mord. De söp 
friskt t o m under pågående gudstjänst och på 
sina gillen agnade de sig åt " ... plumpe och 
lösaktige ... lekar" (Oller 1800:160f). 

Att använda kyrkan som ett mål för skjut- 
övningar ar något som Oller förknippar med 
snapphanarna. " Desre räknade för en slags 



Vid ett föredrag på Konstnärsgillet 1851 berättade Gun- 
nar Olof Hyltén-Cavallius att s k bältespänning skulle ha 
förekommit i Värend ännu i mitten av 1600-talct. Det 
inapirerade JP Molin till skulpturgruppen "Bältcspän- 
narna" (1859). Den här modellen finns i Nationalmuse- 
um. -Foto: Nationalmuseum. 

berömlig färdighet at på långt håll skjuta til 
måls, ej allena under Gudstjensterne på Kyr- 
kodörren, och en däruti befintelig järnrin g..." 
(Oller 1800:160). Berättelserna ar antagligen 
delar av en muntlig tradition som beskrev 
tidigare generationers barbariska uppträdan- 
de och vars funktion var att kontrastera mot 
ett battre uppförande i slutet av 1700-talet. 
Berättelserna fungerade också som Ollers be- 
tygssättning av sin egen roll. Att människor 
uppträtt sämre förr och att civilisationen var i 
stadigt tilltagande var ett gott bevis för att 
han lyckats i sin ambition att uppfostra sock- 
enborna. 

De utmärkande dragen för tidigare genera- 
tioner av jamshögsbor var således brist på 

disciplin, ordning och moral. I ett brev till 
vännen J C Stricker berättar Oller att han fått 
kannedom om ett våldsamt slagsmål mellan 
två bönder i Nasums socken. Han kommen- 
terar: "Sådana bestar har jag at gjöra med; 
man tröstar mig dock därmed, at de warit 10 
gånger wärre förr" (20/10 1779). För att un- 
derstryka hur råa sockenborna var berättar 
OIler att det var vanligt att två som blivit 
osams avgjorde tvisten genom s k baltespan- 
ning. Kampen gick till så "... at de 2:ne stri- 
dande Spände hwarandra tilhopa, i et läder- 
bälte, hwarefter de med stora, och skarpa 
knifwar, så länge höggo, och sårade hwaran- 
nan, tills endera blef mördad, eller som 
poltron måste bedja den öfwerlägsne hjelten 
om förskoning" (1800:160). Bältespanningen 
var så vanlig att kvinnorna alltid tog med sig 
"död-lintyg" till gillena. Lakanen skulle fin- 
nas i beredskap om någon dödades. 

I mitten av 1970-talet sammanställde etno- 
logen Asa Nyman olika uppfattningar bland 
ett antal forskare som diskuterat om bälte- 
spänningen verkligen förekommit eller om 
det rörde sig om missuppfattningar eller 
t o m fria fantasier. Hon konstaterar att det 
inte ar möjligt att dra några säkra slutsatser 
med utgångspunkt från det källmaterial som 
ar kant idag, men menar att tvekamper i nå- 
gon form med all säkerhet förekommit. Man 
kan konstatera att Oller förefaller ta balte- 
spänningens existens för given. Men han an- 
vänder historien framförallt som intakt för 
att tidigare generationer var ohyfsade och 
odisciplinerade, medan den församling han 
själv leder har ett battre uppförande och hela 
tiden blir allt mer civiliserad. 

Oller passar också på att fördöma det sena 
1600-talets snapphanar. Han har ingen som 
helst förståelse för deras syften utan beskri- 
ver dem som barbariska och mordlystna, "... 
en hop rymmare och öfwerlöpare från bägge 
Arméerne, som ock både af Bönder, och 



Drängar, samt annat löst folk, hwilkas okyn- 
ne och lattja mera funno sin rakning wid at 
röfwa och plundra, an p2 et ordentligt satt, 
strida för sin Lagliga Ofwerhet" (Oller 
1800:159). 

Snapphanarnas verksamhet i nordvästra 
Blekinge ledde till att Jämshögs socken skulle 
brännas. Karl XI:s befallning verkställdes 
dock aldrig. Öller försöker trots allt framstäl- 
la de forna sockenborna som oskyldiga och 
menar att snapphanarna "... woro walegentli- 
gen icke Jamshögs infödingar; utan et sam- 
manrafsat partie Danskar, och Swenskar ...." 
(1800:15). Docent Mats Hellspong har i en 
studie konstaterat att det är vanligt att fördö- 
ma snapphanar i 1700-talets sockenbeskriv- 
ningar från södra Sverige. Det var en demon- 
stration av prästens lojalitet mot den svenske 
konungen. 

Oller framhåller en rad orsaker som bidra- 
git till att jämshögsborna fått battre seder och 
ett battre uppförande. Det är framförallt 
upplysning, ordning och nyttigt arbete som 
haft denna positiva verkan. Det är OIler själv 
i sin egenskap av prast och lärare som haft 
möjlighet att förmedla denna upplysning. 
Han anser sig ha skyldighet att lära kanna sin 
församling och dess brister för att sedan be- 
handla sockenborna med respekt och vägleda 
dem till ett dygdigare levnadssätt. Med förakt 
och fördömande kommer man ingenstans, 
menar Oller, då blir folket bara ännu sämre. 
Att allmogen krävde ett rättvist och ärligt 
bemötande både av varandra och av överhe- 
ten betonar Oller, annars blir människorna 
g.. tilltagsne, sturske, til och med öfwermodi- 
ge och hämndgirige, om de lida förment, eller 
werklig orätt" (1800:163). 

Det är mycket sällan som man i OIlers 
brev till J C Stricker får veta något om hän- 
delser bland sockenborna och det är sällan 
han i sina brev framför några värderingar om 
folket. Men det finns undantag och det rör sig 

i ett fall om bristande disciplin. Oller skriver 
att några bönder med dålig karaktär ägnat sig 
åt timmerkörslor på Fastlagssöndagen, vilket 
var ett sabbatsbrott. Han tillägger att han lagt 
ned stor möda på att avskaffa de tidigare all- 
männa "åkegillena" som allmogen företog 
natten mellan lördag och söndag. 

Renlighet 
På det hygieniska planet ser OIler däremot 
ingen förbättring. Han klagar över att både 
barn och äldre gjorde sina behov inom stu- 
gans väggar och att man sällan sopade eller 
skurade. Att utföra brygd, slakt och tvätt i en 
sådan miljö var grovt ohygieniskt, ansåg 01- 
ler, som önskade förbättringar. Hans intresse 
kan kopplas till den medicinska och botanis- 
ka lärdom som han och flertalet andra samti- 
da präster tillägnat sig under sin utbildning, 
till stor del ett resultat av Carl von Linnés 
insatser. Att OIler verkligen besatt ett medi- 
cinskt kunnande och intresse visar inte minst 
att han deltog i forskningen kring orsaken till 
dragsjukans uppkomst. 

I ett av breven till vännen J C Stricker kan 
man dock ana att rollen som den medicin- 
kunnige inte alltid var så populär. Oller skri- 
ver att han ansåg det vara för mycket begärt 
att han som prast skulle ge råd om vård och 
skötsel åt, i det här fallet, några sockenbor 
som drabbats av venerisk smitta. I ett annat 
brev hävdar han att det endast är med stort 
besvär som han lyckas agera som läkare. 

Etnologerna Orvar Löfgren och Jonas 
Frykman har i boken "Den kultiverade män- 
niskan" bl a konstaterat sambandet mellan 
medicinsk kunskap och propagandan för en 
ökad renlighet, både för den enskilde och i 
hemmen. Men det finns ytterligare en dimen- 
sion menar författarna och skriver att " ... 
man gör det alltför enkelt för sig, om man 
tror att renlighetsuppfattningen blott var sva- 
ret på att kunskapen om sjukdomarnas upp- 



Den Ollerska graven på Jämshögs kyrkogård. "I Sydvairra horner af kyrkogård~muren, 
h a r j q  låtit valfwa en grafvzird för mig och mina 2ne Hurrur, i form af en Stor Kulle, 
belagd med mull och torfvor, samt en upratstående svart mamor-sten i Pyramidal form 
med förgylde Inskriptioner å begge Sidor, innehållande en Kort Biographie. Jag har valt 
detta ktälletför de qftnrt bräklige Epitaphieme iKyrkorne och till vinnande af ett dubbelt 
ändemål medan jag /+er. Grafkullen blir kringplanterad av Caprifoliwm rom 
Vinter och Sommar, samt 2ne i Pyramidalform klippte Graner, en på hvardern ridan af 
Graf-dörren rom är af gjutit Jem och hvilken jämväl kommer att öfeerkaitni, da de för 
denna grafämnade Kroppar, där nått sin bestämmelie. Grifvården öfver 2nefart med mig 
olika män, En Klingenstjema o& En von Dalin, på Löfö Kynho-gård, rom alltid vnrit målad 
i mitt minne, barjag vågat välja till mönster" (brev till CC Gjörwell den 21 jan 1809). 
-Foto: Maria Adolfsson 1993. 

hov ökat. Likaså ar det alltför enkelt att tro 
att kampen mot bakterier blott hade medi- 
cinska motiv som drivkraft. Det handlar ock- 
så om djupgående skillnader i hur bönder och 
borgare, arbetare och professorer kategorise- 
rat världen och dragit gränser mellan sig sjal- 
va och de andra. Först och främst måste vi se 
vilken samhällelig position de olika kulturer- 
nas barare har intagit och hur denna återver- 
kar på deras satt att dra gränser och klassifi- 
cera enligt rentlorent-principen" (1979:148). 

Det ar alltså Ollers ställning som stånds- 
person i förhållande till allmogen som blir 
tydlig i detta sammanhang. Att Ollers hem 
var ordnat på ett helt annat satt an böndernas 
ar lätt att inse av hans missbelåtenhet. Bön- 
dernas stugor var en främmande miljö för 
OIler bl a därför att, "De osnygge swinkrea- 
turen upfödas merändels inne i stugan, hwil- 
ka förorsaka en beständigt elak stank för alla 
de näsor som icke derwid äro wane fran ung- 
domen" (1800:193). Att hysa kalvar, lamm 



och höns inne i boningshuset var ett vederta- 
get bruk bland allmogen i hela södra Sverige. 
Det kom att leva kvar aven under 1800-talet, 
men då främst på mindre gårdar och hos tor- 
pare och backstugusittare. Jamshögsbornas 
vanor var karaktäristiska för regionen och på 
inget satt utmärkande, Deras stugor kan inte 
ha varit mer ohygieniska an de Oller kunde 
iaktta i övriga Blekinge, Skåne eller Småland. 
De som levde i dessa stinkande stugor upp- 
fattade dock sina hem på ett helt annat satt. 
Löfgren och Frykman menar att "Bondhus- 
trun under 1800-talets förra hälft var måttligt 
intresserad av att föra en aktiv kamp mot 
smutsen. För det första saknades de egentliga 
motiven. Smuts fanns utomhus, det fanns hos 
djuren och på människorna, Det var kort sagt 
en del av vardagen och sågs inte som något 
hot i sig. För det andra hade bondhustrun 
andra ting för sig an att fungera som hemmets 
vårdarinna" (1979:158). 

Det var ståndspersonernas satt att hysa in 
djuren i särskilda fahus och att de använde 
särskilda avträdesrum som OIler ville att 
bönderna skulle efterlikna. Han påstår att det 
var just ståndspersoner som framfört påpe- 
kanden och klagomål till honom över allmo- 
gens dåliga renhållning och odrägliga lukt. 
OIler skriver, "Jag önskar, at de mina Sochne 
boar, hwilka få läsa dessa werkeliga ranning- 
ar tryckte, wille daraf mera rätta sig an som 
ännu skedt af flera mundtelige erindringar; 
halst de utialt annat äro et så ordentligt, raskt 
och snygt folk. Jag wille, at de ej skulle utmär- 
kas af osnygghet inom hur, framför många 
andra Sochnar" (1800:194). 

Man anar att ståndspersonernas anmärk- 
ningar har påverkat, eller kanske rent av så- 
rat, OIler och att han ansåg sig ha föga fram- 
gång med sin propaganda. Bönderna respek- 
terade dock till viss del hans åsikter. De fris- 
kade upp sina stugor med rökt enris de dagar 
de väntade hans besök. 

Särskilt många ståndspersoner att efterlik- 
na fanns det inte i Jamshögs socken vid denna 
tid. Det var egentligen endast kompanichefen 
för båtsmannen i trakten som brukade ett 
helt s k "bostalls- och löningshemman" i 
socknen och bruksägaren på Lilla Holje. 

Vidskepelse 
Öller ger också exempel på vidskepelse bland 
sockenborna och försöker förklara varför 
den finns och hur den skall utrotas. Att vid- 
skepelse enbart var av ondo och skulle mot- 
arbetas var en självklarhet för honom. Bote- 
medlet var upplysning. OIler hävdar att "Ju 
dummare och enfaldigare et folk ar, ju mera 
ar det benäget för wantro och widskepelser". 
Men precis som med moralen och ordningen 
så måste man som lärare gå varsamt fram, 
anser han. Att enbart förlöjliga vidskepelsen 
ar bortkastad möda. Den måste ersattas av en 
sann kristendomsundervisning. Vidskepliga 
föreställningar hos sockenborna var en från 
barndomen inlärd vana och inte så mycket 
beroende på ren dumhet, tror Oller. Han an- 
ser sig inte helt ha utrotat denna vantro men 
kommit en bit på vägen tack vare de kristen- 
domsböcker som kommit ut. Det ar dock 
inte tillräckligt enbart med upplysning så 
Lange individen inte lär sig att tanka förnuf- 
tigt och kritiskt utan endast godtar andras 
uppgifter. 

En sed som OIler betraktade som Iöilie , 
och som han påstår endast fanns kvar hos 
äldre kvinnor var bruket vid barndop S.. at 
Iagga stål, Psalmbok och saxar på barnet, til 
wård mot de onda andarne ..." (Oller 
1800:209). Andra sedvänjor hade OIler mer 
aktivt försökt att stävja. Som exempel berät- 
tar han att mannen tidigare ?.. sköto mot 
luften Påskafton, för at som de trodde träffa 
trollpackor, hwilka skar-Torsdagen rest til 
blåkulla, och Påskaftonen wantades på sina 
aeroflatiska rid-redskap hem igen. Detta up- 



tog, har jag hunnit aldeles att hindra åtmins- 
tone i Kyrko-byn ..." (Oller 1800:253). Andra 
trosföreställningar var dock fortfarande 
högst levande. Man trodde t ex att vissa män- 
niskor kunde "skaffa ohåll" genom sina tan- 
kar eller sin närvaro och därmed skada t ex 
husdjur eller brygd. 

Intressant att notera ar att Öller själv visar 
prov på vad vi idag skulle kalla vidskepelser 
eller övertro. Han berättar om en handelse 
1792 då han bevittnade ett U.. owanligt stort 
Stjernfall/ ... / jemte flera, kl. widpass 3 qwart 
till 11 den 21 Mars 1792. En till utseendet stor 
stjerna sankte sig från Norr til Sydost ganska 
Iangsamt och blef i fallet alt större, så at den 
til slut syntes stor som en wanlig talrick; efter 
denna fölgde genast 4 a 5 mindre stjernor, 
hwilka alla tilhopa newerade efter en kort 
stund, sedan de gifwet et owanligt sken ifran 
sig. Det några dagar förut i Stockholm skedde 
ohyggeliga och alla tider fördömda mord- 
skottet å Konungens dyra person kunde 
omöjligen då wara här bekant, nej icke ens 

gissas til en så olycklig händelse; Likwäl, och 
som et dylikt stjernfall syntes i Stockholm, 
samma ögonblick högstsalig Konung Adolph 
Frederich, år 1771, ganska hastigt med döden 
afgick, kunde jag wid detta, hwars like jag 
aldrig tilförne sett, icke afhålla mig från den- 
na innerliga önskan,  den ock de mina hörde: 
Gud beware wår Konung! Då w i  Lördagen 
därefter, den 24,fingo höra hwad som handt, 
då 8 dagar tilförne, började w i  redan frukta 
för Konungens 1% ehuru basta hopp gafs om 
dess wederstående" (Oller 1800:46). 

Ollers beskrivning av Jamshögs socken 
innehåller åtskilligt mer av intresse om all- 
mogens liv, seder och bruk i socknen under 
sent 1700-tal. Men beskrivningen ger också 
läsaren en god bild av OIler själv eftersom 
han i sin text vid så många tillfallen låter oss 
ta del av sina egna tankar och uppfattningar. 
Beskrivningen av Jämshögs socken ar dar- 
med värdefull ur flera aspekter och val värd 
att läsas av dagens blekingebor. 
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De nyklassicistiska kyrkorna i Blekinge 

Monica Ebeling 

Den 22 mars 1759 utgick ett kungligt brev till 
samtliga landshövdingar och biskopar, med 
anledning av den ökande tillströmningen av 
ansökningar från landsförsamlingarna om 
kollektmedel, som bidrag till ny- och om- 
byggnader av kyrkorna. Den kungliga för- 
ordningen, tillkommen i rationalismens och 
upplysningens anda, avsåg att centralisera 
och kontrollera byggandet. Ditintills hade 
kontrollen legat hos konsistorierna, men bi- 
skoparna hade inte alltid förmått eller kanske 
inte haft den ratta viljan, att styra kyrkobyg- 
gandet med fast hand. För att kunna erhålla 
kollektmedel måste ritningar hädanefter in- 
sändas till en central myndighet, Overinten- 
dentsämbetet i Stockholm, för godkännande, 
Istället för klockstaplar skulle dessutom 
klockorna placeras i stentorn, "hwilka ej 
böra wara höge och spitsige, utan med medel- 
måttige hufwar." Föreskriften grundade sig 
troligen på risken för åsknedslag samt att 
spetsiga och höga torn inte var i samklang 
med dåtidens arkitektoniska ideal. 

Efterlevnaden tycks dock ha varit dålig. 
1776 skarptes kraven till att gälla samtliga 
kyrkor som skulle uppföras med allmänna 
medel, dvs oavsett om församlingarna begar- 
de kollektmedel eller inte. Dessutom ut- 
sträcktes granskningstvånget till att gälla 
aven den inredning som bekostades med all- 
männa medel. Kyrkorna skulle också uppfö- 
ras av sten och inte av trä, en åtgärd som 
skulle ge kyrkobyggnaderna längre bestånd 
och spara på skogen. 

Målet för de styrande i Stockholm var att 
förse landet med prydliga, ändamålsenliga 
och efter tidens smak byggda kyrkor, som 

skulle vara en heder för en upplyst nation. En 
"adel och enkel Styl" efter nyantika ideal, 
skulle prägla de nya kyrkorna. Murytorna 
skulle vara rena och endast genombrytas av 
stora rundbågiga fönster (bild 1). Eventuellt 
kunde en enkel list, en gördelgesims, få löpa 
utefter väggen eller, som senare på 1800-talet, 
nederdelen av murarna markeras av ett rusti- 
cerat parti. I enstaka fall kunde även lisener 
förekomma, framförallt som hörnlisener. 
Dekorationerna var för övrigt koncentrerade 
till portalomfattningar och tornkrön. Sym- 
metrin var viktig. Sakristian borde förläggas 
öster om koret, i rak linje med tornet och 
kyrkorummet, alltså som en pendang till tor- 
net. 

Upplysningstidens nyktra saklighet präg- 
lade aven utformningen av de nya interiörer- 
na. Stora tunnvalvda kyrkorum, som skulle 
rymma de växande skarorna av kyrkobesö- 
kare eftersträvades, Rymd och ljus skulle 
prägla de nya kyrkorna, där predikan hade 
fått en alltmer viktig funktion inom guds- 
tjänsten (bild 2). Mystik och övertro skulle 
vara bannlysta, reminiscenser från den ka- 
tolska tiden utsuddade. Vidskepelse och res- 
ter av katolska sedvänjor ansågs leva kvar hos 
allmogen och det skulle stävjas, 

Det centrala granskningstvånget ledde till 
att en stor del av de nya kyrkorna ritades eller 
omritades av ämbetets arkitekter, vilket inne- 
bar en viss likriktning. Arkitekterna i Stock- 
holm tycks främst ha arbetat med givna ny- 
antika formelement, som man varierade i oli- 
ka grad. De övertog även idéer från varandra 
och samma typritning kunde gå till olika kyr- 
kor i olika delar av landet. I slutet av 1780- 



Bild 1. Mörmms kyrka från sydöst. 
En ren nyklassicisrisk kyrka från 
1800-talet. - Foto: Pär-Ola Karls- 
son 1987-88. 

Bild 2. Interiör mot söder i Auge- 
mms kyrka. Här har symmetrin 
hårddragits även in i kyrkommmet 
och prcdikstolcn placerats över al- 
taret. - Foto: Pär-Ola Karlsson 
1987-88. 



talet ser man av ritningarna att vissa arkitek- 
ter på ämbetet började snegla mot nygotiken. 
Flera kyrkor med nygotiska drag ritades. 
Man hade behov av variation nar uppgången i 
kyrkobyggandet startade. Få uppfördes dock 
ute i landet. Den gustavianska kyrkan hade 
accepterats, den representerade framtiden. 
Inte ville man i församlingarna, nar man nu 
kostade på och byggde nytt, ha en kyrka 
med, som man tyckte, ålderdomliga drag. 
Man önskade en kyrka i stil med grannsock- 
narnas. Uppgången i kyrkobyggandet av- 
stannade dock vid sekelskiftet på grund av 
missväxt, krig och inflation. På 1820-talet, 
nar kyrkobyggandet ökade igen, var det åter 
det nyklassicistiska formspråket, och ett 
striktare sådant, som föredrogs av ämbetets 
arkitekter. De nygotiska och nyromanska 
formelementen började dock så sakteliga att 
smyga sig in vid mitten av 1800-talet, till en 
början i form av enstaka detaljer, för att sena- 
re under 1800-talets andra halft utvecklas till 
full nygotik och nyromanik. 

Kyrkobyggandet i Blekinge 
Anledningarna till att de gamla kyrkorna fick 
ge vika för nybyggen var nastan alltid att de var 
för små för den vaxande befolkningen, de var 
för mörka och ansågs även ofta vara så illa un- 
derhållna att inget annat än nybygge återstod. 
Kanslan för det nedärvda saknades ofta. Endast 
ekonomiska aspekter kunde innebära en radd- 
ning för gamla kyrkomurar och gammal inred- 
ning i de ofta fattiga församlingarna. 

Den nya kyrkobyggnationen började ti- 
digt i Blekinge. Redan 1685 invigdes den för- 
sta stadskyrkan, den provisoriska kyrkan i 
Karlskrona, en i raden av de kyrkor, som 
kom att byggas i de båda nyanlagda staderna 
Karlskrona och Karlshamn. Efter 1759 års 
brev byggdes 14 landskyrkor inom den första 
hundraårsperioden. Alla utom Sillbövda var 
nyklassicistiska. Och innan 1800-talet var 

slut hade ytterligare 9 kyrkor nybyggts och 
en, Ysane, åter tillbyggts. Kvar av de 27 kyr- 
kor som fanns vid medeltidens slut finns idag 
7 stycken, varav 5 ar landskyrkor. En av de 
sistnämnda, Fridlevstad, blev 1781 förlängd i 
väster. Tre av de återstående fyra är sedan 
1800-talets mitt försedda med tunnvalv. 
1700- och 1800-talets byggnadsiver har gått 
hårt fram över landskapets medeltida kyrkor. 

Protokollen från prostvisitationerna vid 
1700-talets slut anger att kyrkorna i Blekinge 
i allmänhet var i gott skick. Sockenmännen 
tycks kontinuerligt ha underhållit sina kyr- 
kor. Först en bit in på 1800-talet talas det om 
förfall och då ar det fråga om kyrkor, som 
sedan länge varit avsedda att ombyggas. Kyr- 
kor man inte velat kosta på onödigt under- 
håll. Protokollen nämner också bara en enda 
kyrka som mörk, Nattraby, i vilken ytterli- 
gare ett fönster borde tas upp. Dels hade 
somliga kyrkor redan fått sina fönster försto- 
rade och dels var förmörkande valv och pela- 
re inte vanliga. Få av de medeltida kyrkorna 
tycks ha varit välvda. 

De blekingska kyrkorna var dock små, 
samtidigt som landskapet och länet uppvisa- 
de den nästan högsta befolkningsökningen i 
landet. Mellan åren 1745 och 1801 ökade Ble- 
kinges befolkning med hela 44 % jämfört 
med 25 % i Malmöhus Ian och 29 % i Kristi- 
anstads lan, samtidigt som området var ett av 
de tätast befolkade i Sverige. Först under 
1800-talet hade de tre lanen en jämförbar 
folkökning på ca 40 %. 

Under 1700-talet var det främst i skogs- 
bygderna i norr som möjligheterna fanns för 
nyodling och hemmansklyvning. 173W0- 
talens högkonjunktur för skogsprodukter 
gynnade befolkningen i norr. Dar hade man 
tillgång till svedjebruk och betesmarker för 
egna djur och djur på lega. Sina produkter 
fann man avsättning för i de nya staderna 
Karlskrona och Karlshamn. 



Det var också har de första landskyrkorna 
i allmänhet byggdes under 1700-talet, i Me- 
delstads härad. De första var, förutom Backa- 
ryds kyrka, enkla trakyrkor uppförda efter 
en urgammal tradition. Det var Eringsboda 
(1738, ersatt med en ny 1849), Sillhövda 
(1768, numera nedbrunnen) samt Backaryd 
(1799). I det bredvidliggande Brakne härad 
byggdes Öljehult (1754, ersatt med en ny 
1842). Samtliga utom Backaryd byggdes före 
1776 års restriktion mot trakyrkor. Backaryd 
utnyttjade den passus som fanns i förord- 
ningen, att "Skulle någon gång, omständig- 
heter sig förete, som göra träbyggnad oundvi- 
kelig, wele wi, uppå underdånig anmälan, 
ock särskilt i nåder utlåta, huruwida ändring 
eller inskränkning uti denna Wår allmänna 
förfdttning må kunna bewiljas. " Församling- 
en hänvisade till sin ekonomi och bristen på 
material inom rimligt avstånd. Backaryd var 
annexförsamling till Ronneby och i Ronneby 

satt kyrkoherden Samuel Henschen, som liv- 
ligt deltog i det kulturella utbudet i staden 
och aven hade goda kontakter med huvudsta- 
den. Kyrkoherden och framför allt hans son, 
fortifikationsofficeraren Erasmus Henschen, 
som gjorde upp förslagsritningen, tycks ha 
varit val medvetna om de styrandes intentio- 
ner beträffande landets byggnadsbestånd. 
Ansökan avslutas med att ".. i händelse af 
Eder Kongl. Majt:s nådiga bifall till denna 
underdåniga ansökning skulle församlingen 
blifwa i stånd, at inom kort tid med dräglig 
kostnad åter uppbygga en landtkyrka, som 
både til waracktighet och pydeligt utseende, 
kunde svara mot de stenbyggnader som på 
andra ställen kunna uppföras...". 

Aven Listers härad med såväl slätt- som 
skogsbygd uppvisar ett tidigt kyrkobyggan- 
de under perioden. I detta härad uppfördes 
de två första nya stenkyrkorna, Mjallby (bild 
3) och Gammalstorp, på 1790-talet. Stora 



kyrkor, som skulle rymma såväl den dåva- 
rande befolkningen som en förväntad folk- 
ökning. Förutom att kyrkobesöken var lag- 
stadgade, fyllde de en social funktion. På 
kyrkbacken skvallrades och diskuterades det 
om vad som hänt eller skulle ske såväl lokalt 
som i riket i övrigt. I kyrkan förkunnade 
prästen såväl Guds ord som den världsliga 
maktens. Stilmässigt uppvisar de gustavian- 
ska kyrkorna i Mjallby och Gammalstorp 
fortfarande vissa rokokodrag med sina brut- 
na tak, sina "Hårlemanhuvar" och sina stick- 
bågiga fönster. I och med dessa kyrkor hade 
samtliga kyrkor i häradet, förutom stadskyr- 
kan i Sölvesborg, nybyggts eller utvidgats 
under 1700-talet. 1713 uppfördes Elleholms 
kyrka i korsvirkesstil, 1739 blev Jamshögs 
kyrka utvidgad på bredden och omdanad ef- 
ter tysk förebild. Mörrums kyrka tillbyggdes 
till dubbel bredd 1774 och Ysane förlängdes 
1776. Ingen av tillbyggnaderna resulterade i 
några klassicerande omdaningar av exteriör- 
erna. Däremot ombyggdes Asarums kyrka, 
belagen inte så långt från Mörrum, men i 
Brakne härad, år 1800 till ett mindre nyklas- 
sicistiskt tempel med grekisk korsform. 

Skiftena under första hälften av 1800-talet, 
nyodling, utdikning, ny teknik och en mo- 
dernisering av åkerbruket gav utrymme för 
en växande befolkning aven inom övriga 
jordbruksbygder, liksom i Skåne. Samlade 
brukningsenheter och utskiftning av de ge- 
mensamma agorna skapade en större hand- 
lingsfrihet. För att få tillgång till arbetskraft 
inom jordbruket inrättades torp på de större 
gårdarna. 

Kyrkorna som tillkom under första hälften 
av 1800-talet ligger relativt koncentrerade i 
östra delen av Blekinge, i dal- och skogsbyg- 
den samt på  amd dalas lat ten i Östra och Med- 
elstads härad, i gamla tegskiftade områden. 
De ligger som ett bälte kring de bevarade 
medeltida kyrkorna. Det ar Augerum (1822), 

Jamjö (1826), Tving (1843), Listerby (1849) 
och Lösen (1860). I Listers härad ny- och 
ombyggdes aven de på 1700-talet utvidgade 
kyrkorna i Jämshög (1833)' och Mörrum 
(1847). Och i rena skogsbygden dar invånar- 
antalet fortfarande ökade ersattes och om- 
byggdes kapellen från 1700-talet, Eringsboda 
(1849) och Öljehult (1854). Aven de nya ka- 
pellen uppfördes som träbyggnader, men nu i 
en nyklassicistisk stil. 

Aven kyrkorna från slutet av 1800-talet 
kan i viss mån bindas till en förändrad na- 
ringsstruktur. Stenhuggeri och bättre fiske- 
metoder ökade försörjningsmöjligheterna. 
Befolkningsantalet steg både vid kusten och 
på öarna. 

Förutom att man kan spåra ett visst sam- 
band mellan kyrkobyggande och narings- 
struktur finns det ytterligare en viktig faktor 
man inte kan bortse från, grannskapsinfluen- 
sen. Och det galler inte bara själva initialske- 
det, alltså beslutet om att bygga, det galler 
aven själva utförandet av kyrkorna. Man 
sneglade på de nybyggda kyrkorna i grann- 
socknarna, grundade sina önskemål och 
hämtade sina erfarenheter därifrån nar man 
skulle uppföra en ny kyrka i den egna för- 
samlingen. I flera fall gick man till och med 
utanför landskapsgransen för att hämta idéer. 
I memorialet från Tvings församling till K 
Maj:t nämner man t ex att man vill ha Nöbbe- 
le kyrka som förebild. 

De första stenkyrkorna under 1800-talet, 
Jamjö och Augerum, byggdes på 1820-talet 
nar förhållandena åter började att stabilisera 
sig efter de svåra åren kring sekelskiftet. De  
ritades av Jakob W Gerss, en av ämbetets 
arkitekter, elev till de kanske mest renläriga 
arkitekterna nar det galler nyklassicistisk ar- 
kitektur i Sverige, Olof Tempelman och Carl 
Fredrik Sundvall. Hade man följt de existe- 
rande ritningarna hade man i Blekinge haft 
två av de märkligaste nyklassicistiska lands- 



Bild 4. Ritning till ny 
kyrka i Augerum av J W 
Gerss 1818. RA. - Foto: 
RA. 

kyrkorna i Sverige. Vid en ytlig granskning ritning förkommen. Aven ämbetet sade sig 
av exteriörförslaget till t ex Augerum (bild 4), sakna kopior av de försvunna ritningarna. 
får man en vision av ett litet antikt tempel. Dock finns det i mappen bland ritningar till 
Ritningen byggde dock på ett äldre förslag Augerum två sannolikt äldre förslag, dels en 
från 1790-talets slut, vartill man redan börjat planritning och dels en genomskärning, som 
lagga grunden. Enligt församlingen var denna Gerss torde haft som underlag, då han upp- 



gjorde de nya förslagen. Uppgift om författa- 
re till de äldre förslagen saknas, men med stor 
sannolikhet stod Tempelman bakom dem. 
Han var en av de arkitekter som hårdast höll 
fast vid symmetri och antika ideal, aven vid 
den försiktiga nyorientering mot nygotiken, 
som skedde på 1790-talet.' 

Speciellt intresse för de nya kyrkorna i 
Blekinge 
Skriftliga belägg saknas för att verifiera anta- 
gandet att man från ämbetets sida skulle ha 
lagt ner mer möda på de blekingska förslagen 
an t ex de småländska. Vad man endast kan 
belägga ar de existerande förslagen och göra 
jämförelser. Blekinge var nar det blev svenskt 
ett relativt bortglömt område, en avlägsen 
provins i det danska riket. Stora stader sakna- 
des, fralsegårdarna var få m m. Det var nästan 
jungfrulig mark för de svenska herrarna, som 
kunde satta sin prägel på och omdana områ- 
det efter existerande ideal. Annorlunda var 
det i Skåne med ett starkt administrativt sty- 
re, en striktare dansk kulturpåverkan, stora 
gods med starka godsherrar. Försvenskning 
och centralstyrning kom att prägla Blekinge 
efter Roskildefreden 1658. Två nya stader 
byggdes och hela flottan flyttades hit. Ble- 
kinge blev ett landskap av primärt intresse för 
kungamakten och de styrande i Stockholm. I 
de nya staderna byggdes tidigt flera nya stora 
kyrkor i klassicerande barock. I de nya stä- 
derna uppstod också en bebyggelse, som 
hämtade sina influenser från nyklassicismen. 
Marken var således val beredd nar man börja- 
de uppföra de stora landskyrkorna kring se- 
kelskiftet 1800. 

Som ett resultat av 1700-talets natursvar- 
meri skaffade sig borgarna och militärerna i 
de nya staderna även lantegendomar i de om- 
givande socknarna. Flera av de nya socken- 
borna hade kontakter med såväl fortifikatio- 
nen i Karlskrona som med myndigheterna i 

Stockholm. Till Karlskrona och fortifikatio- 
nen fardades myndighetspersoner med kung- 
ar som Gustaf III i spetsen. Vad de skulle se 
vid sina resor genom landskapet var kyrkor 
uppförda efter tidens smak, kyrkor värdiga 
en upplyst nation. Ämbetets arkitekter lade 
säkert ner stor möda på att rita förslag, som 
skulle visa deras fardigheter. 

Hur  följdes förslagen från 
Overintendentsambetet? 
Den goda smakens arkitektur var inte alltid 
så lätt att omsatta i praktiken. Framförallt var 
det de flacka taken som vållade församlingar- 
na huvudbry. De av ämbetet föreslagna taken 
fordrade plåttackning, vilket inte församling- 
arna ansåg sig ha råd med. De för dem ekono- 
miskt försvarbara materialen, tegel och spån, 
krävde högre takfall. I vissa församlingar följ- 
de man trots det ämbetets ritningar, vilket 
ofta medförde bekymmer med lackande tak 
och sviktande takstolar. I andra församlingar 
som Backaryd, Augerum och Jämjö tog man 
råd av byggmästarna och avvek från stadfasta 
ritningar. Resultatet blev i flera fall, att den 
balans som arkitekterna eftersträvat mellan 
murytor och tak förrycktes. Först på 1830- 
talet tycks problemet ha lösts i och med tak- 
pappens intåg på marknaden.) 

Beträffande tornen kan man också se en 
motsättning mellan ämbetet och församling- 
arna. Från centralt håll förordades det, som 
nämnts ovan, 1759 att klockorna skulle pla- 
ceras i stentorn och inte i klockstaplar. Man 
rekommenderade även sockenmännen, att 
om de inte hade råd med ett torn, borde de 
åtminstone lagga grunden samtidigt med den 
nya kyrkan, för att senare, så snart det fanns 
möjlighet, låta bygga själva tornet. Försam- 
lingarna höll dock fast vid sina klockstaplar 
och byggde till och med nya. Ett kungligt 
brev från 1789 tillgodosåg församlingarnas 
behov och mildrade kravet. Om material och 



Bild 5. Ritning från ca 1775 till Augerums kyrka av O 
Tempelman? RA. - Foto: RA. 

medel fanns kunde man få bygga sin klock- 
stapel. Från centralt håll började man också 
att rita tornlösa kyrkor och förespråka dessa, 
t ex för Augemm ca 1795 (bild 5) och 1818 
(bild 4). Utan torn skulle enligt Gerss, som 
var författare till den senare ritningen, den 
nya kyrkan "vinna i utseende och hela bygg- 
naden erhålla bättre stil". Idealet var just då 
de antika templen. Utilismens krav på be- 
ständiga torn hade underordnats estetiken. I 
församlingarna i Blekinge, som under år- 
hundraden hade accepterat tornlösa kyrkor, 
fanns dock på 1800-talet en önskan om torn. 
Det skulle vara en prydnad för den nybyggda 
kyrkan och ge församlingen ökad prestige. 
Dessutom skulle tornet bespara dem under- 
håll av en klockstapel. Sålunda försågs såväl 
Augemm som'Jämjö, Listerby och Oljehult 
med torn, trots att de ursprungligen ritades 
tornlösa. 

Det var inte heller ovanligt att man helt 
eller delvis avstod från den angivna fasadut- 

smyckningen. Det saknades ofta ekonomiska 
medel till en dekorativ utsmyckning i form av 
t ex pilastrar och accentuerade taklister och 
det saknades inte minst skickliga hantverkare 
till själva utförandet. 

I de fattiga församlingarna var det speciellt 
i slutet av 1700-talet och under 1800-talets 
första decennier med rådande orostider, 
missväxtår, inflation och skiften inte så lätt 
att förverkliga de byggnadsverk som skapa- 
des av ämbetets arkitekter. Det gällde för för- 
samlingarna att få arkitekterna att utföra rit- 
ningar till byggnader som passade ekonomin. 
I detta avseende är kyrkorna i Mörrum och 
Lösen lämpliga studieobjekt. 

M ö r u m  
Redan år 1774 hade man i Mörrum, som tidi- 
gare nämnts, utvidgat sin kyrka till dubbel 
bredd. Vid 1800-talets början försökte bisko- 
pen förmå Mörrumsborna att förena sig med 
Elleholmsborna om att gemensamt utvidga 
Mörrums kyrka till ett för framtiden värdigt 
och bestående tempel, som skulle rymma den 
växande skaran församlingsbor i en samman- 
slagen socken. Den 23 november 1817 höll 
kyrkoherden ett salvelsefullt tal med vilket 
han försökte förmå de trilskande sockenbor- 
na att ge med sig. - "jag måste uppfylla min 
pligt och dermed är jag fri. Men på eder, på 
eder vilja och eder åtgärd hänger allt. Eder 
tillkommer nyttan och hedern o m  det har nå- 
gon nytta och heder: eder drabbar skammen 
och skadan, o m  det medför någon skam och 
skada; t y  edra namn skola skrifvas jämte edra 
yttranden att läsas av  samtid och eftenierld." 
Trots kyrkoherdens tal, med hot om skam 
och vanära och påpekanden om alla ekono- 
miska fördelar med endast en socken, vägra- 
de såväl Mörrumsborna som Elleholmsborna 
att tillmötesgå domkapitlets önskemål. 

1831 hade Mörrumsborna dock gett med 
sig. Klockstapeln höll på att förfalla. Man be- 
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Bild 6. Ritning till Mörmms kyrka av L Sifwert ca 1837. Uppsala universitetsbibliotek. - Foto: ATA 

slutade att ett stentorn skulle byggas och i 
samband med detta skulle långhuset förlang- 
as med 10 eller 15 alnar. Elleholmsborna, som 
nyligen reparerat sin kyrka, var dock fortfa- 
rande inte villiga att biträda ett gemensamt 
nybygge. Genom utslag av K Maj:t 1834 er- 
höll Elleholmsborna ratten att förbli egen 
församling. 

Trots utebliven hjälp från Elleholmsborna 
beslöt Mörrum att utvidga sin kyrka. Den 28 
augusti 1837 inkom socknens brev till ämbe- 
tet med dels en uppmätning av den äldre kyr- 
kan och dels en begäran om en ritning till 
torn och tillbyggnad. Ett medföljande sock- 
enstämmoprotokoll angav också församling- 

ens önskemål. Utvidgningen skulle ske i väs- 
ter med 15 alnar och därtill skulle ett stentorn 
uppföras. Huvudingången skulle förläggas 
till det nya tornet men samtidigt skulle de två 
existerande ingångarna, en på sydsidan och 
en på nordsidan, bevaras. Vapenhuset på syd- 
sidan skulle tas bort. Den nya tillbyggnaden 
skulle förses med tre fönster på varje långsi- 
da, motsvarande de tre som redan fanns öster 
om ingångarna, korfönsterna inberäknade, 
För "winnande a v  nödvändigt ljus" på Iakta- 
ren önskade församlingen också två rund- 
fönster på vastgaveln. Sakristian av trä på öst- 
gaveln skulle ersättas med en ny av sten på 
nordsidan. Den befintliga takstolen önskade 
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Bild 7. Ritning rill Mörrums kyrka av L Sifwert 1838. RA. - Foto: ATA 

man behålla. Den planerade tillbyggnaden 
med torn beräknades kosta ca 6.361 riksdaler. 

Ärendet remitterades till konduktören Lo- 
rentz W Sifwert, som först i februari året 
därpå återkom med en förfrågan om folk- 
mängden. Eventuellt hade Sifwert redan då 
åstadkommit det förslag (bild 6), som nu 
finns bevarat i Uppsala universitetsbibliotek. 
Det är ett förslag där han delvis tillgodosett 
församlingens önskemål. Långhuset, något 
förlängt, är bevarat men omdanat till en mer 
passande stil. För att uppnå symmetri har han 
placerat endast ett fönster på vardera sidan 
om den blivande mittportalen på långsidan, 
som försetts med en tempelfronton. Den res- 

terande tillökningen har han förlagt till väs- 
ter, i en tillbyggnad, som proportionerligt 
ansluter till det smalare och lägre koret i ös- 
ter. Ett torn med sedvanlig nyklassicistisk ut- 
formning är placerat i väster. Några fönster 
på vastgaveln finns dock inte utsatta, inte hel- 
ler någon utbyggd sakristia på nordsidan. 

Eftersom församlingen visade sig bestå av 
2.642 personer förkastades troligen den re- 
dan uppgjorda ritningen och Sifwert ritade 
ett nytt förslag (bild 7) till utvidgning, som 
bättre skulle passa till den uppgivna folk- 
mängden. I memorialet, som åtföljde det nya 
förslaget till ämbetet den 4 maj 1838, påpeka- 
de han att han funnit, att enbart en utvidg- 
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ning av kyrkans längd med 15 alnar inte skul- 
le räcka till av ämbetet rekommenderade 213 
av socknens innevånare, d v s 1.760 personer. 
En ytterligare förlängning i väster skulle bli 
för lång och disproportionerlig, alltså hade 
han i sitt nya förslag aven ritat in tillbyggna- 
der i norr och söder. I princip hade han dar- 
med åstadkommit en nybyggnad med endast 
koret bevarat. Estetiskt har Sifwert i sina för- 
sök att skapa något nytt genom en variation 
inom befintliga ramar, inte lyckats helt. Mot 
ett långhus i sedvanlig stil har han placerat två 
rikt artikulerade korsarmar med fönster och 
portaler i avvikande form. Dessutom ar kors- 
armarna försedda med högre murar och lägre 
tak an långhuset. Resultatet har blivit två en- 
heter som strävar åt varsitt håll. En sakristia 
har ritats in bakom koret. Kostnaden för den 
föreslagna kyrkobyggnaden skulle belöpa sig 
till ca 12.502 riksdaler, d v s nästan dubbelt så 
mycket som församlingens förslag. Eftersom 

protokoll saknas för den aktuella perioden, 
vet vi inget bestämt om överintendentens re- 
aktion, men vi kan anta att förslaget inte fann 
nåd inför ämbetets granskande blick, efter- 
som ärendet samma dag remitterades till 
Gerss, en av ämbetets andra arkitekter. 

Inte heller Gerss fann, att en 15 alnars till- 
ökning var nog. Han tycks dock i princip ha 
återgått till Sifwerts ritning men samtliga 
fönster är likformiga, d v s rundbågade föns- 
ter med för Gerss så typiska rundfönster 
ovanför. Korsarmarnas fasaddekor har han 
uteslutit. Murarna ar ovanligt höga och har 
samma höjd på såväl långhus som korsarmar. 
Samma låga tak täcker hela byggnaden. Kors- 
armarna ar försedda med valmade tak och 
frontonerna ar uteslutna. Utformningen av 
Sifwerts torn finns kvar, men det nya tornet 
är kraftigare, för att bättre passa den kärvare 
framtoning som präglar Gerss' byggnad (bild 
8). Bakom tornet ar en absidial sakristia inri- 



tad. Trots den dekormassiga förenklingen 
beräknades kostnaden för den föreslagna 
kyrkobyggnaden till ca 18.182 riksdaler, nas- 
tan en tredubbling av församlingens berakna- 
de kostnaJer. 

Förslaget sändes för yttrande till försam- 
lingen, som svarade med ett något sarkastiskt 
och mästrande brev. Församlingen "skulle 
visserligen med glädje antaga ifragavarande 
ritning till erhållande af ett prydligt Herrans 
tempel" om inte två omständigheter förelåg, 
brist på utrymme och avsaknad av tillgångar. 
"Det är en afgjord sak, att den som ämnar 
uppföra en byggnad, icke allenast måste avse 
sjelfva ändamålet med och behofvet af bygg- 
naden, utan och afpassa sjelfva localen dertil, 
äfvensom beräkna sina närvarande och fram- 
deles med säkerhet påräknade tillgångar, så 
har äfven Mörrums församling troget iaktta- 
get denna regel...". 

Plats för en utvidgning av kyrkan fanns 
endast i väster. Sockenmannen konstaterade 
aven att den föreslagna utvidgningen innebar 
att man i princip skulle behöva riva hela sin 
kyrka, "skulle nuvarande kyrkans fasta mu- 
rar, som trotsa århundranden nedrifvas och 
den ovanligt starka takstolen nedtagas". I 
kyrkokassan fanns dessutom endast ca 3.000 
riksdaler. Resterande 15.182 riksdaler skulle 
laggas som en börda på socknens 42 112 
byggnadsskyldiga hemman fömtom alla 
dagsverken, vilket skulle bli för mycket för 
alla, ja rent av ruinerande för flera. Dessutom 
var sockenmannen förvissade om att den fö- 
reslagna utvidgningen på 15 alnar räckte. In- 
vånarna över 15 år var 1.667 stycken. Alla 
gick inte samtidigt i kyrkan. Nuvarande kyr- 
kan rymde 1.000 personer. Med den av för- 
samlingen planerade utvidgningen skulle 
kyrkan rymma 1.412 personer, vilket försam- 
lingen ansåg vara tillfyllest. 

Av dessa skal kunde församlingen inte anta 
ritningen. Man önskade endast en utvidgning 

i väster på 15 alnar med det föreslagna tornet 
och den halvrunda sakristian i öster. Skulle 
inget avseende fastas vid församlingens två 
gånger framförda önskan, lat man meddela 
att ingen utbyggnad skulle ske. Kyrkan, som 
var i gott stånd, skulle brukas med det utrym- 
me, som den dittills hade erbjudit. 

Den 30 juli 1839 remitterades ärendet åter 
till Gerss, som ca fyra månader därefter åter- 
kom med en ritning (bild 9) som han anpassat 
efter församlingens önskan. Långhuset med 
det höga taket hade endast förlängts och tor- 
nets och sakristians utformning återgick till 
det förra förslaget. Genom att rita bankrader- 
na smalare an bmkligt ansåg han att den om- 
byggda kyrkan skulle rymma 1.200 personer. 
Kostnaden beräknades till 7.802 riksdaler, en 
summa som mer passade församlingens till- 
gångar. Ritningen antogs aven av församling- 
en, som i huvudsak fått vad man önskat. 

Att man trots allt ville ha några förand- 
ringar framgår av kontraktet med den bygg- 
mästare, som skulle antas vid entreprenad- 
auktionen den 25 september 1844. Ritningen 
skulle följas med "iakttagande af åtskilliga 
nödvändiga eller nyttiga förändringar, hvil- 
ka är tillåtna eller blzywa tillåtna ... ". Särskilt 
påpekade församlingen att man ville ha sina 
mnda fönster på vastgaveln för att få dagsljus 
på läktaren. Vidare önskade man sidogångar. 
Utformningen av läktaren skulle ske efter rit- 
ning som skulle anskaffas, eller efter modell 
från en annan kyrka. Lägsta anbudet gav en 
byggmästare Weste Westesson från Sölves- 
borg, som fick uppdraget för en summa av 
4.975 riksdaler. 

Uppgifterna om att avvikelser från antagen 
ritning skulle ske bidrog emellertid bl a till att 
entreprenadkontraktatet inte godkändes var- 
ken av landshövdingeämbetet eller biskops- 
ämbetet. Byggnadsdirektionen ansåg dock 
att man angivet förändringar som "blifba til- 
låtna" och att man trott att mnda fönster 
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J Bild 9. Ritning till Mörrums 
kyrka av J W Gccjs 1839. 
RA. - Foto: ATA. 

hade varit dylika. Några avvikelser från kon- 
struktionen var det inte tal om. Kyrkoherden 
erinrade då om "pröfvande myndigheters rat- 
tigheter att, afven för den obetydligaste afvi- 
kelse i f dn  ritningen ogilla den." Klocksta- 
pelns alltmer förfallna tillstånd fordrade dock 
en snar byggstart och ett överklagande skulle 
ta tid, inte heller hade man lust eller tid med 
en ny entreprenadauktion. Beslut togs istället 

att man skulle sluta kontrakt direkt med nå- 
gon byggmästare, Och kontrakt slöts med 
Westesson med samma villkor som i det tidi- 
gare entreprenadkontraktet. 

Nar bygget val startade och västra gaveln 
revs, visade det sig emellertid att takstolen 
inte var så solid, som man antagit. Den var 
angripen av såväl mask som röta. Dessutom 
gick "bockbenen" långt in i kyrkorummet på 



den gamla delen och en snygg anslutning var 
svår att genomföra med den tillbyggda delen 
utan betydande ingrepp. Nar församlingen 
ändå stod inför en ombyggnad av hela taksto- 
len, beslöt man att utöka även koret till sam- 
ma bredd som Iånghuset. På byggmastarens 
initiativ skulle man aven göra det nya taket 
Iagre mot de tämligen låga murarna. Det höga 
taket hade många ansett oproportionerligt. 
Med Iagre tak kunde även tornets höjd mins- 
kas och därmed även kostnaderna, enligt 
byggmästaren, 

Den 30 juli 1845 gick församlingen åter in 
med en skrivelse jämte en ritning till ämbetet 
med de föreslagna förändringarna, Ritningen 
uppvisar en byggnad med fyra fönster till hö- 
ger om mittingången på sydsidan och två till 
vänster. Ämbetet svarade att man inget hade 
att invända mot förändringarna, förutom att 
man "anser för vinnande af symmetri och 
prydlighet, sidoingångarna till kyrkan an- 
bringas midtpå väggen med lika många föns- 
terpå hvave  sida". J F Åbom upprättade det 
nya förslaget. Förutom fönsterförändringar- 
na har han även sankt takhöjden ytterligare. 
Några fönster på västgaveln finns inte på 
hans ritning, däremot sidogångarna. 

År 1847 stod den ombyggda kyrkan firdig 
(bild 1). I princip hade man följt Åboms rit- 
ning, förutom att fönsterna hade gjorts högre 
och att man inte avstått från sina önskade 
rundfönster på vastgaveln. Viktigt för för- 
samlingen var tydligen att få ett ljust kyrko- 
rum. I kampen mot ämbetet vann den ble- 
kingska envisheten. Man byggde sin nya kyr- 
ka på sina egna villkor. 

Lösen 
Även i Lösen fördröjde delvis en tvist om 
sammanbyggnad omdaningen av Lösens kyr- 
ka. Från biskopens håll hade man redan 1813 
försökt förmå församlingen att gå samman 
med Augerum istället för att utvidga sin gam- 

la kyrka, vilket Lösenborna motsatte sig. 
1819-22 byggde Augerum sin egen kyrka. 
Lösens församling hade emellertid svårt att 
komma till något beslut. Någon folkökning 
skedde inte under de tre första decennierna 
inom socknen, snarare tvärtom. Efter 1830 
började jordbruksnäringen dock gå framåt 
och befolkningen ökade igen samtidigt som 
kyrkan förföll. 

Den 7 juli 1839 samlades man till socken- 
stämma för att diskutera problemet med Lö- 
sens bristfälliga och trånga kyrka. Närvarande 
var en major Wallenstrand vid Flottan i Karls- 
krona, som skulle bistå sockenborna med rit- 
ning och kostnadsförslag. Efter församlings- 
bornas önskemål upprättades en ritning (bild 
lo), som visar en förlängning av Iånghuset och 
lägre takhöjd över såväl detta som koret. Den 
nya huvudingången är förlagd till det tillfogade 
låga tornet, som avslutas med en enkel pyra- 
midhuv. Tre fönster ar symmetriskt placerade 
på långsidorna. Korets enda fönster ar placerat 
bakom altaret och på nordsidan om koret är en 
sakristia inritad. 

Ritningen sändes till ämbetet, men det 
enkla förslaget fann inte nåd. Ärendet remit- 
terades till konduktör Gustaf E Westerling, 
som upprättade en ny ritning (bild 11). I det 
medföljande memorialet försvarade han sina 
förändringar. För "winnande af en wackrare 
och högtidligare" interiör hade han höjt kyr- 
kovalven. Jämfört med andra ritningar från 
ämbetet hade Westerling dock ritat ett ovan- 
ligt högt valv. "För predikantens hörande" 
hade han även placerat predikstolen längre 
ned på långväggen. Av estetiska skäl hade 
korets takfot dragits upp till samma höjd som 
långhusets. För att åstadkomma mera utrym- 
me hade kyrkan förlängts ytterligare och 
ännu ett fönster hade tillkommit på Iånghus- 
muren. För att undvika en "oregelbunden och 
wanprydelig exteriör" hade sakristian place- 
rats bakom koret. Största förändringen hade 



skett ifråga om utformningen av tornet: 
"...har jag ansett nödigt lämna tornbyggna- 
den den structur, som erfordras för att gifva 
begrepp om Byggnadens ändamåln. Istället 
för Wallenstrands låga, satta, torn med två 
ljudluckor på varje sida och pyramidhuv har 
Westerling ritat ett för tiden konventionellt 
torn, smäckrare, med högre resning och av- 
slutat med en lanternin, som dock ar sluten 
och avslutad med en låg kupolhuv. 

Bild 10. Ritning till Lösens kyr- 
ka av C E Wallensrrand 1840. 
RA. - Foto: RA. 

Den 21 juni 1840 dryftades det nya försla- 
get på sockenstämman. Wallenstrand varnär- 
varande för att ge råd. Enligt denne skulle det 
nya förslaget inte kosta mycket mer, men han 
hade uppgjort sitt förslag enligt församling- 
ens önskan. Sockenmannen enades slutligen 
om, att kyrkan enligt det nya förslaget skulle 
vinna mycket utseendemässigt speciellt be- 
träffande tornet, men för övrigt kunde man 
"icke utan försakelse: komma @n att deras 
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ko försiag skulle bli mindre hopträngdt, rymli- 
gare, ijusare och giadare, med den skönaste na- 
turta&, framför altaret, bestående uti ett ro- 
mantiskt, leende perspemf utaf åkrar, ängar, 
skog och watten. "Man hade förstått att sakristi- 
ans placering norr om koret inte skulle anses 
passande, men hoppats på att den undangömd 
mellan trad och klippor endast skulle synas av 
några få förbipasserande på en smal stig bakom 
kyrkan. Man trodde att den mindre vanliga pla- 

ceringen skulle godkännas, speciellt då en om- 
byggnad i alla fall alltid har sina brister, kyrkan 
var ju t ex uppenbarligen för smal. 

Församlingens önskan blev att förena de 
båda förslagen, att "...förenade det skönaste i 
de båda gifna - Choret I den första och Tornet 
m m  i det Senare.. '? Man skulle vara mycket 
tacksam om så kunde ske. "Skulle dock detta 
anses så stridande emot alla regler för den 
goda Smaken, att det omöjligen kan tillåtas; 



Bild 12. Ritning till I 
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.ösens kyrka av J F Abom? 1857 RA.-Foto: RA. 

så beslut af församlingen, ehuru icke utan we- 
mod" för att vinna tid att godkänna den ned- 
sända ritningen. Skulle en ny ritning bli be- 
tydligt dyrare, ville man dock stå fast vid den 
nedsända ritningen. 

På ämbetet remitterades ärendet till J F 
Åbom, eftersom Westerling under tiden avli- 
dit. Enligt Åboms memorial hade han försökt 
närma sig församlingens önskemål genom att 
ta bort övre delen av muren till sakristian och 
lagt en läktare där, som upplystes av ett föns- 
ter på östgaveln "warigenom en wacker och 

högtidlig dager kommer att spridas öfver hela 
Choret". Läktaren med passande dekor bor- 
de inte misspryda koret. På flera ställen 
"finns dylika gallerwerk eller genombrutna 
ornament". Dock hade Westerling redan ti- 
digare i ett av sina två förslag till avslutning 
mot sakristian inritat en skärmvägg, varför 
Åboms lösning på ljusföringen inte var något 
nytt. Nytt var endast läktarens placering bak- 
om koret. Enligt Åbom borde predikstolen 
flyttas så nära långhusets nordöstra hörn som 
möjligt, d v s ha samma placering som för- 



Bild 13. Lösens kyrka från sydöst.- 
Foto: Pär-Ola Karlsson 1987-88. 

samlingen ursprungligen föreslagit. Exteriört 
hade Äbom ansett sig böra dekorera kyrkan 
något rikare. Utmed fönsternas nederkant 
har han ritat en gördelgesims och partiet där- 
under är rusticerat. På tornet har han placerat 
en öppen "pydligare lanternin" och längs 
kyrkans takfot en mer utarbetad taklist. 
Kostnaden för det nya förslaget beräknades 
bli endast 197 riksdaler mer än för det tidiga- 
re. Församlingen konstaterade att egentligen 
hade de fått samma ritning som tidigare. 

Församlingen tycks ha haft svårt att kom- 
ma igång och kyrkans underhåll eftersattes 
alltmer. En biskopsvisitation år 1856 påskyn- 
dade dock det slutliga beslutet. Vid denna 
tidpunkt var den norra långhusmuren så 
"buktig" att den inte längre ansågs kunna an- 
vändas. I samråd med byggmästaren J Rosen- 
lund i Tving beslutade man även att riva syd- 
muren och bredda hela långhuset 6 alnar, 
"hwarigenom densamma både skulle få ett 
pyydeligare utseende och blqwa mera anda- 

målsenlig". Tydligen gick man in till ämbetet 
med en begäran om förändring, ty en ny rit- 
ning (bild 12) blev upprättad 1857. Sannolikt 
stod Äbom som författare även till denna. I 
brevet, som åtföljde ritningen till K Maj:t för 
approbation, omtalas att församlingen dels 
önskat få långhuset breddat och dels taket 
höjt för att man skulle kunna bruka tegelpan- 
nor som takmaterial. I övrigt skulle ritningen 
i det närmaste återgå till 1842 års förslag. Yt- 
terligare förändringar har dock skett. Exteri- 
ört har gördelgesimsen och det rusticerade 
nederpartiet tagits bort. Istället har en syd- 
portal kommit till på södra långsidan. Lång- 
husbyggnadens hörn är vidare försedda med 
pilastrar och gavlarna har markerats. Interi- 
ört tycks Abom ha frångått läktarpartiet bak- 
om koret, endast en nygotisk skärmvägg med 
en inkomponerad altaruppställning tycks av- 
skilja koret från sakristian. 

1858-60 byggdes den i princip nya kyrkan 
i Lösen (bild .l3) av byggmästaren Rosen- 



lund. Kvar av den gamla kyrkan stod koret, 
som avdelades till såväl sakristia som till kor. 
Till sakristian har upptagits en sydingång 
(placeringen är vanlig bland de nybyggda 
kyrkorna i Kronobergs län). Någon mittin- 
gång på sydsidan ansågs tydligen inte nöd- 
vändig. Inte heller har gavlarna markerats. 
Tornets Ijudöppningar ar rikligare utformade 
än ritningens. Förebilden till dessa har man 
sannolikt hämtat från Tvings kyrka, byggd av 
samme byggmästare, 

Lösenborna gick inte i polemik med ambe- 
tet, men i slutfasen införde man ändå de änd- 
ringar man ville ha, utan att få dessa sanktio- 
nerade från högre ort. 

Blekingekyrkorna intar en särställning 
bland de kyrkor som byggdes under den ny- 
klassicistiska epoken. Praktiska problem 
gjorde att man inte alltid kunde följa ambe- 
ters förslag, men ändå byggdes kyrkor, som i 
många fall skiljer sig från den gängse bilden 
av nyklassicismens vanligtvis relativt enkla 
sockenkyrkor. De lokala förutsättningarna, 
påverkade av de styrandes fokusering på det 
lilla landskapet, skapade en rad kyrkor, som 
får anses tillhöra de värdefullaste under den 
nyklassicistiska epoken. Dessutom ar de val 
bevarade. Blekingarna har förstått att förvalta 
sitt nyklassicistiska arv. 



Noter 
1. Efter en eldsvåda hade Jämshögs kyrka återupp- 
förts redan 1804 med de gamla murarna bevarade. 
1833 tillbyggdes kyrkan efter ritningar från 1804. 
2. Bland Lösens ritningar i överintendentsämbetets 
arkiv ligger felaktigt fyra ritningar, som med största 
sannolikhet även de är identiska med de försvunna 
ritningarna från l795 till Augerum, två planer och två 
fasadritningar (fig 5). 
3. Redan 1787 hade Backaryds församling begärt att få 
använda takpapp till den nya kyrkan, ett material som 
hade börjat brukas på flottans byggnader i Karlskro- 
na. Församlingen fick dock då avslag från ämbetet 
med hänvisning till att materialet inte ansågs vara till- 
räckligt prövat. 
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Några blekingska utvandraröden i norra Tyskland 

Hans-Jurgen Schmitz 

Utvandringen från Sverige under 1800-talet 
har i huvudsak förknippats med emigratio- 
nen till Nordamerika. Dit reste de flesta, men 
många utvandrade också till Iander som Dan- 
mark, Tyskland, Norge, Finland, Ryssland, 
England, Australien, Argentina, Nya Zee- 
land och Brasilien. 

Det var under 183040-talet emigrationen 
började och då var Danmark målet. Dit ut- 
vandrade sedan många i olika perioder ända 
fram till 1:a världskriget. Emigrationen till 
Norge och Finland började senare och var 
inte så omfattande, om man bortser från vissa 
Ian. Till Norge skedde utvandringen i viss 
mån indirekt. Man angav Norge som mål 
men fortsatte istället till Nordamerika. Emi- 
grationen till Tyskland började i huvudsak i 
mitten av 1860-talet och fortsatte sedan lik- 
som utvandringen i övrigt i vågor för att sluta 
omkring 1910. Den var sannolikt minst lika 
stor som emigrationen till Danmark, kanske 
större. Det var alltså till en rad andra Iander 
an Nordamerika man utvandrade. Syftet med 
den här uppsatsen är att lyfta fram denna mer 
okända emigration dar utvandringen till 
Tyskland står i centrum. 

Emigrationen var en mycket komplex fö- 
reteelse. Intensiteten i utvandringen hängde 
samman med förhållandena i landet man läm- 
nade och i det land man sökte sig till. Nar det 
fanns något som stötte bort i hemlandet 
("push") sökte man sig gärna utomlands om 
förhållandena attraherade där ("pull"). Men 
de uppgifter prästen fick när man bad om 
flyttningsbetyg svarade inte alltid mot verk- 
ligheten. Man angav kanske Danmark som 
mål men fortsatte istället till Tyskland eller 

Nordamerika. Inte heller behöver anteckning- 
en "Till Norra Amerika" i udlyttningslängden 
spegla de faktiska förhållandena. Vederbörande 
stannade kanske istället i Hamburg. Den staden 
passerade annars många emigranter just på väg 
till Nordamerika. 

Nar det gäller utvandringen till Danmark 
och Tyskland så har den dominerande upp- 
fattningen varit att det var fråga om arbets- 
vandringar. Människorna som "emigreraden 
avsåg alltså att återvända. Men i vissa fall blev 
det inte så. Man kanske gifte sig och stannade 
kvar. Många av dem som utvandrade till 
Nordamerika hade inte heller tänkt stanna 
för gott "over there". Åtskilliga återvände, de 
sista så sent som under 1950-talet. Liksom 
"utvandrarna" till Danmark och Tyskland 
ville de i första hand tjäna ihop pengar till en 
ny och bättre existens i Sverige. Dar hade de 
lämnat kvar sina familjer. De avsåg, liksom 
nar det galler "utvandrarna" till Danmark 
och Tyskland, att efter några år fara tillbaka 
och hämta familjen så att man tillsammans 
kunde bygga upp en ny existens i det nya 
hemlandet. Men av olika skäl blev det inte så. 
Den planerade "arbetsvandringen" till Ame- 
rika blev istället en utvandring, med eller 
utan familj. Pengarna räckte kanske inte till 
biljetten tillbaka till Sverige. Eller också var 
det skammen att inte ha lyckats som gjorde 
att man inte återvände. 

Det finns nanirligtvis en rad grundläggan- 
de faktorer bakom frågeställningen emigra- 
tion eller arbetsvandring. Dit hör exempelvis 
avståndet till resmålet, kostnaderna för resan 
och i vilken utsträckning det fanns utbyggda 
kommunikationer. Men vare sig man talar 



om arbetsvandring till europeiska länder eller 
utvandring till Amerika kan man sällan be- 
skriva förhållandena som en "planerad" arbets- 
vandring eller en "medveten" emigration. 

Framför allt utvandringen till Tyskland har 
definierats som "de fattigas" emigration. Det ar 
säkert rätt vad beträffar den fattiga landsbygds- 
befolkningen, den största och viktigaste grup- 
pen. Men många svenska gesäller - gräddan av 
svensk yrkeskunnighet - var inte fattiga. Det 
var nya yrkeskunskaper de sökte i Tyskland. 

Den har uppsatsen vill med några exempel 
belysa hur svårt det ar att kartlägga utvand- 
ringen. Uppgifterna i kyrkoböckerna speglar 
långt ifrån alltid den faktiska verkligheten. 
Vad som förefaller vara "planerad arbets- 
vandring'' blir istället emigration och motsatt 
visar sig "emigranten" istället ha varit på ar- 
betsvandring. Det kravs alltså en viss kompe- 
tens för att kunna tolka kyrkoboksmateria- 
let. För övrigt är det omöjligt att kartlägga 
emigrationen enbart med detta och passage- 
rarlistorna som utgångspunkt. En invente- 
ring i de länder dit emigranterna begav sig ar 
en mycket viktig informationskälla. 

Bakgrunden 
Utgångspunkten under tiden 1866-70 var de 
starkt ändrade förhållandena i Sverige, över- 
gången från agrarsamhalle till industrisam- 
hälle. Inom jordbruket skedde viss rationali- 
sering, den framväxande industrin hade be- 
hov av arbetskraft. Denna övergång var på- 
frestande och kunde inte på något sätt till- 
fredsställa det stora flertalets mest elementära 
behov. Därtill kom nödåren 1867-69, den 
kanske viktigaste utlösande faktorn. Meck- 
lenburg och Schleswig-Holstein hade samti- 
digt ett stort behov av arbetskraft. Agenter 
skapade förutsättningar för en omfattande 
utvandring till Preussen, bl a från östra Ble- 
kinge. 

Otto Fredrik Johansson föddes i Karlskro- 

Gsfolk till Tyskland. I 
Dugliga pi-r och flickor s~nit r i g m  pcj- 

kar w h  lu l f4 ran~s r  kunna lä goda pla:sef 9 
e;enoioiuar i S c h l m i ~ ,  Holstein och norra 
Tpklsnd,  oln de  anmlln sig h w  niidertcck- 
tiani, hoende i mamsel1e;na Len-e~!liilgens Bard, 
Köpmang~tan n:o 38, io&gen genora porten. 

Upplpsningzvis tar j,ig namna, attt till sa- 
ke:%et för mina Torbin(ielsers uppfyllitndr. %ro 
3013 rdr nnt deponerads i 'Das Pnlizei Amtn 
i Lyhw.ck; och eger i n p n  r j t t i ~ h e t  att n p p  
trfida som agvnt Tor tjenstefolk i Tysklinrl, 
som ej lian Torev i~~  tillsbhds- crh drposi- 
tionshevis frán Spuat~n, hvarfire det t j~nste- 
folk, som medföljer sudra p r w n t r .  i111 d@ 
mun deponerat w h  hafva rättighet, hrarken 
kunna p&rákiia skydd eller sikerhet a t t  u t i i  
hvad dem hlifvit utlofvadc, antingen de 1-r- 
Idila I6naed~~l e.ll.*r ?i. 

Alla som vilja hl.fva anhpna till piatstsr, 
M;.s vara försedda meil ordetitlira kltider neh 
i inskrifningrn förete betv: om Blder teh 
frejd. Karlskrona den 23 Jhj 1871. 

JOLIS SVENSSON. 
Aamálan lian ilfr, n ske i Grin*lvaktarebo- 

I ckillillpt vid II!5 Poi.tpn, iiLsiifir P;iii..trhnlrn n, I d i r  ;.ntioczn iac i~l1t.r m:" Iiustru k m  Ir&il'.is. 
( O b r ~ 0 1  dir ijcaitefelt &m d a n  c.hillit plat- 

ser kimnr dans mitildrar eller rsnncr afmig Taadres 
orh N r  jrg mtd mcja dem till tjem med ufrigi opp 
lpingar om d m  
- ~ -  ~ % - ~ - ~  

Annons i Carlskrona Wecko-Blad den 23 mai 1871. 

na 1841. Han flyttade 1866 till Tönning i 
Schleswig och gifte sig dar redan i november 
samma år med en tysk flicka, Catharina Ma- 
ria Elisabeth Bundies. I januari 1879 kom han 
tillbaka till Karlskrona med sin tyska hustru. 
De hade fyra barn, födda i Tondern och Wes- 
selburen. Ot to  Fredrik Johansson ar den för- 
ste av de icke traditionellt registrerade arbets- 
vandrarna från Karlskrona. 

Båtsmannen Petter Andersson-Dam. född 
1828 i Norra Ljunga, Jönköpings Ian, emigre- 
rade i april 1869 med hustru och fyra barn till 
Mecklenburg-Schwerin. Han var en av de le- 
dande inom "Oppositionen", en proteströ- 
relse mot brannvinsbranningen bland vissa 
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Varvsområder i Kicl 1898. -Efter Jensen, "Kiel im Kaiserreich 1871-1918", 1978 

bönder under de svåra nödåren 1867-69. An- 
dersson-Dam och hans familj kom att stanna 
i Tyskland. Barnen gifte sig dar. 

Kriget mellan Preussen och Frankrike lade 
vissa hinder i vägen för utvandringen 1870. Det 
var också svart för svenskarna an vanda tillbaka 
till Sverige från vissa områden (t ex Kiel). Emi- 
grationen fortsatte tiden 1871-1873174, men 
hade nu en delvis annan karaktär. Från bl a 
Karlskrona och andra stader utvandrade den 
framväxande industriarbetarklassen, t ex sme- 
der, gjutare och andra typer av metallarbetare. I 
slutet av perioden återvände många p g a ålder, 
arbetsskador, arbetslöshet, sjukdom eller utvis- 
ning. 

Tiden darefter, 1874-1881, bosatte sig många 
tidigare arbetsvandrarelemigranter i Tyskland 
för gott. Det var huvudsakligen emigranter från 
tiden 1866-70. De var nu gifta, hade barn och 
ett arbete som gav dem en ny existens. 

Till stor del var det yngre kvinnor som 
utvandrade under perioden 1880-85. En del 
hade barn utom äktenskap, andra var foster- 
barn eller var barn ur första äktenskapet. De 
var eftertraktade i Tyskland som arbetskraft i 
mejerierna och som pigor och fick till viss del 
ersätta de tyska flickorna, som nu alltmer 
sökte sig in till städerna. 

Många av dessa flickor funderade säkert på 
äktenskap i Tyskland. Kvinnoöverskottet i 



Sverigevar stort. En del lyckades, menmånga vänder nu för att söka sin gamle partner och 
misslyckades. Transporterna från Lubeck till ingå äktenskap. 
Malmö av hemvändande, ur Tyskland utvisa- 
de yngre mammor, en del gravida, är en Aret 1871 

skrämmande läsning. 1871 är ett viktigt årtal inte bara i Karlskro- 
I huvudsak yngre kvinnor fortsätter utvand- nas historia utan även för en rad andra städer 

ringen till Tyskland under perioden 1888-1900. och bruksorter. Situationen i Karlskrona var 
Efter 1894 är det också en del man som söker svår eftersom Flottan sedan mitten av 1800- 
sig dit. Anledningen är delvis den förändrade talet avskedat en stor del av sin personal. Ut- 
situationen i Amerika. Invandrarna dar fick det flyttningen från Amiralitetsförsamlingen 
svårare. Många återvände. ökade från 381 personer 1870 till 1.096 år 

Utvandringen till Tyskland upphör i hu- 1871. Många av dem som utflyttade var äldre, 
vudsak omkring 1910. Efter sekelskiftet sö- hade familj och små möjligheter att försörja 
ker sig framför allt många kvinnor dit. En del sig. 1 Karlskrona fanns också många tämligen 
har redan varit dar åtskilliga gånger och åter- nyinflyttade pojkar och flickor från landsför- 



- Utfl b i a  tuI Z p W b .  B r r r  3 0 l i t  framför allt från nordvästra Skåne. Men det 
.inilion J r i n  k d a ~ m n .  forn n.1. [ommar gick dåligt för dem och de allra flesta återvin. 
at[liUabe tjinftrfoit frbn Iánct tlU S a P a n b ,  har 

B 
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i bril/a bagar upprb6nit bor i kabtn o+ i de till Sverige genom den svenske konsulns 
farming mtb cn, tniigt tipp ift d arlog8sorf. försorg, slitnare och fattigare an tidigare. En 
mrt i ~ n f t 6 a b t  b 8&mä 0rnom IÖftm del stannade kvar. Fortfarande finns det flera 
om böga ur6 dliliicr o goba farmbnrr i ilftict 

F L8 Iguat8 för matf cngagcre b tims ättlingar som bor i stadsdelen Friedrichsort. 
mermän o@ mckr, af bmiita rn bel nfrr i' r b. 30 1870 genomfördes ombyggnaden av den 
ort. 04 dtrt tobcn bfl afeb mtb rn i bag hit. inre hamnanläggningen. Aven nu var det någ- 
mfintab dngart. arbrt81anrrna d ofmanbcs ra hundra svenskar som deltog. Men vid den 
miiltc plat8 $afma uppgifmito mara: fiic tims 
,3rtm6n 2 [br 5 0 . 3 ~ ~  o4 fat  fmda 2 [br 25 har tiden fanns det också åtskilliga svenska 
drc om bagen, (be frbnarr Pols grnom öfmrr. drängar och pigor som arbetade på de stora 
arbett bob funna farticll! fi t i l l i  3 a 4 godsen på landsbygden runt Kiel. De svenska B ba liaril), bmaricmtc man .rar ah.at, a t t  frfnab9. tidningarna i hela södra sverige annonserade lo inabona  i Sqplanb Bro brbbliflt minbrr bn 
i emrrigr .  . ark ta r< ,  btriblpnb nb mrb om arbetstillfallen i norra Tyskland och i tys- 
familjer, [om innrbnft falt anfloflning ! barm. ka tidningar erbjöd man billig, svensk, ar- 
fronomarf, ,$afma, i POPP om bältrc uttomlt, betskraft. 
tagit afr(cb o 4  gjort ft farbiga tifl ahrlen. 

%men i 8 a r l r ~ a m n  fiircr or Gmtnl)!on $ofma Från slutet av 1860-talet och framåt byggdes 
gjort rn gob offur. flera varv på östra sidan av hamnen. Preusseri/ 

Artiklar av den har typen blåste säkert under intresset för Tyskland byggde upp sin krigsflotta. Både an- 
ar[ sökaarbete i ~ i ~ l .  - ~ i ~ k i ~ ~ ~  Lans i-idning den 11 no" läggningsarbetena och varven sög till sig arbets- 
1871. kraft från olika delar av Tyskland, men det be- 

hövdes också svensk arbetskraft. Många tyska 
ungdomar i Schleswig-Holstein hade nämligen 

samlingarna, framför allt i östra Blekinge. En emigrerat till Amerika som en reaktion på att 
del sökte sig till Stockholm när de inte kunde Preussen införde allmän värnplikt. 
få arbete i Karlskrona. Några kom tillbaka 
för att sedan söka sig en framtid i Tyskland, Strejken iKiel 
Danmark eller Amerika. På hösten 1871 strejkade de tyska varvsarbe- 

tarna i Kiel för högre lön. För att bl a motver- 
Kiel ka strejken sände varvsledningen i november 
Preussarna var på frammarsch. De hade först 1871 båten Horatio till Karlskrona. Syftet var 
besegrat Danmark 1864 och sedan Österrike- att rekrytera vana varvsarbetare som också 
Ungern 1866. Den franska flottan kryssade kunde fungera som strejkbrytare. Man var 
1870 utanför Preussens nya örlogshamn Kiel, val medveten om den besvärliga situationen i 
men året efter besegrades också fransmannen Karlskrona och annonserade i pressen. Man- 
och Preussen tog under Bismarck ledningen i niskor, vana vid varvs- och metallarbeten, 
det nya Tyska riket. strömmade till. Aven arbetare från Karls- 

1867 övertog Preussen Schleswig-Holstein hamn och många andra orter i Blekinge drogs 
som "Provinz" men hade redan innan dess med, framför allt från Augerum, Lösen och 
börjat rusta upp befastningsanläggningarna Rödeby. 250 svenska arbetare reste den 11 
på ömse sidor om inloppet till Kiel. Till dessa nov 1871 med Horatio till Kiel. Många av 
arbeten värvades svensk arbetskraft med dem hade stora familjer som stannade kvar i 
hjälp av agenter. Flera tusen rekryterades, Karlskrona även om vissa tog med sig den 



d,-. 

'~arfsa&etare och smeder. 
I anlediiing af till inig ingången skrif- 

velse frad Direktionen för Skeppsbyg- 
geri-Aktie-Bolaget i Holstein vid Kiel, 
far jag tillkännagifva, att langvarig ana 
stallning finnes för 2 ?I 300 Skeppstim- 
merman, Smedcr, Nitare och Varfsar- 
be tare. 

Skriftliga ,,förfrfigiiingar besvaras genast 
da porto följer. 

Carlshamn den 11 Oktober 1871. 
Annons l Carlskrona Jolis S V C ~ S S O ~ .  
Wecko-Blad den 14 okt 
1871 Manisell Fribergs gård vid Skeppsbron. 

äldste sonen, kanske 15-16 år gammal. Ge- 
nomgående tycks de inte officiellt ha flyttat 
till Kiel. Det är bara anteckningen "betyg till 
Kiel 11/11 1871" i kyrkoboken som talar om 
att de gav sig iväg. I många fall är detta den 
sista informationen vi har om dessa männis- 
kor eftersom de aldrig återvände, Ungkarlar- 
na förefaller ha varit mer benagna att ta ut 
flyttningsattest. 

Olaus Söderberg 
Den första, mer anonyma och okända grup- 
pen är mest intressant nar det galler att belysa 
denna märkliga utvandring eller arbetsvand- 
ring från Karlskrona till Kiel. Olaus Söder- 
berg och hans familj får representera denna 
grupp. 

Olaus Söderberg var muraregesall, född i 
Torhamn 1822 utom äktenskapet, och borde 
egentligen haft efternamnet Åkesson efter 
Åke Nilsson från Konungshamn. Han tjäna- 

de fram till 1841 som dräng på olika platser i 
Torhamns församling och är 1849 tillbaka 
dar. Han var då korpral efter att ha haft tjänst 
i Karlsborg. 

År 1850 gifte sig Olaus Söderberg med So- 
fia Albertina Jonsson från Karlskrona. Hon 
var tio år yngre än sin man och hade släkting- 
ar som var murare eller arbetade vid varvet. 
Av de tio barnen föddes fyra i Torhamn och 
sex i Karlskrona. Ett av dem dog. Olaus skaf- 
fade sig den 11 okt 1871 betyg för arbete i 
Kiel. Äldste sonen Carl Olof, född i Tor- 
hamn, följde med. Olaus var då 49 år gammal 
och man måste nog betrakta hans utflyttning 
som en djärv satsning. 

Eftersom de svenska arbetarna uppfattades 
som strejkbrytare nar de kom till Kiel upp- 
nådde varvsledningen den önskade effekten. 
Det blev allvarliga motsättningar, stenkast- 
ning och polisingripande. En del svenska ar- 
betare lämnade då själva staden, andra åter- 



Fistningsbyggen på bagge 
sidor av fjorden 1866-1876 

Ellerbek 

Wellingdorf 

floden Schwentine 

Den svenska kolonin i 
Kiel-Gaarden från 1871 

Gaarden-Ost 

Kiel med stadsdelar, kanal- och 
flodrnynning i slutet av 1800-talet. 

vände hem till Sverige. I Kiel fanns då också 
andra svenskar, framför allt från södra 
Sverige, som inte kommit med Horatio. In- 
formationen om arbete spreds kanske snab- 
bare än i dataåldern. 

Kiel hade blivit en smältdegel, Människor 
från bla  Ostpreussen, Sachsen och Polen 
sökte sig dit. Staden växte från 32.000 invåna- 
re 1871 till 212.000 år 1910. 

Den svenska kolonin 
Snart blev de svenska och tyska arbetarna i 
Kiel-Gaarden goda vänner och arbetet vid 
varven skred snabbt framåt. Som bostad åt 
svenskarna uppförde varvsledningen ett antal 
baracker strax intill hamnen. Därmed lades 
g ~ n d e n  till den svenska kolonin i Kiel, när- 
mare bestämt Kiel-Gaarden. Det tillhörde på 
den tiden församlingen i Plön men blev sena- 



re en egen stadsdel. Men så här tidigt var inte 
borgarna i Kiel särskilt intresserade av att ta 
över Gaarden och de andra stadsdelarna på 
östra sidan av hamnen. Färjan in till centrum 
tog bara 10 minuter. Man uppfattade det som 
mer lönsamt att se människorna på östsidan 
enbart som konsumenter. 

År 1872 kom många familjer till de svensk- 
ar som anlänt bl a med Horatio året innan, 
däribland Cecilia Söderberg. Det var den 19 
mars 1872. Hon var äldsta barnet och fick 
kanske i uppdrag att snygga till den nya bo- 
staden i Kiel. Hustrun och modern Sofia Al- 
bertina Jonsson anlände med sex av barnen 
den 26 mars. Allra sist, den 18 maj, kom dot- 
tern Johanna. Hon hade kanske haft till upp- 
gift att avveckla hemmet på Stora Mölleback- 
en i Karlskrona. Därmed fanns hela familjen i 
Kiel-Gaarden. 

Redan 1869 hade svenska kyrkan skickat 
en präst till Kiel. Han skulle leda en särskild 
utlandsförsamling. Det var säkert med tanke 
på det stora antalet svenskar och den skiftan- 
de sammansättningen man valde den formen. 
Svenska kyrkan satsade stora resurser på sjä- 
lavården. Åtskilliga barn döptes och konfir- 
merades i Kiel av svenska präster. Aven vigs- 
lar förekom, både mellan svenskar och kon- 
trahenter av olika nationalitet. De svenska 
prästerna i Kiel bevakade strängt all form av 
"polskt äktenskap", dvs att man bodde till- 
sammans utan att vara gifta. Varvsledningen 
ställde lokaler till förfogande både för konfir- 
mations- och svenskundervisning. Den första 
svenska skolan utomlands startade just i Kiel. 
Bland dem som konfirmerades dar var Johan 
Erik Söderberg, född 1857 i Torhamn. Han 
var då 18 år gammal. 

Stormfloden 1872 

Att det fanns så många svenskar i Kiel blev 
kant för den stora allmänheten i Sverige ge- 
nom den stora stormfloden 1872. Den 6-9 

november blåste starka sydvästvindar, Vatt- 
net i Östersjön drevs genom vinden från väs- 
ter mot Finska viken i öster. Den 10-1 1 no- 
vember inträffade stiltje, men sedan följde 
nordostvindar som övergick i storm. Storm- 
byarna drev den 12-13 november västerut, 
Hamnar i Skåne och Danmark slogs sönder, 
likaså tyska. En del fartyg förliste. Kiel, fram- 
för allt Kiel-Gaarden och Kiel-Ellerbek, 
drabbades hårt. Flodvågen träffade inner- 
hamnen i Kiel och svepte över svenskarnas 
barackbostäder. Särskilt i den svenska kolo- 
nin blev skadorna omfattande. Stora hjälp- 
och penninginsamlingar startade, till en bör- 
jan enbart avsedda för tyska medborgare. Så 
småningom blev händelsen genom ett upp- 
rop i pressen även kand i Sverige. Viss hjälp 
kom senare även darifrån. 

Familjen Söderberg i Kiel-Gaarden 
Sofia Albertina Jonsson (Söderberg) födde 
1874 sitt elfte barn, sonen Joseph Hermann. 
Situationen både för svenskar och andra för- 
värrades genom en rad konkurser. Redan 
1873 återvände en del svenskar till Sverige. 
Andra sökte sig från Kiel till Amerika. Famil- 
jen Söderberg var kanske i en mer gynnsam 
situation. Flera av barnen var vuxna. Johan 
Erik, född 1857 i Torhamn, berättade några 
år före sin död i Australien 1935 om bl a 
vistelsen i Kiel-Gaarden och om den svenska 
kolonin. En unik berättelse, kallad "Saga", 
som också skildrar resan från Karlskrona till 
Kiel 1872. 

Aren 1876 och -77 lämnade många av de 
äldre svenskarna Kiel, bl a Olaus Söderberg 
och hans familj. I oktober 1876 fick äldste 
sonen Carl Olof arbete vid varvet i Flensburg 
och gifte sig samma år med Ida Maria Holst, 
en tysk flicka. Han ordnade också arbete åt 
sin far och bostad åt familjen. Själv hade han 
skaffat sig arbete som skeppstimmerman. 
Bröderna Johan Erik och Frans August fick 



utbildning som timmermän, gick till sjöss 
och lärde sig engelska. De gick i trafik både 
på Östersjön, Nordsjön och Atlanten. 

Det var Frans August som tog steget och 
utvandrade till Australien 1880. Johan Erik 
följde efter 1883, Thure Wilhelm 1890 och 
Joseph Hermann, född i Kiel 1874, kom till 
Australien år 1897. Dar skapade de sig en ny 
existens och blev kända som goda brobygga- 
re. Joseph Hermann blev förmögen. 

I Flensburg födde Sofia Albertina sitt tolf- 
te barn 1877, Mathilda Söderberg Hon gifte 
sig vid sekelskiftet och bosatte sig i Bremen. 
Till henne testamenterade brodern Joseph 
Hermann en stor del av sin förmögenhet. 

Olaus Söderberg, som aldrig registrerades 
som emigrant, dog i Flensburg 1884, hustrun 
Sofia Albertina i november 1899. Hon hade 
på ålderdomen ett gott stöd av Carl-Olof, 
den ende sonen som inte hade gett sig av till 
Australien, och av döttrarna. De  var alla gifta 

med tyskar. Åtskilliga barnbarn till Olaus 
och Sofia Albertina föddes i Flensburg. En 
del deltog både i 1:a och 2:a varldskriget. 

Familjen Söderberg är ett av många exem- 
pel som det av olika omständigheter har gått 
att följa. Omfattningen av den inofficiella ut- 
vandringen har varit mycket stor men är svår 
att belagga statistiskt. Ett antal barn till 
svenskarna tvingades tillbaka till Sverige för 
att göra sin militärtjänst. Familjerna splittra- 
des, många döttrar gifte sig med tyskar. 

Den svenska kolonin i Kiel-Gaarden kom 
att bestå till slutet av 2:a världskriget. Efter 
l:a varldskriget byggdes en svensk kyrka i 
centrum av Kiel, nästan mitt emot det gamla 
baracklagret från 1870-talet. Ungefar samti- 
digt tillkom ett ålderdomshem för svenskar. 

Anna Svensdotter-Mellberg fran Listerby 
Anna från Listerby var en av de många flick- 
or från bl a Blekinge som sökte sig till Tysk- 



I Flensburg utbildade Carl Olof Söderberg sig till snickare. Deii här gruppbilden är förrnodli- 
gen från avslutningen. C 0  Söderberg står längst th  i övre raden. - Efter foto i p i v a t  ägo. 

land i början av 1880-talet. Hon föddes utom 
äktenskapet av Maria Petersdotter-Mellberg i 
Kuggeboda år 1864 och var sedan september 
1881 i Tyskland. I november 1890 var Anna 
tillbaka med dottern Alma Josephine Elisa- 
beth Svensson som var född 1887 i staden 
Oldenburg i Holstein. 

I febmari 1891 födde Anna i Listerby sitt 
andra barn utom äktenskapet, Orsaken till 
återresan var utan tvivel graviditeten och den 
darmed förknippade risken att bli utvisad av 
de tyska myndigheterna. 

Redan i april 1891 gav sig Anna tillbaka till 
Tyskland med sina båda barn, säkerligen för 
att gifta sig med barnafadern, men utan att 
lyckas. Längre fram under 1890-talet arbeta- 
de bon som piga i byn Kopendorf på Feh- 

marn och gifte sig där 1890 med tjänstedrang- 
en Jurgens i Petersdorf. Äldsta dottern Alma 
bodde senare i Danschendorf på Fehmarn. 
Hon gifte sig med en tysk vid namn Nehlsen, 
men var vid sin död 1944 änka. Sonen Karl 
Nehlsen var närvarande vid begravningen. 
Om yngsta dottern saknas all information. 

Ett annat kvinnoöde under 1880-talet 

Kerstin Matbilda Månsdotter föddes i Tub- 
barp i Ronneby år 1865. Hon flyttade i april 
1884 till Tyskland från Ronneby/Rönninge. 
Där hade hon arbetat som piga. 

I december 1891 var Kerstin Månsdotter 
tillbaka från Tyskland med dottern Nancy 
Pauline, född i Petersdorf på Fehmarn i sep- 
tember 1890. 1.januari 1892, ett par månader 
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Saminankomsr i Svenska kyrkan i Kiel onikring 1920. E f t e r  foto i privat igo. 

efter ankomsten från Tyskland, föddes sonen 
Herman Stefanus. Visserligen tog Kerstin 
Månsdotter i juni 1894 ut flyttningsbetyg till 
Svedala för sig och barnen men var redan 
efter en månad tillbaka och sattes 1897 på 
"särskilda förteckningen". Barnen placerades 
på fosterhem. Anteckningar visar att Kerstin 
då var i Tyskland. Dar födde hon 1898 i byn 
Landkirchen på Fehmarn sonen Friedrich 
Emanuel utom äktenskapet, O m  Kerstin 
Månsdotter någonsin gifte sig ar okänt. Hon 
dog i staden Burg på Fehmarn i februari 1935. 

Sven Andersson från Rödeby 
Officiellt emigrerade Sven Andersson från 
Fridlevstad till Tyskland i december 1898. 
Han var då antecknad i den "särskilda för- 
teckningen". I verkligheten bodde han sedan 
maj 1874 i Travemunde och gifte sig dar i 

februari 1883 med Hanna Fredriksdotter från 
Knäred i Halland. Själv var han född 1852 i 
Långemåla, Rödeby socken. Aktenskap mel- 
lan svenskar var inte ovanliga i Tyskland men 
förekom mest i staderna. Sven Andersson 
dog i Lubeck 1922, hans hustru 1941. Att 
Sven först så sent som 1898 tog ut flyttnings- 
betyg hade säkert att göra med rädslan för att 
bli statslös. Han fick nämligen aldrig tyskt 
medborgarskap och återfick först i augusti 
1918 sitt svenska medborgarskap. 

Sven Andersson och Hanna Fredriksdot- 
ter fick många barn. Två av de äldre sönerna 
fick redan 1917 tyskt medborgarskap, de två 
yngre förblev svenska medborgare. En av 
dem blev hemkallad som värnpliktig i 
Sverige. Han gjorde sin miliiartjanst i Göte- 
borg och återvände aldrig till Tyskland. Den 
andre fick fly undan Gestapo till Sverige och 



stannade där. De fyra döttrarna gifte sig med 
tyskar och fick darmed automatiskt tyskt 
medborgarskap. 

Syster Axelina Hellodora Jonsson 
Kronotimmermannen Anders Jonsson från 
Fridlevstad och hans hustru Maria Eriksson 
fick 1870 en dotter, Syster Axelina. De bodde 
då i Amiralitetsförsamlingen men i maj 1871 
flyttade familjen till Stadsförsamlingen, Ma- 
ria Eriksson, tre flickor och en ~ o j k e .  Anders 
Jonsson hade nämligen gett sig av till Ameri- 
ka, 40 år gammal. Redan i juli fick familjen 
meddelande om hans död, "drunknad i Hud- 
sonfloden den 1717 1871". Ankan Maria bod- 
de senare med barnen på Timmermansgatan i 
ett hus som numera finns i Vamöparken, 
mera känt som Lars Vegas stuga. Det var 
nämligen han som blev ägare till huset när 
Maria Jonsson dog 1885. 

Äldsta dottern emigrerade till Köpen- 
hamn, den andra flyttade till Malmö och so- 
nen till Stockholm. Axelina kom efter mo- 
derns död till Skurup där hon konfirmerades 
sommaren 1885. Hon var yngsta dottern och 
vistades hösten 1887 hos sin syster i Köpen- 
hamn men var i december samma år tillbaka i 
Karlskrona för att i april 1888 officiellt flytta 
till Tyskland. Där kom hon först till Lubeck 
och en arbetsplats med enbart tyskar. Det var 
hon inte beredd på utan ville helst vara till- 
sammans med svenskar. 

Därför sökte Axelina sig till godset 
Schwelbek vid staden Oldenburg i Holstein, 
ett gods genom vilket många andra svenskar 
hade passerat. Det fanns många liknande 
gods i östra Holstein. Har gifte hon sig 1892 
med tysken Friedrich Ludwig Ralph, född i 
Lensahn i närheten av Oldenburg. Året efter 
föddes dottern Hanna Louise. 

Redan strax före sekelskiftet sökte sig 
många svenskar och tyskar bort från lands- 
bygden i östra Holstein mot staden Kiel i 

nordväst. Det gjorde också familjen Ralph, 
visserligen med ett kortare mellanspel i den 
stora byn Gettorp. Där föddes barnen Hilda 
och Alma. I början av 1900-talet slog man sig 
ned i Kiel och bodde dar i 31 år på Adel- 
heidstrasse. I Kiel föddes dottern Ina, som 
numera bor i Lyckeby. Fadern Friedrich 
Ralph dog redan innan l:a varldskriget. 

Den svenska kyrkan i Kiel fick stor bety- 
delse för svenskarna i staden och dess nar- 
maste omgivning. Dar döptes och konfirme- 
rades Ina. På pastor Lagerfeldts initiativ bör- 
jade man bygga ett ålderdomshem. Axelina 
ombads att bli hushållerska dar, men avböj- 
de. Hon arbetade som tvätterska i nära 50 år. 
Alla hennes barn var gifta, men endast Hilda 
fick barn. Hon var gift med Max Mahs och 
bl a bosatt i Danzig. 

2:a varldskriget fick förödande konsekven- 
ser för familjerna Ralph och Mahs som för så 
många andra. Hemmet vid Adelheidstrasse 
blev bombat, familjen Mahs måste fly undan 
de ryska trupperna. Axelina kom våren 1945 
till Karlskrona med hjälp av Bernadottes Vita 
bussar tillsammans med barnen Hanna, Hil- 
da och Ina samt barnbarnet Georg Mahs med 
hustru. Det var Axelinas kontakter med sjö- 
mansprästen Sven Hellqvist som gjorde att 
hon via Svenska kyrkan kunde få hjalp med 
transporten. Hon dog 1957 i Karlskrona, dar 
hon har flera ättlingar. 

Amanda Charlotta Augutdotter och 
systern Agnes Viktoria 
Amanda föddes 1873 i Hallersboda, Kristian- 
opels församling. Hon var äldsta dottern i en 
familj där modern dog i barnsängsfeber 1889. 
Då gifte fadern om sig men trivdes inte på 
torpet utan gav sig 1890 iväg till Amerika. 
Det var släktingar som hjälpte honom med 
biljetten. 

Amanda tog 1891 tjänst som piga i Lycke- 
by men reste tisdagen den 25 oktober 1892 



Amandn Charlorra Augusrdorter 
från Hallersboda mcd farnili i bör- 
jan av 1930-talet. Hon boddc då i 
Kicl, stadsdelen Elm~chcnha~en. - 
Efter foro i privat ïgo.  

till Tyskland. Som många andra var hon vär- 
vad. Yngsta systern Agnes Viktoria följde ef- 
ter i början av 1900-talet. Hon var född 1882 
och använde Svensson som efternamn. Ena 
barnet kom således att heta Augustdotter ef- 
ter faderns förnamn, det andra Svensson. 
Brodern John Gustaf flyttade strax efter se- 
kelskiftet till Danmark. Därmed var familjen 
i Hallersboda skingrad. 

De flesta organiserade transporterna av 
svensk arbetskraft gick vid den har tiden via 
Malmö och Lubeck. Undantaget var viss ut- 
flyttning via Karlshamn och några skånska 
hamnstäder, men det var framför allt under 
slutet av 1860-talet. Aven via Korsör pä Själ- 
land kom emigranter direkt till Kiel, men det 
var Lubeck som var den stora mottagnings- 
staden, nästan lik en marknad. Redan på 1870- 
talet fanns det tyskar som reagerade mot den- 
na "slavmarknad". Flickor och pojkar auk- 
tionerades bort. Långt ifrån alla hamnade på 
en plats där de kunde göra en god arbetsin- 
sats. I princip var det inte mycket bättre när 
Amanda kom till Lubeck på 1890-talet. Hon 
hade ett kontrakt som garanterade henne ar- 
bete under två är. Men det var under förut- 
sättning att hon skötte sig. Blev hon gravid 

och lämnade sin arbetsplats drogs lönen in. 
Kostnaderna för resan från Sverige till Tysk- 
land drogs på lönen. 

Amanda kom till godset Ehlersdorf nara 01- 
denburg i östra Holstein. Här arbetade hon i 
två år som mjölkerska. Eftersom Amanda var 
duktig på att sy och förstod sig på tyger sökte 
hon sedan arbete hos Johannsens i Oldenburg, 
ett företag som försåg bygden med kläder. Det 
var en bra anställning, men 1895 blev hon gra- 
vid. Den manlige försäljaren, som hörde hem- 
ma i Ostpreussen, hade gjort henne med barn. 
Han försvann mycket snabbt från Oldenburg 
och sågs aldrig mer. 

Amanda måste lämna tjänsten. I juni 1896 
blev hon mor till Anna Ragnhilde Viktoria 
Augustdotter. Efternamnet fick alltså flickan 
efter sin mor. Amanda träffade sedan en nå- 
got yngre man, som just hade gjort sin värn- 
plikt och hade arbete på godset Schwelbek 
vid Oldenburg. De bodde tillsammans på 
godset. Barnet tog "svärmodern" hand om. 
Trots goda förutsättningar slutade mannen 
sin anställning. Han hade ett häftigt humör. 
Flyttlasset gick nu till Sussau, ett annat gods 
norr om Oldenburg. Där föddes deras första, 
gemensamma, barn Hugo Max Waldemar i 



november 1898. Samma månad, några dagar 
efter förlossningen gifte de sig. Pojken blev 
bara ett år gammal. 

Snart gick resan västenit, till Eutin och se- 
dan till Kiel. Men det gick inte bra för man- 
nen. Han var en bråkstake som dock med 
hjälp av släktingar för en tid fick en bra an- 
ställning i Hohenstein/Ludwigsburg vid sta- 
den Eckenförde. Det var en bra tid för famil- 
jen. Den sträckte sig från 1908 till 1919. Då 
kom fem barn till världen, det yngsta 1912. 
Men sedan sprack äktenskapet, som mer offi- 
ciellt upplöstes i Kiel 1921. Då var de flesta 
barnen vuxna. Själv försörjde Amanda sig 
som sömmerska. Hon ambulerade mellan 
bondgårdarna och hade hela östra Holstein 
och Lauenburg som sitt arbetsfalt men en 
ganska nedsatt arbetsförmåga efter allt mjöl- 
kande. De yngsta barnen hade hon ofta med 
sig. 

I mitten av 1920-talet gifte Amanda Au- 
gustdotter om sig med en trädgårdsarbetare, 
Han var änkling med flera barn. Ett tag bod- 
de familjen i östra Holstein, sedan i stadsde- 
len Elmschenhagen i Kiel där det fanns 
många svenskar. Amanda återvände 1930 till 
Sverige och hade då maken med sig. Anled- 
ningen till besöket var den svåra ekonomiska 
situationen i Tyskland, framför allt arbetslös- 
heten. Tre månader varade besöket. Eftersom 
det var närmare 40 år sedan hon hade lämnat 
Sverige hade hon svårt att göra sig förstådd. 

Amanda dog i Kiel 1941, mitt under brin- 
nande krig. Hon lämnade barn och barnbarn 
efter sig som sörjde henne mycket. Trots att 
hon var en enkel människa med blygsam ut- 
bildning hade hon genom sin resning och sitt 
sätt att vara skaffat sig goda vänner inom näs- 
tan alla sociala skikt. Människorna i Elm- 
schenhagen mötte nästan mangrant upp vid 
begravningen. 

Amandas far, August Svensson, kom sena- 
re att bo i Chicago. Viss kontakt hade han 

Agncs Svenssons grav i Solingen. E f r e r  foto i privar ägo. 

med sina barn i Tyskland. Men kontakten 
med sonen i Danmark upprätthöll Amanda. 

Agnes Viktoria mötte helt andra förutsätt- 
ningar i Tyskland. Hon kom direkt till Kiel, 
arbetade på större hotell och träffade en välsi- 
tuerad företagare i hotellbranschen. Hon fick 
ett bra liv i Tyskland och dog där i Solingen. 
Amanda talade alltid plattyska, Agnes Vikto- 
ria högtyska. Båda var dåliga på att skriva på 
tyska. 

Amandas äldsta barn, Anna Ragnhilde 
Augustdotter, gifte sig under 1:a världskriget. 
Första och enda barnet Inge föddes i slutet av 
kriget. Hon tänkte gifta sig 1941, men det 
gick inte. Hon kunde nämligen inte bevisa sin 
ariska tillhörighet eftersom morfadern, för- 
säljaren i Johannsens klädesaffar i Ostpreus- 
sen, inte kunde identifieras som arier. Efter 
ett år fick hon dock dispens. 

Anna dog i Lubeck 1977. Som underlag till 



Sven Oskar Johansson ( tr)  som frivillig br.iridsoldat p i  Sven OskarJohans,on p i  g9idcn bakom smcdjan ar 1935 
Fehmarn i r  1910. - Efrer foto i privar ag«. (överst) och hatis gravsten p5 kyrkogården i Pctersdorf, 

Fehmarn. - Efter foto i privat iigo. 

uppgifterna på gravstenen fick begravnings- Sven OskarJohansson från Lillö i Rödeby 
byrån "Rönpage, född Augustdotter". Men Sven Oskar tog sig troligen redan 1892 till 
så kom det aldrig att stå eftersom släktingar- Tyskland. Han kom till Fehmarn där det på 
na tvingade fram en ändring. De ville dölja att den tiden fanns gott om svenskar och deras 
hon var född utom äktenskapet. ättlingar. I Petersdorf fick Sven Oskar utbild- 
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Carl Edvin Gabrielsson från Ramdala 
gifte sig 1907 med Sofia Kaphingst i 
Sande, BergcdorflHamburg. Efter ma- 
kens död sökte sig Sofia Kaphingst till 
Sverige. Hon dog i Ramala 1954. - Ef- 
ter foto i privat ägo. 

ning till smed, senare kompletterad i Ham- 
burg. Att det gick så bra för honom berodde 
på att hans fastmö Catharina var dotter till 
smeden Heinrich Rasmus, bosatt i byn Dän- 
schendorf. 

Sven Oskar och Catharina gifte sig 1901. 
De fick ett barn, men hustrun dog redan 
1903. Själv blev Sven Oskar ägare till smedjan 
i Dänschendorf, stora jordområden, byggna- 
der och kontanter. Han gifte sig ytterligare 
två gånger. Hans ättlingar finns både på Feh- 
marn, i Hamburg och på andra platser på 
fastlandet. 

Redan vid sekelskiftet blev Sven Oskar 
medlem i frivilliga brandförsvaret. Under 1:a 
varldskriget inkallades han och deltog i kriget 
mot Frankrike. Där fick han hörselskador 
och balanssvårigheter, troligen av bullret från 
kanonerna. De skadorna blev han aldrig 
kvitt. Själv hade han flytt undan värnplikten i 
Sverige men brukade ofta säga, att i Tyskland 
hade han fått arbete och inkomst. Här ville 
han också vara soldat. Sven Oskar Johansson 
dog 1953 på Fehmarn. Själv besökte han ald- 
rig Sverige men släktingar därifrån halsade på 
honom både under 1920-talet och efter 2:a 
varldskriget. 

Carl Edvin Gabrielsson 
År 1868 födde pigan Annette Gabrielsson i 
Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona en son 
utom äktenskapet, Med denne flyttade hon 
ett par år senare till Ladugårdsförsamlingen i 
Stockholm. Sonen Carl Edvin blev så små- 
ningom fosterbarn i Ramdala försaniling. 
När han utvandrade är inte känt, men det bör 
ha varit i början av 1890-talet. Då kom han 
till Sande vid Hamburg, en by som senare 
uppgick i Bergedorf. Där arbetade Carl Ed- 
vin som spiksmed vid ett svenskt företag och 
gifte sig i februari 1897 med Sofia Katarina 
Elise Kaphingst. Hon hade två systrar, av vil- 
ka den ena var gift med en svensk. 

Carl Edvin och Sofia kom att bo på Kristi- 
nenstrasse i Sande, dar de levde ett gott liv. 
Anders, äldsta barnet, kunde berätta om sin 
barndom och hur man fiskade i en biflod till 
Elbe. Fadern var med i en cykelförening. Sex 
barn blev det i äktenskapet: Anders 1897, 
Karl 1899 (död strax efter födelsen), Arthur 
1901, Anna 1903, Edvin 1905 och Elin 1907. 
Samma år som det yngsta barnet föddes blev 
Carl Edvin allvarligt sjuk. Han dog den 30 
nov 1907. 

Genom sitt äktenskap hade Sofia Katarina 



blivit svensk medborgare. Efter makens död 
flyttade hon med barnen, kanske i ett försök 
att undgå en hotande utvisning. En tid fick 
familjen ekonomisk hjälp från Sverige och 
flyttade sedan dit. Resan, som betalades av 
svenska konsulatet, gick sommaren 1909 till 
Ramdala via Hamburg, Lubeck, Malmö och 
Karlskrona. 

Det var Wahlström som tog emot i Ram- 
dala, minns Anders. Familjen bodde några 
veckor i Saby, senare i ett stathus på August 
Olssons gård. Dar var det Anna Olsson som 
tog emot Sofia Katarina och hennes fem barn. 
Har kom de att bo en längre tid i ett rum och 

kök. Sofia Katarina återvände en gång till 
Tyskland för att halsa på slakten. Hon Iang- 
tade hem, aven om hon försökte att dölja det. 
Skolundervisningen i Tyskland hade det inte 
varit så mycket bevänt med. Och i Sverige 
blev det inte mycket bättre, inte för Anders 
del i alla fall. Det blev ett handikapp för ho- 
nom under hela livet. Han bodde senare i 
Göteborg. Andra syskon fanns i Lyckeby 
och Ronneby. Sofia Katarina Kaphingst dog i 
januari 1954, 78 år gammal. Varken hon eller 
barnen kunde tala svenska nar de kom till 
Ramdala 1909. 
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Blekinges brannvinsindustri 1855-1 971 
om Collin, Hellerström och Smith m f l  

Kenneth M Persson 

Inledning 
Under en lång period, fram till 1971, spelade 
brannvinstillverkning och hrannvinsförad- 
ling en betydande roll i Blekinges näringsliv. 
Under 1800-talets senare hälft fram till I910 
var den på sina håll rent av den viktigaste 
inkomstkallan. Bönderna tjänade på att för- 
ädla spannmål och potatis till sprit, redarna 
på att transportera spriten till konsumenterna 
(som framför allt fanns i Stockholm och 
Norrland) och grossisterna på att förmedla 
brännvinet genom att köpa spriten billigt av 
bönderna och sälja den dyrt i Stockholm. 

Fram till mitten av 1800-talet hade det 
mesta brännvinet i Sverige tillverkats för hus- 
behov och det eventuella överskottet sålts i 
den närmast liggande staden. En successiv in- 
dustrialisering med effektivare awerknings- 
redskap och bättre jasmetoder ledde till att 
stora brännerier växte upp. De producerade 
brännvin mycket billigare an vad de småhus- 
behovspannorna gjorde. En beskattning som 
baserades på pannrymd i stallet för tillverkad 
mängd brännvin var i kraft fram till 1855. 
Den belastade den lilla husbehovspannan re- 
lativt sett betydligt mycket mer an den stora 
industripannan, så för många bönder som 
förbrukade måttligt med brännvin började 
det redan omkring 1840 att bli lönsammare 
att sälja spannmål och potatis och köpa 
brännvin, an att bränna själv. Det syns tydligt 
i statistiken över antalet beskattade brann- 
vinspannor i Blekinge 1826-1905 (tabell 1). 
Efter 1855 var husbehovsbranningen förbju- 
den. 

Bvännvinsrening 
I slutet av 1700-talet började man rena brann- 
vinet genom att hälla det genom träkol. Dess- 
förinnan hade rening åstadkommits genom 
att brännvinet lagrades några månader på tra- 
fat så att en del av de förorenande alkoholer- 
na och syrorna dels hann bilda mera valsma- 
kande estrar, dels satte sig på trafatens vaggar, 
så att deras koncentration sjönk. Destillato- 
rer, som brannvinsrenarna kallades, var också 
grossister i brännvin i de större staderna. De 
kolrenade brännvin och spädde med vatten 
till konsumtionsstyrka (på den tiden om- 
kring 46 % alkohol) och livnärde sig på den 
verksamheten. Brännvin som renades för 
apoteksandamål eller till förskärning av fina- 
re viner och likörer varmrenades dessutom 
ofta genom omdestillation i brannvinspanna. 
Somliga destillatorer kombinerade brann- 
vinsrening med värdshusrörelse. 

Kravet på brannvinsrening ökade då pota- 
tis blev huvudråvaran. Potatisbrännvinet 
hade nämligen kraftigare och mindre ange- 
näm finkelsmak an sädesbrännvinet, Petter 
Johan Fischerström på Sonekulla i Brakne- 
Hohy socken grundade ett bränneri 1790. 
Han var en entusiastisk tillskyndare av pota- 
tisbrännvin och publicerade senare ett recept 
på ett smakligt potatisbrännvin, som skulle 
tillverkas av 28 skäppor söndermald potatis, 
4 lispund gröpad havre och 6 lispund malen 
kornmalt. Finkelsmaken kunde förtas om 
masken destillerades med farskt enris och ett 
stop kummin. 

I Centraleuropa utvecklades varmreningen 



År Antal Tillverkad volym Ar Antal Tillverkad volym 
brännerier (l SO-% sprit) brännerier (1 SO-% sprit) 

1826 2.930 ingen uppgift 1874 51 4.408.745 
1827 2.286 1875 54 5.080.315 
1828 2.424 1876 56 5.522.982 
1829 2.585 1877 54 4.792.590 
1830 2.092 1878 52 4.612.902 
1831 2.390 1879 45 4.005.377 
1832 2.332 1880 35 4.103.137 
1833 2.419 ca 5.000.000 1881 35 4.906.499 
1834 1.768 1882 31 4.102.436 
1846 1.134 1883 24 3.190.141 
1847 1.092 1884 23 2.867.409 
1848 1.016 1885 22 3.205.924 
1850 1.047 1886 21 3.272.866 
1851 1.036 1887 20 2.883.144 
1855 392 1.734.570 1888 20 2.227.934 
1856 555 2.286.520 1889 17 2.319.315 
1857 608 2.799.108 l890 15 2.720.561 
1858159 310 2.447.695 1891 11 2.373.610 
1859160 385 2.558.070 1892 11 2.412.239 
1860161 351 1.837.655 1893 10 2.187.581 
1861 61 3.972.832 1894 10 2.557.930 
1862 65 4.351.222 1895 12 2.803.805 
1863 64 4.326.987 1896 12 2.649.804 
1864 61 3.903.977 1897 11 3.478.273 
1865 58 4.575.577 1898 13 3.754.913 
1866 60 3.864.877 1899 13 4.631.294 
1867 51 2.628.905 1900 13 4.059.099 
1868 48 2.069.387 1901 13 4.457.975 
1869 48 3.094.240 1902 12 4.147.609 
1870 52 4,087,285 1903 11 2.670.265 
1871 51 4.316.550 1904 11 1.909.595 
1872 51 4.090.640 1905 11 2.380.385 
1873 52 4.846.022 

Tabell 1. Blekinses hrännvinstillverkninp. 1826-1905 per år. Antal brännerier och tillverkad 
volym normalstarkt brännvin (liter 50 "h alkohol vid 15°C). Uppgifterna från konungens 
befallnineshavandes fcm-årsraooorter. Fram till 1880 aneavs volvmen i kannor. Dessa är 

.& 

schablonmässigt omräknade till liter i tabellen. 

under 1860-talet. Först i Norden torde den 
polsk-danske brännvinsbrännaren Isidor 
Henius ha varit. Han hade vandrat i Nord- 
tyskland och hertigdömet Schlesvig-Holstein 
och lart kanna ångbrannvinstekniken innan 
han kom till Jylland. Med stöd av två kapital- 
starka delägare startade han Aalborg privile- 
gerade Sirup- og Spritfabrik 1846. Redan 

1860 köpte han en rektifieringskolonn (re- 
ningskolonn) i Berlin och kunde erbjuda fin- 
sprit och fuselfri (finkelfri) akvavit. Sådana 
kolonner hade börjat uppträda i Frankrike, 
Tyskland och Holland under 1820-talet. De 
användes för upprepad, så kallad fraktione- 
rad destillation, där sprit och vatten om- 
destillerades mellan fem och trettio gånger 
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hamn och blivit omhändertagen av konsuln 
och affarsmannen Carl Smith. Lars Olsson 
skulle bli den som rationaliserade brannvins- 
handeln. 1858 kunde han livnära sig enbart på 
brännvinshandel. Samma år fick han ratt att 
använda sin välgörares efternamn (Smith) 
och kallade sig därefter L O Smith. Hans 
lyckade kombination av affarssinne, brett 
kontaktnät och envishet i förening med turen 
att vara på rätt ställe vid ratt tidpunkt, gjorde 
att han en bit in på 1860-talet hade lagt under 
sig halva Sveriges brannvinshandel. 1873 an- 
mälde han till Sölvesborgs magistrat att han 
dar avsåg att öppna en filial till sitt vin- och 
sprithandelsbolag. 1877 skriver han till SöI- 
vesborgs byggnadsnämnd att han avser mura 
in en ångpanna som skulle driva en destille- 
ringsapparat i ett stenmagasin. Det kom dar- 
efter att kallas "Smittapackhuset". Sölves- 
borg kom dock mest att fungera som ut- 
skeppningshamn för den förädlade spriten 
från Kristianstad. 

Den andra halvan av handeln sköttes fort- 
farande av de andra grossisterna, t ex B O 
Collin och Jesper Södergren i Sölvesborg och 
Sven A Hellerström i Karlshamn. Sölvesbor- 
garna nöjde sig med handel, men Karlshamn 
hade en annan företagaranda. På 1860-talet 
fanns närmare 30 grossister och brannvins- 
förädlare i Karlshamn. Brannvinsdestillatö- 
rerna var 6 till antalet 1863 med följande till- 
verkning: C A Berg, med en destilleringspan- 
na av koppar med 115 kannors rymd som 
renade 32.000 kannor brännvin 1863 och var 
värmd med luft (rökgaser från öppen eld); Å 
Bondesson, med en varmluftsdriven koppar- 
panna om 20 kannors rymd och med en till- 
verkning på 1.500 kannor renat brännvin; A J 
Carlsson, kopparpanna om 37 kannors rymd 
och 1.500 kannor brännvin; M Djurström, 
kopparpanna om 90 kannor, 12.000 kannor 
brännvin; C J Löfgren, kopparpanna om 50 
kannor, 12.000 kannor brännvin; och Heller- 

ström, som hade en 200 kannor stor bränn- 
vinspanna dar han hade omdestillerat 39.829 
kannor brännvin. Djurström slutade sin re- 
ningsverksamhet 1865, Bondesson och 
Carlsson året efter, medan Löfgren höll på 
till 1878. 

Hellerströms far Abraham hade varit med 
om att grunda Strömma Bomullsspinneri, 
vilket invigdes 1833. Själv hade han gått i 
skola i Leipzig och Dresden och var väl in- 
förstådd med bränneriteknikens utveckling. 
Karlshamn hyste två framgångsrika punsch- 
fabriker, C G Berg och J N von Bergen och 
son. Punschfabrikören Berg var gift med en 
moster till Sven Hellerström och J P F von 
Bergen var vigd med Sven Hellerströms sys- 
ter Emilie. Med tre framgångsrika industria- 
lister i slakten, varav två i brannvinsbran- 
schen, var det kanske inte så konstigt att Hel- 
lerström slog sig på att förädla brännvinet 
genom rening. 1866 lat han modernisera sitt 
destilleringsverk vid Ågatan (kv Gävle) i 
Karlshamn. Det utrustades med en ångdriven 
kolonnapparat om 1.475 kannors rymd. 
Ångpannan levererade 5 hkr arbetseffekt, 
men värmemängden torde ha varit åtminsto- 
ne den fyrdubbla. Troligtvis köpte han ko- 
lonnapparaten från Tyskland. Hellerström 
importerade nämligen varor från Lubeck 
1865 och 1866 till ett varde av ungefar 35.000 
riksdaler enligt hamnavgiftslangden för 
Karlshamn. En så omfattande import från 
Lubeck hade han inte haft tidigare. 

Man kan bara spekulera i hur Hellerströms 
reningsanläggning såg ut. Den populäraste 
processlösningen för destillationskolonner i 
Tyskland var enligt Roman klockbottenko- 
lonner. Troligen var det en sådan Heller- 
ström hade anskaffat. Under alla omständig- 
heter var han först i Sverige med att rena 
brännvin genom upprepade destillationer i 
följd i en kolonn, 4-5 år före den mer omtala- 
de varmreningsanläggning i Stockholm, som 



L O Smith lat installera. Med den moderna 
anläggningen kunde Hellerström tillverka ett 
brännvin som var betydligt renare och mera 
välsmakande jämfört med sina konkurren- 
ters. Tillverkningen ökade mycket snabbt ef- 
ter investeringen (från 266.000 liter kolonn- 
renat brännvin 1866 till 989.000 liter 1876) 
och han ökade successivt arbetsstyrkan från 
tre anställda 1866 till sju 1876. Reningsverket 
byggdes ut i etapper efter 1866. 1870 försto- 
rades kolonnen till en total rymd om 2.215 
kannor (en 50 %-ig kapacitetsökning). Aret 
efter kopplades den lilla varmluftsdrivna 
brännvinspannan som hade använts innan 
kolonnen kom på plats ihop med ångpannan, 
vilket gjorde det lättare att styra tillverkning- 
en. 1874 köpte Hellerström ytterligare en ko- 
lonnapparat så att den sammanlagda volymen 
för kolonnerna kom att uppgå till 7.615 kan- 
nor (drygt 19 m'). Den befintliga ångpannan 
räckte inte till för denna utvidgade rening, 
utan äret efter fördubblades den. 

Hellerströms inkomster ökade tack vare 
brännvinsreningen så mycket att hans kom- 
munalskatt steg från 714 riksdaler 1865 till 
1.153 riksdaler 1866 och 1.486 riksdaler 1867. 
L O Smith köpte anlaggningen av honom 
1876 eftersom Hellerström besvärats av hu- 
vudvärk en langre tid och inte orkade med 
skötseln. Köpeskillingen var 300.000 kronor, 
men Hellerström ansåg sig ändå ha sålt sitt 
destillerverk för billigt. Av denna summa tor- 
de  en viss del avse inneliggande lager. Medel- 
partipriset för brännvin i grossistled var 1,35 
krlkanna under våren och sommaren 1876. 
Vid anläggningen arbetade 1866 en destillator 
Frans R J Struensee, som får titeln bokhällare 
och löneförhöjning 1866. Han försvinner 
1870 och ersätts av en bokhållare Schmidt, 
som dock får titeln destillatör när L O Smith 
köper Hellerströms reningsanläggning. And- 
ra yrkesbenamningar ar filtrerare, verkmästa- 
re, ingenjör och disponent på 1870-talet. 

Smith - brannvinskungen 
L O Smith inspirerades säkert av Heller- 
ströms framgångar med varmrenat brännvin. 
Han kande ju sitt Karlshamn. Smith köpte 
åtminstone en kolonn från den franska kemi- 
apparattillverkaren Savalle och lät installera 
den i sin spritfabrik på Reimersholme i 
Stockholm 1871. Spritfabriken hade dessför- 
innan använts av en lysoljefabrikör för att 
destillera mineralolja och utvinna fotogen. 
Där fanns redan en tysktillverkad kolonnap- 
parat "Pius" med en volym om 11.000 liter 
(4.400 kannor) och en kapacitet på 250 Iltim- 
me. Savallekolonnen fick det lämpliga smek- 
namnet "Bacchus". Den var urspmngligen 
konstmerad för kryddspritstillverkning, men 
den byggdes om för rektifiering och var dub- 
belt så stor som "Pius", med en volym på 
22.000 liter (8.800 kannor) och en kapacitet 
om 500 liter i timmen. "Bacchus" var i drift 
till 1977, det vill säga 106 år. I boken "Sveri- 
ges Industriella Etablisementer" från 1872 
beskrivs Reymersholms Spritförädlingsfa- 
brik: Den bestod av 24 st 30 fot höga filtre- 
ringsapparater av koppar fyllda med hårt 
packad kol. De  rymde 60.000 kannor bränn- 
vin. Vidare fanns två kolossala kolonnappa- 
rater, drivna av tre ångpannor och fem ång- 
maskiner, om totalt 85 hastkrafter. För själva 
brannvinsreningen behövdes en arbetsstyrka 
om tre personer; en eldare, en maskinist och 
en verkmästare, som kunde tillverka 30.000 
kannor renat brännvin per dygn, det vill saga 
156 liter per timme och filter, om dessa kunde 
vara i drift 20 timmar om dygnet. 

Efter några inledande försök fanns varm- 
renat brännvin till försäljning i Stockholm 
1877, alltså året efter att Smith köpt Heller- 
ströms reningsanläggning. Smith kallade det 
varmrenade för tiodubbelt renat, eftersom 
omdestillationen skulle motsvara ett tio 
gånger kolrenat brännvin. Senare använde 
han också vammarket absolut renat bränn- 



Ritning av ctt kolfilter. Rå- 
spriten späds med lika delar 
vatten innan den får rinna 
från kranen "a" ned till bot- 
ten av första filtersteget (I). 
Den trycks upp genom den 
tätpackade kolen förbi det 
perforerade locket ("g", se 
också skissen längst t h) och 
leds in i nästa filtcrstea (II), 
där hela processen upprcpar. 
- Efter Sturm, "Praktisk an- 
visning ... att på kall väg rena 
finkelt bränvin", 1847. 

vin, vilket fått en renässans under detta år- 
hundrade. Fönitom köpet av Hellerströms 
anläggning, köpte Smith samma år, 1876, C 
G Bergs punsch-bryggeri för 30.000 kronor, 
varefter han lat flytta tillverkningen av 
punsch till Hellerströms fabrik. I båda affa- 
rerna var Smiths bolag Win & Spirituosa AB 
den formelle köparen. 1878 slutade Smith 
som direktör i sitt bolag och köpte med delar 
av sin rejäla privata förmögenhet ut anlagg- 
ningarna i Karlshamn, Malmö och Kristian- 
stad. Återstoden i Stockholm ägdes fortfa- 
rande i huvudsak av honom och fick namnet 
Reymersholms spritförädlings Aktiebolag, 
medan Karlshamnsbolaget kallades Carls- 
hamns Spritförädlings AB. Dar blev civilin- 
genjör Carl A Nilsson disponent. De skånska 
fabrikerna samlades i Skånska Spritfabriksak- 
tiebolaget under ledning av Peter Ekström, 
även han civilingenjör. Karlshamnsbolaget 

byggdes ut 1877 för kolrening. Fabriken 
kompletterades med en kolugn, dar träkolet 
aktiverades på nytt eftersom det smutsats ned 
av föroreningar, och 15 järnfilter för trakolet. 
Arbetsstyrkan ökade till 12-14 anställda, 
Vissa år var aven kvinnor anställda (troligen 
fick de hjälpa till vid buteljeringen av 
punsch). Reningen omfattade 2-3 miljoner 
liter brännvin årligen. 

Nar Smith fick klart för sig vilken omfatt- 
ning den spanska brannvinsmarknaden hade, 
beslöt han att hans industriimperium skulle 
byggas ut till ett exportföretag. Sedan Frank- 
rike hade drabbats av vinlusen (Phylloxera) 
och lidit stort bortfall av vin, hade nämligen 
Spaniens vinmust- och vintillverkning fått er- 
satta bortfallet. Men det var inte alla viner 
och knappast någon must som tålde trans- 
porten till Frankrike ochleller andra länder 
utan att vildjast och attiksyrebildande bakte- 



rier förstörde varan. Sprit var det bästa kon- 
serveringsmedlet. Smiths affarsidé var att 
rena inte bara svenskt råbrännvin, utan också 
ryskt och tyskt och sälja finsprit till Spanien 
för förskarning. Men det var stora volymer 
finsprit som behövdes. Fabriken i Kristian- 
stad moderniserades först med nya varm- 
reningskolonner som producerade 1 miljon 
liter finsprit i månaden. Anläggningen var 
klar våren 1882 och tog hand om skånskt 
brännvin. Den importerade råspriten måste 
dock komma in någonstans, och i valet mel- 
lan de logiska alternativen Sölvesborg och 
Karlshamn, Övervägde fördelarna för Karls- 
hamn. Den befintliga anläggningen i Karls- 
hamn, som alltså var Hellerströms gamla, var 
otillräcklig för att kunna ta hand om denna 
väldiga spritmängd. Carlshamns Spritföräd- 
lings AB ansökte därför hos Stadsfullmäktige 
om att få köpa tomtmark i Nya Staden i 
Karlshamn 1883. Det beviljades i två steg: 
först tomterna 74,75 och 79 för 6.000 kronor, 
sedan ytterligare 10 tunnland mark för 100 
kronor per tunnland, när den först anvisade 
marken inte ansågs räcka till för spritfabri- 
ken. Hela västra kajen en bra bit upp i Nya 
Staden blev spritfabrikstomt. Vidare grunda- 
des ett större tunnbinderi i Stilleryd, efter- 
som spriten måste transporteras i något till 
Spanien. Efter anhållan hos Stadsfullmäktige 
fick vidare bolaget kraftigt reducerade hamn- 
avgifter för införsel och utförsel av sprit. 

Bygget av fabriken gick mycket fort. Mu- 
rarna arbetade i skift och hade elektriskt ljus 
under den mörka tiden på dygnet. Elektrici- 
teten kom från de två dynamomaskiner, en 
tidig sorts generatorer, som Smith inköpt. 
Dynamomaskinerna möjliggjorde förutom 
elbelysning också eldrift av pumpar. Fabri- 
ken hade tre ångmaskiner med totalt 1.800 
hkr arbetseffekt. Den nya Karlshamnsfabri- 
ken kunde invigas redan den 1 december 
1886. Entusiastiska besökare berättade om de 

sammanlagt sju destillationsapparaterna, med 
en total volym på 580.000 liter, om de 619 
kolreningsapparaterna av järn, där de 40 
största var 16 meter höga, med 1 meters dia- 
meter, och till vilka åtgick vardera 1,9 ton 
krossad träkol. 

Den ryska råspriten vägdes in, tappades på 
lagringscisterner med en volym om totalt 
500.000 liter, pumpades därifrån till kolfil- 
tern, från vilka den fördes till nya cisterner 
där den förvärmdes med ånga före destillatio- 
nen i kolonnerna. Efter kondensation pum- 
pades den renade spriten till hållarcisterner 
innan den slutligen tappades på träfat. Första 
driftsåret arbetade 3 chefer, 250 arbetare och 
3 gossar vid den nya fabriken. 1887 var de 
sammanlagt 219, ett antal som sedan minska- 
de varje år. Vid sina sydsvenska produktions- 
anläggningar lät Smith senare byta ordningen 
mellan kolrening och varmrening, så att 
varmreningen fick föregå kolreningen. Detta 
gav brännvinet en mjukare och mindre fadd 
smak. Denna ordning används ännu av AB 
Vin 81 Sprit i Sverige. 

Efter Smith - brannvinsjloden 
Carl A Nilsson och hela den gamla styrelsen 
i Carlshamns Spritförädlings AB var orolig 
över de storslagna planerna på spritexport. 
De avgick 1886, men Nilsson fick en heder- 
sam tjänst som disponent i Smiths skånska 
bolag, vars chef Ekström blev ny disponent i 
Karlshamn. Året efter omstrukturerade 
Smith sina bolag, så att exportfabriken i 
Karlshamn ägdes av Carlshamns Spritföräd- 
lings AB, medan den gamla Hellerströmska 
fabriken kom att ägas av ett nybildat bolag, 
Svenska Spritförädlingsbolaget. Smith skifta- 
de ut sina aktier i det sistnämnda bolaget till 
sina trotjänare och barn. Blomstringen för 
exportfabriken varade endast en kort tid (ta- 
bell 2). 1888 införde spanjorerna en särskild 
skatt på importerad sprit, för att förbättra 



- 
Införsel Utförsel Från Ryssland Till Spanien 

Ar liter kr liter kr liter kr liter kr 

1884 60 30 24 14 
1885 10.100 6.060 9.100 4.550 5.890 3.530 8.640 4.320 
1886 27.580 1.660 25.690 2.060 26.040 1.560 23.870 1.910 
1887 39.650 2.380 38.370 3.840 38.000 2.228 31.430 3.140 
1888 31.117 2.180 24.620 2.460 31.050 2.170 22.370 2.240 
1889 19.180 1.340 18.500 1.850 6.260 40 17.910 1.790 
1890 22.790 1.710 31.850 3.190 18.640 1.400 31.610 3.160 
1891 15.460 2.160 15.150 2.420 11.790 1.650 14.800 2.370 
1892 220 20 15.060 140 
1893 250 40 110 20 

Tabell 2. Utrikeshandel med sprit (50 %-ig sprit av räd, rotfrukter och potatis). Total 
omsättning och värde samt handel med Ryssland och Spanien. 1.000-tal liter och kronor 
1884-1893. Efter Bmun och Frånherg 1985. 

sina dåliga statsfinanser. Skatten var i strid 
med handelsavtalet mellan Sverige och Spa- 
nien, men den svenska regeringen höll en låg 
profil. Ove Moberg har skildrat detaljerna i 
affaren, som för Smith slutade med att han 
förlorade 5 miljoner kr. Engelskt riskkapital 
höll igång spritexporten några år, men det 
gick på kryckor. Slutligen stängde Spanien 
sina portar för brännvin när handelsavtalet 
löpte ut 1892, genom att förklara att all sprit 
som inte tillverkats av frukt eller bär var gift. 
Våren 1893 slutade Carlshamns Spritförad- 
lings AB sin verksamhet. Då arbetade bara 
13 man där, en bråkdel av det myller av 
människor som hade funnits där några år ti- 
digare. 

Som ersättning för den stängda spritfabri- 
ken projekterades för ett sockerbruk. Den 
29 september 1894 godkände lantmäteriet 
genom Carl Christofferson att de nordligast 
belägna tomterna 71a t o m 78c, rutorna 
Öland och Gotland, avskildes från Spritfab- 
riken och uppläts till sockerbruk, vilket 
kunde starta 1895. I Karlshamn fanns ytter- 
ligare ett spritreningsverk en tid, nämligen 
Karlshamns destilleringsverk, som dyker 

upp i uppbördsboken över Karlshamn 1903. 
Det låg i södra Karlshamn, i hörnet Lots- 
grändfDrottninggatan. 1903 beboddes fas- 
tigheten av Ernst Gustavsson, men 1904 
flyttar Emil Olsson dit. Han var en välkänd 
grosshandlare i staden som tidigare sökt 
bygga en stor valskvarn i Hamnparken, men 
fått avslag på sin begäran av Stadsfullmäkti- 
ge. I stället intresserade han sig för bränn- 
vinsrening. För att få råvara köpte han ande- 
lar i Granums branneri, så att han kom att 
äga hela bränneriet från 1905. Han hade ock- 
så intressen i Hoby kulle branneri och Dö- 
sjebro branneri i Skåne. Karlshamns destille- 
ringsverk blev aldrig någon lysande affar, 
som mest var 6 man anställda, och 848.250 
liter 50 %-igt brännvin renades 1904. Emil 
Olssons reningsverk förekommer bland de 
sju som bildade Förenade Spritförädlings 
AB 1907 för att söka reglera brannvinsre- 
ningen i Sverige. Efter 1910 finns inte hans 
destillerverk upptaget i uppbördsboken. Det 
upphörde med verksamheten det året. Det 
var samma år som den stora fusionen ge- 
nomfördes mellan Förenade bolaget, Svens- 
ka bolaget, ägt av L O Smiths barn och styrt 



Fasad av barvinsfabriken i Karlsliamn, id Svenska Spri~förädlingsbola~er. Den tornliknande 
byggnaden inrymde kolonnerna. Fabriken användes fram till 1 9 6 8  V i n  81 Sprithistoriska 
musects arkiv. 

av sonen Otto Smith, och Reymersholms 
Nya Spritförädlingsbolag, som var den di- 
rekta arvtagaren till L O Smiths Vin & Spiri- 
tuosa AB. Det bildade bolaget kallades po- 
pulärt för sprittrusten, men dess formella 
namn var Reymersholmes Gamla Spritför- 
adlingsbolag. Emil Olssons destillerverk 
fanns dock kvar som bolag och upphörde 
inte förrän det löstes in av AB Vin- och 
Spritcentralen 1917 nar hela brannvinsförad- 
Iingsindustrin monopoliserades. 

Investeringarna omkring sekelskiftet i 
varmreningsanlaggningar för sprit ledde till 
en besvarande överproduktion och kniv- 
skarp konkurrens mellan de olika renings- 
verken, som förutom de två i Karlshamn 
fanns i Hjo, Odåkra, Malmö, Stockholm, 
Motala, Göteborg och Kristianstad. Spritex- 

porten minskade kraftigt sedan Spanien höjt 
skatten på importsprit 1888. Europa blev 
alltmer protektionistiskt under senare delen 
av 1800-talet. Spritförsäljningen i Sverige 
stagnerade, delvis tack vare ökande måttlig- 
het och nykterheten. Situationen löstes först 
med hemliga prisavtal 1903, men då detta var 
otillräckligt bildades en spritkartell 1907 så 
att marknaden reglerades mellan de kvarva- 
rande reningsverken. Samma år bildade 
branneriagarna Sveriges Branneriidkare, 
ek.för. med säte i Kristianstad. I denna före- 
ning kvoterades potatisbranningen ut till 
medlemsbrännerierna, mot att föreningen 
garanterade uppköp av all producerad rå- 
sprit. 1907 bildade för övrigt de flesta svens- 
ka systembolag en inköpsförening för att 
bättre kunna reglera inköpen till detaljister- 



Exempel på etikett från Svenska Sprit- 
förädlings AB, Karlshamn. Jämför bil- 
den på etiketten med fotot på vänster- 
sidan. - Vin & Sprithistoriska museets 
arkiv 

na. Inom loppet av ett år blev därför hela 
den svenska brannvinsmarknaden reglerad. 
Den logiska fusioneringen av spritförad- 
lingsverken kom 1910. Samtliga större re- 
ningsverk gick då samman i företaget Rey- 
mersholmes Gamla Spritföradlings AB, var- 
vid 13 reningsverk samlades under samma 
hatt. 1910 hade de då existerande reningsver- 
ken tre gångers överkapacitet. För att råda 
bot på detta lades brannvinsreningen ned vid 
anläggningar i Stockholm, Kristianstad, 
Motala, Malmö och de två reningsverken i 
Karlshamn. Därigenom slutade spritrenings- 
eran för Karlshamns del. En bidragande or- 
sak var att ett alldeles nytt reningsverk hade 
uppförts i Åhus 1906 av den dåvarande kon- 
kurrenten Reymersholmes Nya Spritförad- 
lings AB. Åhusfabriken var 25 år modernare 
än Svenska Spritföradlings AB fabrik i 
Karlshamn och hade närmare till den stora 
brannvinstillverkningen på Kristianstadsslät- 

ten. An i dag ar åhusfabriken i gång. Mycket 
av utrustningen från seklets början ar intakt 
och i drift, bland annat en fin kopparkolonn. 

I centralarkivet i Karlshamn finns en 
mängd ritningar över sockerbmket och gan- 
ska många över Carlshamns Spritföradlings 

Exempel på etikett från Svenska Spritförädlings AB, 
Karlshamn. - Vin & Sprithistoriska museets arkiv. 



Exteribr av Svenska Spritförädlings AB i Karlsliamn [öre 1910. -Vin  81 Sprithistoriska musccts arkix,. 

AB, men jag hittade inte någon över Svenska 
bolaget. Troligen gjordes inga större investe- 
ringar dar, åtminstone inga som krävde om- 
byggnader, utan överskottet från reningen 
togs ut som vinst. Den centralt belägna tom- 
ten med Emil Olssons destillerverk bytte 
Reymersholmes Gamla spritförädlings AB 
bort mot stadens mark i sydvästra hamnen, 
dar oljefabriken efter viss beslutsvånda upp- 
fördes och var klar att ta i drift 1921. Den 
andra fastigheten, Hellerströms gamla, stan- 
nade kvar i Reymersholmes ägo. Då Rey- 
mersholmsbolagets sprittillverkning förstat- 
ligades 1917 kom fastigheten i Vin- och 
Spritcentralens ägo. Punsch tillverkades en 

bit in på 1930-talet. Nar depressionen drab- 
bade Sverige 1929 restes krav på att Vin- och 
Spritcentralen skulle ersatta en del av frukt- 
vinimporten med svensktillverkat vin för att 
stödja svensk trädgårdsnäring. 1931 inleddes 
därför tillverkning av äppel- och rabarber- 
vin, varvid karlshamnsanlaggningen kom till 
heders igen. Den lades dock ned 1968, när 
hela tillverkningen av fruktvin, som aldrig 
var särskilt stor, samlades i Ahus. 

Samma år, 1968, avvecklade J N von Ber- 
gen & Son sin tillverkning av alkoholsvaga 
essenser som blandade med renat eller vodka 
kunde ge punsch och likör. Det var alltså 
definitivt slut med tillverkningen av njut- 



ningsmedel i Karlshamn. Kvar finns delar av AB. Kvar finns också ett vackert punschmu- 
Carlshamns Spritförädlings AB:s pampiga seum och ett världsberömt varumärke: 
byggnader, som numera tillhör Karlshamns Karlshamns punsch. 
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Efterskrift 
De brännerier som var i drift 1905 var Bubbetorp, 
Skarup, Hoby kulle, Asarum Uanncberg), Mörrum, Ysa- 
ne, Agenim, Gammalstorp, Hålahäck, Boa och Gränum. 
1901 lades Hallarum ned och 1902 Hoby (som dock äter 
var i drift 1906, men avvecklades snarr därefter). Ysanc, 
Gränum och Skarup var i drift till den sista kampanjen 
197011971. Bubbetorp, Agerum, Mörrum och Asarum 
avvecklades före 1950, Hälabäck lades ned på 1950-talct, 
medan brännerierna i Boa, Gammalstorp, Hoby kulle 
och Janneberg lades ned pä 1960-talet. Koncentrationen 
till västra Blekingc var uppenbar. 
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mig möjligheten att ta fram de uppgifter som behövdes 
till den här artiklen. 



August Holmberg 
En folklig berättare i ord och bild 

Nils Magnusson 

För den som gjort sig förtrogen med äldre 
årgångar av Blekingeboken är August Holm- 
bergs namn säkert inte obekant. Redan i den 
fjärde årgången från 1926, som f ö blev den 
sista med titeln "Blekingebygder", finns han 
med. Det är en annan av dåvarande Blekinge 
Hembygdsförbunds trägna medarbetare, 
Alma Falk, som presenterar honom. Hon 
skriver dar, att Hembygdsförbundet har 
gjort ett fynd. "En vaken iakttagare och 
verksam upptecknare", anger hon som un- 
derrubrik. I presentationen redovisar hon sin 
stora överraskning över det omfattande upp- 
teckningsmaterial, som Svängsta-hon och 
hembygdskannaren August Holmberg åstad- 
kommit. 

Detta första möte mellan de båda hem- 
bygdsvännerna skedde på hösten 1925. An- 
ledningen till sammanträffandet var egentli- 
gen Alma Falks pågående inventering av ide- 
gransbestånden i Blekinge. Holmberg hade 
lovat att visa henne vilka växtplatser han kän- 
de till. Eftersom August Holmberg var född 
den 27 juli 1860 hade han således hunnit bli 
65 år vid den inledande bekantskapen med 
Alma Falk. 

Föräldrar och uppväxtår 
Redan som ung hade August Håkansson, 
som han då hette, börjat intressera sig för 
hembygdens människor och hur de levde, se- 
der och bruk. Tidigt fick han också sin upp- 
märksamhet riktad mot naturens storhet och 
de villkor, som gällde i umgänget med såväl 
djur som växter. 

Hans läromästare i mångt och mycket blev 

fadern, torparen Håkan Svensson, som var 
född 1827 (död 1903). Nar August föddes var 
familjen bosatt i Björnamåla i Asamms sock- 
en. Modern hette Gertmd Rasmusdotter och 
var född 1819 (död 1901). I familjen fanns 
ytterligare två söner och en dotter samt en 
styvdotter. 

Efter någon tid flyttade familjen till ett an- 
nat torp, som även det låg i norra delen av 
Asarums socken, men på gränsen mellan 
Emneboda och Hoka. Stället kallades för 
Hinneslee- eller Hinsletorpet. Möjligen har 
en närbelägen grind eller ett s k led gett upp- 
hov till namnet, som då kan tolkas: "På den 
andra sidan ledet". 

Det var härifrån som den unge August fick 
följa sin far ut i skog och mark som hjälpreda 
och sällskap. Fadern ägnade sig åt ett speciellt 
arbete inom skogsbruket. Han var vad man 
kallade stavhuggare. Det innebar att han 
högg ut ämnen till det som sedan formades 
vidare till stäver av laggkärlsmakare och 
tunnbindare. Laggkarl, för såväl vardagligt 
bruk som för emballage, tillverkades ju förr i 
betydande omfattning. 

En stavhuggares arbete kunde ibland få be- 
drivas en bra bit från hemmet. Fadern var 
också jägare, vilket gick bra att kombinera 
med arbetet. Det hände ibland, att man över- 
nattade i skogen. Over lägerelden kunde man 
då även tillreda något av det fallda villebrådet 
för att dryga ut den medhavda torrskaff- 
ningen. 

Vid sådana tillfallen kunde fadern berätta 
om egna upplevelser, men också om sådant, 
som han i sin tur hört äldre människor berät- 
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19 år gammal gick August Holmberg till sjöss, men sjöfartsboken berättar bara om en enda 
resa. Den gick till England. 

ta. Allt detta tog den unge August till sig och 
lade på minnet. Genom den stärkande vistel- 
sen i skog och mark blev han också fysiskt val 
utvecklad. Han har själv berättat, att han re- 
dan vid sex års ålder sköt sin första hare. 
Någon rovdrift på naturens gåvor var det 
emellertid inte tal om. Fadern var en stor 
naturvän, vilket också gick i arv till August. 

På goda grunder kan vi anta, att fadern 
långt upp i åren höll på med sitt arbete och 
med sin jakt. Ett bevarat kvitto på erlagd 
hundskatt med 2 kr för 1899 lyder nämligen: 
"Stafhuggaren Håkan Svensson, Marieberg, 
har betalt innevarande års skatt för hunden 
Karo, till färgen svart o hvit". Kvittot är date- 

rat: Asarum den 28 januari 1899, och under- 
tecknat av B Sancesson, uppbördsman. 

T i m m e r m a n  och 3jöman 
Sonen August övergår snart aven till traarbe- 
te av annat slag. Han börjar agna sig åt 
snickarens och timmermannens yrke. En tid 
ger han sig också ut på sjön. 

I hans bevarade sjöfartsbok kan vi se, att 
han som timmerman mönstrade på skonerten 
Orne från Karlshamn den 1 1  augusti 1879. 
Tiden ombord på Orne blev inte lång. Redan 
den 15 oktober 1879 mönstrade han av i Car- 
diff. Detta enligt de i boken den l november 
samma år inskrivna uppgifterna av fartygets 



befälhavare T F Molander. Möjligen blev 
Holmberg sjuk eller skadad i Cardiff eller på 
vägen dit. I sina efterlämnade papper har han 1 
namligen tecknat ned en berättelse, som kal- 1 
las "Lifvet på Oceanen". Stoffet till skildring- 
en tycks han ha fått av en medpatient på ett 
sjukhus i Cardiff 1879. 

O m  sjömanslivet därefter fick någon fort- 
sättning för den då 19-årige August Håkans- , 
son ger inte sjöfartsboken något besked. Men 
tydligen hade vistelsen ombord på Orne sin 
betydelse. I Asarums Hembygdsförenings 
samlingar finns ett par modellbåtar, som har 
kommit från det Holmbergska hemmet. I ak- 
tern på den ena båten ar inristat namnet 
"Orne". Troligen är det August, som på detta 
satt har velat hugfästa minnet av sin sjömans- 
tid. I kyrkoarkivalierna står titeln "sjöman" 
också för hans bror Sven-Johan och sederme- 
ra även för Augusts son Ragnar. 

Föräldrarna Håkan och Gertrud flyttar så 
småningom till Svängsta, och efter någon tid 
bosätter de sig på den s k Pepparbacken. Bo- 
staden dar blir till att börja med en stenstuga, 
som efterhand omvandlas till en mer komfor. Siil i ~ ~ d r a  hustru hini tadc August Holmberg frJn Kyrk- 

tabel bostad, Eftersom flyttningen till pep- hult. Hon hette Hn~inaJönsson och var 22 ar gammal när 
det här bröilopsfotor togs 1898. 

parbacken gjordes 1877 kan vi anta, att den 
17-årige sonen August tog aktiv del i flytt- 
nings- och bosättningsbestyren. Holmberg på nytt. N u  blir det med Hanna 

Jönsson från Kyrkhult. Hon är född 1876 
Äktenskap och således 22 år gammal när de gifter sig. 
Nästa gång, som vi i kyrkoarkivalierna träffar Bosättningen blir denna gång i Asarum. 
på Augusts namn, är 1886. Han gifter sig då Under beteckningen "Asarum nr 1 Byns 
med Carolina Petersdotter, som är född allm. mark (nr 14)" kan vi i kyrkohandling- 
1864. De bosätter sig i grannbyn Danstorp, arna återfinna familjen med sonen Hjalmar, 
men aktenskauet verkar inte bli Ivcklipt. I som föddes 1899. 

u 

kyrkoboken står det namligen antecknat: 
"Skiliebrev från Lunds Domka~itel den II Hemmet på Pepparbacken 

t 
'I. 
f. 

mars 1896". Ungefar en och en halv månad Efter en tid övertar August Holmberg för- 
senare reser Carolina till Nordamerika. Nå- äldrahemmet på Pepparbacken. Familjen 
gon anteckning om barn i det upplösta akten- flyttar dit, och där föds sedan de övriga bar- 
skapet finns inte. nen, Blenda 1903, Alma 1905 och Ragnar 

Två år senare, 1898, gifter sig August Arnheim 1908. 



Hanna Holmberg utanför hemmet p2 Pepparbacken mcd barncn (fr v) Blcnda, Hjalmar och Alma. Bilden bör  vara 
tagen strax före 1908. 

Det är nu som det bekanta Holmbergska 
hemmet danas. Både den yttre och inre mil- 
jön kommer att präglas av familjens strävan 
efter ett harmoniskt förhållande till både na- 
tur och kultur. Utöver familjens bostadshus 
bygger Holmberg efterhand ytterligare två 
hus på tomten. Det ena blir traditionellt bo- 
stadshus. Aven i det andra finns en mindre 
bostad, men har inryms också den viktiga 
snickarverkstaden. 

Som byggnadsförman och senare bygg- 
mästare arbetade visserligen Holmberg ofta 
utanför hemmet, men många snickeri- och 
inredningsdetaljer krävde ändå tillgång till 

verkstadsutrymme. Detta kunde då klaras i 
den egna verkstaden vid arbete i hemorten. 
Ofta hade emellertid Holmberg sitt arbete 
långt borta. Ibland kunde han vara borta från 
hemmet flera månader. 

Dottern Blenda, som en stor del av sitt liv 
kom att bo i Köpenhamn och dog 1992, har 
bl a berättat, att hon var i det närmaste åtta 
månader gammal, när hennes far såg henne 
för första gången julen 1903. Han kom då 
hem från Norrland, dar han arbetade som 
förman med träarbete på ett varv. Betydligt 
närmare, men ändå en dagsresa hemifrån, 
blev det nar fadern fick arbete på Öland. Här 



var han med om olika byggen, bl a skolor och 
starkelsefabriker. 

Under hans bortavaro sköttes hemmet och 
familjen av hustrun Hanna. Det gjorde hon 
med den aran. Hon var rask, arbetsglad och 
med ett lättsamt sinnelag. Dottern Blenda har 
på sin ålders höst i brev beskrivit sina mycket 
ljusa minnen från barndomen och uppvaxtti- 
den på Pepparbacken. 

Har nedan följer ett avsnitt ur ett av hen- 
nes brev från 1990: 

'yag hoppas N i  kan tanka Er en solig söndag, 
när vi drog iväg uppåt Mariebergsmarken, 
skogen som går rakt nonut  mot Ebbarpsva- 
gen. 
Far bar dragspelet, för musik skulle v i  ha. 
Mor bar en stor korg med smörgåsar, kaffe 
och saft. Jag kånkade på sågen. Som regel 
fanns många små 'Niagaras' i dom små hack- 
arna, annars dämde v i  (d v s jag) upp. 
V i  var i finaste söndagsskrud, för far höll 
styvt på att efter arbetstidens slut och på sön- 
dagarna skulle han se snvgn ut, vi andra med. 
O m  sommaren hade hak-illtid ren vit skjor- 
ta, snygg slips, vit jacka, panamahatt, mörka 
byxor och blankputsade resårpjäxor. Han 
hade pjäxor både sommar och vinter. Mor 
var också fin i glada färger. 
Sammanliknat med nu var vi ju närmast fat- 
tiga, men vi visste det inte. V i  tyckte vi hade 
allt! 
Far hade förmågan att öppna ögonen på oss 
för naturens storhet, vi skulle inte spilla tiden 
medan vi hade trevligt. V i  larde allt om trä- 
den och fågelsången, solens gång, så vi kunde 
orientera oss ifall vigick vilse (nar viplockade 
blåbär eller skogshallon), höra efter åns brus, 
höra efter hur tåget visslade, när det rundade 
Matts Olssons hörn för uppåtgående eller dess 
glada vissling nar det kom ut  ur tunneln på 
vag ner. V i  larde oss att kanna varifnfn vin- 

den kom, aven o m  det var vindstilla: Sticka 
en finger i munnen, hålla den rakt upp i luf- 
ten och kanna luftvågorna. V i  larde nånting 
hela dan och emellanåt sågade v i  pinnar på 
sånverket. 
I skogen dukade mor fram smörgåsar på en 
fin vit duk, och vi njöt v a j e  minut. Innan v i  
visste ordet a v  visslade S-an i Matts Olssons 
krök, och då var det tid att gå hem." 

Sågen, som hon nämner, var en av fadern 
tillverkad leksak med vattenhjul och såg i 
kombination. Den finns nu på Asanims Byg- 
demuseum. 

Mor Hanna hade liksom sin man många 
intressen utöver det vanliga och alldagliga. 
Bland annat bevarade hon det gamla drakt- 
skicket genom att bara bygdedräkt vid hög- 
tidliga tillfallen. För detta blev hon vida kand. 
Till hembygdsfester och liknande kom hon 
ofta klädd i sin Blekingedrakt. Detta väckte 
stor uppmarksamhet i en tid, nar det gamla 
dräktskicket höll på att alldeles falla i glöm- 
ska har i våra trakter. 

Filosof och yrkesman 
August Holmberg var en beläst man med fi- 
losofisk laggning. Därom vittnar hans upp- 
teckningar och språket i dem. Mycket av sina 
kunskaper hade han skaffat genom sjalvstu- 
dier. Fönitom att kunna uttrycka sig i skrift 
var Holmberg också en flitig tecknare. Under 
hela sin levnad hade han naturen som en stan- 
dig inspirationskalla, men aven byggnader 
och boendemiljöer tillhörde den återkom- 
mande motivkretsen. Alla teckningar signe- 
rades, men Holmberg hade också den goda 
vanan att ange såväl plats som datum för var 
och nar teckningen gjordes. 

Aven på det yrkesmässiga planet förkovra- 
de sig Holmberg på olika satt, bl a med kur- 
ser i ritning och byggnadslara vid Tekniska 
skolan i Malmö. 



Många av sina motiv hämtade Holmberg från naturen - "Sagoslottet i Korpabacken rett fran 
nona sidan 28/7 1929." 

Dessa kunskaper kom val till pass nar han 
etablerade sig som egen byggmästare. Har 
gällde det att på planeringsstadiet kunna göra 
upp ritningar, som sedan skulle omsättas i 
praktiskt arbete och avslutas med en fardig 
byggnad. 

Trots sin gedigna bakgrund hade nog 
ändå August Holmberg förblivit ganska 
okänd i större sammanhang, om inte Alma 
Falk "upptäckt" honom. Själv dokumente- 
rade han troligen sina minnen och upplevel- 
ser utan någon direkt tanke på publicering. 
Han skrev och tecknade för sin byrålåda, 
som vid tiden för Alma Falks första besök 
blivit välfylld. Genom hennes och Blekinge 
Hembygdsförbunds försorg kom materia- 
let tillsammans med fortlöpande uppteck- 

ningar från Holmbergs penna att bli en stor 
skatt, som fortfarande inte är tömd på sitt 
innehåll. 

Förutom den inledningsvis nämnda pre- 
sentationen i "Blekingebygder" 1926 kom 
Alma Falk att göra ytterligare presentationer 
av August Holmberg, bl a i Svenska Dagbla- 
det den 8 dec 1929 och senare aven i Barome- 
tern den 21 juni 1940. 

Svenska Dagbladet hade hos sina l'asare ef- 
terlyst textmaterial under rubriken "Ur de 
okandas galleri". Den 8 december fick Alma 
Falk en stor artikel om August Holmberg 
publicerad med både text och bilder. Efter att 
ha redogjort för hur hon blivit bekant med 
August Holmberg och hans uppteckningar, 
skriver hon bl a: 



Det var egentligen först som pensionär August Holmberg fick tid att verkligen ta itu med 
den dokumenration som fångat så många av hembygdens miljöer. ' D e  övewäxta, väl 
bibehållna källrame till Råå 1860 i 70-tals bränneri 3 m höga, 5 2  6 m breda, 10 m långa. 
Förenade med en gång i bortre Zndan. Icke en sten har losrat i valven och bruket ser ut att 
nyss ditfogatr. Juni 1932. Aug. Holmberg. " 

"Vad är det då dessa uppteckningar gälla? 
Det är sådant som hr Holmberg alltsedan sin 
tidigaste barndom hört de gamla i bygden 
berätta, det är skildringar a v  natur- och djur- 
liv, särskilt av  varde, dar de under hans livs- 
tid undergatt väsentliga förandringar, det är 
fornminnen, som funnits eller alltjämt finnas, 
berättelser o m  liv och leverne, seder och bruk 
i gamla tider, beskrivningar a v  föremål, red- 
skap, husgeråd o d. som kommit ur bruk, 
hemslöjd, hur det gick till vid speciella tillfal- 
len, om lantbons olika sysselsättningar året 
runt, o m  skolundervisningen i forna tider, li- 
vetpå marknader och auktioner, minnen från 
nödår, jakt och fiske, trolldom, skrock och 
vidskepelse samt gamla original, som genom 
levnadssätt, kynne eller yttranden givit upp- 
hov till historier, ordstäv o d. Och mycket, 
mycket annat. Ett ovärderligt material för 

kännedom om Blekinge och dess folk, vars 
värde ytterligare förhöjes a v  de utomordent- 
ligt välgjorda teckningar, som hr Holmberg 
ofta bifogar sina uppteckningar." 

Förutom att Holmbergs uppteckningar pub- 
licerades i Blekingeboken, blev han också en 
flitig medarbetare i Blekinges tidningar. Åt- 
skilliga är de berättelser, som den vägen nått 
en större allmänhet. Det gällde emellertid för 
utgivarna att strängt hålla sig till Holmbergs 
manus, som ibland kunde innehålla mycket 
drastiska skildringar. Gjorde man på redak- 
tionen någon förskönande omskrivning togs 
detta mycket illa upp av Holmberg. 

Han ville inte att hans skildringar skulle 
omvandlas till "menlösa söndagsskolberättel- 
ser". Då slog han näven i bordet. Det skulle 
vara som han.sagt. "Det var sa det gick till, 



Som s k ortsmeddelare var 
August Holmberg under 
många år knuten både till 
Blekinge Museum, Folk- 
minnesarkivet i Lund och 
Nordiska Museet. Ett mer 
officiellt erkännande fick 
han sommaren 1933. Då 
erhöll August Holmberg 
Nordiska Museets Haze- 
liusmedalj i brons för sina 
insatser. Den överlämnades 
av dåvarande intcndcnten 
Sigurd Erixon (tv), som se- 
nare kom till Pepparbacken 
i sällskap med Hans Wacht- 
meister (th), ordförande i 
Blekinge Hembygdsför- 
bund. 

som jag skrivit, det var brännvin och slags- ~ ~ ~ ~ ~ k t ~ ä ~ ~ ~  ~~ ~-~ .~~~ 
mål och blod som flöt i Blekinge i gamla ti- o--- 

der, nåaot kan jan inte vara med om Det ar märkligt att tanka sig, att August 
. 

att skeva under på!n'~itta var ~ ~ l ~ b ~ ~ ~ ~  Holmberg skulle nå pensionsåldern innan 
kommentar till försöken med omskrivning- hans intresse och dokumentation av hembyg- 
ar, enligt Alma Falk. den skulle bli mer allmänt kant. Men nar det- 



ta väl var ett faktum, blev uppmärksamheten 
så mycket större. 

Senare delen av 1920-talet, hela 1930-talet 
samt en stor del av 1940-talet blev intensiva 
år för hembygdsskildraren på Pepparbacken. 

Helt naturligt fick kontakten med Ble- 
kinge Museum den största betydelsen. Men 
även Folkminnesarkivet (numera Folklivsar- 
kivet) i Lund lät höra av sig med s k frågelis- 
tor. En livlig korrespondens upprättades 
också med Nordiska Museet. Aven härifrån 
skickades frågelistor, vilka besvarades 
prompt och utförligt av Holmberg. Enligt 
museets diarium besvarades många frågor 
omgående, medan andra krävde längre tid. 
År 1932 behövde sålunda Holmberg över 
halvåret på sig för att besvara frågorna om 
husbygge och knuttimring. Men så blev det 
också en diger lunta om 77 välskrivna foliosi- 
dor, som skickades iväg. Arvodet för detta 
stora arbete blev 40 kronor. Ett av de kortare 
svaren är från 1934 och handlar om "Havren 
som brödsäd". Här rör det sig om 2 foliosi- 
dor och arvodet blev 1 krona. Förutom upp- 
gifterna om avsända och besvarade frågor 
finns i Nordiska Museets diarium ett par in- 
tressanta noteringar från 1933 på uppslaget 
om August Holmberg. Den ena lyder: "Haft 
besök av Dr. Erixon i juli 1933." Den andra: 
"Hazeliusmedalj i brons 1933." 

Det var alltså dåvarande intendenten vid 
Nordiska Museet, Sigurd Erixon, som besök- 
te Pepparbacken 1933. Erixon blev senare 
professor med bl a folklig byggnadskultur 
inom sitt ämnesområde. Vi kan därför på 
goda grunder anta, att herrar Erixon och 
Holmberg - vetenskapsmannen och prakti- 
kern -hade mycket att diskutera under be- 
söket. 

I samband med detta kan namnas, att me- 
daljen efter Holmbergs död genom olyckliga 
omständigheter hamnade ute på samlarmark- 
naden. Turligt nog hamnade den så småning- 

om hos Stig Lindahl i Hallabro, som sedan 
skankte medaljen till Asarums Hembygds- 
förening, där den nu tillsammans med tillhö- 
rande diplom finns i gott förvar. 

Ett annat uppmärksammat besök på Pep- 
parbacken gjordes sommaren 1939. Under 
Lars Madséns ledning gjorde Radiotjänst en 
reportageresa genom Blekinge och intervjua- 
de intressanta människor. Helt i sin ordning 
gjordes då ett besök hos "skriftställaren och 
filosofen", som Lars Madsén valde att kalla 
August Holmberg (Blekingeboken 1940). 
Under reportageresan i Blekinge spelades 
sammanlagt in över 200 grammofonskivor. I 
radiosändningar spelades sedan ett urval upp, 
dar också August Holmberg fanns med som 
berättare. Han gav där bl a uttryck åt sin livs- 
filosofi, som kan sammanfattas i mottot: 
"Den människan lever lyckligast som lever 
nöjd ". 

Ytterligare ett bevis på uppskattning fick 
Holmberg mottaga 1941. Han blev då utsedd 
till hedersledamot i Blekinge Musei- och 
Hembygdsförbund. Aven det diplomet för- 
varas nu hos Asarums Hembygdsförening. 

I föreningens arkiv finns också några gul- 
nade tidningsnotiser från August Holmbergs 
födelsedagar vid 70, 80, och 85 år. Av dessa 
framgår att han var en "kandis" lång utanför 
sin egen hembygd. Hans arbete som skrift- 
ställare och tecknare hade blivit ordentligt 
uppmärksammat och hans insatser skildrades 
i berömmande ordalag. 

Krafterna minskar 
I början av 1940-talet hade Holmberg börjat 
kanna av en del krampor, men han ansåg sig 
ändå ha mycket ogjort. Det framgår av ett 
inte helt fardigskrivet manus från oktober 
1941. Tydligen har detta skrivits i anslutning 
till något frågeformulär om fester. I texten 
har Holmberg även lagt in en oväntad be- 
skrivning av sig själv och sitt kynne: 



Frågorna som framställdes skall jag i framti- 
den svara på så långt jag kan. Eftersom jag 
aldrig dansat, spelat kort och bara föga an- 
vänt starkvaror har jag aldrig varit eftersökt i 
sallskapslivet. Min vana att tillrättavisa dum- 
heter! Ofta på ett desperat sätt, har gjort att 
jag ej blivit så god kännare i festlivet som 
folklivet till vardags. Och främst i naturen 
som intresserat mig sedan jag gick i kolt. Dock 
vet jag ändå något aven o m  sällskapslivet och 
skall o m  jag kan fortsätta att skriva, meddela 
detta. 
DS. 

Säg ifrån o m  mera manuskript önskas så skall 
jag försöka skriva färdigt de som ännu ligger 
på lager. Lamheten som vill göra fingrarna 
obrukbara är mig ett svårt hinder ... " 

Ännu kom emellertid Holmberg att besvara 
många frågelistor från Nordiska Museet. 
Brevet med de sista listorna poststämplades i 
Stockholm den 10 november 1949. De hand- 
lade om by- och fagator samt om utform- 
ningen av selknan och selpinnar (med vilka 
man faste vagnens skaklar vid hastens sele). 

Dessa frågor förblev obesvarade av August 
Holmberg. Han dog den 27 december 1949 i 
en ålder av 89 år och 5 månader. 

Byggmästaren, jägaren, naturvännen, folk- 
livsskildraren, filosofen och tecknaren hade 
nått sin levnads slut efter ett ovanligt inne- 
hållsrikt liv. 

H e m m e t  u n d e r  senare tid 
Efter makens död bodde Hanna Holmberg 
kvar på Pepparbacken. Till det yttre förblev 
det mesta sig likt fram till 1956, då aven hon 
dog. 

Som arvingar fanns nu de båda döttrarna 
Blenda Strandberg och Alma Rosenberg- 

Akesson samt sonen Ragnar Holmberg. Vid 
arvskiftet blev det döttrarna som övertog 
tomten och samtliga byggnader. Senare gjor- 
des en uppdelning på så vis, att tomten dela- 
des i två delar. På den ena, som blev Almas, 
fanns det ursprungliga hemmet. På den andra 
delen låg de båda övriga byggnaderna. 

Eftersom Alma var bosatt i Malmö och 
Blenda i Köpenhamn kom husen mest att ut- 
nyttjas som fritidshus av de båda systrarna. 

I Almas hus fanns alltså mycket av det tidi- 
gare hemmet kvar. BI a förvarades har mäng- 
der av August Holmbergs arbeten, som inte 
funnit någon vag till museernas arkiv eller på 
annat sätt blivit tillvaratagna. Vidden av det 
efterlämnade blev egentligen inte uppenbar 
förrän efter Almas död 1983. 

Som anka och ensamstående hade hon tes- 
tamenterat sin kvarlåtenskap till en avlägsen 
släkting på Hanna Holmbergs sida. Eftersom 
tomten med huset nu var en egen fastighet 
kunde den delen avyttras separat, vilket nu 
också gjordes. Även inventarier och annat 
lösöre kom att säljas ut. 

Det ar i samband med detta, som slaktfors- 
karen och hembygdsvännen Margareta Run- 
ström, då bosatt i Södertälje, slår larm. Hon 
undrar, om Asatums Hembygdsförening har 
vetskap om, att teckningar av August Holm- 
berg finns ute på marknaden för Blekinge- 
bilder. Det visste vi inte i föreningen. Men vi 
tog genast kontakt med den tidigare nämnde 
samlaren i Hallabro, Stig Lindahl. Det visade 
sig att han i sin ägo hade c:a 300 teckningar av 
August Holmberg. Samlingen bestod dels av 
lösa teckningar, dels av ett antal tecknings- 
böcker. Teckningarna var utförda i såväl bly- 
erts som tusch. Några var också farglagda. 

Nästan omgående gjordes det upp om ett 
köp, och Hembygdsföreningen blev ägare till 
samlingen. Det var på hösten 1989. 

Redan på nyåret 1990 kom nästa bud till 
föreningen. Det var Johnny Karlsson, bördig 



"Höet bäres in iängrladan. 
kingr rkogrbygd 1928." 

från Olofström och innehavare av Antikva- 
riat Vekerum, som kunde erbjuda Asarums 
Hembygdsförening ytterligare c:a 200 teck- 
ningar av Holmberg. Inte nog med det, han 
kunde vid köpet också överlämna en ordinär 
resväska fylld med handskrifter från Holm- 
bergs penna, en del räkenskapsböcker från 
dennes tid som byggmästare, brev och andra 
handlingar, tidningsurklipp m m. Aven ett 
par stolar i kraftigt utförande och med största 
säkerhet gjorda av Holmberg fanns med. 

En del av det ovan nämnda hade klassats som 
"skräp" och hamnat i ett par sopsäckar i sam- 
band med en utförsäljning i Skåne. Johnny 
Karlsson, som av en tillfällighet passerade för- 
säljningsplatsen, räddade ett för Asarums 
Hembygdsförening mycket värdefullt material 
genom att köpa både teckningar och "skräp". 

Inom parentes kan också nämnas, att affa- 
ren ledde till en sensationell upptäckt av en 
dittills okänd förstaupplaga av häftet om 
"Spökerierna i Asarum". I ett nu framtaget 
facsimiltryck av samma häfte har Johnny 
Karlsson i en efterskrift närmare redogjort 
för det märkliga fyndet i en av sopsäckarna. 

Med detta har nu Asarums Hembygds- 
förening blivit ägare till c:a 500 teckningar 
och en mängd annat material med anknyt- 
ning till August Holmberg. För att klara 
dessa inköp har föreningen fått ett välvilligt 
ekonomiskt stöd från Blekinge läns hem- 
bygdsförbund. 

En mindre presentation av materialet gjor- 
des i föreningens årsskrift "Asarumsdalen" 
1989-1990. Senare har Överläggningar in- 
letts med representanter för Blekinge läns 



museum för att därifrån få hjälp med en ge- 
nomgång av materialet och därefter stalla 
samman en vandringsutställning. Aven här 
har Hembygdsförbundet ställt sig positivt 
och redan beviljat ett anslag om 15.000 kr. 

En gåva i samma storleksklass har för an- 
darnålet överraskande anlänt från Köpen- 
hamn. Det är August Holmbergs dotterdot- 
ter, Elisabeth Strandberg, som på detta sätt 
vill hedra sin morfar. Det ar också hon, som 
nu efter Blenda Strandbergs död, äger sin 
mors fastighet på Pepparbacken. Husens 
framtid är i skrivande stund oviss. Att kunna 
finna en lämplig användning för dem är dar- 
för ett önskemål, som delas av många. 

Samma sak gäller också för den andra de- 
len av den ursprungliga fastigheten. Intill det 
gamla huset där har påbörjats ett nybygge för 

en sommarstuga. Arbetet har emellertid av- 
stannat, och framtiden verkar här vara oviss. 

Vi kan förstå att hemmet på Pepparbacken 
betydde mycket för August Holmberg. Dot- 
tern Blenda skriver i ett brev, att på äldre dar 
timrade han sig en "hytta" med eldstad och 
väggfast inredning i utkanten av tomten. Dit 
kunde han dra sig undan, när han ville ha ro 
för att kunna läsa eller teckna. "/ag minns 
honom som alltid lusande eller tecknande", 
säger hon i brevet. Att han också var skrivan- 
de en stor del av sin levnad har vi själva kun- 
nat konstatera. 

"Hyttan" är sedan länge borta, men det 
storslagna resultatet av August Holmbergs 
trägna uppteckningsarbete finns kvar. Vi har 
ännu mycket att hämta därifrån! 



Flymens hembygdsförening 

Ingmar Söderström 

Hur det började 
Hembygdsföreningen i Flymen bildades 
1986 i en bygd som höll på att bli bortglömd. 
Har som annorstädes på Sveriges landsbygd 
hade urbaniseringen satt djupa spår. Sedan 
1940-talet bade befolkningen i Flymens för- 
samling halverats till knappa 400 personer 
och medelåldern var hög. Flera bus stod obe- 
bodda och inflyttningen var ringa. Det mesta 
av samhallssocial service hade försvunnit och 
föreningsliv som samlade folk i större om- 
fattning bade minskat. 

I församlingen har det tidigare funnits flera 
affarer, postkontor, egen präst, brandkår, 
café, festplats, bibliotek, bio m m. Flera dagli- 
ga bussturer gick till Karlskrona. Allt detta är 
nerlagt sen början av 1960-talet. 

En skola finns dock kvar fast den bar varit 
nedläggningshotad vid flera tillfallen. Med stöd 
från hela bygden och en aktiv föräldraförening 
har skolan fått vara kvar. På föräldramöten 
hade det diskuterats vid något tillfalle att det 
borde finnas en förening som havdade bygdens 
intressen. Men inget hade Kant. 

Det som fick avgörande betydelse för bil- 
dandet av föreningen var en torpinventering 
som startade 1983 dar intresset för bygden 
och dess bakgrund verkligen väcktes, 

Hembygdsvänner från annat håll "puffade 
på" och uppmuntrade oss. En stor drivkraft i 
detta arbete var Eric Gullbinp från Lvckebv. 

Styrelsen och dess ordförande satte genast 
igång med ett omfattande arbete och bestam- 
de omgående att återuppliva en del gamla 
bygdetraditioner - ~albor~smässobål, gökot- 
ta, midsommarfest och en årligen återkom- 
mande hembygdsfest. 

Det var många samhällsfrågor som behöv- 
de lösas. Redan första året arbetades för batt- 
re bussförbindelser för gymnasieeleverna, 
beläggning av grusvägar, vagbelysning vid 
skolan, markering av branddammar och upp- 
sättning av anslagstavlor. 

Föreningen har darefter fortsatt att i sam- 
ma anda verka för bygden. Nar det uppmark- 
sammades att barnen började i andra skolor 
på grund av brist på barnomsorg på orten så 
gjordes uppvaktning bos kommunen. Det 
har sedan ordnats så att det nu finns lokala, 
kommunala dagmammor. En enkat om in- 
tresse för hyreslägenheter i Fjärdsjömåla vi- 
sade att många kunde tänka sig ett sådant 
boendealternativ. Det resulterade i att mark- 
lägenheter har byggts. 

Dokumentation 
En omfattande dokumentation av Flymens 
församling har genomförts och alla 16 byarna 
i församlingen har inventerats. 

1983-86 gjordes en noggrann bygdeinvente- 
ring i byarna som tillhörde Flymens skolrote - 
Kropsmala. Norra Flvmea Södra Flymen, 

v w 

Med hans hjälp och råd kom en interimsstyrel- Östra Flymen, Fjärdsjömala och Allsjömåla. 
se till stånd och ett konstituerande möte hölls Uppgifterna som insamlats vid torpvandringar 
den 18 april 1986. 90 personer anslöt sig genast oihgåföljande studiecirkel sammanställdes i-en 
som medlemmar. Till ordförande utsågs Arne bok som gavs ut 1986 -samma år som Flymens 
Persson, Södra Flymen. Beslut fattades aven att Hembygdsförening bildades. 
ungdomsombud skulle finnas i föreningen som Under sommaren 1986 vandrade vi utmed 
skulle bevaka de yngres intressen. gamla riksgränsen mellan Danmark och 



Arsmöte i Rödakorsgården.Foro: Lennart Andrcasson. 



S ~ e d j c b r ä n n i n ~  i Kallgårdsmila 1988. På brineii rartes redan potaris som anvandes vid hen, 
bygdsfesten vid Krichakällaren sista lördagen i juli månad. Årct därcfrcr skördadcs råg som 
slagtröskades. F o t o :  Elisabeth Andreasson. 

Sverige. Vandringen genomfördes i fem etapper 
och inleddes vid Packehall en vacker försom- 
mardag den 19 maj. Sista etappen med Flaken 
som slutmål vandrades den 30 augusti. Under 
vandringen !gjordes minnesanteckningar och 
bandinspelningar som användes till ett hifte 
som sammanställdes och trycktes samma år. 

Vid den träff som hölls i Flymens skola 
den 28 november 1983 togs även initiativ att 
genomföra en byinventering i byarna Pors- 
göl, Mörtenabben och Ulvasjömåla. Boken 
om dessa tre byar gavs ut 1988. 

Ett särskilt hafte om Brunsmo gavs ut 1988 
och 1989 trycktes ett hafte om Flaken - 
"Historisk gård i omtvistad gränsbygd", 

Våren 1989 påbörjades en bygdeinvente- 
ring i byarna Bjurabygget, Rörsmåla och 
Granemåla. En torpinventering som gjordes 

1977 var ett utmärkt underlag för en nog- 
grannare inventering och kompletterades 
med flera uppgifter, särskilt vad som gällde 
byns gårdar och illustrerades med kartor och 
gamla fotografier. Uppgifterna sammanställ- 
des i en bok som gavs ut  1991. 

Avfotografering av gamla kort har gjorts 
och bilderna har samlats i ett fotoarkiv. Det 
har blivit ett flertal album. 

I samband med bygdeinventeringen i by- 
arna har de intressantaste torpen och boplat- 
serna markerats med ekstolpar. På stolpen 
har fasts en metallbricka som visar vilken bo- 
plats det är frågan om. 

Verksamhetens inriktning 
Någon museiverksamhet och insamling av 
äidre föremål som hembygdsföreningar tra- 



1991 brändes en kolmila 
intill hembygdsgården i 
Krogsmåla. Den tilldrag 
sig stor uppmärksamhet 
och publiktillströmning- 
en var god. 
Kolmilan behövde stän- 
digt vaktas och flera fri- 
villiga ställde upp. Dag- 
bok skrevs om kolmilan 
rom kallades Tilda: 
"12/7 kl 14.00-22.00. Til- 
da har skött rig utan 
klander Det enda som 
behöwtr är några slag på 
hjässan då och då. val- 
digt stor prcbiik wnder 
middagen och kwällen ..' 
- Foto: Lennart An- 
dreasson. 

Varjc vnlborgsmäsroafton tänds ett valborgsmässohål i Grancmäla. Dc rradirioiiclla vårsångcrm 
sjunges och vårtalare hälsar våren välkommen. - Foto: Lennart Andreasson. 
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5 - 7 mars 1993 deltog Flvmins hembygdsförening vid Landsbygdsmässan som anordnades i 
Karlskrona. Bildskärmar med information och fotoerafier visade förmineens verksamhet. 
Intresserade besökare kunde sc p i  videofilm frin kolmilan i Krogsmåla. Stenugnsbröd, böcker 
och vykort såldes och spelmän från bygden spelade durspel. -Foto: Ingmar Söderstrixm. 

" ,  . . " 
lekar av olika slag förnöjer deltagarna. - Foto: Lennart Aiidreasson. 



ditionellt brukar ägna sig åt har Flymens 
hembygdsförening inte gjort. Mest på grund 
av att tiden ännu inte räckt till. 

Föreningen försöker istället att levandegö- 
ra och bevara kunskaper om gamla seder och 
bruk. Detta har bland annat skett genom 
svedjebränning och därefter odling av bråna- 
potatis och råg. Slagtröskning av rågen har 
sedan skett. Ett annat arrangemang som 
väckte stor uppmärksamhet hos press och 
allmänhet med många besökare var när före- 
ningen sommaren 1991 anlade en kolmila in- 
till hembygdsgården i Krogsmåla. 

Hembygdsfesten vid Krichakallaren har 
blivit en årligen återkommande tradition där 
hantverkare från trakten medverkar. 

Övriga aktiviteter för att öka samhörig- 
hetskänslan i bygden är kyrksöndagar. Före- 
ningen har återupplivat den mycket gamla 
traditionen med Fjärdsjömåladagen som 
enligt gammal hävd infaller på långfredagen. 
Då kommer besökare från Gullabo och Tors- 
ås församlingar och deltar i högmässan med 
efterföljande samkväm i församlingshemmet. 

Vidare har föreningen grillfester, logdan- 
ser och julmarknader på logen vid hem- 

En båtsmansstuga har donerats 
till hembygdsföreningen. Den 
har ursprungligen stått på båts- 
manstorpet i Bjurabyggct men 
flyttau till Granemåla. Nu kom- 
mer den att ställas upp intill 
hembyrdseården i Kro~småla. - . -  
Foto: Ingmar Söderström 1990. 

bygdsgården. Luciafest tillhör också de tra- 
ditionella arrangemangen liksom en grillfest 
vid "Söt-Olles" stuga. Hembygdsgårdens 
dag firas med öppet hus första söndagen i 
augusti. 

Krichakallaren 
1977 startade en studiecirkel som gjorde en 
torpinventering i församlingens sju nordli- 
gaste byar som tillhört Granemåla skolrote. 
Denna grupp restaurerade också Kricha- 
Johannas stenkallare i Brändahall. Källaren 
var bebodd fram till 1918 och ligger natur- 
skönt på en stenig backe mitt inne i storsko- 
gen. Nar Flymens hembygdsförening bildades 
var det naturligt att den övertog stenkallaren. 

Arets stora händelse är hembygdsfesten 
som hålls vid stenkällaren varje år sista Iörda- 
gen i juli månad. Ortens slöjdare och hant- 
verkare visar och säljer sina alster. Besökarna 
serveras sill och potatis som förr var en van- 
lig maträtt här uppe i det karga stenlandska- 
pet. Lekar och underhållning bjuds. 

Till Krichafesten kommer det alltid mycket 
folk inte bara från trakten runt omkring utan 
från hela östra Blekinge och Småland. 



Ungdomsverksamheten 
En viktig del i föreningens verksamhet ar 
ungdomsverksamheten. Den ansågs redan 
från starten vara viktig och ett ungdomsom- 
bud valdes när föreningen startade. Hem- 
bygdsföreningen inbjöd alla ungdomar un- 
der 18 år då de fick tala om vad man ville agna 
sin fritid åt. Resultatet blev en önskelista som 
sammanställdes och för ansva- 
riga från kommunen. Initiativet mottogs po- 
sitivt och numera bedrivs regelbunden ung- 
domsverksamhet i hembygdsgården. 

Ett bra samarbete finns med Flymens sko- 
la. Elever och lärare utnyttjar hembygdsgår- 
den som ett led i undervisningen. Bland annat 
har man varje vår en s k "fagningsdag". 

Hembygdsgården 
Till en början höll hembygdsföreningen sina 
möten och sammankomster i Flymens skola 
och Rödakorsgården i Fjardsjömåla men 
strävan var att så snart som möjligt skaffa 
egen hembygdsgård. 1989 blev en äldre man- 
gårdsbyggnad med tillhörande tomtmark i 
Krogsmåla till salu. Föreningens medlemmar 
kallades till ett allmänt möte varvid konstate- 
rades att man var positiva till inköp av fastig- 
heten. Den låg i ett naturskönt område och 
har fanns utvecklingsmöjligheter. På tomten 
fanns också en stor ladugård. Under 1990 
blev köpehandlingarna klara och hembygds- 
föreningen hade fått sin hembygdsgård. 

N u  nar det har gått några år kan man med 
facit i hand nog konstatera att man valde rätt. 
Mangårdsbyggnaden ar målad och renove- 
rad. Snickeri- och målningsarbeten har gjorts 
genom frivilliga insatser av föreningens med- 
lemmar. I ladugården har nytt golv lagts in i 
loge och lador och rum finns för servering. 
Det har blivit en utmärkt lokal för logdanser 
och fester sommartid. I "porten" byggs en 
fritidslokal åt ungdomarna. 

Emblemet är ritat av Hilmer Persson. 

En stor parkeringsplats är iordningställd 
och omgivningarna har röjts upp. 

Samarbetskommittén 
Vi märkte ganska snart nar vi var i kontakt 
med myndigheter och kommunaltjänstemän 
att Flymen var en vit flack på kommunens 
karta. Samma upplevelse hade man aven i an- 
dra orter uppe i norra kommundelen. 

På ett stormöte med politiker från Karls- 
krona kommun i Strömsberg 1987 angående 
landsbygdens problem bestämdes det att en 
samarbetskommitté skulle bildas för att ta 
tillvara hembygdsföreningarnas intressen. 

Denna har sedan verkat som ett gemensamt 
forum för 12 hembygds- och samhallsförening- 
ar i norra kommundelen dar man fokuserat 
landsbygdens problem men aven för kommun 
och länsstyrelse framhållit de tillgångar och 
möjligheter som finns i skogsbygden. 

Föreningens emblem föreställer en man 
som går och plöjer med sina oxar i den sten- 
bundna marken, kampande för mat för dagen 
- med slagan som symbol och hopp om en 



Hembygdsfest vid Krichakällaren i Arindahall. i3antvcrkare från trakren har mojlighet att 

demonstrera sina färdighcter. Här visas hur man tillverkar träskor. F o t o :  Lennart Andrcasson. 

god skörd och därmed en möjlighet att över- 
leva. 

Tanken bakom ar att dåtid och nutid 
skall knytas samman. Nu gäller inte längre 
brödfödan för dagen utan mera att lands- 
bygden skall leva vidare och utvecklas. Vår 
förhoppning ar att vi skall få framgång i 
detta arbete. 

Framtiden 
Föreningen har ständigt ökat antalet med- 
lemmar och vid 1992 års slut hade hembygds- 
föreningen 346 medlemmar - inte mindre an 
66 medlemmar var under 25 år. 

Bygdens befolkning har villigt ställt upp 
på de många aktiviteter som ordnats och till- 
slutningen har varit god. En positiv gemen- 
samhetsanda präglar bygden. Antalet invåna- 
re i församlingen har i flera år i stort sett varit 
konstant. Nar de äldre gått ur tiden har yngre 

flyttat in. Endast ett fåtal hus står tomma och 
en del nybyggnation har skett. 

Narmast i tur ar flyttningen av en äldre 
båtsmansstuga som donerats till föreningen. 
Avsikten är att den skall stallas upp på ängen 
intill hembygdsgården. 

Under våren kommer arbeten igång med att 
göra hembygdsgården handikappvänlig. Planer 
finns också på att iordningställa en byggnad på 
tomten till baksniga dar kunskapen om hur 
man bakar stenugnsbröd skall kunna raras ut. 

Dokumentationen av bygden fortsätter, 
N u  senast har man i en studiecirkel tagit upp 
bondeminnen från Flymen som tecknas ned 
och kommer att sammanställas i bokform. 

Att få möjlighet att leva i sin bygd och 
deltaga i dess utveckling, kanna sin historia 
och skapa fönitsattningar för framtiden 
kommer att känneteckna Flymens hem- 
bygdsförening aven i det fortsatta arbetet. 



Blekinge lans hembygdsförbund 1992 
Föreningarnas verksamhetsberättelser 

Alltidhults Intresseförening. Ordf Gösta Hå- 
kansson, kassör Karl-Erik Pettersson, sekr Greta 
Olandersson. 

Förutom offentliga arrangemang har föreningen 
ägnat sig åt att rusta upp Alltidhults gamla skola, 
vilken numera används som samlingslokal i byg- 
den. Aven uthuset har rustats upp. D i r  har inretts 
ett nytt tvättrum. För dessa arbeten har Fastighets- 
kommittén ansvarat medan Kulturutskottet an- 
ordnat en rad kulturaftnar: 

- Den 4 juni firades svenska folkskolans 150-års- 
jubileum med en högtidlighet i skolan. Inbjud- 
na var myndigheter och personal vid skolorna i 
kommunen, barn och föräldrar. Rune Gun- 
narsson, avgående lärare i Olofström, föredrog 
delar av sin historik "Sök ljus och kunskap". 
Tal hölls bl a av utbildningsnämndens ordfö- 
rande, riksdagsman Jan Björkman. 

- Även den 21 maj var skolan fullsatt. Då anord- 
nade föreningen en kulturafton med sångaren 
Bertil Boo som huvudaktör. 

- Den 14 juni hölls friluftsgudstjänst med delta- 
gare från när och fjärran. 

- På hösten hölls ytterligare en kulturafton. Det 
var den 20 aug trubaduren Paul Skoog från 
Furuboda gastade skolan. Efter denna kulturaf- 
ton hölls årsmöte. 

Förutom årsmötet har extra sammanträde hållits 
för beslut om att ombilda byalaget till en intresse- 
förening och samtidigt ansöka om medlemskap i 
Blekinge lans hembygdsförbund. Skolbyggnaden 
har under sommaren uthyrts till ungdomsföre- 
ningar, klubbar, skolor, scoutkårer m fl. 

Medlemsantal: 53. 
GH 

När Alltidhults skola lades ned 1943 hadc den varit i bruk i 99 år. Harry Martinson är säkert 
den mest namnkunnige eleven. Han gick i Alltidhults skola åren 1913-14. Idag är det Alltid- 
hults Intresseförening som disponerar byggnaden. - Foto: Christer Ivarsson. 



Asarums Hembygdsförening. Ordf Nils Mag- klubb och Svenska Ungdomsringen, drog ca 8.000 
nusson, sekr Thyra Månsson. besökare. Foto var vid sidan av hantverksutstall- 

Föreningens årsmöte, som hölls den 25 mars, in- 
leddes med ett uppskattat program av sång- och 
musikgruppen "God Ton". Efter årsmötesför- 
handlingarna visade den valkande dokumentarfo- 
tografen John Nilsson från Tingsryd filmen 
"Alma pä Lindholmen". Vid årsmötet medverka- 
de även fotografen Conny Södring från Tingsryd, 
som i ord och bild gjorde intressanta jämförelser 
mellan gammal och ny tid. Kvällen avslutades med 
ett framträdande av sånggruppen "Duvekullen", 
som på ett uppskattat satt bjöd på både kvinnohis- 
toria och skådespel. 

Arets bussresa gick den 17 maj till trakten av 
Tomelilla och Sjöbo med besök på bl a den märkli- 
ga Bondrumsgården och "Hallsbergs stenar" vid 
Lövestad. Vid vårmarknaden i Asamm hade före- 
ningen sin sedvanliga försäljning av hembygdslit- 
teratur och vykort. 

Under juni, juli och augusti var Bygdemuseet 
på Stenbacka öppet varje söndagseftermiddag Vid 
upptakten på pingstdagen den 7 juni fanns som 
vanligt flera hantverkare och slöjdare i arbete. Mu- 
sikanter och dansare från Asarums Folkdanslag 
svarade för underhåilningen. Blekinge Blåsorkes- 
ter gastade museet den 2 juli. Kvällen bjöd på 
vackert vader och många besökare. 

Asarums Hembygdsförening har hunnit verka i 
25 år. Det uppmärksammades vid föreningens 
hösttraff. Dar gjorde föreningens ordförande en 
del tillbakablickar genom att presentera en kort- 
fattad historik. Verksamhetsåret avslutades med 
att föreningen kunde skicka ut den 24:e "Asa- 
rumsdalen" till sin medlemmar. Under året har 
föreningen yttrat sig över ett  flertal planförslag 
från kommunens plankontor. 

Medlemsantal: 336. 
NM 

ningar årets tema. Sakkunnig hjälp erhölls bl a från 
Blekinge Ians museum. 

En studiecirkel arbetar fortlöpande med muse- 
et, vars lilla rum blivit fardigstallt med en inred- 
ning av gårdssnickrade möbler, skankta av med- 
lemmen Kurt Petersson. Museet visades för olika 
grupper och har varit öppet alla söndagar. Resnlta- 
tet av en textilinventering ordningställde hem- 
slöjdskonsulenten Carina Olsson till en utställ- 
ning på museet den 9-10 maj. 

Föreningen har anordnat föreläsningar med 
Leif-Owe Hubertsson, Björn-Eyvind Swahn och 
Ragnvi Hyllstedt som talare i församlingshemmet, 
vilket välvilligt ställts till förfogande. Totala anta- 
let ähörare var 190. 

Utfarder anordnades till julträdsutställningen 
på Blekinge Ians museum, till Carl-Fredrik Berg- 
grens anläggningar vid Gungvala och till Mats 
Mattisson i Stengrepen. Föreningen bar haft delta- 
gare vid Blekinge Ians hembygdsförbunds kurs om 
samarbete mellan skola och hembygdsföreningar. 
Nedläggningen av arbetsplatser i Hoby har föran- 
lett särskilda aktiviteter. I "Nokiagruppen", med 
representation från hembygdsföreningen, har ar- 
rangemang genomförts för arbetslösa. 

Medlemmen Inge Martinsson har fotodoku- 
menterat samtliga arbetsplatser i Hobyområdet. 
Föreningen har fått ett album med dokumentatio- 
nen till museet. Vid Valborg medverkade scouter- 
na, Hoby Musikkår och kyrkans sångkör. Judith 
Skörsemo, Brakne-Hoby Miljöcenter, höll vårta- 
ler från folkhögskolans trappa. 

Medlemsantal: 265. 
KW 

Eringsboda Samhälls- och Hembygdsförening. 
Ordf Nils Martinsson, kassör Ragnar Hagwaern. 

Medlemsantal: 65. 
RH 

Brakne-Hoby Samhälls- och Hembygdsföre- 
ning. Ordf Klas Wennerberg, kassör Arne Grim- Flymens Hembygdsförening. Ordf Lillian Nils- 
lund, sekr Elsa Juhlin. son, kassör Mona Andreasson, sekr Birgitta Lars- 

son. Föreningen förvaltar Ekbackens festplats som 
hyrts av Hoby GIF. Hoby Gammelsöndag, som i Under året har hållits sexton möten, inklusive års- 
sin helhet arrangeras av Brakne-Hoby Lions mötet Utöver de båda studiecirklarna knng "Bygde- 



inventering" och "Bondeminnen" har följande 
kulturaktiviteter genomförts i föreningens regi: 

- Torpvandringar. 
- Fjardsjömåladagen med kyrkkaffe. Omkring 

100 deltagare. 
- Valborgsmassobål i Granemåla. Vårtalare var 

Arne Göransson, Fridlevstad. Sångare från 
Gullabo Filadelfia medverkade. Ett hundratal 
deltagare. 

- Gökotta med friluftsgudstjanst vid Ulvasjön. 
Ett sextiotal deltagare hörde kyrkokören och 
"Gamla Vis- och Spelmansklubben" framträ- 
da. 

- Besök på Gullabodagen, omkr 15 deltagare. 
- Torstrampet i Torsås med ca 20 deltagare. 
- Floravandring, ca 30 deltagare. 
- Midsommarfest i Hembygdsgården. Christer 

Pettersson underhöll omkring 150 deltagare. 
- Grillfest vid Söt-Olles stuga, ca 50 deltagare. 
- Hembygdsdag vid Kricha-källaren, ca 350 del- 

tagare. 
- Slåtterdag vid Hembygdsgården, omkring 25 

deltagare. 
- Slåtterdag vid Hembygdsgården. Ett sjuttiotal 

deltagare underhölls av Ingemar Olofsson. 
- Ett fyrtiotal medlemmar gjorde en bussutflykt 

till Kyrkhults-bygden. 
- Medlemmar från Kyrkhults HembvRdsföre- . .. 

ning på besök. 
- Ett tiotal deltagare i Karlskrona på "Karlskro- 

na Runt". 
- Kroppkaksfest i Hembygdsgården. Ett sjuttio- 

tal deltagare. 
- Omkring 200 personer på julmarknaden i 

Hembygdsgården. 
- Luciakaffe i Hembygdsgården. Omkring 75 

deltagare. 
- Tre logdanser i Hembygdsgården. 

Fritidsgårdsverksamhet har bedrivits i Hem- 
bygdsgården varannan fredag kl 18.00-20.30 un- 
der vår- och höstterminen. Aktiviteterna har be- 
stått av disco, bordtennis, tipsrundor, schack, jul- 
pyssel, kioskverksamhet och film. Ett trettiotal 
barn har deltagit i verksamheten. Samarbete har 
även skett med Flymens skola, vars lärare och 
elever utnyttjat Hembygdsgården. 

Renoveringen av Hembygdsgården har fortsatt 
under året. Nasta steg är att göra byggnaden han- 
dikappanpassad, till vilket Boverket beviljat me- 
del. Arbetena beräknas komma igång under våren. 
Föreningen har med stor tacksamhet tagit emot en 
båtmansstuga från Ture Johansson, Granemåla. 
Meningen ar att den skall flyttas till Hemhygds- 
gården. 

Medlemsantal: 346. 
BL 

Fridlevstads Hembygdsförening. Ordf Evald 
Svensson, sekr Lennart Lindqvist. 

Årsmötet hölls den 31 mars i Sockenstugan, Frid- 
levstad. Efter förhandlingarna förrättades utdel- 
ning av medel ur Harry Svenssons Minnesfond. 
Ingrid och Uno Wass, Mastaremåla, Arne Söder- 
ström, Mästaremåla, samt Solvig och Åke Her- 
mansson, Bråstorp, erhöll vardera 10.000 kr för att 
de på ett föredömligt satt vårdat sina vattendrag, 
skogs- och hagmarker. Efter prisutdelningen sam- 
lades man kring ett väldukat kaffebord. 

Styrelsen har haft elva sammanträden. Museet 
var som vanligt öppet söndagar kl 14.00-16.00. 
Under året har föreningen genomfört följande ar- 
rangemang: 

- Torpvandring i Höryda. 
- Midsommarfest med olika hantverk och ut- 

ställning av äldre bilar. 
- Vid Valborgsmässofirandet medverkade som 

vanligt Fridlevstads kyrkokör. Rektor Ulf Eb- 
besson höll vårtalet. 

- Hembygdsdag den 18 okt med arrangemang i 
kyrkan och sockenstugan. 

Medlemsantal: 95. 
ES 

Föreningen Gamla Carlscrona. Ordf Lennart 
Kloo, sekr Göran Kockum. 

Årsmötet hölls i Chapmanskolans aula måndagen 
den 23 mars. Nya suppleanter i styrelsen blev Ulla 
Ehrlin, Marianne Gustavsson, Wanja Magnusson 
och Astrid Thiman. Årsavgiften höjdes fr o m 
1993 till 30 kr. Efter förhandlingarna höll Björn- 
Eyvind Swahn ett illustrerat föredrag om Tor- 
hamns udde. 



Vid riksstämman tilldcladc Sveriges Hembygdsförbund 
Bert Svanstein sin hedersplakett "I.'ör rik gärning i hcm- 
bygdsvårdens tjänst". Bert Svanstein har svarat för ett 
omfattande kulturhistoriskt författarskap och utfört ctr 
mångårigt hembygdsarbete i länet. Han var i 15 år eldsjä- 
len bakom Föreningen Gamla Carlscrana, idag en av 
landets största hembygdsföreningar. - Foto: Carl-Olof 
Samuelsson. 

Stipendier i 5.000 kr ur Björkholmens Balders- 
fond utdelades till Gahriella Lundgren och Marcus 
Avre, vilka på tvärflöjt resp piano gav prov på sina 
talanger. Till föreningen Lyckå kammarmusikfes- 
tivals vänner utdelades äterstoden, drygt 16.000 kr 
av det belopp, varmed Baldersfondens donator ve- 
lat stödja kammarmusikfestivalen under åren 
1990-92. Ett stipendium om 5.000 kr  ur Jultomte- 
fonden tilldelades Ann Söderström. 

Revelj; samarrangemang med Björkhol- 
mens byalag. 
Nationaldagen. 
Lövmarknaden: försäljning på Stortorget; 
"Oppet hus" i föreningslokalen. 
Carlskronadagen. 
Hembygdens dag i Vämöparken. 
Stadsvandring på Möllebacken: Karlskro- 
na kommunarkiv, f d Hattfabriken och 
HSB. 
"Young People", barn- och ungdomskul- 
tur, ca 160 medverkande. 
Föredrag av Ulf Manhammar: En resa i 
östra skärgården, 
Arsbok -92 presenteras för press och radio. 
Julskyltningssöndagen: "Oppet hus" i 
föreningslokalen. 

Vid 13 tillfallen har ordföranden hållit föredrag 
med diabilder för pensionärer, förskole- och Iåg- 
stadieelever samt medlemmar i olika föreningar. 
Dessutom har ordföranden vid 20 tillfällen med- 
verkat vid utbildning angående Kultur i vården, 
som Karlskrona kommun anordnat för personal i 
hemtjänst och äldreomsorg. Vid en harnomsorgs- 
mässa i Karlskrona i november berättade ordfö- 
randen o m  hur barnen levde förr i tiden. 

Föreningens vice ordförande har medverkat vid 
sammankomster med föredrag om Karlskrona 
samt lett stadsvandringar för skilda grupper. Film- 
visningar har ägt rum hos ett par föreningar. 

Föreningslokalen har varit tillganglig för med- 
lemmarna onsdagar kl 17.00-19.00 under måna- 
derna januari-april och september-december. Sty- 
relsens medlemmar har lämnat service bl a i form 
av hänvisningar till bildmaterial och skriftliga käl- 
lor. Styrelsen har avgivit yttranden till stadsarki- 
tektkontoret rörande förslag till detaljplaner. 

Föreningens årsbok heter Resor till Carlskrona 
och innehåller elva reseberättelser från tiden 1750- 

Aktiviteter: 1860, samlade och översatta av Torsten Samzelius. 
112 Föredrag om Spanska sjukan av Sten-Eric Medlemsbladet Kaulskroniten har utkommit 

Lindström. Sång av PRO-kören. med tv i  nummer. N r  2-92 innehåller bl a en för- 
2013 Arets stipendiater presenteras för press teckning över de 60 böcker, som föreningen har 

och radio. givit ut. 
2514 Utflykt till Kalmar; samarrangemang med Medlemsantal: 4 618. 

IOGT.  LK 



Karlshamns museum 
fick under året ett väl- 
kommet tillskott av lo- 
kaler. Den 15 juli invigde 
kommunalrådet Mats 
Olsson (t h) dcn nya ur- 
rtällningslokalcn i den fd 
Enprersenfastigheren. 
Samtidigt fick vernissa- 
gcpubliken ta del av ett 
representativt urval av 

den Hikrerska konst- 
samlingen. 

Föreningen Karlshamns museum. Ordf Bengt 
Gabrielson, sekr Einar Jagemar. 

Ake Uppgren, museets mångårige eldsjäl och allt i 
allo, gick i pension i februari. Han är dock kvar 
som kunnig och efterfrågad guide. Under året har 
vaktmästare Stig Eriksson, med kulturnämnden 
som arbetsgivare, i betydande utsträckning arbetat 
på museet. Museets egna anställda har varit konto- 
risten Berit Olsson, vaktmästaren Karl Gustaf 
Nygren samt byggnadssnickarna Tommy Appel- 
qvist och John May, alla med lönebidrag. Under 
sommaren har som brukligt ett antal skolungdo- 
mar tjänstgjort som vakter. Museet har också med 
stor tacksamhet kunnat anlita ett antal intresserade 
medlemmar som vakter och guider. 

Styrelsen har hållit tre sammantriden. Årsmötet 
hölls den 21 april. Efter förhandlingarna berättade f 
bilskolechefen Thorsten Jönsson, Karlshamn, om 
vapnens historia. Han visade i anslutning till detta 
diabilder och demonstrerade olika vapen. 

Att utställningshallen i den gamla Expressen- 
fastigheten blev fardig var årets stora händelse. I 
hallen återupphängdes en representativ del av den 
Häkterska konstsamlingen. Den nya utställningen 
invigdes av kommunalrådet Mats Olsson den 15 

juli. Vernissagebesökarna fick också tillfälle att på 
museets videoskärm se en kort filmsekvens med 
Elsie Häkter och hennes konstinnehav. I samma 
lokaler anordnades senare på förhösten med hjälp 
av frivilliga krafter en minnesutställning över Ar- 
wid Karlsson, bördig från Asarum. 

Tillkomsten av den nya utställningshallen inne- 
bar också "uppstädning" av Expressengården, dar 
tidigare skjul borttagits och därmed även Hollän- 
darehusets vackra sydfasad frilagts. Arbetet inom 
museet fortskrider. Färdigställandet av urmakeriet 
har fördröjts, dock arbetar de idoga "urmakarna" 
oförtrutet vidare. 

Under våren deltog ett femtontal medlemmar 
med stort intresse i studiecirkeln "Vår bygd i 
gången tid" under ledning av Axel W Andersson 
och Inga Rydberg. 

Museet har varit öppet som tidigare tisdagar-fre- 
dagar mellan kl 13 och 16, under sommaren dock 
alla dagar utom måndagar mellan kl 12 och 17. 

Under festivalen var som vanligt kulturkvarte- 
ren fyllda av aktiviteter och antalet besökare 
mycket stort. Den stora begivenheten var utställ- 
ningen Ryska impressionister med verk i världs- 
klass från ryska museer. Den s k Kulturnatten den 
3 okt blev även för museets vidkommande en stor 



succé med många intresserade besökare. Första 
julskyltningssöndagen hölls tillsammans med 
Föreningen Nordens lokalavdelning sedvanligt 
"Oppet hus" med stor publiktillströmning. 

Antalet betalande besökare till punschmuseet 
och övriga delar av museet i konsthallsbyggnader- 
na har varit 2.426 och i övrigt 1.050. Av dessa har 
353 resp 506 varit ungdomar. Därutöver har ett 
s ton antal personer besökt museet vid beställda 
visningar- 156 grupper med totalt 3.800 deltagare! 
Cirka 500 av dessa har varit skolelever. Föreningen 
har ett värdefullt samarbete med kommunens tu- 
ristbyrå, som förmedlat åtskilliga av grupperna. 

Styrelsens planer på en särskild industrimusei- 
avdelning har under året konkretiserats. Tanken är 
att magasinet mellan den yttre och inre Express- 
gården skall utnyttjas för att hysa föremål och 
dokumentation från olika Karlshamnsindustrier, 
vilka under åren i hög grad varit föremål för förän- 
derlighetens vind. Museet bar redan åtskilligt från 
Strömma och Karlshamns Oljefabriker och mer är 
på vag. Ett exempel på det senare ar den värdefulla 
deposition, som ägarna till det tyvärr avvecklade 
Facit AB i Svängsta gjort till museet. Museet har 
fått löfte om att ta hand om ett antal unika fickur 
och en representativ samling skrivmaskiner. Arbe- 
tet med att fardigställa en utställning av denna för- 
nämliga deposition har påbörjats. Ett annat för 
karlsbamnarna ytterst intressant nyförvärv utgörs 
av en samling handlingar och bokföringsböcker 
från Karlshamns Spritförädlings AB, som museet 
genom en välvillig säljare blivit ägare till. Det är 
styrelsens förhoppning, att dessa utgör början till 
en mycket spännande utveckling mot en avdelning 
rörande L O Smith, denne för Karlshamn så kände 
och dramatiske personlighet! Genom välvillighet 
från Winner AB har museet redan fått ett mycket 
spektakulärt tillskott till denna samling i form av 
en stor, inramad fasadritning över den dåvarande 
spritfabriken vid hamnen. 

Den sjunde årgången av Carlshamniana utkom 
i nov. Aven detta år rönte boken stor uppskatt- 
ning. Genom välvillig annonsering från intressera- 
de karlshamnsföretag blev boken också en ekono- 
misk framgång. 

Medlemsantal: 379. 
BG 

Föreningen Lyckeby Gille. Ordf Tor Widfeldt, 
kassör Bo Nilsson, sekr Sten Jislind. 

Föreningen höll sitt årsmöte den 16 mars i Maria- 
gården, Lyckeby. Efter förhandlingarna informe- 
rade projektledaren Krister Gustavsson om Stnm- 
holmsprojektet och Bomässa 93. 

Valborgsmässo- och midsommarfirandet genom- 
fördes traditionsenligt i Ekebacken tillsammans med 
scoutkåren. Vårtalet hölls av komminister Lars Bro- 
dén. Lyckå Kammarmusik Festival anordnades för 
nionde året den 6 1 2  juli med Berth Nilsson som 
konstnärlig ledare och Lyckeby Gille som en av 
medarrangörerna. Under festivalveckan anordnades 
nio konserter på olika ställen. S:t Jacobi Marknad 
arrangerades den 26-28 juni av Lions Club, Karls- 
krona, med Lyckeby Gille som medarrangör. 

Hembygdsafton hölls den 25 okt i Medborgar- 
huset. Universitetslektor Stig Nilsson talade för en 
talrik om "Vårt svenska språk nr  bygdens 
och Europas synvinkel". Gamla Vis- och Spel- 
mansklubben svarade för underhållningen. Julstök 
med försäljning anordnades på Fansmuseet den 29 
nov och i Mariagården den 5 december. Lyckeby 
Gille deltog i båda aktiviteterna. 

Arsskriften Lyckehy förr och nu kom ut i sep- 
tember, den åttonde årgången. Filmen om Lycke- 
by 1992 premiärvisades den 3 dec i närvaro av bl a 
företrädare för press och Radio Blekinge. Idégiva- 
re och manusförfattare var Christer Pettersson. 
Postkontorets och Sparbankens flyttning från 
Trehörningen till det nya Varuhusområdet väckte 
protester. Gillet överlämnade tillsammans med 
flera andra föreningar protestlistor med ca 1.400 
namnunderskrifter. Trots detta flyttade såväl pos- 
ten som banken. Till årets konsthantverkare utsågs 
Inger Westerberg, textilkonstnär, och Sven Wes- 
terberg, keramiker. De  fick båda Gillets diplom 
som bevis på sina fardigheter. 

Medlemsantal: 308. 
m/s/ 

Granums Hembygdsförening. Ordf Leif Eng- 
lund, kassör Anders Johansson, sekr Helena Fred- 
riksson. 

Styrelsen har haft 12 protokollförda samman- 
komster och ett stort antal informella kontakter. 



- Gökotta den 28 maj. Samling vid Granums 
skola. Fisketavling och musikunderhållning av 
föreningens egen spelman Kurt Viktorsson 
samlade ett trettiotal deltagare. 

- Torpvandring den 13 juni. Sten Persson, Per 
Johnsson och Ernst Olsson berättade för ett 
trettiotal deltagare om elva torp kring Boa. 

- Bussresa till Kulturen i Lund där Blekingestu- 
gan från Nybygden gav en intressant och må- 
lande bild av vardagslivet för 150 år sedan. 

- Mellan 4 och 500 personer sökte sig den 13 sep- 
tember till bränneriet i samband med Kulturhu- 
sens dag. Arnold Stackebo genomförde tre en- 
timmesvisningar. En stort antal personer som 
haft anknytning till bränneriet bidrog ined berat- 
telser och episoder från bränneriets aktiva tid. 

- Torpvandring den 19 september. Thure Elias- 
sons utställning av äldre bruksföremål besök- 
tes. Dagen avslutades med besök på kolerakyr- 
kogården vid Månaskensvagen. 

- Skördefest i Granums Folkets Hus den 3 okto- 
ber med knytkalas och dans lockade ett fyrtio- 
tal deltagare. 

- Föreläsning den 12 november. Ake Werdenfels 
kåserade om binäringar i lantbruksbygd under 
rubriken "Man tager vad man haver". 

Föreningen bestämde sig tidigt för att försöka ar- 
beta med olika arbetsgrupper: Brännerigruppen, 
Torpgruppen, Lantbruksgruppen, Fotogruppen 
och Berattargruppen. Av dessa har Brannerigrup- 
pen medverkat till slutgiltigt förslag till utform- 
ning av stadgar för Stiftelsen Granums Bränneri, 
dar föreningen skall ingå tillsammans med Olof- 
ströms kommun och Blekinge läns museum. 
Torpgruppen har fått tillgång till Sten Perssons 
omfattande och väldokumenterade arbete kring 
torp och annan bebyggelse inom området. Arnold 
Stackebo har arbetat med kartor över Granum un- 
der senare delen av 1700-talet för att visa var går- 
dar och bebyggelse legat i förhållande till dagens 
bebyggelse. Styrelsen har låtit göra ett särtryck av 
Ake Werdenfels' uppsats "Gränums bränneri - ett 
industriminne i historisk belysning". 

Medlemsantal: 80. 
LE/HF 

Halasjö Hembygdsförening. Ordf Bertil Gene- 
back, sekr Greta Anderberg. 

Utöver årsmötet och två allmänna möten har sty- 
relsen hållit åtta ordinarie sammanträden och tre 
extra styrelsemöten. 228 ärenden har protokoll- 
förts. 

Hembygdsgården har varit utnyttjad vid om- 
kring 125 tillfallen vid större eller mindre sam- 
mankomster. Skötebarnet Nottastugan har haft 
aktiviteter 12 söndagar under sommaren med kul- 
turinslag av hantverkare och musikunderhållning 
vid varje tillfälle. Dessa söndagar ar unika. Det 
kostar ingenting för besökarna att få ta del av den 
vackra miljön, lyssna till musik eller studera det 
stora hantverkskunnandet. 

Programverksamheten har också omfattat ett 
stort antal vandringar i bygden. Föreningen har 
deltagit i olika konferenser och medverkat vid 
årets Ostersjöfestival med temat "Skogens mys- 
tik". Styrelsen har beslutat att tillsammans med tre 
andra föreningar stödja en nystartad utvecklings- 
grupp. Under året har föreningen genom sitt arhe- 
te mött mycket gladje, men också motgångar som 
nedläggningen av Borvidsmåla skola och den fina, 
nyöppnade affaren. 

Medlemsantal: 286. 
BG 

Hembygds- och Studieföreningen Facklan. 
Ordf Gunnar Pilthammar, sekr Christina Hil- 
mansson. 

Föreningen 50-årsjubilerade under året med en rad 
olika arrangemang. Höjdpunkten var själva jubi- 
leumsdagen, lördagen den 26 sept, då Sonja Stjern- 
quist var det stora dragplåstret. Aven Maria och 
Bo Knutsson samt Uno Hellgren underhöll. Re- 
presentanter för Sölvesborgs kommun, Blekinge 
lans hembygdsförbund samt bygdegårdsförening- 
arna i Hörvik och Nogersund uppvaktade. 

Kulturdagen den 11 juli samlade som vanligt 
mycket folk, trots det varma vädret. Asta Piltham- 
mar korade årets fiskareflicka, Pernilla Olofsson 
från Nogersund, men med rötterna från Hanö. 
Förutom segel- och kanottävlingarna förekom 
som vanligt demonstration av gamla hantverk. 
Nytt  för året var dragkampstävlingarna där delta- 



gare från Hällevik mötte övriga Listerlandet. Ut- 
socknes vann Överlägset över hemmapojkarna. De 
åtta månadsmötena hade följande program: 

- Bengt Lundberg gjorde ett intressant inlägg om 
havsmiljön. 

- Blekinge kryddgård. 
- Familjeunderhållning med Leif Linderoth och 

Listergänget. 
- Gumlösa teatersällskap gav Marknadsafton 

nere vid fiskemuseet. 
- Brasafton nere vid havet. 
- Utfard till Jamshög med besök på hembygds- 

museet. 
- Dans kring midsommarstången, traditionsen- 

ligt arrangerad tillsammans med Listers EFS. 
- Julen dansades ut Trettondagen. 

Valborgsmässoafton anordnades ett fackeltåg från 
fiskemuseet till gamla campingplatsen, dar bålet 
tändes. Mjällby kyrkokör medverkade, Inge Carl- 
ström och Lena-Pia Hagman höll tal. Studiecir- 
kelsarbetet har fortsatt. Tre cirklar har samlat ett 
sextiotal deltagare. Ungdomssektionen höll som 
tidigare "Oppet hus" på torsdagskvällarna med 
god tillslutning. 

Medlemsantal: 390. 
GP 

Holmsjö Hembygdsförening. Ordf Ivar Peters- 
son, kassör Ingmar Nilsson, sekr Anna-Christina 
Ericsson. 

Föreningar har under året haft sex styrelsemöten 
och ett särskilt möte rörande Holmsjödagen. Som 
vanligt har föreningen arrangerat gökotta, mid- 
sommarfest tillsammans med Skytteföreningen 
och SAIK, Holmsjö-dagen, Luciafest och Val- 
borgsmässofirande. Sak samma gäller höst- och 
vårmarknaden. 

munikationerna kan påverkas av verksamheten vid 
det fd sjukhuset. 

Medlemsantal: 284. A-C E 

Jamshögsortens Hembygdsförening. Ordf och 
kassör Bengt Björkhem, sekr Thorsten Paulin. 

Arsmötet den 21 mars samlade omkring 75 medlem- 
mar. Efter sedvanliga förhandlingar föreläste Sven 
Algnäs, Kalmar, över ämnet "I Sven Hedins fotspår 
genom Takla Makan-öknen". Styrelsen har haft åtta 
sammanträden och då bl a diskuterat installation av 
trapphiss och larm, torpinventering, katalogisering, 
skyltning och verksamheten rent allmänt. 

Föreningens 25-årsminne firades under stor 
tillslutning den 24 januari. Landsantikvarie Ake 
Werdenfels höll högtidstalet och erinrade om var- 
det att aga ett hem och en hembygd. Carl Salje, 
Evert Eskilsson och Thorsten Paulin gav en med 
personliga minnen accentuerad historik över de 25 
åren. Därefter framförde grannföreningarna och 
Blekinge läns hembygdsförbund sina lyckönsk- 
ningar. Klas Wennerberg överlämnade Sveriges 
Hembygdsförbunds diplom och hedersnål till val- 
förtjänta styrelseledamöter och medlemmar. 

Valborgsmassohögtid firades traditionsenligt 
med sång av Hembygdskören. Vårtalet hölls av 
folkhögskollärare Ingrid Friman. Den 9 okt sam- 
lades man till en hembygdsafton i torpinventering- 
ens tecken. Det var Sten Persson från Gränum, 
som presenterade sitt inventeringsmaterial från 
socknens östra delar. En vecka senare, den 17 okt, 
ledde han en exkursion till detta område. Den 6 
nov talade professor Harald Svensson, Lund, över 
ämnet "Sibirien - miljö och människor", Kvällen 
den 26 nov räddade Bengt Björkhem, som till bil- 
der berättade om en intressant resa till Island. Den 
ordinarie föreläsaren Bengt Ankarloo blev nämli- 
gen sjuk. Hans kollega Eva Osterberg berättade 

Ulitas Café har haft servering på Hembygdsön, däremot om "Brott och straff under Stormaktsti- 
vilket giort denna till ett populart utflyktsmål. Sty- den" den 4 dec. Hembygds- och Studieföreningen -. . . ~. 
relsen har genom hembygdsföreningarnas samar- Facklan tog emot den 9 maj och visade sitt intres- 
betskommitté arbetat för att rädda Furs sjukhus. santa fiskemuseum i Hällevik. Vi vandrade i Stiby 
Nar detta inte gick försökte man påverka politiker sköna vårskog och sökte i Ryedal upp Baltiska 
och tjänstemän för att hitta nya användningsområ- issjöns strandvallar och jättegrytor. 
den av sjukhusets lokaler. Det är viktigt för byg- Hembygdsgården har varit öppen lördagar och 
den inte bara pga arbetstillfällena utan också för att söndagar under tiden 27 juni - 2 aug. Omkring 
få behålla brandkår, post och kyrka. Aven kom- 4.300 personer har vid 195 tillfallen varit faster. De 



Nar Kyrkhults Hembygdsförening i augusti anordnadc en sten- och mineraliitställnii~~ 
medverkade bl a geologen Leif Carremd. Här examinerar han stenar som några av besökarna 
tagit med sig. - Foto: Christer Ivarsson. 

av Olofströms kommun anordnade fem Harry gammaldans anordnats fem torsdagar under som- 
Martinson-turerna har samtliga avslutats med vis- maren. De var som vanligt välbesökta. Hembygds- 
ning och kaffeservering i Hembygdsgården. Arbe- cirkeln har under året haft 10 sammankomster. 
tet med katalogiseringen av samlingarna fortsätter, Flera intressanta fotografier över gamla Kalleberga 
Förutom trapphiss har även brand- och inbrotts- har påträffats och reprofotograferats. 
larm installerats. Medlemsantal: 125. 

Medlemsantal: 196. C-A L 
ThP 

Kyrkhults Hembygdsförening. Ordf Jan Ottos- 
Kallinge Hembygds- och Folkdansgille. Ordf son, sekr Kerstin Alexandersson. 
Claes Larsson, kassör Arne Nilsson, sekr Marian- 
ne Hugosson. Arsmötet hölls den 17 mars i Folkets Hus. "Mun- 

tergökarna" medverkade med trivsam underhåll- 
Arsmötet hölls den 7 mars. Föreningen har tradi- ning. Styrelsen har under året haft tre protokoll- 
tionsenligt ordnat Valborgsmässofirande och förda sammanträden och åtskilliga arbetsmöten. 
Midsommarfest i Lönnamohagen. Där har också Registreringen av bilder har intensifierats och 



hundratals nya avfotograferingar tillförts fotosam- 
lingen. Arbetet med insamling av tidningsklipp 
och arkivalier har fortsatt. Ett flertal videoinspel- 
ningar gjordes under året, bl a av stenutstallningen 
och hembygdsvandringen i Harnas. En ny, mer 
avancerad kassettbandspelare har inköpts liksom 
en inplastningsmaskin. Torpinventeringen fortsat- 
te. All känd bebyggelse i byn Karingbygden under 
de senaste 250 åren ar nu kartlagd. 

Den 16 augusti presenterades boken "Berattar- 
kungen", som innehåller ett urval av Ivar Anders- 
sons amerikahistorier. Det skedde vid en valbe- 
sökt sammankomst i Församlingshemmet. Profes- 
sor Ulf Beijbom har redigerat boken, som ar utgi- 
ven i samarbete med Emigrantinstitutet. 

Sten- och mineralutstallningen den 22 - 23 aug 
fick ett positivt bemötande av de många besökar- 
na. Medverkande var bl a Leif Carserud från Sveri- 

december fick föreningen en fin utmärkelse. Det 
var logen Utvandrarna av Vasaorden i Karlshamn 
som överlämnade sitt hedersstandard samt blom- 
mor som erkänsla för "Kyrkhults Hembygds- 
förenings stora kulturella insatser". Arets stipen- 
dium ur Hilding och Antonia Karlssons minnes- 
fond tilldelades John Fransson "för framstående 
insatser inom hembygdsvården i Kyrkhults sock- 
en". 

Museet har som tidigare varit öppet från mitten 
av juni till slutet av augusti. Mer an 1.000 personer 
har besökt museet, därav drygt 500 i samband med 
stenutstallningen. Museet var också öppet 1:a ad- 
vent i samband med julskyltningen då föreningen 
svarade för en av tipsfrågorna. 

Medlemsantalet: 787. 
JO/KA 

ges Geologiska Undersökning, som analyserade 
Mörrums Hembygds- och Fornminnesförening. stenar och berättade om berggrund och bergarter i 

bygden. Lars-Göran Ohlson, initiativtaxare till ut- Ordf Gunnar Jeppsson, sekr Karin Svensson. 
. -  

ställningen, bidrog med en egen foto- och stenut- 
ställning. Bengt Nilsson, John Fransson och Nils 
Rickard visade hur man hugger och bearbetar sten. 
Vilshults Stensliperi och Solicentrum i Killeberg 
visade sina alster liksom Lisbeth Janzon. En av 
utställningsdagarna medverkade kommunens mil- 
jökontor med en analys av brunnsvatten. Två man 
från Olofströms Geologiska Förening visade en 
förnämlig stensamling och Christer Ivarsson stall- 
de ut fotografier med stenmotiv. 

Arets bussresa gick till Danmark den 25 - 29 
juli, nordöstra Blekinge den 16 maj och till nord- 
västra Skåne den 12 sept. 

Föreningen var medarrangör vid nationaldags- 
firandet den 6 juni och firade traditionsenligt Tul- 
sebodadagen med Tulseboda Vanner den 20 juni. 
En hembygdsvandring företogs den 8 aug i Harnas 
och den 18 juli anordnades en brasafton i Angöls- 
måla. Liksom tidigare år var det ett samarrange- 
mang med Kyrkhults LRF. Vid ett samarrange- 
mang med Föreläsningsföreningen berättade Gun- 
nar Arnborg den 12 okt om "Enarnas och mulens 
marker". Den 26 nov anordnades den sedvanliga 
bildaftonen. Då visades bilder, video mm från 
"Hembygdsåret 1992". Samma dag prerniarsåldes 
Vår Hembygd, tryckt i 700 exemplar. I början av 

En rad aktiviteter återkommer år efter år och de 
utgör stommen i föreningens verksamhet. Det ar 
"Knutsfesten", som år efter år drar fullt hus. 
"Karlshamns Musikkår" (tidigare ABF:s Musik- 
kår) spelar traditionsenligt i det fria på Stålagården 
en tisdagskvall i juni. "Kulturdagen på Laxagår- 
den" den 11 maj får val också anses vara en mycket 
uppskattad och etablerad kulturaktivitet. Under 
hösten, i november, hade vi ett annat återkom- 
mande inslag som säkerligen kommer att stå sig 
åren framöver och det var en "Visafton med Vi- 
sans Vanner". 

"Nils Månsson Mandelgren" besökte Mörrum 
och Elleholm 1856. Vid det tillfallet var han också 
på besök i Stålagården hos Jeppe Mattsson och 
hans hustru Kjersta. Om detta och mycket annat 
berättade Åke Werdenfels när han gastade Ståla- 
gården den 2 febr. En Mandelgrenutstallning fanns 
också på plats och självaste Mandelgren-sällskapet 
med Johnny Karlsson i spetsen höll sitt årsmöte i 
Stålagården några veckor senare. På föreningens 
årsmöte den 29 februari kom Conny Södring från 
Tingsryd och berättade om gamla tider och man- 
niskor han mött på ett livfullt och målande satt. 

Vår miljö ar ett annat viktigt ämne för hem- 
bygdsföreningen. Bengt Lundberg från Granum 



visade diabilder och berättade om sitt forsknings- 
arbete under Hanöbuktens yta från 60-talet och 
framåt. Bengt visade med skrämmande tydlighet 
hur illa vi far fram med vår miljö. 

Sommarutfarden visade vilka vyer vi har in på 
knutarna. Karlshamns skargård med slutmål på 
Tjärö visade sig från sin allra basta sida. I förening- 
ens samlingar finns inte så många föremål från 
riktigt gammal tid. Därför var det mycket span- 
nande nar inventeringen "Fornfynd i byrålådan" 
drogs igång. Många föremål visades upp, registre- 
rades och fotograferades. Flintsmeden Niels 
Kjeldsen från Danmark medverkade. Temadagen 
för åk 4 tycks vara ett bra satt för barnen att lära 
sig historia på ratt satt. 

Höstmarknaden första lördagen i september 
var ett helt nytt inslag. Bygdens odlare och hant- 
verkare bjöds in till en torgdag i gammal stil. Någ- 
ra idéer som däremot inte föll i så god jord var 
torpinventeringen och en studiecirkel kring Mör- 
rumshygdens dialekter. Föreningen avstod det har 
året från att delta i Fiskets dag men deltog nar 
kulturnämnden arrangerade en Kulturnatt i Karls- 
hamn i oktober. Vi bidrog med en fotoutställning, 
föredrag av Axel Ingemansson, filmvisning och 
lanserade dessutom våra omåttligt populära "laxa- 
mackor". 

Medlemsantal: 348. 
G/ 

I september anordnades "Hembygdens vecka". 
Bland de olika arrangemangen kan nämnas att Ake 
Elmér, Lund, berättade minnen från Nattraby under 
slutet av 1920-talet. Medlemmen i hembygdsföre- 
ningen, Orjan Svane, Johanneshov, berättade om 
"Nattrabyhamns station - en vandring genom gam- 
la fotografier och ritningsrekonstmktioner med fan- 
tasins hjälp". Medarrangör var Nattraby bibliotek. 
Vidare hölls en "Berattarkvall i biblioteket". Fömt- 
om biblioteket engagerades skolan i "Hembygdens 
vecka". Christer Fredholm besökte skolan och he- 
rättade om "Gamla gårdar i Nattraby". Detta blev 
mycket uppskattat och följdes av olika aktiviteter 
bland eleverna på mellanstadiet. 

Föreningen har aven medverkat i firandet av 
"Nättraby-dagen" genom försäljning av lin som 
odlats av föreningen i Gredeby genom Gunvor 
Johannessons och Ingrid Bengtssons försorg. Vi- 
dare informerades om hembygdsföreningens 
verksamhet och visades ullspinning med både 
spinnrock och slanda samt vaxtfargning av ullgarn. 

Den 5 november samlades ett antal medlemmar 
i Blå Bands-huset dar Mårten Mårtensson beratta- 
de om Blå Bands-husets historia. Dessutom med- 
verkade PRO-kören. 

I november anordnade fritidsgården "Julstök" 
vari föreningen medverkade med bl a halmarbeten. 

Den på årsmötet väckta frågan om utarbetande 
av en guide för Skarvaleden ar nara en lösning. 
Genom initiativ av länsantikvarien pågår arbetet 

Nattraby Hembygdsförening. Ordf Gunnar och bli klart till 
Möllmark, kassör Gunvor Johannesson, sekr Frågan om att utmärka havets olika nivåer i 
Hans I Svensson. Nattraby under olika tider, har styrelsen inte an- 
Av de aktiviteter som angavs i verksamhetsplanen 
för det gångna året, har följande genomförts och 
darvid med god uppslutning från medlemmarna: 

Den 29 mars anordnade föreningen under led- 
ning av Leifh Stenbolm en vandring i "Förhisto- 
risk terräng". 

Hembygdsföreningens första årsmöte hölls den 
22 april 1992 i Marta~ården. Efter årsmötesför- 

sett sig kunna genomföra. 
På förslag av Evert Karlsson och under medver- 

kan av Bertil Thörnström restaureras för narva- 
rande den skylt som tidigare fanns uppsatt vid 
Orrekullebryggan. Avsikten ar att denna skylt 
skall sattas upp på lämplig plats intill Orrekulle. 

Medlemsantal: 200. 
GM/HI  S 

handlingarna kåserade Christer Fredholm om Olofströms Hembygds- och Fornminnesföre- 
"Gamla gårdar i Nattraby" och visade 125 år gam- ning. Ordf Gödie Persson, kassör Gun Persson, 
la bilder. sekr Vivan Lönquist. 

En utflykt till Skarva zård har anordnats varvid 
Claes Wachtmeister förevisade gården och berat- Museet har besökts av 6 skolklasser, 4 sällskap 
tade om dess historia. med turister och 2 slaktföreningar. Dessa besök 



har gjorts på vardagar efter telefonanmälan. På 
söndagarna har det endast varit ströbesök. 

Den 16 maj anordnade föreningen en studieresa 
med besök på Möckle mosse och Övre landborgen 
på Öland, Kronan-utställningen i Kalmar och 
Hembygdsgården Kvarnaslätt. 

Föreningen har erhållit ett porträtt av Carl LG 
Leissnar (1782-1860). Han var föreståndare för li- 
körfabriken i Lilla Holje åren 1815-24. Den flytta- 
des därefter till Marieberg mellan Mörrum och 
Svängsta. Ruinerna finns kvar. Efter von Dannfelts 
död överlät hans barnbarn sina andelar till von 
Bergen. Detta blev sedermera Karlshamns Punsch. 
Medlemmen Johann Kober håller f n på att ren- 
skriva Dannfelts dagböcker. Det ar ett stort arbete 
som måste följas av en Översättning. 

Medlemsantal: 111. 
GP 

Ringamåla Hembygdsförening. Ordf Elsa 
Lundström, kassör Per-Ove Olsson, sekr Eva 
Henriksson. 

Verksamhetsåret inleddes med årsmöte i Bygde- 
gården den 29 mars då Agnes Wirén berättade om 
emigrantöden. Styrelsen har under året haft fyra 
sammanträden, 

Valborgsmässoafton firades vid Nissagården 
med majbål, vårtal och sång av kyrkokören. Kaffe 
serverades till ett åttiotal personer. Föreningen 
medverkade vid midsommarfestligheterna på 
Ringamåla idrottsplats. Söndagarna i juli och för- 
sta söndagen i augusti hölls öppet på Nissagården, 
som tycks ha blivit ett populärt utflyktsmål för 
både gammal och ung. Utställningar, musik och 
sång, tips och bingopromenader var vad som 
bjöds. I aug hölls friluftsgudstjänst på Nissagården 
och i nov den traditionella höstfesten. Föreningen 
stod för kaffeserveringen vid ett sockenmöte i 
Bygdegården den 9 april. Byvandringar har ge- 
nomförts i Tranemåla och Påkamåla. 

Medlemsantal: 145. 
EL/EH 

Ronnebyortens Hembygdsförening. Ordf Karl- 
Erik Nilsson, sekr Björn O Svensson. 

Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt 

fyra gånger, varjämte arbetsutskottet haft täta 
sammanträden och andra kontakter. Arsmötet av- 
hölls i Vesperklockan den 5 maj, varvid t f lands- 
antikvarie Thomas Persson medverkade med ett 
intressant föredrag om antikvariska frågor med 
anknytning till Ronneby. 

Föreningen har under 1992 inlett utgivningen 
av ett medlemsblad med Per Beijer som redaktör. 
Tre nummer har utkommit med aktuell medlems- 
information och någon kulturhistorisk artikel i 
varje nummer. 

Vinterns diskussionscirkel för ömsesidig för- 
medling av kunskap arbetade under temat "Ron- 
neby och dess invånare - da", med utgångspunkt 
från gamla fotografier. 

Under sommaren visade föreningen på Mölle- 
backagården en utställning av ca 160 ronnehyfoto- 
grafier från 1860-talet och framåt ur framlidne 
slöjdlärare Albert Månssons samling. Utställning- 
en väckte påtagligt intresse och gensvar. På sed- 
vanligt sätt anordnade kulturförvaltningen ett an- 
tal kulturkvällar i Möllebackagårdens trädgård un- 
der sommaren. 

Den årliga utflykten gick till Skåne, med besök 
bl a på Kulturen i Lund, och hade stort deltagaran- 
tal, vilket också i hög grad gäller det andra tradi- 
tionella arrangemanget, ii:iniligcii den korn hin er.^. 
d r  ~ulmarktia<leti/luciafr.sten i hliillr.hackagårdrn 
den 12 december. 

Föreningens otillfredsställande situation ifråga 
om såväl utställnings- som magasinsutrymmen för 
de ganska omfattande samlingarna framstod med 
största tydlighet under hösten. Då fick föreningen 
dels avslag på sin begäran om uppförande av en 
vagnbod för ett antal vagnar, slädar och andra 
mera skrymmande föremål, och tvingades dels pga 
renovering och ianspråkstagande för annat ända- 
mål av de lokaler i den intilliggande Kockums 
kvarn, där magasinsutrymme sedan många år varit 
upplåtet, att utrymma dessa. Föremålen förvaras 
fn under primitiva, delvis helt olämpliga, förhål- 
landen. Under medverkan av Hembygdsförbun- 
det har föreningen haft Överläggningar med Ron- 
neby kommun, som lett till ett tillfälligt undanrö- 
jande av de missförhållanden som direkt hotat 
samlingarnas fortbestånd, men det ar av yttersta 
vikt, att lokalfrågan får en permanent lösning i 
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Arrangemang: 
- Filmförevisning: John Nilsson visade "Ett år 

med Herman." 
- "Alla dessa kvinnor". En tillbakablick på de 

kyrkliga syföreningarnas verksamhet. 
- Folkmusik från Blekinge med Karlskrona Spe- 

lemän. 
- Torpvandringar under ledning av Fredrik 

Karlsson. 
- Utflykter till Bubbetorps gård och Flaken. 
- "Vispadag" i Hökamåla under ledning av Gus- 

tav Karlsson. 
- Berättarcafé med anledning av folkskolans 150- 

årsjubileum. Gustav Karlsson inledde och 
många andra berättade minnen. Astrid Petters- 
son underhöll med sång. 

- Midsommarfirande utanför Mo-gården till- 
sammans med PRO och Konsumhallen. 

- Adventsprogram på senhösten med medverkan 
av bl a Ingmar Lendahls och Gustav Karlsson. 

- Föreningen deltog i "Rödebydagen" där man 
sålde lotter, skrifter och värvade medlemmar. 

- "Oppet hus" i Rödebyskolan i december. 

Mycket arbete har lagts ned på dokumentation. 
Rödebyfilmen, 90 minuter lång, finns inspelad på 
video med kommentarer. Förutom en karta över 
torpen och en minnesmärkeskarta finns fyra skrif- 
ter av Fredrik Karlssons hand. 

Medlemsantal: 72 familjer och 44 enskilda. 
BN/M] 

Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karls- 
hamn bevarande. Ordf Lars-Erik Tobansson. 

andra älskar" inne på gårdsplanen. Föreningen 
Norden arrangerade under sommaren sju valbe- 
sökta onsdagskvällar med "Visor i valvet". Freda- 
gen den 10 juli och lördagen den I l  juli anordnade 
Visans Vanner "Karlshamns Visdagar" på gården. 
Lördagen den 3 okt arrangerade kulturnämnden i 
samarbete med kulturföreningar och andra orga- 
nisationer för första gången en kultnrnatt i Karls- 
hamn. Skottsbergska gården var då öppen kl 19.00 
- 22.00 och besöktes av ett hundratal personer. 

I syfte att fastställa den tekniska konditionen 
skadebesiktigades huvudbyggnaden samt del av 
gårdsbebyggelsen den 11 och 12 juni genom riks- 
antikvarieämbetets enhet för byggnadsvård. Hår- 
hygrometrar och termometrar installerades vid tre 
olika matstationer. Trots flera förfrågningar från 
styrelsen har raa inte presenterat något åtgärds- 
program. 

Under verksamhetsåret besöktes Skottsbergska 
gården av uppskattningsvis 13.749 personer, av 
vilka ca 8.500 kom i samband med Ostersjöfestiva- 
len och sommarteatern. 

L-E] 

Stubbelycke Hembygds- och Kulturförening. 
Ordf Ingemar Johansson, sekr Sven Nedfors. 

Vid de åtta styrelsesammanträdena planlades årets 
verksamhet: 
- Besök på Planetariet i Karlskrona den 10 april. 

Efter föreställningen ö1 och smörgåstårta i Ba- 
taljon Trolles matsal. 

- Teaterföreställningen "Arsenik och gamla 
spetsar". 

- Valborgsmässofirande med vårtal av Sigurd R 
Styrelsen höll två möten under året, årsmöte den pettersson, kaffe och av Lennart 
28 april och ett styrelsesammanträde den 9 dec. -.-h K A  n - h ~  

.%...A -.,.A.. 

skottsbergska gården hölls öppen för allmänhe- - Utfard af Chapmans Ska,,,a den okt med 
ten under sommarsäsongen 13 juni - 16 aug, tisdag Lars G~~~~~~~~~ som ledare. 
till söndag kl 12.00 - 17.00. Camilla Funestad var - ~ ~ ~ d ~ i k  ~~~l~~~~ bilder från 
under denna tid anställd som guide och vakt. deby denZ3 okt, 
Dessutom fungerade hon som handledare för de - med musik av Lennart och Karl Dahl 
tre ungdomar som hade feriearbete som guider' samt Tobias pettersson, ,jans kring granen och 
vakter. tomtebesök. 

Under juni och juli, med premiär den 27 juni, 
spelade KRUS (Karlshamns Revyns Ungdoms- Medlemsantal: 235 
sektion) fjorton föreställningar av komedin "Hur 



Sölvesborgs Fornminnesförening. Ordf Hans 
Milton, sekr Owe Carlsson. 

Under senare delen av verksamhetsåret arbetade 
Dan Eriksson på ett mycket förtjänstfullt sätt på 
museet med bl a inventering och katalogisering av 
samlingarna. Han svarade även för de två tillfalliga 
utställningarna över dels Sölvesborgs glasbruk, 
dels apoteks- och medicinbistoria. Särskilt sak- 
kunnig medarbetare vid glasutstallningen var Axel 
Andersson, som dessutom skänkte några föremål 
ur brukets produktion. 

Genom förmedling av Fritz Hansen har forn- 
minnesföreningen som gåva fått ta emot handling- 
ar och foton från den i Sölvesborg tidigare så verk- 
samma och livaktiga fotoklubben. I vanlig ordning 
har föreningen vid flera tillfallen stått för visning 
av museet samt medverkat vid "Museets dag". 

Medlemsantal: 82. 
HM 

Ysane-Norje Hembygdsförening. Ordf Arne So- 
nesson, kassör Tomas Holmer, sekr Inez Jahrl 
Persson. 

Årsmötet hölls i Tingshuset den 28 mars 1992. Ett 
trettiotal medlemmar var närvarande, Vid efterföl- 
jande samkväm bjöd familjen Tomas Holmer på 
smörgås och kaffe. Det diskuterades livligt om 
framtiden för föreningen. 

Programverksamhet: 
- Torsdagen den 13 februari. "Trivsel i vår 

bygd". Bild- och reseberättelse från USA med 
bl a Grand Canyon, Californien, Hawai och 
Alaska av Arne Sonesson, ett fyrtiotal personer 
närvarande. 

- Torsdagen den 23 april berättade lantmästare 
Nils-Erik Jönsson, Gammalstorp, om Ve- 
sansjön och Vesans invallningsföretag. Därefter 
redogjorde Arne Sonesson för de omkring 35 
närvarande för de fartyg som varit registrerade 
i Norje, ägare och skeppare. 

- Tipspromenad i Norje Boke den 24 maj, en 
härlig promenad dar grillplats ordnats vid ha- 
vet. 

- Allmän samling den 23 aug för att diskutera 
och komma med förslag och idéer om hembyg- 
den och föreningens verksamhet. Tyvärr kom 

endast ett tjugotal personer, men diskussionen 
var givande och gav flera tips och idéer. 

- Bengt Nilsson visade naturbilder och gamla 
kulturväxter den 19 nov. Ysane byakör sjöng 
under Barbro Granlövs ledning. 

- Julfest och dans kring granen till musik av Ken- 
neth Kjellberg den 9 januari. Tomtebesök av 
Nisse Hjul och hans kompanjon Klas-Hans. 

Styrelsen har haft 9 sammanträden. Redaktions- 
kommittén fortsatte sitt arbete med en årsskrift 
men styrelsen beslöt skjuta denna på framtiden 
med tanke på andra, förestående arbeten. 

Efter förhandlingar med Sölvesborgs kommun 
beslutade föreningen den 28 mars att inköpa 
Tingshuset i Norje för 80.000 kr med tillträde den 
1 augusti. Styrelsen vidtog omedelbart åtgärder för 
att ställa iordning stora samlingslokalen. Genom 
Boverket erhölls medel till handikappanpassning. 
Under hösten pågick förhandlingar om ett överta- 
gande av fritidsgården Havsgården och att ta över 
driften. Avtal om inköp, drift och uthyrning kom- 
mer att gälla från den 15 febr 1993. En särskild 
ungdomssektion bildades för att bl a svara för drif- 
ten av fritidsgården. 

Medlemsantal: 125. 
AS/I ]-P 

Aryds Hembygdsförening. Ordf Ingemar Gus- 
tafsson, kassör Carina Borgström, sekr Karin Ols- 
son. 

Årsmöte hölls den 8 mars. Styrelsen har haft fyra 
sammanträden. Föreningen har 

haft ett bra verksamhetsår. Lokalerna har varit ut- 
hyrda till bl a Karlshamns Musiksällskap och som 
lägerskola för Musikskolan. PRO har använt loka- 
lerna för vårmiddag och PRO-distriktet har i två 
dagar haft en styrelsekurs. Ett uppskattat inslag 
blev det Radiocafé med Acke Dahlman som PRO 
anordnade. 

Valborgsmässoafton firades traditionsenligt. 
Alexander Wendt höll tal till våren och PR0:s 
duktiga sånggrupp hälsade våren välkommen. Un- 
der hösten arbetade en studiecirkel med 11 delta- 
gare. 

Mycket arbete lades ned på den lilla blekinge- 
stugan, som stod färdig för invigning i september. 



I september kundc L y d s  Hembygdsförening inviga den lilla stuga, som flyttats från "Rölien" 
1989. På bilden fr v Karl-Otto Strandberg med hustru och t h Karin Olsson. - Foto: Staffan 
Lindbom, BLT. 

Aven skolmuseet blev fardigt och hembygdsgår- - Midsommarfest. 
den föremål för målning och tapetsering liksom en - Gränsvandring den 19 juni från Ville Göl till 
översyn av taket.  cket et av allt detta arbete skulle Anta Rör, arrangerad av Allan Persson och 
aldrig ha blivit gjort om inte några duktiga "gub- Gunnar Olsson. Bernt Karlsson bidrog också 
bar" från PRO ställt upp. med visning och underhöll med dragspel. 

Medlemsantal: 105. - Den svenska folkskolans 150-årsjubileum fira- 
IG/KO des samtidiet som Almtamåla Skolrotes Intres- 

Älmtamåla Skolrotes Intresseförening. Ordf 
Inger Bark-Lagergren, kassör Tore Ohlsson, sekr 
Ann-Marie Persson. 

Lokalerna har varit uthyrda under året, i huvudsak 
till medlemmar. De har varit föremål för viss över- 
syn, bl a av tak och byte av elledningar. Städning, 
plantering, slåtter och lövrafsning mm har skett 
vid särskilda arbetsdagar. 

Programverksamhet: 
- Julfest för medlemmarna. 
- Spelmansträff på Pingstdagen. 

seförening högtidlighöll sina 20 år, den 5 sept. 
Gunnar Olsson höll en historik om den svens- 
ka folkskolan. Fd läraren Eva Sjöberg och fd 
eleven Erkki Hovinen berättade minnen om 
förhållandena på 1950-talet. Inger Bark-Lager- 
gren visade en fotoutställning. 

- I december berättade Jon Liljefors om "Vi- 
kingaskepp i österled". Teatergruppen "Jord i 
sko'na" framförde sitt tävlingsbidrag från en 
amatörteatertävling. 

Medlemsantal: 11 1. 
IB-L/A-MP 



Sedan 1971 har  Osua Blekinges Hembygdsförcning i samverkan med skogsvårdsstyrelsen 
skött fagning och slåtter av omkring h ha Sngrrnark i Steneryds naturreservat. Här Jr dcr Curt 
Carlsson som håller i lien. Trots kontinuerlig hävd har floran blivit allrrner trivial. Luftförore- 
ningarna gör att många örtcr minskar drastiskt medan bl a hundkäxen ökar. - Foto: Roland 
Andersson. 

Östra Blekinges Hembygdsförening. Ordf Karin 
B ~ n s b e r g ,  sekr Maj-Rut Gustavsson. 

10-årsjubileet av Hembygdens dag på Vämö var 
årets stora handelse för Östra Blekinges Hem- 
bygdsförening. Ett festtåg med många klädda i 
gammaldags kläder gick genom Vamöparken. Det 
hela avslutades med en klädkavalkad på scenen av 
Karlskrona Amatörteaterförening, som associera- 
de till Folkskolan 150 år. En historik om folksko- 
lan 150 år gjorde skolstyrelsens ordförande Elly 
Robertsson i sitt högtidstal med anknytning u11 
utställningen "Lära för livet". Sturkö amatörtea- 
tergrupp framförde "Examen i Ruskaby skola". 
Det lyfte upp stämningen till maximum och 
många glada minnen väcktes hos publiken, som 
uppgick till omkring 10.000 besökare. 

Hembygdsföreningens eldsjälar svarade för att 
en timrad stuga uppfördes. De  visade oss gammalt 
hantverkskunnande med knuttimrade hörn, där 

inte en spik var tillåten. En kraftig rundstock i 
ryggåsen och självvuxna enekrokar kommer att 
bära upp torvtaket. Det intressanta bygget har 
kunnat genomföras och visas tack vare ett engage- 
rat och kunnigt arbetslag, som i sin tur fått en fin 
gemenskap under arbetets mödor. De kulinariska 
inslagen under Vamödagen var stekt sill på grovt 
bröd, kroppkakor och sagosoppa. Besökare i gam- 
maldags dräkter, hantverkare och slöjdare gjorde 
10-årsjubileet till en verklig folkfest. 

Av föreningens övriga aktiviteter kan nämnas 
att Eva Kangeman och Elin Bergstrand vid årsmö- 
tet visade en utstallning om den omfattande slakt- 
forskning de gör och demonstrerade hur man kan 
lagga upp sin egen forskning; En trevlig cykelut- 
f'ard till Farskesjö-området leddes av Tage Olsson, 
som också visade upp sitt "stenrike" - det fint 
iordningställda föräldrahemmet, Koppar-Olles 
torp; Gökottan var.förlagd till Pehr Augusts sten- 



stuga, dar Erik Ståål och Gustav Nilsson berättade 
om bygden och hur man sköter skogen för att få 
fram fina ekbestånd; Valborgsmasso- och mid- 
sommarfirande skedde traditionsenligt liksom fag- 
ningen och slåttern av Steneryds ängar; En intres- 
sant vandring i Förkarlabygden med kulturhisto- 
risk sakinformation av Thomas Persson var myck- 
et uppskattad; Vid en välbesökt bygdeträff i Tor- 

hamn berättade Stig Nilsson om "Bygden i språ- 
kets spegel". Vid detta tillfalle gavs också informa- 
tion om kustfisket i östra Blekinge; Vardefulla råd 
om hur man kan få fram handlingar från de gamla 
kommunerna fick medlemmarna vid ett besök på 
kommunarkivet i Karlskrona; Under året har 
medlemsbladet utkommit med ett par nummer. 

Medlemsantal: 450. 
KB 



Blekinge lans hembygdsförbund 
Verksamhetsberättelse 1992 

Styrelse: 
Fil mag Klas Wennerberg, Bräkne-Hoby, ordförande 
Direktör Allan Persson, Almtamåla, suppleant 
Konstnär Erik Langemark, Karlskrona, vice ordfö- 

rande 
Länsbostadsdirektör Gustav Cronmalm, Lyckeby, 

suppleant, vakant 
Museiråd Peter von Busch, Karlskrona 
Lantbmkare Anders Pehrsson, Fridlevstad, suppleant 
Byggnadssnickare Gösta Andersson, Hällevik 
Eltekniker Karl Erik Johansson, Trensum, suppleant 
Bankdirektör Bengt Gabrielson, Karlshamn 
Lektor Arnold Kvist, Ronneby, suppleant 
Vakant 
Fil kand Rapv i  Hyllstedt, Karlskrona, suppleant 
Greve Hans Wachtmeister, Vambåsa 
Adjunkt Ann-Marie Elmqvist, Karlshamn, suppleant 
Fil mag Thorsten Paulin, Jämshög 
Konsult Göthe Persson, Olofström, suppleant 
Bankdirektör Karl Rvdine. Sölvesbore , ". 

(avled 92-01-17) 
Elinstallatör Ivar Pettersson. Holmsiö, suppleant . .. 
Slöjdlärare Nils Magnusson, Asarum 
Trävaruhandlare Göte Svensson, Asamm, suppleant 
Naturvårdsdirektör Karin Brunsberg, Lyckeby 
Yrkesvalslärare Ingvar Gustavsson, Jamjö, suppleant 
Avdelningsdirektör Bert Svanstein, Karlskrona 
Fil mag Lennart Kloo, Tving, suppleant 
Landsantikvarien självskriven ledamot. 

Förvaltningsutskott: 
Fil mag Klas Wennerberg, ordförande 
suppleant, vakant 
Konstnär Erik Langemark, vice ordförande 
Konsult Göthe Persson, suppleant 
Naturvårdsdirektör Karin Bmnsherg 
Fil mag Lennart Kloo, suppleant 
Fil mag Thorsten Paulin 
suppleant, vakant 
Greve Hans Wachtmeister 
Slöjdlärare Nils Magnnsson, suppleant 
Avdelningsdirektör Bert Svanstein 
Byggnadssnickare Gösta Andersson, suppleant 
Landsantikvarien självskriven ledamot. 

Ekonomiutskott: 
Karin Brunsberg, Bert Svanstein och Gustav Cron- 

malm (ersatte Karl Ryding). 

Hembygdsförbundets representanter i styrelsen för 
Stiftelsen Blekinge läns museum: 
Ledamöter: Erik Langemark, Karin Brunsberg och 
Klas Wennerberg. Suppleanter: Hans Wachtmeister, 
(Karl Ryding) och Gösta Andersson. 

Revisorer: 
Bankdirektör Roland Aspelund, Karlskrona 
Bankkamrer Ulf Rinebere. Karlskrona. s u ~ ~ l e a n t  " ". . .A 

Bankdirektör Bern Possling, Jamjöslätt 
Bankdirektör Bo Holmqvist, Karlskrona, suppleant 
Bankdirektör Lennart Olsson, Karlskrona 
Bankkamrer Benny Hansen, Karlskrona, suppleant 

Valberedning: 
Karl-Gustaf Johansson (sammankallande), Stig Hen- 
riksson, Hans-Göran Rydberg, Bertil Elmqvist och 
Bengt Björkhem. 

Redaktionskommitté för årsboken: 
Thorsten Paulin, Klas Wennerberg, Karin B~nsberg ,  
Thomas Persson och Ake Werdenfels (redaktör). 

Till Blekinge läns hembygdsförbund anslutna före- 
ningar: 
Alltidhults Intresseförening, Asamms Hembygdsfö- 
rening, Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsföre- 
ning, Eringshoda Samhälls- och Hembygdsförening, 
Flymens Hembygdsförening, Fridlevstads Hem- 
bygdsförening, Föreningen Gamla Carlscrona, Hala- 
sjö Hembygdsförening, Gränums Hembygdsföre- 
ning, Hembygds- och Studieföreningen Facklan, 
Holmsjö Hembygdsförening. Jämshögsortens Hem- 
bygdsförening, Kallinge Hembygds- och Folkdans- 
gille, Karlshamns museum u p a, Kyrkhults Hem- 
bygdsförening, L r k e b y  Gille, Mörmms Hembygds- 
och Fornminnes orening, Nättraby Hembygdsföre- 
ning, Olofströms Hembygds- och Fornminnesföre- 
ning, Ringamåla Hembygdsförening, Ronnebyortens 
Hembygdsförening, Rödeby Hembygdsförening, 
Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamn be- 
varande, Stubbelycke Hemby!+- ,och Knlturföre- 
ning, Sölvesborgs Fornminnes orening, Ysane-Norje 
Hembygdsförening, Aryds Hembygdsförening, 
Almtamåla Skolrotes Intresseförening, Ostra Ble- 
kinges Hembygdsförening. 

Stödjande föreningar: 
Blekinge Lans Hemslöjd och Blekinge Läns Hushåll- 
ningssällskap. 



Antalet medlemmar i dessa föreningar var den 31/12 
1991 10.251 st. Antalet medlemskap uppgick vid årets 
slut till 11.081 personer. Av dessa var 830 enskilda 
medlemmar. 

Styrelseledamoten Ben Svanstein har tilldelats Sve- 
riges Hembygdsförbunds plakett i guld för rik gär- 
ning i hembygdens tjänst. 

Styrelsen har under året sammanträtt fyra gånger: 
Stubbelycke 10/2, Almtamåla 6/4, Karlskrona 28/9 
och Karlshamn 8/12. 

Arsmötet hölls den 23 maj på Tjurkö. Före för- 
handlingarna höll ordföranden parentation över Karl 
Ryding och framhöll hans engagemang inom hem- 
bvedsförbundet. Rvdines minne hedrades med en ," , u 

tyst minut. 
Ordföranden framförde ett tack till Tiurkö Intres 

seförening för att man påtagit sig värdskapet för års- 
mötet och riktade sig också till Hans Wachtmeister, 
förbundets hedersordförande. som hälsades speciellt 
välkommen, 

Till att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Klas 
Wennerberg. Ombud från 18 av förbundets medlems- 
föreningar samt enskilda medlemmar var närvarande. 

Vid årsmötet fastställdes följande avgifter: 
- sammanslutning, som är kollektiv medlem, ska 

erlägga en avgift av 25 öre/medlem 
- förbundsmedlem ska erlägga en avgift av 75 kro- 

nor 
- engångsavgift för ständigt medlemskap ska vara 

1.000 kronor 
- stödjande medlem ska erlägga en årsavgift av 250 

kronor 

Beslöt årsmötet låta stvrelsen välia ombud till Sveri- 
ges l lcinbygrlrf<,rbunds arssramnia 1993 

Frin rrvrclscn forclie farrrlar arr Jer nu\.arnnJc for- - " 

valtningsutskottet avskaffas och att dess uppgifter 
övertas av ekonomiska utskottet. Beslöt årsmötet 
godkänna förslaget. 

Till hedersordföranden. o e v c  Hans Wachtmeister, 

3-7 aug Arkeologikurs "Finn din forntid" på 
Folkhögskolan i Bräkne-Hoby i samver- 
kan med Blekinge läns museum och Miljö- 
centret i Bräkne-Hoby. Samarrangerades 
med Studieförbundet Vuxenskolan. 

5 dec "Hembygdsföreningar/skola" - en kon- 
ferens i Bräkne-Hoby i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan. 

Till arkeologikursens medlemmar utgick ett ekono- 
miskt bidrag på 500:- från Hembygdsförbundet al- 
ternativt Vuxenskolan. 

N i r  det gäller ekonomiskt bidrag till stöd för före- 
ningarnas verksamhet har styrelsen beslutat att följan- 
de princip skall gälla vid bidrag till trycksaker: 113 
utgör bidrag och 213 utgör stödköp. 

Följande projektbidrag har beviljats: 

Bidrag Stödköp 
- Studiecirkeln Stummis 5.000:- 10.000:- 

Projekt: Trycksak om 
Stumholmen 

- Almtamåla Skolrotes 1,500:- 3.000:- 
Intresseförening 
Projekt: Trycksak om 
Almtamåla 

- Mörmms Hembygds- 2.500:- 
förening 
Projekt: Tryckning av karta 

- Mörmms Hembygds- 3.500:- 
förening 
Projekt: Temadag om forntid 

Lyckeby Gille 1.500:- 3.000:- 
Projekt: Trycksak om 
Lyckeby 

relseledamöter, som var närvarande, överlämnades 
bokgåvor. Följande ledamöter avgick vid årsskiftet: 
Gösta Andersson, Arnold Kvist, Sven-Gunnar Måns- 
son och Peter von Busch. Karl Ryding avled 17/1. 

Årsmötet avslutades med kaffesamkväm varefter en 
vandring ägde m m  längs kulturstigen på Tjurkö sten- 
huggeri under t f landsantikvarie Thomas Perssons 
ledning. 

Under året har följande kurser riktade till hembygds- 
föreningarna ägt mm: 

'2 

Projekt: Bok om Bengt 
Nordenberg 
(reserverade) 

- Åryds Hembygds- 6.000:- 
förening 
Projekt: Inredning av 
blekingestuga 

Kriterierna för att mottaga anslag är att projekten 
uppfyller följande krav: 1) Planerad verksamhet, väl 



avgränsad. 2) Ej förbrukningsmaterial/underhåll. 3) 
Hänsyn till tidigare erhållna medel. 4) Redovisning 
till hembygdsförbundet för hur pengarna använts. 
Blekinge Iäns museum har beviljats 7.500 kronor ur 
Emil Peterssons fond för inköp av blckingelitteratur 
samt micro-kort på "Landshövdingeberättelser 
1740-72". 

Blekinge lans museum har beviljats 23.000 kronor 
ur A Lindwalls fond för inköp till samlingarna enligt 
följande: 
- Porträtt utfört av konstnärinnan Marta Zetter- 

qvist för 8.000 kronor. 
- Glasskulptur av Erik Höglund, kostnad 

30.000:-, 25.000 kronor bekostades via Erik 
Langemarks konstfond och resterande 5.000 
kronor via A Lindwalls fond. 

- Votivskepp av Signar N Bengtson, kostnad 
10.000:-. 

Blekinge Iäns museum har beviljats 19.000 kronor ur 
Wachtmeisterska fonden till Grevagårdens bibliotek 
(Wachtmeisterska laserummet). 

"Oppet Hus" arrangerades söndagen den 13 septem- 
ber i samarbete med länsmuseet, hembygdsförbundet, 
hemslöjden, Marinmuseum, Granums hcmbygds- 
förening, Olofströms kommun, Ronneby kommun 

TILLGÅNGAR 
Kassa 
Bank 
Grundfond 
Fonderade bankmedel 

SKULDER 
Avräkning anslag 
Interima skulder 

EGET KAPITAL 

Grundkapital 
Tillfört bundet kapital 
Dispositionsfond 
Årets resultat 

samt Svenska föreningen för byggnadsvård varvid föl- 
jande byggnader visades: 

Karlshamns kommun: Ire naturreservat 

Karlskrona kommun: Slup- och barkasskjulet på 
Stumholmen, Båtverkstaden på Smmholmen samt 
Kungshuset. 

Olofströms kommun: Gränums bränneri 

Ronneby kommun: Lundbergs smedja vid Johannis- 
hus gods. 

Rödeby Hembygdsförening, Gränums Hembygdsför- 
ening och Alltidhults Intresseförening har ansökt om 
och beviljats medlemskap i förbundet. 

Blekingeboken, gemensam årsbok för hembygdsför- 
bundet och länsmuseet, har enligt träffad överens- 
kommelse bekostats av Stiftelsen Blekinge Iäns mu- 
seum. 

Karlskrona 1993-03-02 / På styrelsens vagnar 

Klas Wennerberg Ingemar Jeppsson 
ordförande sekreterare 



FORVALTADE FONDER 
Kungl Karlskrona Grenadjärreg minnesfond 
Landshövding och Fru Hagströmers minnesfond 
A Lindwalls fond 
Emil Peterssons fond 
SO Swahns fond 
Törnströmska fonden 
Wachtmeisterska minnesfonden 

SUMMA SKULDER O C H  EGET KAPITAL 1.065.770:60 

INTAKTER 
Landstingsbidrag 
Ränteinkomster 
Medlemsavgifter 
Övriga inkomster 

FONDERNA 
Ränteavkastning samt tillskott 

KOSTNADER 
Kontorsmaterial 
Annonser, reklam 
Porto 
Resor och traktamente 
Representation och gåvor 
Köpta tjänster 
Evenemang förbundlförening 
Styrelsen 
Kurs- och föreningsavgifter 
Övriga utgifter 
Administrativa kostnader 

TOTALA INTAKTER 



Tillfön Grundfond 
överskott 1992 lägges 

till dispositionsfond 

FONDERNA 
Avkastning tillfört fond- 
kapital + odisponerad avkastning 
Inköp till samlingarna 

genom A Lindwalls fond 

Emil Peterssons fond 
Wachtmeisterska minnesfonden 

TOTALA KOSTNADER 196.186:90 

Undertecknade revisorer, utsedda att granska Blekinge läns hembygdsförhunds räkenskaper och förvaltning för 
år 1992 får härmed efter fullgjort uppdrag avgiva följande revisionsberättelse. 

Räkenskaperna är förda med noggrannhet och ordning samt på ett vederbörligt sätt verifierade. 
Föreliggande bokslut Överensstämmer till alla delar med förda räkenskaper. varför vi sålunda endast hänvisar 

till detta. 
Fondernas förvaltning har granskats utan anmärkning. Vi har genomläst de protokoll, som styrelsen och 

förvaltningsutskottet fört vid sina sammanträden under 1992, utan att finna anledning till anmärkning. 
Vi tillstyrker att den i bokslutet intagna balansräkningen fastställes. 
Då sålunda ingen anledning till anmärkning framkommit under revisionen, tillstyrker vi ansvarsfrihet för 

den tid revisionen omfattar. 

Karlskrona den 18 mars 1993 

Bern Possling Lennart Olsson Roland Aspelund 



Stiftelsen Blekinge lans museum 

Verksamhetsberättelse 1992 

INLEDNING 
Der kärva ekonomiska läget har satt sin pägel  på det 
gångna äret. Hotet mot de öronmärkta statliga kultur- 
bidragen kunde dock awärjas. Från stiftelsebildarna 
aviserades under våren kraftiga begränsningar för 
kommande år, vilket föranledde täta kontakter med 
representanter för kommun och landstina. Glädjande 
nog beaktades våra argument och verksamhetek för 
l993 är säkrad. 

Den länge aviserade renoveringen av Grevagården 
med tradgårdsterrassen har äntligen blivit möjlig ge- 
nom bidrag från landsting, kommun och stat. Arbetet 
genomförs under våren 1993. Under det gångna året 
har flera av museets övriga byggnader fått en välbe- 
hövlig ansiktslyftning i samband med att asylsökande 
kunnat beredas arbete. Ombyggnaden av biblioteks- 
och arkivrummen har fortskridit. En återinvigning 
sker under våren 1993. 

Kommunens försäljning av Stumholmen resultcra- 
de i ett hot mot museets verksamhet i Kungshallsma- 
gasinet. Efter förhandlingar med den nye ägaren HSB 
har stiftelsen nu lyckats förvärva fastigheten som där- 
med förblir centralmagasin för museets samlingar 
som också kommer att inrymma föremålsvård och 
viss publik verksamhet. 

Som ett led i en strävan mot regional musei- och 
utställningsverksamhet har länsmuseet under det 
gångna året medverkat i några större utställningar i 
Karlshamn resp Ronneby. Under Ostersjöfestivalen 
visades på Karlshamns konsthall en uppmärksammad 
utställning om rysk avantgardekonst. På Kulturcen- 
trum visades en stor retrospektiv utställning om Si- 
gurd Persson. Kring jul presenterades en utställning 
med nya och gamla julträd på Karlshamns konsthall. 1 
samtliga fall bidrog landstinget med 

Länsmuseet har slutligen varit engagerat i planerna 
pä ett brännerimuseum i Gränum och därvid aktivt 
medverkat till en stiftelsebildning. Planerna kan delvis 
realiseras under 1993 genom bidrag från Raä. 

STYRELSE 
Valda a v  Landstinget Blekinge: 
Elisabeth Mattisson, Karlskrona, ordförande 
Jan Malrestam, Sölvesborg, suppleant 
Nils Arozenius, Olofström, ledamot 
Berirh Johansson, Karlshamn, suppleant 
Eva Malmgren, Karlskrona, ledamot 
Lennart Kloo, Tving, suppleant 

Valda a v  Karlskrona kommun: 
Sture Peterson, Ramdala, vice ordförande 
Hans-Gösta Skoglund, Karlskrona, suppleant 
Stig G A Nilsson, Karlskrona, ledamot 
Per-Inge Gustavsson, Lyckehy, suppleant 
Sven Persheck, Karlskrona, ledamot 
Mona Andreasson, Flymen, suppleant 

Valda a v  Blekinge läns hembygdrforbund: 
Erik Langemark, Karlskrona, ledamot 
Hans Wachtmeister, Wambåsa, suppleant 
Karin Brunsberg, Lyckeby, ledamot 
Karl Ryding, Sölvesborg, suppleant (avled 92-01-17) 
Klas Wennerherg, Bräknc-Hoby, ledamot 
Gösta Andersson, Hällevik, suppleant 

Landsantikvarien. föredragande och sekreterare 

Beredningsutskott 
Elisabeth Mattisson, Karlskrona, ordförande 
Stig G A Nilsson, Karlskrona, suppleant 
Sture Peterson, Ramdala, ledamot 
Eva Malmgren, Karlskrona, suppleant 
Erik Langemark, Karlskrona, ledamot 
Klas Wennerberg, Bräkne-Hohy, suppleant 

Landsantikvarien. föredragande och sekreterare 

Revisorer 
Ingemar Nilsson, utsedd av Landstinget Blekinge 
Lars Persson, suppleant 
Gideon Johansson, utsedd av Karlskrona kommun 
Ivan Lindell, suppleant 
Bern Possling, utsedd av Blekinge läns hembygdsför- 
bund 
Sten Jönsson, suppleant 

Stiftelsens styrelse har under 1992 sammanträtt vid 
följande tillfällen: 28 januari i Sölvesborg, 17 mars i 
Bubbetorp, 16 maj i Nättrahy, 8 oktober i Karlskrona 
och 17 november i Ronneby. 

Beredningsutskottet har sammanträtt vid 9 tillfäl- 
len under året. 



PERSONAL 
LANSMUSEICHEF: 
Landsantikvarie Ingemar Jeppsson (sjukskriven 
920101-920831, 112 sjukskriven 920901-921130, 
114 sjukskriven 921201-921231) 
t f landsantikvarie Thomas Persson 
sekreterare Gunnel Wahlberg 

ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN: 
avdelningschef Lisbeth Jonsson 
assistent Ingela Ekelund 
kontorsvaktmastare Knut Andersson 
receptionist Karin Akesson 
receptionist Svea Håkansson (50%) 
receptionist/arkiv Britt Rylander 
receptionist Anna-Lena Nilsson (visstid 920401- 
921231) 
lokalvårdare Viola Hansson 
fa~tighetslträd~årdsskötare Göran Göransson 

Tillfälligt anställdaltimtjänst: Katarina Andersson, 
AnnaJohansson, Kristoffer Ottosson, Johanna Hans- 
son, Asa Karlsson, Heléne Berup, Anette Linnersjö, 
Elin Frykman, Lena Alm, Ola Bjernevall, Francisco 
Gamba, Fredrik Gustavsson, Sebastian Fajers, Anette 
Johansson, Heléne Nicklasson och Johan Hansson. 

Projektanställd: Magnus Göransson 

MUSEIAVDELNINGEN 
1:a antikvarie Karin Nilsson 
antikvarie Christina Bemp-Larsson (tjänstled 920201- 
921231) 
antikvarie Kristina Strand (vik 920121-921231) 
museipedagog Marie Olivendal (visstid 920101- 
921231) 
museitekniker Gösta Nilsson 
museitekniker Peter Niklasson 
museitekniker Inger Alfredsson (vik fr o m 920706) 

Projektanställda: Susanne Petersson och Pia Ritter 
Djehaili 

AVDELNINGEN FOR KULTUR - 
MILJOVARD, DOKUMENTATION, 
SAMLINGAR OCH FOTO: 
Kulturmiljövård: 
1:e antikvarie Thomas Persson 
antikvarie Ivar Wenster 

Arkeologisk uppdragsverksamhet: Karl-Axel Björk- 
quist 

Projektanställda: Anette Gunzel, Monika Lindkvist 
och Elisabeth Lindberg 

Tillfälligt anställdltimtjanst: Per Stenholm 

Dokumentation och samlingar: 
antikvarie Annika Klar 
antikvarie Michael Helgesson 
antikvarielarkivföreståndare Svante Warfvinge 
museitekniker Karl-Erik Petersson 
museitekniker Silva Brising 
museitekniker Elon Wernersson (pension fr o m 
921001) 
museibitrade Lennart Andersson (pension fr o m 
920901) 

Projektanställda: Karin Vierth, Eva Mårtensson 
Kangeman och Nils-Olof Andersson 

Foto: 
museifotograf Erling Klintefors 
fotoassistent Bmno svensson 

Beredskapsarbeten: Stefan Flöög 

Ungdomspraktikanter: Christian Andersson, Anders 
Carlsson, Carin Carlsson och Mikael Erdensjö 

Praktikant: Anette Johansson 

UPPDRAG 
Christina BempIKristina Strand: Karlskrona Konst- 
förening, styrelseledamot. 

Ingemar Jeppsson: Blekinge läns hembygdsförbund, 
sekreterare; Blekingsekeförbundet, vice ordförande; 
Erik Langemarks konstfond, ledamot; Föreningen 
Marinmusei vänner, ledamot; Föreningen Wämöpar- 
ken u p a, ledamot; Karlskrona kommuns och Lions 
stiftelse Björkholmssmgor, ledamot; Karlskrona 
Konstförening, ledamot; S:t Knuts gille i Ronneby, 
ledamot; Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karls- 
hamn bevarande, ledamot; Stadsbudskåren i Karls- 
krona, ledamot. 

Annika Klar: Blekinge Läns Idrottshistoriska Säll- 
skap, styrelseledamot. 

Karin Nilsson: Blekinge Lans Hemslöjds ideella före- 
ning, ordförande; Föreningen Wamöparken u p a, 



suppleant; deltagit i Karlskrona kommuns arbets- Undervisning 
grupp VI inför Sail -92. Året inleddes med utställningen "Den vackra skatan" 

från Riksutställningar. I anslutning till denna iord- 
Marie Olivendal: Blekinee Lins Bildninesförbunds ninaställdes en skatskaparverkstad dar barn och vux- 
barnkulturXmpp. le<l.iri~or;, S.~niarl>ers:ruppcn "Kl i l -  n3 var  ialk<>tnnn air 1:ir.t fantasin floJa 
tur i Sirskolan" (KULTISAR,. Ic<larn«t. Uiider v 8 i\.lldr.c lanrmuscct .I\, Inrn som villt ha 

Thomas Persson: Karlskrona kommuns och Lions 
stiftelse Björkholmsstugor, suppleant; Stiftelsen för 
Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande, supp- 
leant. 

ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN 
Avdelningen svarar för bl a länsmuseets personal- och 
ekonomiadministrativa arbetsuooeifter och innefat- . ." 
tar: personaladministration, ekonomiadministration, 
sekreteraruppgifter, telefon- och informationsservice, 
försäljning, post- och kontorsservice, inköpsärenden, 
lokalvård, fastighetsskötsel, övervakning och förlags- 
distribution. 

I sedvanlig omfattning har service lämnats åt hem- 
bygdsförbundet vars kanslifunktion handhas på 
uppdragsbasis. 

MUSEIAVDELNINGEN 
Avdclriingcn \ v u a r  for urs~alliiing~r. pr<>grJm <,ch 
undcrvis~iine si\.nl p i  niurert och ~ ~ ~ I U I L S I I I U I C C ~  i 0 1 1 1  i 

u 

linet. 
Under året har en omfattande verksamhet bedri- 

vits. Bland arrangemangen kan nämnas utställningar, 
förelisningar, teater, musikoch lärardagar. 

Vandringsutställningen Ostersjön som producerats 
av Blekinge lans museum och Kristianstad rans muse- 
um har under året fortsatt sin turné i Tyskland, där 
den visats i Stralsund och Rostock. Den har också 
visats i Karlskrona och Kalmar. 

Museet har också deltagit i utställningar på flera 
håll i Ianet t ex Rysk auantgardekonrt ochJultradrut- 
rtällningen i Karlshamn samt Sigurd Perssons Form i 
Ronneby. 

Under sommaren arrangerades flera aktiviteter på 
museet. UDG-teatern gav Greven au Monte Chrirto. 
En jazzfestival arrangerades och konserter gavs vid ett 
10-tal tillfällen. 

Många utställningar har rönt stor uppmärksamhet. 
Bland de egenproducerade kan nämnas Erik H6g- 
lund, glas, och Sigvard Olsson, måleri, Blekingsekan 
och andra båtar. Lömskt - lackert - lockande - en 

"vinterlovskul'. Aktiviteterna förlades till skatska- 
parverkstaden där man tovade skatägg, gjorde skat- 
mobilier och skatbon samt tillverkade skatsmycken 
och fågelmasker. Länshemslöjdskonsulent Gunnar 
Jeppsson medverkade en dag och som traditionen 
bjuder var polisen här en dag för att visa upp sina 
fordon och duktiga hundar. 

Den 12 april öppnade museet portarna för det po- 
pulära påskstöket. Barn och vuxna kom för att färga 
ägg och göra pynt till påskriset. Särskilda påskpro- 
gram erbjöds i år kommunens särskolebarn. Ett lik- 
nande program gavs även på Sölvesborgs bibliotek 
den 15 april. 

Under barnläkarkonferensen 14-15 maj på Ron- 
neby Brunn medverkade museipedagogen med ut- 
ställningen "Smussla sko och spela skrapnos" samt 
ledde en bussutfärd genom ett intressant kulturland- 
skap till fornlämningar i Ronnebys omgivningar. 

I början av juni medverkade m~seipedago~en vid 
lägerskola på Aspan i Ronneby, dar barnen fick prova 
på en del forntida tekniker såsom matlagning i kok- 
grop, pilbågsskytte och fiske med fiskesticka. Musei- 
pedagogen tjänstgjorde även vid Landstingets handi- 
kappomsorgers ridläger för barn på Sjötorpet i Basta- 
sjö. Detta som ett led i samarbetet med Kultisär (Kul- 
tur i särskolan). 

Vid flera tillfällen under året har museet haft besök 
av grupper från "Kultur i varden". Personal från vård- 
inrättningar samt hemsamariter har visats runt i bas- 
utställningarna samt fått information om den verk- 
samhet vi bedriver. 

Under hösten har en studie-/aktivitetslåda om 
folkskolans historia färdigställts. Detta som ett led i 
folkskolans 150-årsjubilerande. Skolstyrelsen har be- 
kostat tillverkningen av skollådan. 

Den 26-27 oktober genomförde museiavdelningen 
och kulturmiljöenbeten uppskattade studiedagar för ett 
90-tal gymnasielkare på temat blekingskt 1700-tal. 

AVDELNINGEN FOR KULTUR- 
MILJOVÅRD, DOKUMENTATION, 
SAMLINGAR OCH FOTO 
KULTURMILJOVÅRD 
Aven det aånena året har dominerats av den Iöoande .. . .  

erpo,rt over >vampar t farg och Klekrng.tr - rti jury- a r e n J c l t ~ ~ ~ c l l ~ i ~ ~ n i ~ ~ g t ~ ~ i .  l : r~n~f<ir  , ~ l l r  har 3nt~lct  bygg- 
bcdotnd konrrralvng. n3~1,- och kvrkoarenden okat iisciiiligt. I)c i vcrk- 



Under första halvåret 1992 genomför- 
de länsmuseet en inventering av äldre 
dekorativt interiörmåleri. Invcntering- 
en berörde i första hand Karlshamn 
och Karlskrona, som kan uppvisa ett 
rikt varierat och ofta högklassigt måle- 
ri. Bilden visar en vägg i Wahlströmska 
gårdens lusthus, kv Skanör 19, Karls- 
krona. - Foto: Erling KlinteforslBle- 
k i n ~ e  läns museum. 

samhetsplanen aviserade utvecklingsprojekten har 
dock kunnat påbörjas -projektet "Blekingsk bygg- 
nadstradition" genom inventering av äldre inred- 
ningsmåleri i framför allt Karlshamn och Karlskrona; 
för kulturlandskapsprojektet, som bl a innefattar kul- 
turhistoriska kalker av lantmäterikartor samt flygfo- 
tografering, har ett samarbete med länsstyrelsen resp 
F 17 i Kallinge inletts. Det under 1990 påbörjade 
forskningsprojektet kring forntida och tidigmedeltida 
säsongsbosättningar i Ostra skärgården har p g a brist 
på resurser legat nere under året men avses fortsättas 
sommaren 1993. 

Bvggnadsvird'm har domincrais av  dc annu piga- 
endr irhrrrnn p i  Srunih<,linrn. Enhrten har har haft 
ett Iingrglrnile saniirhrtc nicd h?ggf<irctag och far- 
~ i ~ h c i s ~ ~ a r c .  Onif~tiaiide arbcisinsar~cr har Id a gjorts 
oá Slun- och Barkar\-skiulct. Bjtsmanskasernrn. Ra-  , . 
'geriet Och Beklädnadsförrådet. Bland ytterligare res- 
taurerings- och ombyggnadsprojekt kan nämnas 
Skänra herrgård, Metodistkyrkan och Badhuset i 
Karlskrona samt Högvakten, Tygkontoret och Möns- 
tersalskammaren, alla inom örlogsbasen. Länsmuseet 
har även svarat för antikvarisk medverkan vid de un- 

betydligt. Av större arbeten kan nämnas den inre re- 
noveringen av kyrkorna i Bräkne-Hoby och Auge- 
mm.  Jämjö, Kyrkhults och Jämshögs kyrkor har ge- 
nomgått fasadrenoveringar. I följande kyrkor har 
Iansmuseet medverkat vid projekteriagar eller smärre 
åtgärder: Gammalstorp, Asarum, Aryd, Ronneby, 
Kallinge, Bredåkra, Saxemara, Backaryd, Listerby, 
Edestad, Hjortsberga, Tving, Eringshoda, Fridlev- 
stad, Hasslö, Nattraby, Trefaldighetskyrkan samt 
Kristianopel. 

Länsmuseet har under 1992 genomfört 13 arkeolo- 
eiska undersökninear, mernarten av beeransad om- - - .  . - 
fattning. Som exempel kan namnas återställningsarbe- 
tena vid Sölvesbores slott, där enheten svarat för anti- 
kvarisk medverk& samt undersökning och doku- 
mentation i samband med rekonstmktion av vall- 
gravssystemet. 

Samarbetet med länsstyrelsens kulturmiljöenhet 
har varit omfattande och har fönitom de ovan nämn- 
da projekten gällt löpande samråd och utredningar. 
Inför Stumholmens omvandling har Iansmuseet t ex 
svarat för dokumentation av bebyggelsen. Enheten 
har vidare deltaeit i handläeenineen av de månea " '." " " 

der hösten renoveringsarbetena på Lind- byggnadsminnesärenden som behandlats under året. 
holmen samt oå Kölhalninzsbron. Tillsammans med Iinsstvrelsen ansökte länsmuseet 

v 

Som ovan nämnts har antalet kyrkoärenden ökat om bidrag av riksantikvarieämbetets medel for aktiv 
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Rödfärgskokning på Lindholmen i samband med omfärgning av repslagarehanan. Länsmuseet 
svarade under året för både och projektledning vid upprusrningen av Karlskrona- 
varvets äldre träbyggnader. 

kulturmiljövård. Ansökningarna avsåg utställningar 
m m i Gränums bränneri och inom stenhuggeriområ- 
det på Tjurkö samt en informationsfolder - Vägvisa- 
re till historien i Blekinge-det senare med anledning 
av projektet Den svenska historien. Sammanlagt be- 
viljades ett bidrag på 250 000 kronor. De aktuella ar- 
betena slutförs under 1993. 

Som ett led i forskningen kring luftföroreningarnas 
påverkan på vårt kulturarv har en länstäckande inven- 

"Färg uppåt väggarna". Under augusti medverkade 
personal från enheten i en av Folkhögskolan i Bräkne- 
Hoby arrangerad veckokurs om Blekinges förhisto- 
ria. Et t  tiotal kulturhistoriska vandringar har arrange- 
rats, i Karlskrona i samarbete med kulturkontorct. 
Enheten har även med"erkat vid "Arkeologidagen" 
den 6 september samt "Oppet hus" den 13 september. 
En lokal arkeologidag genomfördes tillsammans med 
Mörrums hembygdsförening den 25-26 april, då all- 

tering avnarursicn 1 ildre h"gpnadcr gcnnmtorts. manhcicn gav\ niqliphci at1 fLir Iiiismu,rcis pcrscinal 
Xledcl har bcviljais a\, riks~nr~kvarieamhcici. visa uppliittade furnfvnd. Hernhvgdcrureningcns lov-  

Dcr konrinurrlip,~ saniarbetet mrd kurnmuncrnas varda iniri~riv rr.sulrera<le Ii1 a i att flcra r~dicariokan-  
stadsarkitektkontor gör det möjligt för länsmuseet att da fyndlokaler kunde registreras. samargetet med 
på ett tidigt stadium i byggprocessen kunna lämna föreningen fortsätter under våren. 
synpunkter och råd. Aven den kostnadsfria rådgiv- 
ningen till enskilda, föreningar och kommuner har Byggnadshistoriska undersökningarhyggnadsvard 
ökat. Framför allt har kommunernas fastighetskontor Stumholmen, Karlskrona - färgundersökningar 
tagit museets tjänster i anspråk. 

Enheten har under året producerat en tillfällig ut- Kronocharkuteriet, Stumholmen - dokumentation 
ställning o m  äldre måleriteknik och schablontryck, inför rivning; 



Ronneby kommuns planer på 
att exploatera Piskabacken i 
Sörby väcktc debatt. Området 
är naturskönt men har kanske 
också medeltida lämningar. Där 
Iäg nämligen byn en gång i ti- 
den. Vid vinningarna för all- 
mänheten informerade Iänsmu- 
seet om platsens kulturhistorir- 
ka värden. - Foto: Le Carlsson. 

Hangar nr 1, Stumholmen - dokumentation inför . . 
rivning; 

Lindholmen - vårdplan för Karlskronavarvet; 

Badhuset, Karlskrona - färgundersökning; 

Västra Hallen, Ronneby kommun - vårdplan; 

Rådhuset, Karlskrona - dokumentation; 

Inventeringar m m. 
Inventering av äldre interiörmåleri i Karlshamn och 
Karlskrona. 
Inventering av natursten i äldre byggnader. 

Arkeologiska undersökningar 
Sölvesborgs kn: kv Staren l -utredning 

Sölvesborgs slott - antikvarisk 
kontroll och dokumentation 

S:t Enevolds källa - slutundersök- 
ning, återställning 

Istahy 6:3 - uuedning 

Sölve 3:4 m fl - utredning 
Karlshamns kn: Gungvala 4:20 m fl - utredning 

Karlshamns kastell - förunder- 
sökning 

Ronneby kn: kv Ake 9 - 14 -utredning 
Listerhy 122  -antikvarisk 

kontroll 
Karlskrona kn: Lyckeby 4:77 - slumndersökning 

Nattraby, E 22 - slutundersök- 
ning 

Rödeby Östra 1:17 - utredning 
Torp 6:l- slutundersökning 

DOKUMENTATION 
Länsmuseet genomförde i december en fotodoku- 
mentation av Scandia Present i Karlshamn. Delar av 
produktionen skulle laggas ner vid årsskiftet 1993. 
Nägra intervjuer har utförts under året. Ett par har 
vant koncentrerade till arbetslivet, en del har mera 
varit livsloppsintervjuer. Tillsammans med Blekinge 
läns idrottshistoriska sällskap påbörjades en serie in- 
tervjuer med äldre idrottsmän och -kvinnor. 



Jan Håkansson i färd med att trycksvama en vinkanna i 
tenn får exemplifiera den rika bildrkörden från produk- 
tionen vid Scandia Present AB i Karlshamn. Där genom- 
förde länsmuseet i december cn omfattande fatodoku- 
mentation eftersom delar av tillverkningen skulle läggas 
ned vid årsskiftet. Bilden t h: Anders Larsson monterar 
lampetter. - Foto: Erling KlinteforsBlekingc läns muse- 

SAMLINGARNA 
Under året har 397 st föremål registrerats. Bland för- 
värven kan noteras hattar från Karlskrona hattfabrik, 
en större samling föremål från Tranernåla gård, Ringa- 
måla, en prissamling från orienteraren Gustav Persson, 
Lyckeby. Museet kompletterade sin samling av 
fisksumpar med ytterligare en typ. Det är en inner- 
tmmma från en m ätt maskin som fått en sekundar funk- 
tion som sump, framför allt för fritidsfiskaren. Museets 
samling av dörrar har omkatalogiserats under året. 

Med medel ur Hembygdsförbundets A Lindwalls 
fond har museet gjort följande inköp: ett votivskepp 
av Signar N Bengtson samt "Pojkhuvud" av Marta 
Zetterqvist. Dessutom har fonden delbekostat inköp 
av glasskulptur av Erik Höglund. Större delen av 

nämnda glasskulptur bekostades dock med medel ur 
Erik Langemarks konstfond, som även inköpt ytterli- 
gare en oljemålning av Marta Zetterqvist. 

OVRIGT 
Byggnadsdetaljer från ett magasin på Vämö transpor- 
terades till Kungshall i augusti. Museet har i och med 
överförandet av de magasinerade konstföremålen 
överfört hela föremålssamlingen till Kungshall. 

Vid tre tillfällen visade museet Kungshall för de av 
kommunens hemvårdare som ska bli kulturombud 
samt berättade om verksamheten på avdelningen. En 
del av hemslöjdens kurser har besökt Kungshall för 
att se på bl a äldre måleritekniker. Ytterligare grupper 



Bland nyförvärven märks en studie 
i olja av Märta Zetterqvist. -Foto: 
Erling Klintefor~IBlekin~e läns 
museum. 

som besökt Kungshalls föremålssamling är h la  
"Gamla ting berättar" i Lyckeby. 

När nya polishuset invigdes i september ställde 
museet ut sin polisgigg i polisgaraget. 

Länsmuseet hade en föreläsningsserie i samarbete 
med Vuxenskolan och LRF inom temat Bondeminnen. 

Vid skolkontorets flyttning av de skolhistoriska 
samlingarna hjälpte museet till med att förteckna litte- 
raturen samt packning av föremålen. 

I mars besöktes Mörrums Hembygds- och Forn- 
minnesförening för rådgivning vid katalogisering, 
främst av textilierna. 

BIBLIOTEK, ARKIV OCH 
FOTOARKIV 

Bibliotek 
Under året har bihlioteksrummet byggts om och re- 
noverats. Som en följd härav har bokbeståndet med 
undantag för blekingesamlingen till större delen varit 
nedpackad. 

126 volymer har tillförts genom gåva eller köp. 
Genom bytesförbindelse har ytterligare 152 titlar till- 
förts. Bytesförbindelsemtinerna har setts över och 25 
tidigare förbindelser har bmtits. 

Arbetet i biblioteket har inriktats på ett ordnande 
av blekingesamlingen, kontroll av periodikakatalo- 
gen, registrering av nyförvärv och utgivning av en 
nvförvärvsiista samt översvn av cirkulationsnitinen 
f& periodika. 

Kvaliteten D; arbetet i biblioteket har kunnat höias 
markant genom att uppgifterna har skötts av en erfa- 
ren bibliotekarie. 

Arkiv 
Vcrkiamhctsplancn for arkivet angav uppgifter inom 
imhetsarktver. Arhetet har gitt u t  på at1 fhsiika loka- 
Ii,rra älilrc ilelar av imhctrxrki\~r~t samt att fördrla 
stiftelsens inkommande handlingar och koncept å 
topografiska arkivet för tiden 1982-1988. Större i- 
len av stiftelsehandlingarna har tillförts men tyvärr 
saknas fortfarande det egentliga amhetsarkivet från 
museiföreningens start och fram till 1950-talet. Vidare 
har hela det bevarade materialet av accessionsförteck- 



Fotosamlingen kompletteras genom att privata album lånas in och reprofotograferar. Den här 
bilden av gårdsplanen Kalleberga 7 i Kallinge visar hur det kunde se ut på en liten bondgård. I 
bakgmndcn den gamla ladan med halmtaket. I förgrunden ses vandringen till tröskverket. Här 
vandrade hästen mnt, mnt. Tröskan sysselsatte flera personer. Två bar fram nekerna. De 
kallades "Nekakråkor". En lade fram till far som matade tröskverket. En körde hästen och 
någon tog hand om säd och halm. På vandringen sitter Olga Hartyson, som lånat ut albumet, 
tillsammans med kamraten Inga. Brodern Gustav, hemma från Amerika med fin klockkedja 
och allt, står bredvid far Adolf. Bakom skymtar systern Brita med en cykel. Några avsprätt- 
hönsen har också kommit med. 

ningar samt förteckning och intervjuer från den medi- 
cinhistoriska dokumentationen från Furs sanatofium 
respektive folktandvården i Blekinge tillförts. Aven 
museiavdelningens dokumentation av tillfälliga ut- 
ställningar 1981-1991 har ordnats och förtecknats. 

E n  insttuktion för expeditions- och arkivtjänsten 
vid museet har utarbetats och fastställts. Den syftar 
till att reglera arkivställning och gallring av ämhetsar- 
kivets handlingar. 

Personarkivet har tillförts tre arkiv: 
Maja Böckeru, Brian Olssons samt Fredrik Edmund 
von Otters. von Orter (18761950) var officer och 
verkade som direktör i Flottans pensionskassalverk- 
ställande direktör i Marinens familjepensionskassa. Ar- 

kivet består av räkenskaper för den privata ekonomin 
och spänner över tiden 1904 till 1950. Materialet är 
mycket rikt och ger en djupgående bild av envälordnat, 
borgerligt liv under detta århundrades första hälft. 

Ett gårdsarkiv har accederats. Det ar Verkö herr- 
gårds arkiv som består av fastebrev och öppna brev 
givna under tiden 1689 till 1855. Gården växlades bl a 
mellan bemärkta ämbetsmän som amiralerna von Ro- 
senfeldt och Wattrang samt rådmannen Ebbeltoft. 

Bland föreningsarkiven har Karlskrona skarpskyt- 
teförenings arkiv förtecknats. Föreningen ägde be- 
stånd från 1861 till 1885 och räknade bland sina tjäns- 
teman apotekaren Bror Adolf Söderström och mani- 
festöversättaren Per Götrek, vilka framträder som tal- 
skrivare. 



linear m m. Ett femtiotal svartlvita nositiv har insam- 

I novembcr 1992 skadadcs stora delar av ncgativarkivct 
när Stiärnfoto i Sölvesborr drabbades av en omfattande " 

översvämning. Länsmuseet sökte rädda samlingen ge- 
nom en snabb vårdinsats. - Foto: Erling KlinteforsIBle- 
kinge Iäns museum 

Fotoarkiv 
En väsentlie del av arbetet i fotoarkivet har varit stu- 
dier och fo;6credelser for uppbygg~n<ler a v e n  bildda- 
rabas med dieiixl I>ild. Plaiicr liar urarbcrars for cii 
nära samarbeie med Marinmuseum. Täta kontakter 
har hållits med näraliggande länsmuseer och med ut- 
redaren för ett nationellt fotosekretariat. 

Forskning i länets tidiga fotohistoria har bedrivits 
och den fotohistoriska excerptsamlingen har ökats 
markant. 

Råd och stöd har lämnats till hembygdsrörelsen, 
Dokumentärfotog~ppen i Olofström samt till lands- 
tingets projektanställda fotograf. 

Under året har ca 2.500 negativ i svartfvitt (smäbild 
och mellanformat) tillföxts som ett resultat av kultur- 
miljövårdsavdelningens undersökande verksamhet, do- 
kumentation genom inlån av smärre privata fotosm- 

la< I samband med en räddningsaction för säkrande 
och bevarande av översvamninrrsskadade neeativ efter 
fotograferna J A Nilsson, ~e;h Sandell oih Ingvar 
Ostergren har ca 600 glas- resp filmnegativ i svartlvitt 
stor- och mellanformat samt några få färgnegativ i 
mellanformat insamlats och vårdats. Diabildsamlingen 
har ökat med drygt 200 bilder i småbild och 
mellanformat. 

Arbetet med genomgång och gallring av T Tomas- 
sons norträttfotosamlinz har ~åböriats. Det inleddes " .  
med förstudie och diskussion med kompetent arkiv- 
nersonal för att finslina eallrinesmodellen. . . ~. 

I'rc filmer liar ins~tiilars. Der ar amarorfilm ,v mvck- 
ei eod kv~liiet frin .irr.n 193941 .  iaeen i Karlskrona 

u . 
av Billy Langseth. Filmen har förts över på video. Tvä 
andra filmsamlingar har översiktlig kollationerats: 
Elon Nilssons filmer från Karlskrona, Aspö och 
Holmsjö (1940- och 50-tal) samt Sven-Olof Berg- 
ströms filmer för Blekinge Iäns hushållningssällskap 
(1970- och 80-tal). Planer på accession och videoöver- 
föring finns. 

Personalförstärkning genom arbetsprövning har 
gjort det möjligt att bearbeta vykonssamlingen. All 
originalfotografi har avskilju till fotosamlingen och 
hela dubblettbeståndet har separerats från huvudsenen. 

MEDICINHISTORISKA SAMLINGARNA 
Dul\unicnniioncn av Gullhrrna sjukhus. som piboria- 
des Lorrgacnrlr ar och som bcdrc\,s i studiccirkelforiii, 
forisarrc. under vircn -92. "GulIbcrna~roiekrcr" innc- 

L ,  

bar ingen insamling av föremål. Arbetet inriktades istäl- 
let nå interviuer och arkivstudier som en väe arr säker- 
stäfia och bdysa arbets- och levnadsomständcigheter vid 
denna vårdinstitution från 1950-tal till 1980-tal. Helt 
byggd på intervjuer är också länsmuseets dokumenta- 
tion kring lasarettsbiträdens arbetsvillkor under perio- 
den 1940-1980-talet. Tio biträden i en rehabiliterings- 
zmpr> för yrkesskadade berättade om yrkets och ar- - .. 
betsplatscns förändringar under de senaste decennierna 
-sett ur deras yrkesrolls synvinkel. Interviumatcrialet 
bearbetades och sammanst~lldes i kompendium. 

Till centrallasarettets 70-ärsjuhileum, som även sam- 
manföll med invigning av nytt centrallaboratorium och 
blodcentral, gjorde avdelningen en permanent monter- 
utställning i centrallasaretteu entréhall. Utställningen 
kallad "Blod-dåoch nu" belyser den medicinska blod- 
hanteringen från äldre tiders koppning och åderlåtning 
fram till värt sekels transfusionsteknik. 

Samarbetet med länets vårdutbildningsinstitutioner 
har varit gott. Antikvarien har biträtt som referens vid 
elevers projektarbeten och har vidare hållit ett flertal 
föredrag för eleverna på olika medicin-, kultur- och 
socialhistoriska teman. 



TILLFALLIGA UTSTALLNINGAR 1992 
16.11 - 12.1 NILS MANSSON MANDELGREN 

En liten utställning med bilder från en 
resande konstnärs färder i Blekinge 7.3 - 20.4 
under 1800-talet. Utställningen fort- 
satte därefter som vandringsutställ- 
ning. 

1.12 -23.2 LJUS I VART HUS 
Julträd, ljuskronor och ljusstakar. 6.3 - 13.3 
Nya och gamla i en strålandc utställ- 
ning. Samarr: Hemslöidskonsulenterna 

l 
Utställningen "Den vackra skatan" 
var producerad av Riksutställning- 
ar. Den visades under tiden 2511 - 

l 113 1992. -Foto: Erling Klinteforsi 
Blckinge läns muscum. 

i ~I ik ingc .  
25.1 - 1.3 DEN VACKRA SKATAN 25.4 - 24.5 

Skator som masker och dräkter, 
smycken och tygtryck, grafik och olje- 
målningar. En utställning för barn och 
ungdom från Riksutställningar. Ut- 25.4 - 8.6 
stallningen kompletterades med en öp- 
pen verkstad där en mängd arrange- 
mang för barn genomfördes. 

7.3 - 20.4 FARG UPPAT VAGGARNA 
En utställning om schablonmåleri. U t -  
ställningen visade schabloner och scha- 
blontryck från Blekinge. Till utställ- 

ningen producerades en mönstersain- 
ling som nu finns till försäljning. 
ERIK H O G L U N D  - glas 
SIGVARD OLSSON - måleri, collage. 
En utställning med måleri och glas soin 
rönte stor uppmärksamhet. 
Samarr: Karlskrona Konstförening, 
FISKARE FRAN MOCAMBIQUE, 
GREKLAND O C H  SVERIGE 

Fotografier av Georgius Theodossiadis. 
Samarr: Vuxenskolan. 
FRAN AGGKARTONG TILL 
HONSHUS 
Följ äggen till färdig kyckling. Ett le- 
vande skåp från Riksutställningar. 
SKOLORNAS KONST- från Agué- 
I i  till Billgren. 
Utställningen omfattade verk av flera 
av förgrundsgestalterna inom svensk 
1900-talskonst. Samlingen tillhör 
Stockholms skolor. 
Prod: Riksutställningar, Stockholms 
Stadsmuseum. 



13.6 -23.8 BLEKINGSEKAN O C H  ANDRA 
BATAR 
Bilder och modeller av Signar N Bengt- 
son. 

27.6 - 13.9 OSTERSJON - E l T  HOTAT HAV 
En utställning om södra Ostersjöns 
kultur och miljö. utställningen, som är 
producerad av Blekinge läns museum 
och Kristianstads läns museum har vi- 
sats i Polen, Litauen, Estland och Tysk- 
land. Vid vernissagen talade kommu- 
nalrådet Sigurd R Petersson och ordf i 
museistyrelsen Elisabeth Mattisson. 

29.8 -20.9 LOMSKT - LACKERT - LOCK- 
ANDE 
En resa i svampriket. 
Ett 40-tal färgfotografier av Olof An- 
dersson samt keramikskulpturer av 
Anna Jarnestad. utställningen fortsatte 
som vandringsutställning till Botaniska 
föreningen i Lund. 

26.9 - 8.11 BLEKINGAR 
Jurybedömd konstutställning där 33 
konstnärer med anknytning till Ble- 
kinge deltog. Juryn bestod av Inger 
Westerberg - SKR, Kerstin Wellbro 
- KRC, Bo Forsberg - Karlskrona 
Konstförening. utställningen invigdes 
av landshövding Ulf Lönnqvist. 
Samarr: Karlskrona Konsrförenine., ". 
SKR Blekinge. 

21.11 - 17.1 GLADJE FOR HAND OCH OGA 
Nytillverkad slöjd av Föreningen Ble - 
kinne Slöids medlemmar visades till- 
sa<mans k e d  föremål ur museets sam- 
lingar. 

21.11 -24.1 K W GULLERS BILDMINNEN 
Fotografier från 40- och 50-talen av K 
W Gullers visades. Utställningen var 
producerad av Nordiska museet. Vid 
vernissagen introducerades utställning- 
en av antikvarie Svante Warfvinge. 

PROGRAMVERKSAMHET 1992 
9.1 BYGGNADSHYTTA I BLEKINGE 

Antikvarie Ivar Wenster presenterade planer- 
na på en byggnadshytta för Hantverksföre- 
ningen i Karlskrona. 

22.1 LJUS I VART HUS 
Antikvarie Christina Berup visade utställning- 
en. 

25.1 SKATSKAPARVERKSTAD 
I samband med att utställningen "Den vackra 

skatan" öppnades inbjöds barn till verkstaden 
där de målade, skulpterade och klädde ut sig 
till skator. 
FOLKTRO 
Föreläsninn för förskollärare från Ronneby 
av antikvahe Karin Nilsson. 
LJUS I VART HUS 
Temadag kring julträd och ljuskronor. Sex 
hantverkare visade tillverknine. av olika träd 
och kronor. Besökarna fick lära sig göra pap- 
oershlommor. 
Samarr: Hemslöjdskonsulenterna i Blekinge. 
LJUS I VART HUS 
Förelasning av redaktör Bengt Jacobsson om 
folkkonst. insoiration. slöid och hantverk. . , 
RONNEBY ' 
Stadsvandring för högskolan med antikvarie 
Karl-Axel Björkquist. 
BLAND HIULORMAR O C H  TROLL- 
HARAR 
Föreläsning av Björn-Eyvind Swahn. 
FARG UPPAT VAGGARNA 
Antikvarie Ivar Wenster visade utställningen, 
Bo Söderberg demonstrerade ådringsmåleri. 
FISKEDAG 
Temadag kring fiske i samband med att ut- 
ställningen "Fiskare i tre länder" visades med 
hantverkare, provsmakning av fiskrätter, de- 
monstration av moderna fiskeredskap och fis- 
kehistorier. Arr: Vuxenskolan. 
FRAN BODA TILL NEW YORK 
Föreläsnine om Erik Höelund av Gunnel 
Holrntr fr in  Sm%lanil, museum. 
I-ARG UPPATVAGGARNA 
Temadag med öppen verkstad, tillverkning 
och demonstration av äldre fär yper och 
schabloner. Målaren Tommy visade 
marmoreringsmåleri. 
Samarr: Hemslöidskonsulenterna i Blekinee. 
SKARVA OCH D E N  ROMANTISKA " 
PARKEN 
Föreläsning av Ingrid Sarlöv-Herlin från Al- 
narp. Samarr: TBV. 
ALDRE DEKORERADE INTERIORER I 
BLEKINGE 
Förelisning av Monika Adamsson Lindqvist. 
KONTRASTER I DET BLEKINGSKA 
KULTURLANDSKAPET 
Föreläsninn av Urban Emanuelsson från Bo- 
verket. samarr: TBV. 
BLEKINGSK ARKEOLOGI 
Föredrag av antikvarie Karl-Axel Björkquist. 
Arr: Synskadades förening, Sölvesborg. 
PASKSTOK 
PISKABACKEN I SORBY 



Guidning av antikvarie Thomas Persson för 
deltagare i Naturvårdsverkets kurs Restaure- 
ring av hagmarker. 

27.4 RONNEBY BRUNN 
Kulturhistorisk vandring med antikvarie Tho- 
mas Persson för deltagare i Naturvårdsverkets 
kurs Restaurering av hagmarker. 

1.5 O M  KALLEBERGA 
Föredrae av antikvarie Karl-Axel Biörkauist. , . 
Arr: Kallcberp hvalap. 

5.5 ANSVARET AR GFhlENSAhlT 
Anförande av antikvarie Thomas Persson vid 
Ronnebyortens hembygdsförenings årsmöte. 

6-8.5 EXKURSION I BLEKINGE 
Exkursion med deltagare i arkeologiska semi- 
nariet i Lund under ledning av antikvarie 
Karl-Axel Björkquist. 

13.5 SKOLORNAS KONST 
utställningen visades av konstnär Erik Lange- 
mark. 

20.5 TJURKO STENHUGGERI 
Kulturhistorisk vandrine med antikvarie Tho- 
mas Persson. 

10.6 FRAN POTTHOLMEN TILL KUNGS- 
PLAN 
Antikvarierna Ivar Wenster och Michael Hel- 
gesson berartade oiii 3rkitck~ur och staLi\plil- 
nering i sekclrkifrcrs ranth.illr. 

16.6 STUMHOI.\ITN I F<.>KVASULIN<; 
Visning av antikvarie Ivar Wenster och pro- 
jektledaren Krister Gustafson. 

18,22 GREVEN AV MONTE CHRIST0 
och 23 
25- UDG-teatern gav föreställningen i museets 
29.6 trädgård. Varje föreställning var fullsatt. 
8.7 I BRANDENS SPAR 

Antikvarie Thomas Persson ledde vandringen 
kring 1790 års brand. 

16.7 ALLE MANS TJIM 
Gyckel och marknadsliv i sekelskiftesstil på 
Kungsbron i samband med Tall Ships Race. 
Medarr: Blekinge läns hemslöjd, Marinmuse- 
um, Karlskrona Segelsällskap, Sjöscoutkåren 
af Chapman. 

26.8 KULTURHISToRISK VANDRING I 
SKARVA-OMRADET 
Den nvanlaeda vandrinesleden visades av , " " 
antikvarie Thomas Persson. 

2.9 ATLIGA SVAMPAR OCH DERAS DUB- 
BELGANGARE 
Föreläsning av fil lic Olof Andersson 

4.9 SKARVA 
visades av antikvarie Ivar Wenster. 

6.9 ARKEOLOGIDAG - FORESTALL- 
NINGAR O M  FORNTIDEN 

Föredrap av docent Kristina Iennhert. Lund. 
I OPPET-HUS 

Tillfälle för allmänheten att besöka: Ire natur- 
reservat, Slup- och Barkasskjulet på Stum- 
holmen, Båtverkstaden på Stumholmen, 
Kungshuset, Gränums bränneri och Lund- 
bergs smedja vid Johannishus gods. 

17.9 RONNEBY 
Stadsvandring med antikvarie Thomas Pers- 
son. 

19.9 SVAMPDAG 
Allmänheten inbjöds till en utställning med 
nyplockad svamp. Samtidigt fick man hjälp att 
bestämma medhavd svamp. 

20.9 FORKARLALEDEN 
Kulturhistorisk vandring med Thomas Pers- 
son. 

23.9 ETT AR MED HERMAN 
John Nilsson visade sin film och berättade. 
Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan, LRF. 

7.10 O M  HUMLETS HISTORIA 
Föredrag av fil mag Thorsten Paulin. 

21.10 POTATIS O C H  BRANNVIN 
Föreläsnine av antikvarie Ivar Wenster. 

Föredrag av antikvarie Karl-Axel Björkquist, 
S:t Knuts Gille. 

27.10 VAD SANKTE MAN PÅ 1700-TALET? 
Föredrag av professor Gunnar Broberg. 
Samarr: TBV. 

4.11 1700-TALETS BOSTAD 
Föreläsnine av l:e intendent Lars Siöbere , " 
Samarr: <V. 

25.1 1 GLADJE FOR H A N D  O C H  OGA 
Antikvarie Kain Nilsson visade urställningen. 

25.1 1 POTATISODLING 
Föreläsning av antikvarie Ivar Wensrer för 
LRF-väst. 

29.1 1 JULSTOK 
Traditionellt julstök vid 1:a advent 

2 och K W GULLERS BILDMINNEN 
9.12 Antikvarie Svante Warfvinge visade utställ- 

ningen. 

MUSIK PÅ MUSEIGÅRDEN 
Ett stort antal konserter arrangerades under somma- 
ren på museets gård. 

3.6 HEMVARNETS MUSIKKAR* 
15.24.6, 1.8.7 LANSMUSIKEN 
17J8.7 JAZZ AT T H E  BALTIC 

Jazzfestival med ett sextiotal musiker 
från Ostersjöländerna, anordnad av 



Karlskrona jazzklubb. Samarr: Kul- 
turkontoret, Länsmusiken i Blekinge 
m fl. 

12.8 THE EMINENT EAST COAST 
DIXIE STOMPERS 
Samarr: Studieförbundet Vuxensko- 
lan. 

19.8 JAM@ MUSIKSALLSKAP* 
26.8 HEMVARNETS MUSIKKAR* 
9.9 ABF:S MUSIKKAR* 
16.9 ANKARSPELET' 

Samarr: Kultur- och fritidskontoret. 

Blekinge läns museum producerar och distribuerar 
vandringsutställningar på uppdragsbasis från lands- 
tinget till i första hand länets vårdinrättningar. Ut- 
ställningarna kan även bokas av bibliotek, skolor, stu- 
dieförbund, föreningar inom och utanför länet. 

Under 1992 producerades följande vandringsut- 
ställningar: 

Fabian, om Fabian Månsson. Beställd av ABF:s 
Blekingedistrikt. 

Lömskt - läckert - lockande, en resa i svampri- 
ket. Fotografi Olof Andersson, skulptur Anna Jarne- 
stad. Närvarande betraktelser, en fotoutställning med 
Blekingefotografier, producerad av Svante Warfvinge. 

Aktivitetslåda - Lära för liver, ett studiepaket om 
skolan förr har färdigställts. 

Utställningar som har varit i cirkulation under året är: 
Båtsmän, Blekinge tur och retur - nya idéer från 
gamla hängkläden, En överrättarreglats i ord, bild och 
ljud. Folkmurik här och där, Hugga i sten - stenhug- 
geriepoken i Blekinge 1860-1930. Lömskt - Läckert 
-lockande, Nils Månsson Mandelgren -bilder från 
en resande konstnärs färder i Blekinge under 1800- 
talet, När v i  surro i vår bänk, Smussla sko och spela 
skrapnos, 1920-talets folkskola i Karlskrona. 

Aktivitetslådor som varit i cirkulation är: 
Manlig slöjd, Kvinnlig slöjd, Forntida tekniker och 
Papperrlådan. 

TILLFALLIGA UTSTALLNINGAR 
UTANFOR MUSEET 
9.2-31.3 OSTERSJON 

Vernissage 9 februari på Meeresmuseum 
und Aquarium i Stralsund. Från Blc- 
kinge Ians museum deltog Karin Nilsson 
och Chrisupa Berup. 

10.4-24.5 OSTERSJON 

Vernissage i Rostock 10 april. Utställ- 
ningen visades på Tradiuonsschieff - 
Typ Frieden. Från Blekinge lans muse- 
um deltoe Karin Nilsson och Svante 
warfving; 

16.7-16.8 AVANTGARDETS HWUDSTROM-  
NINGAR - RYSSLAND 191&-1930 
Utställning i Karlshamns konsthall. 
Samarr: Karlshamns konstförening, 
Kommittén för Baltic Festival samt Ble- 
kinge läns museum. 

23.9- OSTERSJON 
Vernissage 23 september på Kalmar lans 
museum. 

22.11-92 - SIGURD PERSSON- FORM 
10.1-93 Utställning på Kulturcentrum i Ronne- 

by. Samarr: Ronneby Konstförening, 
Ronneby Kulturförvaltning samt Ble- 
kinge läns museum. 

5-20.12 JULTRAD - NYA O C H  GAMLA 
Utställning i Karlshamns konsthall. 
Samarr: Hemslöidskonsulenterna i Ble- , 
kinge, Kulturnämnden i Karlshamn, 
Landstingets kulturenhet, Sydöstran 
samt Blekinge läns museum. 

FRILUFTSMUSEET VAMOPARKEN 1992 
Stugorna har varit öppna dagligen under juni-augusti 
kl 10-18. 

Med anledning av folkskolans 150-årsjubileum 
ordnades en utställning om folkskolans historia i 
båtsmanstorpets lada. I två av stugorna arrangerades 
några miljöer med anknytning till skolan. 

Rekvisita från kommunens skolsamlingar ställdes 
välvilligt till förfogande av skoldirektör Bo Hjelm. 
Sven Green svarade för faktagranskning. 

PROGRAM 
16.8 HEMBYGDENS DAG 

Dans, musik, hantverk ?!h marknad. 
Arr: Hamboringen och Ostra Blekinges Hem- 
bygdsförening. 

UTBILDNING, KONFERENSER M M 
T f lansmuseichefen 
"Visst lönar det sig med kultur!", konferens i Bräkne- 
Hoby, arr: Landstinget m fl, 7 april. 

Administrativa avdelningen 
Kurs i personalfrågor, Stockholm, 7 febmari. 



Grafisk Teknik, Ronneby, 13-14 januari samt 27- 
28 januari. 

Att Förvalta Stiftelser, Stockholm, 26-27 mars. 

Museiavdelningen 
Museipedagogisk konferens, Nationalmuseum, Kö- 
penhamn, 1-2 oktober. 

Studieresa i FUISMs regi, Finland, 12-16 oktober 

Museikonferens, Kalmar, 20 oktober. 

Avdelningen för kulturmiljövård, dokumentation, 
samlingar och foto. 

Möhelkurs på Nordiska museet, Stockholm, 12-13 
mars. 

Studieresa till Litauen med arkitekter från Karlskro 
na, 15-20 maj. 

Fullåkersbygden - historia och förutsättningar inför 
framtiden, V Varlinge, arr: Lunds Universitet, 15 sep- 
tember. 

Riksantikvarieämbetets byggnadsantikvariedagar, 
Stockholm, 14-16 oktober. 

Kulturmiljön i planeringen, Alvesta, arr: Riksantikva- 
rieämbetet, 22 oktober. 

Kurs i numismatik i Växjö, arrangerad av Kungliga 
myntkabinettet, 2 6 2 7  oktober. 

SHMs ansvarsmuseidagar, Stockholm, 1 6 1 7  no- 
vember. 

Riksantikvarieämbetets höstmöte, Stockholm, 2-3 
december. 

BESOKSSTATISTIK 
Besöksantalet vid Iansmuseet utgjorde under året 
84.700 personer och i Vamöparkens kulturhistoriska 
byggnader uppskattas besöksantalet till ca 25.000 per- 
soner. 

Extramurala utställningar samlade i Ronneby med 
Sigurd Perssons retrospektiva utställning "Form" i 
samarbete med Ronneby Konstförening, Ronneby 
kulturförvaltning och Galleri S 8.000 personer. I 
Karlshamn lockade utställningen "Rysk avantgarde- 
konst", arrangerad,, i samarbete med Karlshamns 
Konstförening och Ostersjöfestivalen, 11.000 besöka- 
re och "Nya och famla julträd", en utställning i sam- 
arbete med Hems ~~dskonsulenterna i Blekinge, Kul- 
turnämnden i Karlshamn, Landstingets kulturenhet 
och Sydöstran, 1.000 besökare. 

EKONOMI 
Kostnaderna har under året uppgått till 9.632.200:-. 

Finansieringen av Stiftelsens verksamhet har skett 
genom bidrag från Landstinget Blekinge med 
2.885.600:-, från Karlskrona kommun med 
2.000.000:-, från Statens kulturråd med 2.136.600:- 
samt från Länsarbetsnämnden för lönehidragsanställd 
personal med 1.587.700:-. 

Härtill kommer intäkter från uppdragsverksamhet 
samt intäkter från försäljningsartiklar och övriga in- 
täkter med 1.022.800:-. 

Lansmuseet förvaltar följande fonder: 
Behållning 92-12-31 

Föreningen Viimöparkenr fond 
Vård av kulturhistorisk by i Vämöparken 

12.443:07 

Grenndjärtorpetr fond 
Vård av kulturhistorisk hy i Vämöparken 4.134:95 

Fru Artrtd Lindqvists fond 
Främjande av Blekinges Kulturhistoria 

303.640:66 

Mai Alexandra Swanströmr kulturfond 
Underhåll och pedagogisk verksamhet 43.842:38 

Stiftelsen Blekinge läns museum vill slutligen till alla 
som under föregående år på olika sätt lämnat verksam- 
heten sitt stöd framföra ett varmt och hjärtligt tack. 

Karlskrona i februari 1993 

Elisabeth Mattisson Ingemar Jeppsson 
ordförande landsantikvarie 



LIKVIDA MEDEL 
Kassa 
Bankmedel 
Obligationer 
Avkastningsfond 
Ing moms 

Varulager 
Insatsmedel 
Fordringar 

ANLÄGGNING~TILLGANGAR 
Driftfastighet 
Byggn Vämöparken 
Halahults Offerplats 
Samlingar 
Inventarier 
Fastighet Kungshall 

KORTFRISTIGA SKULDER 
P-skatter 
Interima skulder 
Skuld Kungshall 
Avräkning anslag 
Avräkning sociala avgifter 
Avräkning semesterlön 
Särskild löneskatt SPP 
Utgående moms 

LANGFRISTIGA SKULDER 
Erhållna lån 
Avsatt till pensioner 
Repfond 

EGET KAPITAL 
Kapitalbehållning 
Ctiftelsekapital 
Arets resultat 

Transport 



Tillgodohavande fonder 

SUMMA SKULDER O C H  
EGET KAPITAL 

KOSTNADER UTGIFTER 

Kapitalutgifter 
Avlöningar 
Personalförsäkring 
Material 
Främmande tjanster 
Fastighetskostnader 
Ovriga kostnader 
Finansiella kostnader 

Försäljning 
Ersättning lamnade tjanster 
Statsbidrag 
Landstingsbidrag 
Kommunbidrag 
Hembygdsförbundet 
Lönebidrag 
Vandringsutställningar 
Fondmedel 
Projektbidrag 
Gåvor och dylikt 
Ränteinkomster 
Sålda tjänster 
Övriga inkomster 

BUDGET RESERVATION 

INKOMSTER BUDGET 



Undertecknade revisorer, utsedda att granska Stiftelsen Blekinge läns museums räkenskaper och förvaltning för 
år 1992 får efter fullgjort uppdrag avgiva följande revisionsberättelse. 

Räkenskaperna är förda med noggrannhet och ordning samt på ett vederbörligt sätt verifierade. Föreliggande 
bokslut Överensstämmer till alla delar med förda räkenskaper, varför vi sålunda endast hänvisar till detta. 

Fondernas förvaltning har granskats utan anmärkning. 
Vi har genomläst de protokoll, som styrelsen och beredningsutskottet fört vid sina sammanträden under 

1992, utan att finna anledning till anmärkning. 
Stiftelsens samlingar och inventarier är brandförsäkrade till betryggande belopp samt fastigheterna försäkra- 

de enligt fullvärdesprincipen. 
Stiftelsens tillgångar i obligationer och värdepapper är förvarade på ett betryggande sätt. 
Vi tillstyrker att den i bokslutet intagna balansräkningen fastställes. 
Då sålunda ingen anledning till anmärkning framkommit under revisionen, tillstyrker vi ansvarsfrihet för den 

tid revisionen omfattar. 

Karlskrona den 23 mars 1993 

Gideon Johansson 
Av Karlskrona kommun 
utsedd revisor 

Ingemar Nilsson Bern Possling 
Av Landstinget Av Blekinge läns 
Blekinge utsedd hembygdsförbund 
revisor utsedd revisor 



BLEKINGE LÄNs 
HEMBYGDSFORBUND 

Intresserad av Din hembygd? Ga med i hembygdsförbundet, 
som aktivt värnar om kulturen i Din omgivning. 

h a v g i f t  75 kr, stödjande medlem 250 kr. Ständigt 
medlemskap 1 000 kr. 

Medlemmar erhaller ett exemplar av Blekingeboken gratis. 

Postadress: Blekinge lans museum 
Box 111, 371 22 Karlskrona 

BLEKINGE LÄNs MUSEUM 
Länsmuseet, med utställningar specialiserade p& Blekinges historia 

och kustkultur, finner Ni vid Fisktorget i Karlskrona. 
Delar av de rika samlingarna, alltifrh stenalder till 

nutid, presenteras p5 ett överskadligt sätt i basutställningarna. 
Dessutom visas ett varierat utbud av tillfalliga utställningar. 

Se separata annonser i lokalpressen. 

Ö P P m  mindag-tisdag, torsdag-fredag 9-16 
onsdag 9-20 (i Grevagarden ar endast biblioteket kvällsöppet) 
Iördag-söndag 11-16 

augusti: mhdag-fredag 9-19 
lördag-söndag 11-16 
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