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Nattrabyetymologi 
Bo Palmgren 

Ortnamnet Nattraby har fätt flera tolkningar 
genom tiderna. En ar att grundordet skulle 
vara nät eller not och att namnet hör samman 
med att Nattraby en gång varit ett fiskeläge 
(fiskelagesteorin). En annan tolkning utgår 
frän sockennamnets stavning i sen dansk tid 
- t ex Nederby. Ortnamnet förmodas ange 
Nattrabys läge i förhållande till något annat, 
d v s den nedre byn. Ortnamnsforskarna anser 
att namnet kan härledas frän ett vattendrags- 
namn " N e t  eller *Netr bildat av ett ord med 
betydelsen 'vatten'. 

Äldre landskaps- och sockenbeskrivningar 
Vid några tillfallen under de senaste tre sek- 
lerna har historiker beskrivit Blekinge, Medel- 
stads härad eller enbart socknen Nattraby. 
Ibland har de i sina beskrivningar aven gett 
förklaringar till ortnamnet Ndttruby. 

Blekingebon Adam Julius Kling gjorde en 
historisk undersökning om "Nomarchia Me- 
delstadii" (Medelstads härad) och framlade 
denna år 1748 inför filosofiska fakulteten i 
Lund under professor Sven Bring för att fä en 
magistergrad. Inledningsvis nar det galler Net- 
terby konstaterar Kling: "Vilket namn det går 
tillbaka på vet jag över huvud taget inte, ty vid 
studiet av etymologien har inga skriftliga upp- 
teckningar kommit mig till hjälp. O m  harled- 
ningen bör sökas ur det latinska ordet rete 
'nät', skulle man kunna tro, att med namnet 
avses ett fiskeläge.'' Kling gör sig alltså något 
försiktigt till anhängare av fiskelagesteorin. 
H u r  han kombinerar rete med Nattraby ar 
svärt att utläsa. Dock a r  han kluven. Han sa- 
ger aven att "Om häradet har varit rikt pä 
bördig jord och ymnigt givande åkrar eller 

någon annan rikedom, kunde någon fås att 
tro, att namnet har uppkommit ur det ålder- 
domliga ndgd 'överflöd'." 

I Blekings beskrivning frän c:a 1750-1757 
skildrar Christoffer Cronholm bl a socknarna 
i landskapet. Han  inleder med att om Natt- 
rahy konstatera att "Denna socken utgör ett 
pastorat för sig själv fast den ar liten och har 
sitt namn av sjön Nattern på Smålandsgran- 
sen, från vilken den förberörda strömmen Iö- 
per genom Tvings socken och störtar sig har i 
havet;". Cronholm nämner aven "Znc strömmar 
Netterån och Silletorps". Dessa "löpa har i 
havet och ha vid deras utlopp ett rikt fiske av 
aborrar, mört och dylikt sina vissa ärstider." 

Nils Henrik Sjöborg, professor i Lund, gav 
ut Blekings historia och beskrivning år 1792. 
O m  namnet Nattraby skriver Sjöborg: "Pi  
kartan vid Valdemars jordebok kallas stallet 
Notherby, och tyckes det fordom ha varit ett 
fiskeläge, som fått namn av ordet nät. Kling 
kallar det Netterby." I den första delen av 
bokverket finns kommentarer till Kung Val- 
demars jordebok (KVJ). Den äldsta avskriften 
av KVJ ar  frän c:a 1300. En förlaga daterar 
sig själv till 1231. Sjöborg raknar upp de plat- 
ser i Blekinge som ar  nämnda i KVJ. Lusn, 
Rothneby, Wambasie, Huby, Mörrum och Ly- 
star finns med och aven flera av de blekingska 
öarna. Nattraby ingår inte i denna upprak- 
ning. 

Sjöborg nämner att "Ett extrakt av Walde- 
mars Jordebok med därtill hörande anmark- 
ningar finnes i Monum. Scanensia; men uti 
Scriptores Rer. Dan. d .  7, som Suhm utgivit, 
finnes den basta upplaga därav jämte ganska 
utförliga Notze ad Waldemari II Librum Cen- 
sus Danize. Vid sid 537 av denna vackra upp- 
laga a r  bifogad en karta över Skåne, Halland 
och Bleking, varest man ser att största delen 
av de gamla namnen pä byar, och aven en- 
staka hemman, hava nästan oförändrade bibe- 
hällit sig till vira  tider." 



Ursnirt ur en karra i der danska bokverkcc "Scriprores Rerum Danicarum 
Medii Aevi". Nättraby stavas p5 kartan Notherby. Den nr liksom bokverker 
q c k r  1790 och en kopia av en 1600-ralskarra. På kartan har ortnamn med 
samma sravning som i "Kung Valdemars jordebok" Iagrr in, nämligen Luin, 
Rotnlpby (Rotbneby), Wambarar, Hugby (Hubu),  M s m m  och Lyitär 

Nattrabybon Edv Fagerlund, innehavare av 
en av Gredbygårdarna i socknen, har gjort 
den hittills mest omfattande beskrivningen 
gällande Nattraby. Den gavs ut år 1861 och 
heter "Beskrifning om Nettraby Socken i Ble- 
kinge". Boken ar i dag läst av många eftersom 
en faksimilupplaga gavs ut 1979. Nar  det gal- 
ler Nattrabynamnet konstaterar Fagerlund 
kort: "På kartan vid Waldemars jordebok kal- 

las stället Notherby, och tyckes det fordom 
h a h a  varit ett fiskläge, som fått namn af ordet 
nät. Kling kallar det Netterby." 

Närmare 70 å r  efter att Sjöborg framfört 
sin fiskelagesteori, ansluter sig alltså Fager- 
lund okritiskt till densamma. Utan närmare 
motivering eller källhänvisning övertar Fager- 
lund uppgiften om en karta "vid Waldemars 
jordebok" och godtar skrivningen Notherby. 



Kommentarer 
Tre av de ovan nämnda historikerna, Kling, 
Sjöborg och Fagerlund, har hävdat att Nat- 
traby varit ett fiskeläge. Den som gör de 
grundligaste efterforskningarna ar Sjöborg. 
Hans hänvisning till en "karta vid KVJ" ar vil- 
seledande. Den kan få läsaren att tro att Not- 
berby ar nämnt på en karta från kung Walde- 
mars tid, d v s 1200-talet eller c:a 1300. Så ar 
ingalunda fallet. Det finns ingen karta som 
tillhör KVJ. Det verk som Sjöborg syftar på i 
sin not ar "Scriptores Rerum Danicarum Me- 
dii Aevi" ("Scriptores"), band VII. Denna del 
är "editus" (utgiven av) P F Suhm år 1790, 
d v s två år innan Sjöborg gav ut sin skrift. Det 
finns flera kartor interfolierade i verket. Den 
kana Sjöborg åsyftar finns mellan sidorna 536 
och 537. Har  ar Nättraby skrivet Notherby. 
Kartan utger sig för att föreställa "DVCATVS 
HALLAND DVCATVS BLEKYNG SKA- 
NIA ET BORENDEHOLM ANNO 
CHRIST1 MCCC", d v s nämnda landskap år 
1300. Kartan ar emellertid tryckt samma år 
som bokverket, d v s 1790. Den är en efter- 
handskonstruktion - ett försök att återge en 
karta sådan man förmodade att den kunde ha 

sett ut 500 år tidigare. Samma ar förhållandet 
med några andra av de kartor som tillhör 
"Scriptores", t ex den över Jjdland. Kartan 
över Blekinge ar välgjord. Man har inte begått 
felet att satta ut namnet på yngre anlagg- 
ningar som Kristianopel och Karlskrona. Åt- 
minstone ett "misstag" ar dock begånget. Det 
på 1400-talet anlagda LYKEBYar utsatt trots 
att kartan skulle föreställa förhållandena år 
1300. Kartbilden ar också något för "bra" för 
att vara från 1300-talet. Olaus Magnus' Carta 
Marina, tryckt 1539, kan man göra en jamfö- 
relse med. Den har ett betydligt mera oform- 
ligt Blekigia. 

Kartan i "Scriptores" ar påfallande lik en 
karta ritad av I Husman med angivet utgiv- 
ningsår 1677. Originalet till den senare, som 
finns i Kungliga biblioteket, Köpenhamn, har 
troligen varit "prototyp" för flera andra i 
Danmark och Nederländerna tryckta kartor 
under senare delen av 1600-talet och långt in 
på 1700-talet. 

Notherby namns alltså på en karta från 
1790. Att det har kan vara fråga om ett skriv- 
fel skall inte uteslutas. Det ar lätt att skriva ett 
o i st f e. Att skrivfel lätt kan uppkomma visar 

Ursnitr ur Olaus Magnus' Carra Marina med Sconi,@a och Blekigia. De orrer och dar som 

nämns i Blekinge är Seisborg, Elrholm, Rorbi (Ronneby), Lukia, VtIegia och Vtklippa. 



stavningen p i  samma karta av Hiartrberghe i 
stallet för Hiortsberghe. Teorier om ett grund- 
ord hjärta i Hjortsberga torde knappast upp- 
komma föranlett av detta skrivfel. Tilläggas 
kan att till Sjöborgs bok hör en karta, "Charta 
öfver BLEKING" ritad av J M Weller. Pä den 
ar  ortnamnet skrivet Nättraby! 

styf f .  
I sin skrift "Bidrag till Skandinaviens historia 
ur utländska Arkiv", del II, tryckt 1864, redo- 
visar historikern Carl Gustaf Styffe en lista 
över "Kyrkornas i Bleking ärliga afgift till 
Ronneby skola, i 15:de seklet." Sist i den lis- 
tan namns Nattraby - stavat Notherby. Se- 
nare ger Styffe ut "Skandinavien under Uni- 
onstiden, ett bidrag till den historiska geogra- 
fien". Den andra upplagan trycktes 1880. Har  
använder sig Styffe av samma stavning Not- 
herby, som förekommer i skolavgiftslistan. Vid 
beskrivningen av Medlesta hcpret i detta histo- 
rieverk raknas häradets socknar upp: "Es- 
tadha, nu Edestad, Frillestadhe, Förcherle, Hi- 
ortzberghe. Lirterby, Notherby, nu Nattraby, 
Rothneby, som afven omfattade den sedan är 
1640 derifrån afsöndrade Backaryd, och 
Twingh." En tredje upplaga av "Skandinavien 
under Unionstiden" utkom 191 I .  Motsva- 
rande förteckning över socknar finns aven i 
denna upplaga. H a r  har dock Styffe komplet- 
terat uppgiften vad galler Nattraby: " Notherby 
eller Nztherby (1351), nu Nättraby". Årtalet 
1351 åsyftar tillkomstäret för ett kungligt 
brev, som kommenteras senare i denna upp- 
sats. Brevet har blivit kant och daterat under 
tiden mellan de t v i  upplagorna av Styffes verk 
och detta tack vare hans egna forskningsresul- 
tat. I detta brev och i ett fyra år äldre namns 
Nattraby de första gängerna i nu känt kallma- 
terial. Trots att brevet från 1300-talets mitt ar  
minst hundra är äldre an skolavgiftslistan, 
anger Styffe ännu så sent som 191 1 Notherby 

som huvudalternativ genom att skriva namnet 
med kursiverad stil. 

I en fotnot anger Styffe att anteckningen i 
skolavgiftslistan ej ar  äldre an frän slutet av 
1400-talet, "men d i  däri yttras, att afgiften 
blifvit p i  det sättet bestämd af 'de gamla fa- 
derna', kan den likväl anses galla afven början 
af seklet. Samma taxa ar  ocksä införd i Lande- 
boken, blott med den skillnad, att alla kyrkor- 
nas afgifter aro satta i skilling." 

Detta Notherby som Styffe tagit fram ur 
skolavgiftslistan och uppgifterna i verket 
"Skandinavien under Unionstiden" har miss- 
lett många och kan ha givit anledning till för- 
faktandet av fiskelagesteorin. 

Styffe nämner aven "Lunds stifts landebok". 
Landeboken, som tillkom p i  1570-talet, inne- 
håller bl a beskrivningar av kyrkans tillgängar. 
Nättraby stavas i denna Netterby (och en gång 
aven Nettirby). Skulle Notherby ha varit ve- 
dertaget, borde stavningen med o åtminstone 
ha varit antydd i landeboken. 

Den Arnamagneanska handskriften 
Styffe nämner att listan med socknarnas avgif- 
ter till Ronneby skola ar  från 1400-talet. Lis- 
tan finns i den Arnamagnzanske handskrifts- 
samling vid Kwbenhavns universitet p i  Ama- 
ger. Den ar införd på parmens insida i en sam- 
manbindning med flera äldre handskrifter. 
Har  dateras den till början av 1500-talet. Lis- 
tan ar  inte lättläst. Just genom Ni sockennam- 
net går ett veck. Dock kan man tydligt se o i 
Notherby. Församlingen ovanför i listan är  El- 
leholm, som ar  stavat Elcpholm. Skillnaden 
mellan den andra vokalen a; och den tredje o 
i Alcpholm ar  minimal. Bokstäverna a och e 
skrivs i listan med samma tecken och utan sar- 
skild a-markering. En viss osäkerhet kan rida 
med anledning av skrivstilens otydlighet. 

Konstateras kan alltsä att Notherby anförts 
med stöd endast i två har nämnda kallor. Den 
ena ar avgiftslistan från 1400- eller 1500-talet 



Taxa eccleiiarnm ad jrolai 
Rotnebyenrei annuatim. 
primo 
Rothneby jflorenum Rinenrem 
Awarkier j&. ri. 
Ramdal j flo. ri. 
Hoby j f lo .  ri. 
Arerwm ,i (f)/.% ri. 
Liiterby : (i) flo. ri. 
Frilleitadbe '(r) flo. ri. 
Twzngh i( f ) , f lorenum. 
Torröm xij rkilingos 
Lamgödhe xij rkilin 
Löirn xi j  skiljngos 

A wansm x$ skilingos 
Lykkeaa vj rkilingor 
Rodheby xij rkilin 
Förcherle xij skilin 
Hiortzberghe xij rkilin 
Ertadha xij rkilin 
Helgbrydb xij rkilin 
A y d h  xij rkilin 
Mönom xij ikilin 
Elieholm vj rkilin 
Notherby xij skilingo, 

Irra ert taxa campanirtaria rectori rcolarium pro 
iurtentamento ex parentibur n patribur antiquis an- 
nuatim est ordinata. 

Spraket förandras. För forskaren gäller det att hitta s i  cidiga belägg som möjligt för arr kunna 
härleda ett ortnamn. Skrivarna hade å andra sidan kanske ingen lokalkanncdom. Det kunde 
ocksi Iarr bli skriv- eller sravfel. I den har listan över avgifter till Ronneby skola från omkring 
1500 finns ert av beläggen för stavningen Notherby Listan finns i den Arnamagnzanika 
handskriftssamlingen. Stavningen återkommer p i  ett par 1700-talskartor och har gett upphov 
rill reorin att onnamnet Nättraby skulle ha med "not" art göra och allrsi ha uarir ett fiskeläge. 



och den andra en i efterhand konstruerad 
karta, som tryckts i slutet av 1700-talet. Skriv- 
riing med o förekommer faktiskt vid ytterli- 
gare minst ett tillfälle. År 1723 utgavs eri eng- 
elsk "spionkana", ett sjökort över "Carlscrone 
och dess omgifningar" av den engelske amira- 
len Sir John Norris. På det sjökortet finns 
Notarebye angivet. Aven den källan är sen och 
i detta sammanhang ovidkomrnande, lika 
ovidkommande som att skrivningen Niterebye 
finns på en holländsk karta från samma tid. 

Det finns betydligt äldre skrivningar än 
dessa med Notherby. De som är äldre har all- 
tid ett a eller e i första stavelsen i Nättraby, 
aldrig ett o-ljud. Det senare o kan förklaras 
som felskrivning. I det ena fallet är det osäkert 
om skrivaren inte avsåg ett ä-tecken, förvillad 
av likheten mellan o och ae. 

Fiskelagesteorin på 1900-talet 
Ännu på 1920-talet ansluter sig en historiker 
till en Notherby-tolkning och till fiskeläges- 
teorin. Det ar den kände blekingen Emil Pe- 
tersson - lärare, hembygdsskildrare och riks- 
dagsman - som ger ut en "Lasebok för Skola 
och Hem", tryckt 1922. Här  skriver Petersson 
om Nattraby: "Så blev onen ett betydande fis- 
keläge och fick därför namnet Notherby, 
längre fram Nattraby (not, nät). Den lilla vita 
kyrkan vid åstranden stammar från 1100-ta- 
let." Emil Petersson återger alltså 1922 den 
som man nu anser språkligt oacceptabla hypo- 
tesen om not, nät  Detta gör han trots att, vil- 
ket framgår av ett senare avsnitt i denna upp- 
sats, språkmannen och ortnamnsforskaren 
Elof Hellquist i boken "Studier öfver de 
svenska sjönamnen", 1903-06, konstaterar 
att bebyggelsenamnets förled ar att hänföra 
till ett ånamn "Naet. Dock skall framhållas att 
det som troligen misslett Emil Petersson ar att 
Styffe anger Notherby som huvudalternativ i 
"Skandinavien under unionstiden" (tredje 

upplagan 191 1) och att Hellquist 1918 i "De 
svenska ortnamnen på -by", i listan över vat- 
tendragsnamn med denna slutled, skriver "fda. 
(forndanska) Notherby, nu Nattraby blek." 

På 1980-talet förekom i Blekinge Läns Tid- 
ning en serie trevliga artiklar med äldre foto- 
grafier och vykort från Karlskronatrakten. 
Kommentarerna gjordes av Per Rostin. Flera 
av dessa artiklar handlade om Nattraby. En 
slagkraftig vinjett återkom flera gånger. Den 
löd: "Det gamla fiskeläget Notherby, som fått 
namn av ordet nät, men i dag heter Nättraby." 

Även i modern tid har alltså Notherbytolk- 
ningen och fiskelagesteorin vunnit spridning 
och detta ganska effektivt genom faksimilupp- 
lagan av Fagerlunds bok, genom Emil Peters- 
sons läsebok, som har använts i skolorna, och 
genom Rostins slagkraftiga vinjett. 

Det finns många som fortfarande anser att 
Nättraby en gång varit ett fiskeläge. Natur- 
ligtvis har fiske förekommit i Nattrabyån och 
i fjärden utanför mynningen. Skaaelagt fiske 
i mindre omfattning har aven bedrivits. De 
som varit ägare till öarna utanför Nattrabyåns 
mynning, bl a Ramsö och Rollsö, har tagits 
upp i mantalslängderna. Detta begränsade 
fiske kan dock inte ha givit anledning att kalla 
Nattraby för ett fiskeläge. Fiskelägena fanns 
och finns på de stora öarna i kustbandet, på 
Sturkö, Tjurkö, Aspö och Hasslö. Dar finns 
hamnarna för fiskebåtarna och det är från 
dessa fiskelägen som yrkesfiske bedrevs och 
bedrivs i Östersjön. En sådan fiskehamn har 
Nattraby aldrig varit. 

Det finns med anknytning till fiskelägesteo- 
rin aven tolkningar av namn i Nattraby. Bena- 
backen, aktuell genom sin nya bebyggelse, har 
man t o m hävdat skulle ha fått sitt namn av 
fiskben. Den som givit Benabacken dess namn 
ar Mathias Behn, i mitten av 1700-talet inne- 
havare av gästgiveriet som låg på västra 
åstranden i kyrkbyn och nedanför Benabac- 
ken. 



Nattraby - Nederby 
Under senare dansk tid använde myndigheter 
ibland samma benämning på Nattraby som på 
namnlika danska byar såsom Nederby. Det 
finns flera byar i Danmark med detta namn 
och den stavningen. Ett Nederby finns i Furs 
sogne, ett i Oddum, ett i Ellested och ett i 
Trans. I dessa fall ligger det en ursprunglig 
lägesbestämning i ortnamnet. Förmodligen 
har analogt härmed samma betydelse lagts in 
i namnet Nattraby. 

Ar 1551 utfärdade den danske kungen till- 
stånd för utlänningar att besöka Nederbyeaae 
og  Hiorthamrner. Däremot skulle hamnen i 
Silleaae laggas ned. Under samma årtionde 
framförde borgarna i Lyckå klagomål över att 
handel bedrevs över en hamn kallad Nedder- 
byaae (1553.12.31). Aven benämningen Neder- 
bye Hann (1554.09.18) och Netterby aae 
(1582.09.16) förekom. I en beskrivning av 
Nattraby kyrka från år 1665, redovisad av Fa- 
!gerlund, används formen Nedreby. 

Dessa skrivningar av Nättraby-namnet kan 
leda till antagandet att en lägesangivning ne- 
der skulle ingå i namnet Nattraby. Har  ar  det 
dock fråga om ett senare språkbruk. Äldre 
skrivningar av namnet stöder inte denna tolk- 
ning. 

Ingen av de i denna uppsats citerade ort- 
namnsforskarna eller historikerna har fram- 
fört en Nederby-tolkning. Det förekom dock 
en initierad insändare, signerad Pleichanus, i 
Blekinge Lans Tidning för något år  sedan, dar 
dylika tankar framfördes. 

Ortnamnsforskningen 
Elof Hellquist har författat flera för ort- 
namnsforskningen grundläggande arbeten. 
Aren 1903-06 gav han ut tidigare nämnda 
"Studier öfver de svenska sjönamnen" (i fort- 
sättningen kallade "Studier"), 1918 "De 
svenska ortnamnen på -by" och 1922 den 

första upplagan av "Svensk etymologisk ord- 
bok", följd av nya upplagor och tryckningar. 

Angående sjönamnet Natterhöfden skriver 
Hellquist: "I första leden ingår ett ånamn, 
nämligen namnet å den alf, som kallas Nattra- 
byin efter socknen Nättraby, genom hvilken 
den flyter, ock som hämtar sitt vatten från 
östra grenen av Nätterhöfden." Hellquist an- 
tar ett ånamn "Net, gen. "N&tar. Sjönamnet 
med forndansk/fornsvensk form 'iNetarhofPe 
eller -h0&e hör samman med ånamnet. Detta 
* N e t  är  besläktat med växtnamnet nate och 
det tyska nars 'våt'. 

Hellquist anger även att Ndttraby på forn- 
danska skrevs Notherby och hänvisar till Styf- 
fes "Skandinavien under unionstiden" (andra 
upplagan). Vokalisationen ar svårare att för- 
klara. "Då emellertid nu ä-vokalen uppträder 
icke blott i sjö-, utan afven i sockennamnet, 
hvartill kommer skrifningen med a (e) af sjö- 
namnet från 1500-talet", antar han att ett 
ånamn med a-vokal ingår i förleden. 

I "De svenska ortnamnen på -by" antar 
Hellquist ytterligare en gång, med hänvisning 
till "Studier", att ett ånamn ar  det primära i 
bebyggelsenamnets förled. Aven den forn- 
danska skrivningen Notherby namns. I "Ety- 
mologisk ordbok" antar Hellquist liksom tidi- 
gare ett ånamn "Ncet, gen. 'Netar, och be- 
traktar den forndanska skrivningen Notherby 
som "dunkel". 

I Blekingeboken 1934 redovisar fil dr Nils 
Odéen en onnamnsstudie "Vägar och städer, 
bygder och gårdar i Bleking". Han som 
många andra stannar inför namnet Nattraby. I 
samband med att han redovisar handelsvägar 
på 1500-talet, anger han skrivningen Nedder- 
byeaae. Han skriver aven att "De blekingska 
åarna ha i allmänhet fått sina gamla namn er- 
satta av nya, som bildats i anslutning till by- 
namn i ådalarna. Ronnebyin hette sålunda ur- 
sprungligen Rotn, Silletorpsån Sildoch Ndttra- 
byån Netr; detta senare betyder 'vattnet, ån' 



(besläktat med växtnamnet nate 'vattenväxt' 
och det tyska adjektivet nau 'vät') och ingår i 
namnet på den sjö, varifrån Nattrabyän kom- 
mer, Natterhövden 'huvudet av Nattrabyån"'. 

Bertil Ohlsson har samnianstallt en omfat- 
tande ortnamnsstudie i Blekingeboken 1948. 
Den heter "By- och gärdnamn i Medelsta ha- 
rad". Ohlsson ar mycket kritisk till Sjöborgs 
sätt att behandla ortnamnen. Nar det galler 
Notherby-tolkningen skriver Ohlsson: "Som vi 
s. 72 skola se, har hittills ingen tillnärmelsevis 
saker tydning av detta namn kunnat ges. En- 
dast sä mycket kan anses visst, att i förleden 
döljer sig namnet pä den ä, som kommande 
frän sjön Natterhövden pä gränsen mellan 
Bleking och Smäland utfaller i havet vid Natt- 
raby. Namnformen Notherby, som endast fin- 
nes uppvisad en gäng, ar  uppenbarligen en fel- 
form. I de handlingar, dar namnet tidigast på- 
träffas, skrives det i alla händelser Nedherby 
(1347) och Nretherby (1351)." 

Ohlsson menar (sid 72) "att nägon säker 
tydning icke kunnat givas av det ånamn Naet- 
eller Naetr-, som utgör förleden. Hellquist 
och efter honom G. Franzén (Nordisk Kultur 
V, s 161) antaga visserligen, att Nret ar en ur- 
gammal växelform till det germanska nata- 
'vät' och att namnet alltså skulle betyda ratt 
och slatt 'vattnet'. Man får gå över mänga vat- 
ten anda till Grekland för att få detta net (in- 
doeuropeiskt ned) säkert belagt (i de grekiska 
flodnamnen Néda och Nédon), och jag 
(=Ohlsson) föredrar att lämna frågan öp- 
pen." 

År 1990 utkom Göran Hallbergs "Ortnamn 
i Blekinge". Hallberg skriver att "I Nattraby 
(Nxdherby 1347, Nxtherby 1351) ingär nam- 
net pä det vattendrag, som kommer från sjön 
Natterhövden. uppe vid Smålandsgransen. Om 

detta änamn har haft formen ')Nretr ar ovisst, 
liksom namnets ursprungliga betydelse. Enligt 
en inte omöjlig hypotes skulle det mycket ål- 
derdomliga änamnet liksom i sä mänga andra 
fall helt enkelt gå tillbaka pä ett ord för 'vat- 
ten'". 

Professor Sven Benson recenserar Hall- 
bergs bok i "Sydsvenska ortnamnssällskapets 
årsskrift" (soÅ) 199 1. Om Nättraby skriver 
Benson: "Hallberg håller klokt nog frägan om 
åns ursprungliga namn öppen, men han anty- 
der liksom tidigare Bertil Ohlsson möjligheten 
av att än hetat "Nretr. Hellquist och Ejder 
(Svensk uppslagsbok) raknar dock med att 
ånamnet varit "Nret. En genitiv Nretar kan 
inga i säval bebyggelsenamnet Nattraby (1351 
Nretherby) som sjönamnet Natterhövden, men 
otänkbart ar  icke att en kompositionsform 
ntetrar- skall förutsattas." 

"Det finns ingenting som antyder att sjön 
tidigare burit ett annat namn an Natterhövden. 
Detta namn kan ha givits med betydelsen 'ån 
Nat(r)r källsjö' trots att Natterhövden strängt 
taget icke ar en källsjö till ån. 

Förleden i sjönamnet Natterhövden ar  san- 
nolikt sekundär till ånamnet, medan i fallet 
Ljusterhövden/Listerdn ånamnet ar sekundärt 
till sjönamnet." 

Aven om nägra av ortnamnsforskarna fram- 
hållit osäkerhet vid tolkningen av namnen 
Nättraby/Nättrabyån/Natterhövden, räder en 
pifallande samstämmighet om att förleden g i r  
tillbaka på antingen ett "Nret eller ett "Nretr. 
Ingen ortnamnsforskare ger nägon öppning 
for härledningen frän "Not. Inte heller har det 
tolkningsförsök, som redovisades i föregående 
avsnitt om att ursprungsordet skulle kunna ha 
med ned eller neder (lagesangivning) att göra, 
nägon anhängare bland forskarna. 



Nättraby i äldre brev 
D e  första gångerna Nattraby a r  nämnt a r  så- 
vitt man nu vet å r  1347 och 1351. De t  a r  i två 
kungliga brev som gällde donationer av gods 
till "Wexiö biskopsbord, för a t t  afhjelpa bris- 
ten på  besittning vid hafsstranden" (Sv dipl n r  
4248). Originalbreven ä r  förlorade eller som 
de t  k o n  uttrycks i danskt diplomatarium 

"tabt". Däremot  finns det  en vidimerad akt 
från 1390 i vilken bl a dessa brev ingår. Både 
i danskt och svenskt diplomatarium finns den 
vidimerade versionen införd under  respektive 
avfattningstid. Eftersom det  danska diploma- 
tariets akter från mitten av 1300-talet ä r  se- 
nare tryckta och säkrare i läsningen, används 
detta diplomatarium i de t  följande. 

I brevet från den 4 okt 1347 nämns: 
"omnia bona nostra a Petro Adrissirn et Nicolao Allt vårt gods som Vi på ett förmånligt sätt förvär- 
Thorstenssun in Nzdherby et Leuolundom in Ble- var av Peter Andersen och Niels Thorstensen i Nat- 
congia lucratiuo tytulo conquisita cum omnibus traby och Levalunda i Blekinge med alla landområ- 
eorum pertinenciis." den som tillhör detsamma. 

(Dipl Dan. 3. Raekke, 2. Bind, Nr  397) 

Den 18 juni 1351 intygade konung Magnus skopsbord inbegrep aven gårdar i Mjövik. 

a t t  han i sin tidigare donation till Vaxjö bi- He la  texten lyder: 

"Omnibus presens scriptum cernentibus Magnus 
dei gracia rex Suecie. Noruegie et Scanie. salutem 
in domino sempiternam. - Cum sicut accepimus ab 
aliquibus in dubium quandoque uertitur utrum 
bona nostra in Miowik parochia Nzthreby. a. 
Frzndero Botmarsun lucratiuo tytulo conquisita. 
ecclesie Wexionensi pro mensa tamen episcopali 
dimiserimus simul cum bonis nostris in Nxthreby 
quibus sunt contigua. nos huiusmodi dubietatis 
scrupulum declarantes. omnibus quorum interest 
uel interesse poterit presentibus intimamus nos pre- 
fata bona in Miowik simul cum dictis bonis in 
Nzthreby et sub eisdem omnino modis. et priuile- 
giis ecclesie Wexionensi predicte pro mensa sua 
episcopali sicut premittitur donasse. dimisisse ac in 
proprietatem et possessionem perpetuam assig- 
nasse. quamuis id protunc sicut dicitur in nostris lit- 
teris per negligenciam fonasse insenum non fuerit 
et expressum. - Nulli ergo hominum liceat episco- 
pum Wexionensem qui pro tempore fuerit in pos- 
sessione dictorum bonorum in Miowik impetere uel 
quomodolibet molestare. prout ulcionem regiam 
uoluerit euitare. - Datum in Carbonzs prope TzI- 
gis sabbato infra ocrauam corporis Christi. anno 
dominii m"cccol. primo. 

(Dipl Dan. 3. Rzkke, 3. Bind, Nr  451) 

Magnus av Guds nåde Sveriges, Norges och Skånes 
kung hälsar evinnerligen med Gud till alla som Iä- 
ser detta brev. Några har, efter vad Vi hört, stun- 
dom hyst tvivel om huruvida Vi hava överlamnat 
Vårt gods i Mjövik i Nättraby socken till kyrkan i 
Växjö. På ett förmånligt sätt hava Vi förvärvat 
detta av Frznde Botmarsen. Vi hava överlämnat 
godset till kyrkan i Vixjö till nytta för biskopsbor- 
det tillsammans med Vårt gods i Nättraby, som det 
gränsar till. Vi skola med detta brev klara ut det 
irriterande tvivel som råder genom att meddela alla, 
som det angår eller kommer att angå, att Vi till den 
förut nämnda kyrkan i Vaxjö och till nytta för dess 
biskopsbord, som ovan har nämnts, överlamnat, 
överlåtit och skänkt den fönitnämnda egendomen 
i Mjövik tillika med nämnda gods i Nättraby till 
besittning och evigt ägande och med exakt samma 
villkor och privilegier. På grund av vårdslöshet blev 
detta icke upptaget och uttryckt i Vårt förra brev. 
Ingen människa må hindra den som i framtiden är 
biskop i Vixjö att besitta nämnda gods i Mjövik 
eller ofreda honom på något som helst sätt, såframt 
ban önskar undgå Vårt kungliga straff. 

Givet i Näset nära Södenalje lördagen innan åt- 
tonde dagen efter Kristi lekamens dag i Herrans år 
1351. 



Namnet Nartraby ar i denna vidimation I namnet finns ett fórkortningstecken för bok- 
1390.06.1 R skrivet: staven e. Detta tecken har i det danska diplo- 

4 
matariet enligt ovan placerats mellan r och by, 
alltså Nethreby, medan det svenska inskjuter 
bokstaven mellan th och r, alltså Nretherby. 
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återges har, börjar der kungliga brevet fran den 18 juni 1 3s1 ,,agra rader in det 
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Tre åars namn 
Nattrabyåns grannåar i väst och öst ar Lister- 
byån och Silletorpsån. Dessa tre åar har en del 
gemensamt. Ånamnens förleder går tillbaka på 
förmodligen mycket gamla vattendragsnamn. 
Åarna har källsjöar med slutleden -hövden - 
Ljusterhövden, Natterhövden och Sillhövden. 
Vid åarnas mynningar och langs med åarna 
finns det bebyggelse, som ar uppkallad efter 
åarna. Gemensamt ar tyvärr aven att der råder 
osäkerhet och delade meningar om hamnens 
ursprungliga former och betydelse. 

I den följande undersökningen hänvisas till 
samma onnamnsforskare och deras skrifter 
som i den tidigare delen av uppsatsen. Ett 
omfattande kartmaterial har studerats. Detta 
beskrivs i källförteckningen, dar aven årtals- 
hänvisningarna förklaras. 

Hövdensjöarna 
Förutom de ovan nämnda tre sjöarna som slu- 
tar -hövden, finns det inte många i landet 
med denna slutled. Hellquist nämner Elhöv- 
den, Fullhövden, Mullhövden och Svarthövden 
och Hallberg några av de i Blekinge, nämligen 
Mullhövden och Svarthövden. Elhövden ligger 
söder om Ringamåla i nuv Karlshamns kom- 
mun. Redan Gedda benämner sjön EllehöJd 
siö (1684). Samma slutled för sjön har många 
kartor, Ellehbifden (1 823), Elhövden (1 848), 
Ethövden (1869) och Ellehövden (1871). På 
1900-talets kanor heter sjön som regel Ällhö- 
len, det namn som Hallberg använder för sjön 
och förklarar. Fullhövden på gränsen mellan 
Småland och Halland ar den enda av sjöarna 
som inte har beröring med Blekinge. Mellan 
Pålsmåla och Stångsmåla i Eringsboda socken 
finns Mullhövden, vars vatten efter passage 
genom diken och backar hamnar i Ronne- 
byån. Benson har närmare undersökt sjöns 
namn och plats i sjösystemet. Svarthövden lig- 
ger någon kilometer söder om Eringsboda och 

lika långt öster om Ljusterhövden. Sjön tappar 
sitt vatten i Nattrabyån. Endast på kartor från 
senare tid ar sjön nämnd. Däremot namns 
byn, som ar uppkallad efter sjön, i ett kungligt 
brev redan år 1338 som Swarthoffdarydh. 

Ordet hövd betyder 'huvud'. På topogra- 
fiska kanor från 1800-talet skrivs efterleden 
oftast -höfden. En kort period på 1920-talet 
benämns hövdensjöarna -hövdingen både på 
den ekonomiska kartan (1920) och på gene- 
ralstabskartan (1924). Ljusterhövdingen, Sill- 
hövdingen och Svarthövdingen har faktiskt 
upplevts som personbenamningar i folkfanta- 
sin. Aven om hövding språkligt kommer från 
samma grundord, har sjöarna självklart inte 
haft något med dylika hövdingar att göra. 
Mullhövden fick tidigare an de övriga en dylik 
efterled, fast i obestämd form, Mullhövding 
(1870). 

Listerbyån 
Listerbyån har likt de flesta av Blekinges åar 
många kallor. Sjön Ljusterhövden, som ligger 
sydväst om Eringsboda, ar den största av 
dessa. Listerbyån avtappar aven vatten från 
flera småsjöar innan den rinner genom Lister- 
sjön, förbi det Wachtmeisterska storgodset Jo- 
hannishus, genom Listerby och ut i Östersjön. 

På en karta gjord på 1680-talet benämns ån 
Lysterbyåå. Ibland heter ån bara Lister. Lis- 
terby ar nämnt första gången 1421 som Liis- 
terby och senare som Lysterbye (1493) och 
Lasterby (1570-talet). I jordeböckerna från 
1583-84 och under 1600-talet skrivs Listerb 
med ii, eller y i första stavelsen. På äldre 
kartor finns olika skrivningar av ortnamnet: 
Lirtraby (1680), L i s t e r b ~  och Listerbfl BW. 
Listersjön heter Listersee på en dansk kana 
från mitten av 1600-talet. Namnet skrivs se- 
nare Listern (1680), Listersiöön (1684) eller 
Lirtersjön. Ljusterhövden ar första gången be- 
nämnd Justerhofd (1684). 



I "Studier" behandlar Hellquist inte Lister- 
sjön under eget namn. Däremot ger han en 
utläggning om Ljusterhövden. Man vet, säger 
Hellquist, "att några med -höfden samman- 
satta sjönamn såsom Natterhöfden och Sill- 
höfden till första led hafva eller synas hafva ett 
ånamn". "Ljusterhöfden har enligt uppgift 
ljusa och öppna stränder samt klart vatten. Jag 
(=Hellquist) antager alltså, att sjön i fda. 
(forndansk) tid hetat 'Liustre' l. (eller) ngt dyl. 
ock att detta ar en afledning av stammen i 
ljus." 

Odéen hävdar att Lister-namnet från början 
ar norskt med hänvisning till "ett par berömda 
runstenar, vilkas runor äro en direkt utveck- 
ling av runorna i sv. Norge. Det ar därför 
mycket antagligt att dessa stenar rests av 
norska landnamsman från Lister i Norge, som 
på något satt fått jord har och sedan givit sin 
hembygds namn åt den blekingska ön. Hari- 
från har sedan en utflyttning skett till Listerby, 
dar också en runsten, tillhörande samma 
grupp, står, den s.k. Björketorpsstenen. Själva 
namnet Lister hör samman med ordet list och 
betecknar från början själva kuststrack- 
ningen." 

Ohlsson avfärdar Odéens teori om invand- 
rare från Norge vilka skulle ha givit namnet 
Lister. Namnelementet lister antar han vara 
nära besliktat med ordet list - 'kant'. Han 
kan aven tanka sig "att ett ånamn utgör förle- 
den i Listerby liksom i Ronneby och Nattraby. 
Listerbyån kallas i genuin dialekt Listerån. 
Den kommer närmast från Listersjön, vilkens 
tillflöde ar den å, som rinner ut ur Ljusterhöv- 
dingen". "Såväl Lister- som Ljuster- ar så pass 
ovanliga ortnamnselement, att man icke garna 
vill tro, att det ar en ren tillfällighet, att de 
geografiskt höra samman. Enligt Sahlgren har 
Ljusterhövdingen troligen fått sitt namn av att 
fiske med ljuster bedrivits i sjön". "Ett till 
Ljuster- bildat ånamn skulle kunna haft for- 
men Lystr, genitiv Lystrar, eller Lystra, genitiv 

Lystru. Av ett Lystraby eller Lystruby har då 
först formen Lysterby med långt y uppstått." 
Detta Lyster- bör "ha kunnat bli Lister-, så 
mycket lättare som man kan rakna med påver- 
kan från det vastblekingska Lister." 

Hallberg antar att oavsett om Ljusterhöv- 
dingens (Ljusterhövdens) "namn varit "Liustri 
eller "Ljuster p g a att Ljustelfiske bedrivits dar 
eller att vattnet förknippats med fargadjektivet 
Ljus, kan ett ånamn "Lystr eller "Lystra ha bil- 
dats till sjönamnet. BI a genom påverkan av 
det vastblekingska Lister har det ursprungli- 
gen långa F e t  utvecklats till ett kort i i sam- 
mansättningsformen Lister-.'' Att förklara Lis- 
ter med det topografibetecknande substantivet 
list finner Hallberg som mindre sannolikt. 
Detta galler lister ingående i Listerby. 

Benson håller med tidigare forskare nar de 
antagit "att ett äldre osammansatt sjönamn 
'"Liustri eller "Liuster ligger till grund för 
ånamnet, som kan ha varit "Lystra eller 
"Lystr." Knappast ligger redskapsbeteck- 
ningen Ljuster, snarare en avledning till adj 
Ljus, till grund för sjönamnet. Detta antar Ben- 
son vara primärt i förhållande till ånamnet. 
"Då ånamnet garna icke kan ha gett upphov 
till det oomljudda sjönamnet, får detta antas 
vara primärt i förhållande till ånamnet." Ljus- 
ter kan genom s k omljud bli Lyster och Lister, 
men omljud kan inte göra LystedLister till 
Ljuster. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det 
finns olika åsikter bland ortnamnsforskarna 
om grundbetydelsen av ett antaget sjönamn 
*Limtri/ '+Ljuster eller ånamn "Lystra/ "Lystr. 
Hellquist m fl anser sjönamnet vara en avled- 
ning av adjektivet Ljus. Odéen och aven Ohls- 
son hävdar att list 'kant' ligger bakom ånam- 
net. Ohlsson kan dock tanka sig att ett vatten- 
dragsnamn utgör förleden och att Ljuster ligger 
bakom sjönamnet. Vad galler sjönamnet hål- 
ler Hallberg öppet för antingen Ljuster eller 
Ljus. Ånamnet har bildats till sjönamnet. 



F r inqsboda + 

S i l l l i b u d e n  

Jiihaniiishus 

Skiss över de tre åarnas, Lirter- 
byånr, Närtrabyånr och Sille- 
iorpsins lopp från källsjöarna. 
De orr-, å- och sjönamn som 
namns i uppsatsen är inlagda i 
skissen. 



Ljuster och ljusterfiske har gamla anor. En- 
ligt Söderwall, "Ordbok öfver svenska medel- 
tidsspråket", förekommer ordet på 1400-talet. 
"Ljuster - (pl. lywrtrar) m.; ljustra (lystra) f." 
Vid ljustring använde man ljusterbloss och 
man ljustrade inte bara ål, utan aven gadda 
och lax. Språkligt har ljustring inte att göra 
med ljus. "Fsv. (fornsvenska) liuster, m. (lius- 
tra, lystra, f,) motsv. dan. o. nor. lyster, isl. 
ljóstr, avledn. till stammen i fsv. (fornsvenskt) 
lyster, hugger stöter" (Sv akademiens ordbok 
Ljuster/Ljustra). 

För att få  ökad insikt gjorde författaren en 
simtur i Ljusterhövden. Darvid kunde konsta- 
teras att sjön ar ovanligt långgrund och botten 
ovanligt dyfri. Man kan skönja den sandiga 
botten genom det klara vattnet. Det kan ha 
gett anledning till att betrakta sjön som ljusare 
an många andra sjöar i omgivningen, bl a 
Svarthövden. Rent tekniskt kan ljusterfiske ut- 
föras i sjön, men ett dylikt fiske ar inte tradi- 
tionellt i detta område. Listerbyåns utlopp ur 
Ljusterhövden ar föga imponerande. Det kan 
närmast beskrivas som ett dike, halvannan 
meter brett. Att en namngivare skulle ha haft 
klart för sig sambandet mellan sjön och ån i 
sitt nedre lopp ar  inte självklart - snarast 
mindre sannolikt. 

Författarens antagande, som aven samman- 
fattas längre fram i uppsatsen, ar  att det ar 
något i har berörda åars nedre lopp eller nå- 
got vid deras mynningar som varit grunden till 
namngivningen av åarna. Nar det galler Lis- 
terbyån, antas har ljuster, som grundord för 
ånamnet. Anledningen ar att ljusterfiske bör 
ha bedrivits i åns mynningsområde under tidig 
bebyggelsetid på samma satt som under det 
senaste århundradet. Däremot ar det mindre 
troligt att ljustring förekommit i sjöarna på 
höglandet. 

De äldsta stavningarna av Listerby har u, y, 
g eller ii i den första leden. Den långa y-voka- 
len går språkhistoriskt sett tillbaka på ett äldre 

iu. Har  kan alltså ett Liuster ha övergått till 
Lyster och senare till Lister. 

Bebyggelsenamnet ar sekundärt i förhål- 
lande till ånamnet, liksom aven förleden i Lis- 
terrjön. Flera ortnamnsforskare anser däremot 
att förleden i Ljusterhövdens äldre osamman- 
satta namn ar det primära i förhållande till 
ånamnet, d v s att det ar Ljusterhövden som 
givit namn åt ån och inte tvärtom. 

Av den fornlamningskarta som upprättades 
1979 av K-A Björkquist och Thomas Persson 
(Blekingeboken 1984) framgår det att karn- 
området för bebyggelsen utgörs av "byabyg- 
den" (kustområdet). En begränsad bebyggelse 
kan dock urskiljas i "eringsbodaområdet". 
F~rnlamningsf~nden visar alltså på en mycket 
tidig bosättning i trakten av Eringsboda. Det 
ar  i detta område som både Ljusterhövden och 
Svarthövden finns. I området finns aven flera 
andra sjönamn med adjektiviska grundord, 
t ex Stora och Lilla Blanken. Blankensjöarna 
ligger mellan de nämnda hövdensjöarna. Det 
ar  möjligt att sjöarna i Eringsbodatrakten fått 
namn under denna tidiga bebyggelsetid och 
även att en del av sjöarna då fick adjektiviska 
namn. Hellquist nämner i "Studier", andra av- 
delningen, sjönamns "bildningssatt" och har 
en lista på "sjönamn av adjektiv". Den listan 
innehåller bl a Blanken, Ljusen och Svarten 
som typexempel. Nämnda sjönamn söder om 
Eringsboda kan, som alltså aven Hellquist an- 
för  i "Studier", ha adjektiv som grundord. 
Blanken kommer enligt Hellquist av blanker/ 
blakker med betydelsen 'svartaktig', 'mörk', 
Ljusterhövden av stammen i ljus och Svarthöv- 
den "hvilken tydligen fått namn i motsättning 
till nämnda sjö (Ljusterhövden). Förra leden 
ar  under alla omständigheter adj. svart." 

Även om Ohlsson m fl hävdar motsatsen, ar  
det alltså inte omöjligt att ånamnet Listerbyån 
och sjönamnet Ljusterhövden har olika harled- 
ning. Den förra kan ha som grundord ljuster 
och den senare färgadjektivet ljus. 



Nattrabyån 
Av de tre har undersökta åarna avtappar Nät- 
trabyån det avgjort största vattensystemet. 
Även för denna å finns det ett stort antal kal- 
lor. Natterhövden har visserligen flera backar 
som ger sjön vatten, men de ar små. Därför 
kan Natterhövden sagas vara den ena av åns 
stora källsjöar. Sjöns norra del ligger i Små- 
land - i Långasjö socken, och dess södra i 
Blekinge. Detta ar den östliga grenen av Nat- 
trabyån. 

Även den västliga grenen har sina kallor i 
Småland. Sjön Kvesen vid Yxnanas tappar sitt 
vatten i Nattrabyån. Från Kvesen rinner ån 
genom skogiga trakter. Den kommer in i Ble- 
kinge öster om Skarsjöhult och Eringsboda 
och förenas med den östliga grenen norr om 
Långasjö kvarn i en ganska otillgänglig ter- 
rang. Ibland ar ån ansvälld och bildar små 
sjöar. Några av dessa heter Åsjön, Norra och 
Södra Asjön respektive Stora och Lilla Åsjön. 
Den östliga och den västliga grenen av ån kan 
tillsammans med det gemensamma flödet sö- 
der om Långasjö kvarn och ut till mynningen 
liknas vid ett "Y" med ett mycket långt 
"skaft". 

Delar av Nattrabyån har gått under andra 
namn. Skdr~öhultsån och Alnarydrån har den 
kallats vid passage genom dessa byar och Gilla 
å nar den rinner genom Björkeryd, dar en bro 
fortfarande har detta namn - Gilla bro. 

Nättraby ar  nämnt första gången i brev från 
1347 och 1351. Senare förekommer olika 
stavningar: Nederby (1554), Netterby 
(1570-talet, 1582 och 1660), Nätraby (1680). 
Ån nämns sällan separat: Nedderbyaae (1551) 
och ~ ä t t r a b ~  Åmund (1 717) ä r  dock två exem- 
pel. Sjönamnet skrivs Nettehoffda siö och Ndt- 
tahoflda siöö i en gransbeskrivning från 1554. 
På kartan kallas sjön Nätterhöfd (1684). 

I den tidigare framställningen har konstate- 
rats, att ortnamnsforskarna med större eller 
mindre säkerhet kommit fram till att förleden 

i namnet Nattraby ursprungligen ar ett vatten- 
dragsnamn ':.Naet eller "Naetr med betydelsen 
'vatten'. Om betydelsen råder enighet. Dar- 
emot ar det fråga om grundordet ar "Nuet el- 
ler ':-Naetr. Det svåra att förklara ur etymolo- 
gisk synpunkt a r  r-ljudet efter t i bebyggelse- 
namnet. Anamnet är det primära i förhållande 
till sjönamnet. 

Silletorpsån 
Silletorpsån rinner från Sillhövden i Sillhövda 
församling förbi Holmsjö, genom flera sjöar, 
bl a Norra och Södra Sillsjöarna, och därefter 
genom Rödehy. Sedan fortsätter den förbi 
Bubbetorp och Silletorp och utgör i sin senare 
del av loppet församlingsgrans mellan Natt- 
raby och Lösen. Under någon tid har ån eller 
åtminstone en del av den kallats Bubbetorpiån. 
Nara utloppet förde en bro den viktiga kust- 
vägen, Via regia, över ån. Sillebro ar kand i 
historien från Engelbrekts dagar. Krönikan 
(Rydfors, Svenska Medeltidens Rimkrönikor) 
berättar om frihetshjältens intåg i Blekinge 
1436: 

#E~igelbcePt bcog tiU BleEinge feban 
a>@ cp&te front iitot Bilbu bro. 
1DBt babe mangen 23LeEingebo 
GEpnbat till, 04 pa av(t6iib reban 
Runbe man bAra buUec 04 gny 
#v bargarfolt fvfin Xottnabp, 
B o m  upprev bron fr&ii ovan tiU neban. 

Första gången Silletorpsån a r  nämnd skrivs 
namnet Silleaa. Det a r  i en kunglig förordning 
från 1514, då undersåtarna "i wort rige Dan- 
mark" får tillåtelse att besöka hamnen i åmyn- 
ningen. Senare benämns ån Siellaa (1550) och 
Silleaae (1551). Ån har givit namn åt bebyg- 
gelsen Silletorp (Siltotp 1570-talet, Sildtorp c:a 
1650) och åt  källsjön Sillhövden. Bebyggelsen 
vid Sillhövdens södra anda har i sin tur fått 
namn efter sjön, Sillhövda, liksom senare aven 



kyrkan (kapellet) och församlingen, som bil- 
dades genom att Fridlevstads stora församling 
delades på 1840-talet. På kartor från slutet av 
1600-talet heter sjön Sillhofda Siö (1684). Se- 
nare ingår Silletorp i ånamnet, Silletorpsån. 
Benämningen Silleån förekommer dock om- 
växlande med Silletorpsån på kartor så långt 
fram i tiden som till omkring 1900. 

Bebyggelsenamnet Silletorp ingår aven i 
namnet Silltorps åmund (början av 1700-talet). 
På 1600-talet och i början av 1700-talet kalla- 
des den inre delen av nuvarande Danmarks- 
fjärden, dar Silletorpsån rinner ut, för Sille- 
torpr v ik  eller Sillviken (Silltårpa W y k  1680; 
Sillwyk 1684; Sillwijken 1717). Under samma 
tid fanns ett torp kallat Sillemåla i trakten av 
nuvarande Skönstavik. Förmodligen ar det 
samma plats som benämns Sildtorpsmaalle/Sil- 
detorpr Maale i jordeböckerna från 1620-talet 
och fram till 1651-52. I dag finns en lägenhet 
Silleboda strax öster om åmynningen. Namnet 
har anknytning till äldre bebyggelse på plat- 
sen. Aven sjöarna norr om Rödeby, Norra och 
Södra Sillsjän, har fått namn av ån. Dessa sjö- 
namn ar troligen av yngre datum. På kartor 
efter 1900 namns de ofta. Det finns ett annat 
Sillemåla (Selffuidzmalle 1583) i Sillhövda och 
aven ett Sallemåla (Sildemaale 1583) i Fridlev- 
stad. Dessa två byars namn har troligen annan 
härledning. 

Hellquist skriver att Sillhävden "betyder 
egentligen 'hufvudet eller spetsen af Silleån', 
ett numera mindre brukligt namn å den stora 
å, som mellan Borråkra ock Sill(e)torp utfaller 
i Saltsjön." Härledningen av stammen Sill- ger 
Hellquist under sjönamnet Sillen (i Söder- 
manland). Den folketymologiska tolkningen 
sill (om fisken) avfärdas. Ortnamnsforskare 
redan före Hellquist, Bergström i "Söderman- 
lands ortnamn", har fört namnet till stammen 
sil, n. 'lugnvatten mellan forsar'. I svenska dia- 
lekter finns "afven ett likbetydande silder n.; 
Jf/ v. sillra 'sakta framrinna', no. sildra 'en 

mycket liten back', sel adj. 'lugnt ock sakta 
rinnande' o.s.v." "Till stammen sil- 'vara lugn, 
tyst 0.d."' raknar Hellquist upp ytterligare ett 
antal sjöar med denna förled. I "Etymologisk 
ordbok" tar Hellquist upp ordet sel'lugnvat- 
ten i en alv', fsv. (fornsvenskt) sil, dock utan 
att sammankoppla ordet med Silletorpsån eller 
Sillhävden. 

Odéen konstaterar att "Sildabro ar alltså det 
gamla namnet på bron över Silletorpsån. Ån 
har sålunda hetat Sild, vilket säkerligen ar en 
avledning till en stam sil- med betydelsen 'vara 
tyst, lugn"'. "Silletorpsån ar  ju en obetydlig å, 
varför en betydelse 'den tysta eller lilla ån' 
passar. Ån har f. ö. givit namn åt sjön Sillhäv- 
den, som betyder 'huvudet eller spetsen av Sil- 
leån"'. 

Ohlsson kommer fram till ett neutralt silde 
'sälg' som förled i flera ortnamn på Sill- och 
säger att "det förtjänar kanske att tagas under 
övervägande, om icke också Silleåns namn ar 
bildat till det supponerade fornsvenska silde 
'sälg'". 

Hallberg framhåller att ett ånamn ingår 
som förled bl a i Silletorp och hänvisar aven 
till Sillhövden i det sammanhanget. Däremot 
tar Hallberg inte stallning till om det ar vaxt- 
beteckningen sälle eller något annat ord som 
ingår i förleden. 

Benson finner det oklart vad namnelemen- 
tet sill- betyder. "Det ar  av ordgeografiska 
skäl föga tilltalande att rakna med ett subst sil, 
sel 'lugnvatten' i Blekinge". Det ar norr- 
ländskt. Benson ar "mest böjd för att betrakta 
Silleås ursprungliga namn - hur det nu an 
har låtit - som primärt i förhållande till nam- 
net Sillhävden. Bebyggelsenamnet Sillhävda ar  
i sin tur sekundärt till sjönamnet." 

Ortnamnsforskaren John Kousgård-Sraren- 
sen har undersökt danska vattendragsnamn 
som börjar på sil. I backnamnen Silbreck, Sil- 
dam och Silen ingår substantivet rilmed enligt 
Kousgård betydelsen 'vandl~b  under vej'. 



Utsnitt ur CM Stuans kana "Cariskronas Siruarion" från 1680. Kartan i sin helher omfarrar err 
omride om en "Swänrk Mihl" runt Karlskrona. På det har utrnirret kan man se Närrrabyåns 
och Silletomsåns nedre looo. Kanan i sin helher redovisar även östra skireården fram till ~ ~ . . " 

"Toruma Vdde" i öster och "Vttlangia" i söder. - Krigsarkiver, Stockholm. 
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Nämnas kan att Sillviken numera inte an- 
vänds som namn på viken. Den ingår i Dan- 
marksjärden (DanmarksJälen 1680), d v s 
vattnet mellan Saltö/Kålö i öster och 
Ramsö/Sjuhalla i väster. Härledningen av 
detta namn Danmark skall har beröras helt 
kort. Mitt i fjarden ligger ett skär som kallas 
Danmark. Skärets namn ar ofta utsatt på äldre 
kartor aven om större öar  i omgivningen inte 
ä r  namngivna. Danmarksjärden och Danmark 
har inte påträffats på kartor från tiden före 
Karlskronas tillkomst. Skäret ä r  på de flesta 
kartor från c:a 1700 nämnt utan att fjardnam- 
net finns med. Troligen ar det skäret som givit 
fjarden dess namn. D e  två namnen Danne- 
marksjärden och Sillwiken finns med samti- 
digt på ett par kartor. 

Cronholm anger i sin "Blekings beskriv- 
ning" som orsak till namnet Danmark, "att 
danska flottan en tid legat dar; dar visas ock 
inemot landet en liten holme, kallad Lilla 
Danmark, på vilken då en dansk kung spisat 
och aven en svensk, dock båda obekanta till 
namnet." Belägg saknas dock för dessa "in- 
tressanta" uppgifter. O m  en kungamåltid inta- 
gits på skäret, som Cronholm hävdar, kan 
monarkerna inte ha haft det alltför bekvämt 
med tanke på att skäret i huvudsak består av 
en samling större stenar. 

På en del kartor finns aven Norge (Nårge 
1688; Norrige 1717) som namn på ett mindre 
skar, en sten invid Danmark. Namnparet Dan- 
mark och Norge förekommer på många håll i 
Sverige. H a r  kan en skämtsam karaktär anas i . . 
namngivningen. 

Edig  bebyggelse och namngivning 
Resultatet av de marinarkeologiska undersök- 
ningar, som forskare anknutna till Blekinge 
läns museum genomförde i slutet av 1960- och 
början av 1970-talet, ger en klarare bild av 
östra Blekinges äldsta bebyggelsehistoria. Un- 
dersökningarna, som leddes av Ingemar Atter- 

man, gällde två vikingatida hamnområden, ett 
i Hallarumsviken och ett kring Hjortahammar. 
BI a i Blekingeboken 1974 och 1983 finns det 
artiklar om undersökningarna och om de  två 
centralorterna och deras bevakningssystem. 
Hamnarna var militärt skyddade. Både Halla- 
rum och Hjortahammar hade för anfallande 
fiender hindrande öar  framför sig. Det fanns 
flera infartsleder genom trånga sund till ham- 
narna. Ett vårdkasesystem, med "bötesx-plat- 
ser dar man tände varningseldar, byggdes ut. 

I Svenska turistföreningens årsbok 1971 
anger Ingemar Atterman 900-1000 som tro- 
liga århundraden d å  de pålsparrar, som på- 
träffats i inloppen till Hallarums hamn, anla- 
des. Detta under vikingatiden utbyggda för- 
svarssystemet förutsätter förekomsten av en 
fast bebyggelse vid den tiden. Anläggningarna 
låg i omedelbar närhet av marker som kunde 
utnyttjas för åkerbruk, d v s delar av byabyg- 
den. Skogsbygden däremot var vid denna tid 
inte bebodd och inte heller utnyttjad i någon 
högre grad annat an för jakt. Den beskrivna 
bebyggelsen låg alltså inte i eller vid mynning- 
arna till de tre här berörda åarna. 

Forskarna antar att det även funnits en 
tredje centralort mellan dessa två, en som låg 
någonstans söder om Augerum/Lösen. Vid 
tillkomsten av Karlskrona kan mycket av ar- 
keologiskt varde ha  förstörts. Möjligt a r  att 
även Vämö (WämOön 1680) eller Verkö 
(Värcköön 1680) utgjort en ur försvarssyn- 
punkt skyddande ö med fast bebyggelse på 
angränsande fasta landet. En av Verkös nord- 
gående vikar har kallats Snäckevik - en vik 
uppkallad efter namnet på en under vikingati- 
den vanlig farkosttyp snäckan. 

Den har beskrivna vikingatida bebyggelsen 
a r  ingalunda den första fasta i denna del av 
Blekinge. Spår av betydligt äldre har påtraf- 
fats. Troligen har det funnits fast bosättning 
och odling redan vid vår tideräknings början. 
Intressant i namngivningssammanhang är dar- 



Innan Petter Gedda började ritt stora arbete "General Hydrographisk Chartbook öfwer Orrersibn och 

Kartegatt" ritade han en lantmäterikarra över Blekinge. Den kallas "Special Geographisk Charta öfwer 
BLEKINGEN med alla dess Härad och Sochne skilnader Revirer, Blckar, Siögar, Srrand och skär, så 
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och Silletorpsåns lapp fran källsjöarna vid Srnålandsgränren. - Krigrarkiver, Stockholm. 



emot dels att den äldsta bebyggelsen låg vid 
kusten och aven att den ej, som man kanske 
kunde vänta sig, var koncentrerad till åmyn- 
ningarna i denna del av Blekinge. 

Hallarums slutled -rum och Hjortahammars 
-hummar ar  tidsmässigt ej klart bestämbara. 
De  förekommer ibland i sammansättningar av 
mycket hög ålder och torde vara äldre an by- 
namnen. Det finns flera utredningar om ort- 
namn på -by By-namnen har en läng produk- 
tionsperiod (den tid under vilken orter får 
slutled p i  -by). Hellquist m f l  anser att de 
äldsta by-namnen ar frän 600-700-talet och 
att de hade en högperiod under vikingatiden. 
Han konstaterar ocksi att förlederna i regel 
syftar på terräng- och naturförhållanden. 
Hallberg bland andra framhåller att by-nam- 
nen har terrangbetecknande förleder och att 
majoriteten av dem tillkom under vikingatid, 
c:a 800-1050. Aven detta ger anledning att 
antaga att bebyggelsen kring Hallarum och 
Hjortahammar ar äldre an den som tillkom 
vid ämynningarna, d v s vid Listerbyän, Nat- 
trabyån och Silletorpsån. 

Aven om bebyggelse i nämnvärd grad inte 
fanns vid dessa åars nedre lopp eller i ådalarna 
under äldre bosattningstid, bör åarna ha fått 
namn under den tiden. Åarna bör enligt för- 
fattaren ha blivit uppkallade efter något som 
var karakteristiskt för mynningsområdet eller 
respektive ås nedre lopp. Så har skett nar det 
galler andra åar. Ronnebyån, Rotn 'den ry- 
tande', anses exempelvis ha fått sitt namn av 
ljudet från de mäktiga forsarna i åns nedre 

]OPP. 
Listerbyåns grundord har behandlats i det 

föregående. Det bör enligt författaren ha haft 
anknytning till ljuster, givet p g a att ljustring 
förekom i det kustomräde dar ån faller ut. I 
äldsta tid kan, som ortnamnsforskarna kom- 
mit fram till, åns namn ha varit "Lystra eller 
'*Lystr. 

Ndttrabyåns förmodade äldsta namn, 'Waet 
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eller +Naetr, betyder 'vatten'. Vad som föran- 
lett denna benämning vet vi icke. Det finns 
många vattendrag i Europa som bar namn 
med härledning frän ord som betyder vatten. 
Framhållas kan, att Nattrahyån är den av de 
har behandlade äarna, som ar den avgjort vat- 
tenrikaste. Den avtappar det största sjösyste- 
met. Aven om landhöjningen under det se- 
naste årtusendet endast varit nägra decimeter, 
kan den tidigare högre havsytan ha medfört 
att de Lagt liggande ängarna i ans mynnings- 
område varit vattensjuka. Aven det kan ha va- 
rit en anledning till att ån fick sitt namn. Frå- 
gan miste dock lämnas öppen. 

Att framlägga ett förslag till ursprungligt 
namn för Silletorpsån är  vanskligt. Hittills har 
det varit så att förslag, som lagts fram av en 
forskare, förkastats av nästa. Förståndigt hade 
kanske varit att bara konstatera att de nu 
verksamma ortnamnsforskarna lämnar aven 
denna namnfråga öppen. Författaren kan 
dock inte läta bli att i likhet med äldre ort- 
namnsforskare framföra tanken om grundor- 
dets anknytning till stammen sil, 'vara tyst, 
lugn' (se Hellquist). Aven om det i huvudsak 
ar vattendragsnamn i Norrland och i Norge 
som pävisats ha detta namnelement, förekom- 
mer ordstammen sil- med betydelsen 'tyst, 
lugn' i mänga indoeuropeiska språk, silentium 
lat., silere it., silent, eng. Har  antages ett forn- 
danskt grundord "Silda (ev 'Silla) 'den lugna' 
som ursprungligt namn på Silletorpsän. An har 
haft mindre forsar, som senare dämts till 
kvarndammar. Om ån i namngivningstid upp- 
levdes som "lugn" ar  osäkert. Den flyter dock 
ut i en lugn vik, den som tidigare kallats Sill- 
viken. Ånamnet torde dock vara det primära. 

En annan tankbar betydelse av förleden sil 
ar  den, som Kousgård-Sorensen ger tidigare 
nämnda danska backnamn - 'vattendrag un- 
der vag'. Silda bro, omtalad sedan Engelbrekts 
tid, ledde ju den betydelsefulla kustvägen över 
ån, som alltså ar  ett vattendrag som rinner 



under en väg - en dock ganska vanlig förete- 
else vad galler åar. 

Åarna bör alltså under tidig bebyggelsetid 
ha fått sina har antagna namn, "Lystr, 'Waet  
eller "Naetr och "Silda före tillkomsten av be- 
byggelsen på åstranderna. Långt senare, troli- 
gen under vikingatid, har bebyggelsen langs 
med åarna och källsjöarna fått sina namn. 
Undantag ar Ljusterhävden som, liksom flera 
sjöar i Eringsbodatrakten, bör ha blivit namn- 
given under den äldre och isolerade bebyggel- 
seperiod som fanns just i denna trakt någon 
gång före vikingatiden. 

Under sen vik ingat id  
Under sen vikingatid bör aven mynningsom- 
rådena till "Lystr och "Naet/"Naetr ha utnytt- 
jas som boplatser i ökad omfattning. Naet- 
herby och Liirterby - här används de äldsta 
påträffade stavningarna - fick sina namn ef- 
ter respektive å. Åstranderna vid "Nuet/ 
"Naetr kunde användas för uppläggning av 
båtar. I åkröken söder om Naetherby fanns 
Snaekkeshagen med samma härledning som 
Verkös vik. Det finns fler platser i Blekinge 
med den förleden. Hagen söder om Nattraby 
bar sitt namn anda in på 1700-talet. Bebyggel- 
sen bör ha etablerats i förkristen tid, d v s in- 
nan biskop Egino från Dalby missionerade i 
Blekinge på 1060-talet. 

Samtidigt eller senare anlades boplatser 
också langs med "Silda. 'Sildwthorp kom till, 

liksom långt senare aven en bebyggelse Sille- 
måla (Sildtorpsmaale) vid Silleviken. 

Medeltiden 
Ett resultat av bl a Eginos verksamhet blev den 
c:a hundra år senare i Naetherhy resta sten- 
kyrkan, som kanske var föregången av en tra- 
kyrka. 

Senare under medeltiden sker bosättning 
högre upp i dalbygden och aven i skogsbyg- 
den. Den nya bebyggelsen får namn som slu- 
tar på -torp, -ryd och i ett sista expansions- 
skede under medeltiden -måla. Under denna 
tid kunde man aven följa vattendragen. Ny- 
byggarna träffade på sjöar, som awattnas av 
åarna. Källsjöarna fick namn efter åarna. Nar 
slutleden -hävden lades till ar ovisst. Svarböv- 
daryd ar nämnt 1338 och ger en grans, före 
vilken slutleden måste ha kommit till. 

Någon gång under denna tid förtydligades 
ånamnen genom tillägg av suffixet -å. Dar- 
igenom blev åarnas namn Lysteyån/Licterån, 
Nätterån och Silleån. Dessa benämningar på- 
träffas ända fram i modern tid. Dock växte 
Nattraby och Listerby så att de intog en sådan 
stallning, att åarnas namn "underordnades" 
byarnas. Byn blir det framträdande i ånamnet. 
*Lystr blir via Lyrterån/Lirterån Listerbyån och 
"Naetr via Nätterån Nattrabyån. Analogt har- 
med kallas "Silda först Silleån och i sen tid 
Silletorpån. 



Kallor och litteratur 
Docent Göran Hallberg, Dialekt- och ortnamnsar- 
kivet i Lunb, och Blekingebokens redaktör, lands- 
antikvarie Ake Werdenfels, Sölvesborg, har ställt 
sin sakkunskap till förfogande och även utfört ett 
omfattande granskningsarbete. 

Professor Sven Benson, Göteborg, docent Bir- 
gitta Fritz, Riksarkivet i Stockholm, bibliotekarie 
Ylva Lindström, Marinmuseum i Karlskrona och 
l :e antikvarie Thomas Persson, Blekinge lans mu- 
seum, har också välvilligt givit del av sitt kunnande. 
Författaren framför ett hjärtligt tack för denna 
hjälp. 
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cesser og andra kongelige brev. 

Även jordeböckerna har använts av samma anled- 
ning. 

Om kartor 
Fortifikationsofficeren Carl Magnus Stuart (c:a 
1650-1705). friherre och tillhörande en ureammal , . 
skotsk släkt, kartlade Blekinges skargård i samband 
med Karlskronas anläggning. Under överinseende 
av Erik Dahlberg och amiralgeneralen Hans Wachr- 
meister ledde han befästningsarbetena 1680-85, 
varvid bl a skansarna Kungsholmen och Drottning- 
skar uppfördes. Stuart har ritat den första kartan 
över Trossön och en benämnd "Carlskronas Situa- 
tion" med skärgården och kustområdet kring 
Karlskrona. Den är från 1679-80. Hänvisning till 
den senare kartan anges i uppsatsen med (1680). 
Originalet finns i Krigsarkivet, Stockholm. 

År 1679 utnämndes Werner von Rosenfeldt 
(1639-1710) till inspektör över lotsväsendet samt 
över flottans styrmän. Rosenfeldt, senare viceamiral 
och holmamiral, hann utföra åtskilliga obsematio- 
ner som förberedelse till en sjökarta över Östersjön. 
Hans efterträdare som inspektör, lantmätare Petter 
Gedda (1661-1697) gjorde år 1684 en "Special 
Geographisk Charta öfwer BLEKINGEN med alla 
dess Härad och Sochne ..." Den finns i Krigsarki- 
vets samling "Topografiska kartor". Ytterligare en 
karta, som är mycket lik den från 1684, finns i sam- 
lingen. Den kan vara en förlaga. I uppsatsen hänvi- 
sas~till Geddas kana  med (1684). 

Ar 1687 fick Gedda enligt kungligt beslut uppgif- 
ten att författa "ackurate och utförlige" sjökort 
över alla kuster, hamnar och inlopp i Sverige. En 
expedition för sjömätningen inrat t~des på Naviga- 
tionskontoret i Karlskrona. Mätningarna gjordes i 
slutet av 1680- och början av 1690-talet. En handri- 
rad atlas med 34 kartor blev färdig 1693. Den är 
bevarad och nu deponerad i Marinmuseum, Karls- 
krona. Två år senare trycktes Petter Geddas "Ge- 
neral Hydrographisk Chartbook öfwer Ostersiön 
och Kattegatt". 

Efterträdare till Gedda som styrmanskaptener 
och lotsdirektörer var Nils Ström, adlad Ström- 

crona, och Mårten Cullenberg. Dessa har ritat eller 
låtit rita och renovera ett antal kartor under 
1700-talet. De över Blekinge benämns "Special- 
Hydrographisk Charta öfwer BLEKINGS - 
SJÖÖCOUST". 

En dansk handritad karta har studerats. Den är 
från c:a 1650. Originalet finns i Kongl Biblioteket 
i Kabenhavn. Karl Gripenhielms "General Charta 
Öfwer Blekingen" 1683-94 ar en handritad karta 
som nu ar kopierad och tryckt. 
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En köpmansgård i 
Karls krona 
Bergqvistska gården och 
handelshuset 

Paul Langemark 

Bergqvistska köpmansgården vid Borgmasta- 
regatan 19 i Karlskrona ar en av stadens bast 
bevarade gårdar från äldre tid. Gatuhuset från 
år 1791 och gårdsinteriören med gamla maga- 
sinsbyggnader, bodar och stall m m från 
1800-talet är bevarade i ursprungligt skick. 
Nyligen har byggnaderna genomgått omfat- 
tande renovering och underhåll. 

Gården har sitt namn efter köpmannen och 
bankdirektören J A Bergqvist, som ägde den 
åren 1859-1888. Tidigare kallades den Gyl- 
lensköldska gården efter grosshandlaren S G 
Gyllensköld. Men rätteligen borde den nu 
kallas Edeska gården, eftersom den varit i den 
familjens ägo allra längst. Nuvarande ägare är 
fröken Margareta Ede. Hennes familj har in- 
nehaft köpmansgården sedan 1893. 

Fastigheten, tidigare nr 2 i 1:a kvarteret 
Wachtmeister, har nu nr 34. På tidigare stads- 
kartor, grundade på fortifikationskaptenen 
Gustaf Otto Lindeblads plankarta över Karls- 
krona stad 1718, har fastigheten i stort sett 
samma utformning och tomtgränser som idag. 
Åren 1809- 1864 ägde emellertid innehavarna 
också en del av granntomten nr 12. J A Berg- 
qvist sålde dock huvudparten av denna tomt- 
del, varefter resten tillfördes tomt nr 2. Fastig- 
heten har ett mycket centralt läge just dar 
Ronnebygatan mynnar ut i Borgmastaregatan. 
På granntomten nr 1 i samma kvarter ligger 
Wachtmeisterska palatset, som vanligen kallas 
Grevagården. 

Gård och ägare 1690-1 790 
Som köpmansgård har tomt nr 2 anor från ti- 
den omkring stadens grundläggning och i 
äldre handlingar omtalas, att här fanns "Salig 
Wolters stora wånhus". Den förste kände aga- 
ren var nämligen köpmannen Wolter Hind- 
richsson eller Henriksson, född 1666 och död 
1698, son till tullkontrollören i Ronneby, 
Henrik Woltersson och Constantia von Scho- 
ting. Wolter var gift med köpmansdottern 
Maria Ziel och de hade sonen Fredrik, som 
också blev köpman i Karlskrona. Då Maria 
gifte om sig med köpmannen Lave Gran- 
schoug antog Fredrik styvfaderns namn. Wol- 
ter Hindrichsson hade inflyttat från Ronneby 
och beviljats burskap i Karlskrona 1691. Efter 
hans tidiga död övertogs fastigheten av bro- 
dern Johan Hindrichsson, född 1670 och död 
1740. Denne hade erhållit burskap i staden 
1694. Wolter och Johan hade två systrar bo- 
satta i Karlskrona. Det var Rebecka, gift med 
köpmannen Sven Planck och Hellevig, gift 
med apotekaren J E Ferber. Bland ambets- 
männen i den nya staden fanns medlemmar av 
bröderna Hindrichssons mödernesläkt von 
Schoting, och flera av stadens borgare till- 
hörde denna släktkrets, 

Bergqvistska gårdens första ägare tillhörde 
således familjer, som på olika satt medverkade 
till staden Karlskronas uppbyggnad och ut- 
veckling under decennierna närmast efter 
stadsbildningen. 

Johan Hindrichssons efterträdare som 
ägare till fastigheten var rådmannen Erik No- 
reen (själv skrev han Erich Noreen), född 
1692 och död 1760. Han tillhörde en prast- 
och ambetsmannasläkt med anknytning till 
Nors socken i Värmland. Men fadern var 
slottsbokhållare och mantalskommissarie i 
Örebro och stamfadern var tornbyggare och 
bonde i Dragaryds by i nuvarande Ljungby 
kommun i Småland på 1500-talet. 



Erik Noreen var inte köpman som fastighe- 
tens tidigare ägare. Han hade, trots att han 
saknade akademisk utbildning, avancerat från 
kontorsskrivare och bruksbokhållare till rege- 
mentskommissarie och auditör vid Bergsrege- 
mentet till fot och därefter blivit justitieråd- 
man i Karlskrona 1736. Han var en tid vice 
justitieborgmästare samt amtsherre för stadens 
skomakare. Men han ansågs inte behörig att 
inneha ämbetet som ordinare borgmästare i 
staden eftersom han inte var lärd och lagfaren. 

Enligt 1754 års taxeringslängd över fönster- 
luftsavgifter och hushyror i Karlskrona beta- 
lade Erik Noreen som ägare till fastigheten nr 
2 i l :a kvarteret avgift för nio fönsterluft, me- 
dan greven i det angränsande Wachtmeis- 
terska palatset betalade för fyrtioåtta fönster- 
luft. I huset med de nio fönsterluften uppfost- 
rades en stor syskonskara. Erik Noreen hade 
fjorton barn. Endast sju av dem uppnådde 
mogen ålder. Av dessa blev en son jurist och 
borgmästare i Vimmerby medan två döttrar 
blev gifta med köpmän och tillika rådmän i 
Karlskrona, två gifta med köpman i Ronneby 
och en med överdirektören för landets dock- 
byggnader, Daniel af Thunberg. Yngsta dot- 
tern var gift med en av Thunbergs underly- 
dande. 

Efter Erik Noreens död följde som ägare 
till hans fastighet två sjöofficerare. Den förste 
av dessa var konteramiralen Hans Daniel 
Wessman, född ca 1706 och död 1772. Han 
erhöll lagfart å fastigheten 1762. Wessman ut- 
nämndes 1769 till schoutbynacht, en militär 
titel, använd i Sverige före 1771. Han var den 
siste som erhöll sådan utnämning. Han efter- 
träddes som fastighetsägare av dottern Maria 
Magdalenas make, överstelöjtnanten, seder- 
mera konteramiralen Hans Fahlstedt eller Fall- 
stedt, som han själv skrev sig, född 1724 och 
död 1800. Denne var också en framstående 
officer. Han deltog bl a i slaget vid Hogland 
1788 och utnämndes samma år till överste på 

grund av tapperhet. År 1790 erhöll han utmär- 
kelsen "hedersvärja i guld" och 1793 blev han 
konteramiral. Vid den stora stadsbranden i 
Karlskrona 1790 var han fortfarande ägare till 
fastigheten nr 2 i l :a kvarteret, vars byggnader 
då blev lågornas rov, medan grannfastigheten 
nr 1, Wachtmeisterska palatset, undgick förö- 
delse. 

Efter branden sålde Hans Fallstedt sin fas- 
tighet till grannen, greve Fredrik Georg Hans 
Carl Wachtmeister. Denne, som var född 1720 
och dog 1792, var major vid kavalleriet och 
gift med Hilla Birgitta Trolle. Medlemmar av 
deras ätt har i flera generationer varit lands- 
hövdingar i Blekinge och ägare till Grevagår- 
den i Karlskrona och är fortfarande fideikom- 
missarier på Johannishus och Trolle-Ljungby. 

Gård, ägare och handel efter 1790 
Omedelbart efter stadsbranden bebyggdes den 
avbrända tomten nr 2, och året efter stod det 
nuvarande gatuhuset färdigt. Det hade redan 
från början planerats som köpmanshus. Enligt 
de äldsta beskrivningarna innehöll det stora 
gustavianska tegelhusets bottenvåning en han- 
delsbod samt två förstugor, tre inredda rum, 
kök och välvd källare. Däröver fanns en myc- 
ket vacker och rymlig bostadsvåning med för- 
stuga, sal och fem kammare, varav en vid mit- 
ten av 1800-talet ändrades om till kök med 
murad spis, stor spiskupa och bakugn. Samti- 
digt inreddes en del av vindsvåningen. De 
båda bostadsvåningarna är  fortfarande i stort 
sett oförändrade med väl bevarade inrednings- 
detaljer som helfranska dörrar och döbat- 
tanger från 1800-talets förra hälft, taklister, 
mittelbandslister och kakelugnar, därav en 
empir- och en kolonnkakelugn. 

Huset, som ursprungligen hade tegeltak, 
har brunmålat plåttak och putsade gula ytter- 
väggar med vita lister och foder. 

År 1897 byggdes trapphuset mot gården 
och samma år  utökades affärslokalerna med 



Den här akvarellen fr6n t idig 1800-tal i r  forrnodligen den ildrra k i n d i  bilden av den 
Bergvistska gården. Konstnären är okänd, kanrke r a r  der nigon au familjen Turnsrrom. På 
den avbrända tomten i förgrunden ser man resterna au handlanden Carlbergs hus. Det 
förstördes som så många andra vid den stora branden i juni 1790. Grunden är täckr med etc 
brädtak och användes kanske som magasin. I bakgrunden ligger Grevagården. Den undgick 
förödelsen, däremot inre grannfastigheten t v. Där reser sig istället der återuppförda 
boningshuset på den senare Bergquisrska byggr 1791. - Blekinge läns museum. 

en envåningsbyggnad vid husets ena gavel. En 
liknande envåningsbyggnad finns vid husets 
andra gavel. Hela bottenvåningen med till- 
byggnader används som affarslokaler. De  ar 
uthyrda till fyra företag nu. Gårdens maga- 
sinsbyggnader disponeras av bl a Blekinge lans 
museum. Bergqvistska handelshuset var kvar i 
sina ursprungliga lokaler i fastigheten till 1965 
och bland övriga hyresgäster kan namnas ur- 
makaremastare A F Johanssons välkända före- 
tag samt Skocentralen och Foto-Magasinet. 
De  har alla efterträtts av andra hyresgäster, 

Den stora stenlagda gårdsplanen innanför 
gatuhuset kringbyggdes efterhand med erfor- 
derliga ekonomibyggnader. En år  1867 ned- 
brunnen gårdsbyggnad ersattes av det nuva- 
rande magasinet i två våningar, en vindsvåning 
med vindspel för vinschning av sackar och 
andra tyngre förpackningar samt en kallare 
för förvaring av viner och sprit. I magasinet 
fanns avdelningar för utsade, fodervaror, göd- 
ningsämnen, salt, specerier och härligt dof- 
tande kryddförråd, textilmagasin för filtar, 
tacken, ull och garn samt utrymmen för pap- 



Som köpmansgård fungeradr Brrgquistska girden iiida in p i  1940-raler. Dir kom bönderna 
med sinn produkter, stillde in hasrarna och sov kanske Uver i Bondkammaren. P i  hemvägen 
hade de med sig varor från det Bergqvistska handelshurer: utsäde, foder eller gödningsämnen, 
kanske specerier, vin eller sprit. Inne i affären kunde också karlskronaborna göra sina inköp. 
Under 40-talets krigsar var det många som köpte sin ved hos "Handelsbolaget Johansson & 
Bergqvisr EftrY. - Blekinge läns museum. 

per, påsar, korgar, seldon o dyl. Övriga trä- 
byggnader innehöll bodar för oljor, tjära, 
färgtunnor, silltunnor och grovt salt, vagnbod 
för  åkvagnar och slädar, vedbod, lådmagasin 
och vagnslider med plats för packvagnar, 
längre fram även för lastbilar. Alla dessa bygg- 
nader ar rödfärgade med gråmålade eller tjä- 
rade luckor och dörrar. En gulputsad envå- 
nings tegelbyggnad med sadeltak och takku- 
por inrymde den s k bondkammaren - ett 
övernattningsrum för tillresande kunder, 
brygghus, stall, höslinder, avträden m m. 

Gårdsbyggnaderna är uppförda före 1872, 
medan ett par mindre tillbyggnader ar  gjorda 
något senare. 

Omkring 1800 tillkom trädgårdsterrassen 
med stentrappa och staket liksom det tidsty- 
piska lusthuset, grågrönmålat och inrett med 
hörnskåp och halvmnda, fällbara fönsterbord. 
Det  har kvadratisk plan och s k tälttak med en 
kula i toppen samt fönstersnickerier och be- 
slag av gustaviansk typ. 

Gårdsplanen försågs tidigt med anord- 
ningar för uppställning av hästskjutsar, De  



smidda järnringarna, vid vilka hästarna bands, 
sitter fortfarande kvar i gårdshusens travag- 
gar. 

Vem som först drev handel i det nya huset 
ar inte känt. Kanske var det handelsbokhålla- 
ren Chr Schultz, som efter att ha erhållit lag- 
fan  p i  fastigheten nr 6 i 2:dra kvarteret Dahl- 
berg, dar han bodde med sin familj, etablerade 
sig som köpman p i  tomt nr 2 i 1 :a kvarteret 
Wachtmeister. Han blev ju senare ägare till 
köpmansgården. Bostadsdelen var under 
första tiden uthyrd till ståndspersoner. Enligt 
mantalslängderna för 1804 och 1805 var an- 
kegrevinnan Hilla Birgitta Wachtmeister d i  
husets ägare. Som hyresgäster antecknades 
lotschefen, överstelöjtnant Fr Sjöbohm med 
hustru och wä barn samt fröknarna Ulrika 
Psilanderskjöld och Anna Sophia Mutzell. 

Efter ankegrevinnan Wachtmeisters död 
1808 blev köpmannen Chrirtoffer Schultz, även 
kallad Christian Schultz, född 1767 och död 
1830, ny ägare till köpmansgården. Han er- 

höll lagfart pä köpet 1809. Tillsammans med 
familjen var han skriven i tyska församlingen 
i Karlskrona, flyttade 1822 till Ronneby, där 
han ägde gården Risanas nr 25, och var ären 
1829-1830 verksam på Gotska Sandön som 
dykerikommissare samt arbetsledare vid ett 
skogsawerkningsföretag, ägt av karlskrona- 
köpmannen Zakarias Danielsson, Johan The- 
lander och Peter A Thörn. Schultz dog p i  
Sandön i mars 1830, men i en husförhörslängd 
finns vid ett uppslag med äldre uppgifter om 
Chr Schultz och hans familj en i efterhand 
gjord anteckning: "Död 1829 pä Gottska San- 
dön ... drunknad". Kanske kan man mellan 
raderna utläsa något av en familjetragedi. 

Efter kon  tid som ägare sålde Chr Schultz 
köpmansgärden 1809 till grosshandlaren 
Svante Gottrcha[k Gyllensköld, född 1784 och 
död 1854. Schultz var vid denna tid gift med 
Rebecka Humble, vars brorsdotter Dorothea 
Ulrika Humble var gift med Svante Gyllen- 
sköld. Ulrika var dotter till köpmannen och 

Den här bilden togs 1970. 
Gårdsplaneti låg då redan några 
år tyst och öde men byggna- 
derna finns kvar oförändrade än 
idag och gör fastigheten till rta- 
dens bäst bevarade köpmans- 
gård. I den gulputsade byggna- 
den r v låg Bondkammaren, där 
bönderna kunde f i  sova över. 
Här fanns också srallet med ritt 
höslinder, ett brygghus, som se- 
nare användes när man lurade 
fisk, samt ett avträde. Magasinet 
t h uppfördes efter en brand 
1867. Där förvarade man bl a 
specerier. Längst upp låg säder- 
magasinet och i källaren låste 
man in vin och sprit. Byggnaden 
längst bort t h inrymde bl a ved- 
bod, oljebod, vagnsbod och sill- 
bod. - Foto: Eric Olrson/Ble- 
kinge läns museum. 



Grevagården och den Bergqvirtrka gården f rån  Borgmästarefjärden någon gång under 
1870-talet. Ungefar samma blickfång måste ha mött Svante Gorrrchalk Gyllensköld många 
gånger. Han ägde Bergqvirrska gården åren 1809-41 men var också redare. De rvå stora 
trähusen i barockstil mitt på bilden, uppförda omkring år 1700, ägdes en rid av kornmerseråder 
Johan Jönsson. - Blekinge läns museum. 

kommerserådet C J Humble och Brita Sofia 
Lind, som ägde Skärva herrgård, där bröllopet 
ägt rum 1809. 

Svante Gyllensköld tillhörde adliga ätten nr 
1661 Carlheim-Gyllensköld och var son till 
majoren Carl Henrik Carlheim-Gyllensköld. 
Vid dopet antecknades bland de förnäma 
faddrarna kommerserådet Johan Jönsson i 
Karlskrona. Man kan väl förutsätta, att den- 
nes välsignelser följde barnet, som skulle bli en 
skicklig affarsman och driva en omfattande 
kommers i staden. Förutom köpmansgården 
ägde Svante Gyllensköld packhus vid en av 
stadens kajer samt tre fartyg, som fraktade 
varor på Östersjön. Det var galeaserna Nep- 
tun och Unga Neptun samt slupen Friheten. 

Men han hade få anställda i företaget. Enligt 
mantalslängden för 1810 var det tre manliga 
tjänare, och enligt J Bromés förteckning i 
Karlskrona stads historia var der två, en be- 
tjänt och en bodgosse. Även om han anlitade 
tillfällig arbetskraft för lossning och annan ar- 
betsanhopning, måste han själv ha varit flitigt 
verksam i affärsrörelsen, och tydligen skötte 
han försäljning och kundkontakter inom såväl 
detalj- som grossisthandeln. På samma sätt 
har handelshusets innehavare ända in i vår tid 
deltagit i det praktiska arbetet inom de olika 
verksamheterna - speceriaffären, diversehan- 
deln och partiaffären. 

Som fastighetsägare och affärsinnehavare 
efterträddes Svante Gyllensköld 1841 av köp- 



mannen Johan (Juno) Leopold Lindvall, född 
1808 och död 1891. Denne efterträddes i sin 
tur 1851 av brodern Carl Edvard Lindvall, 
född 1809 och död 1888. Carl Edvard inne- 
hade fastigheten och affären till 1859. De 
båda bröderna var söner till köpmannen Jo- 
hannes Lindvall och Johanna Maria Lind, dot- 
ter till köpmannen Göran Lind och syster till 
Svante Gyllenskölds svärmor. Genom famil- 
jerna Humble och Lind var således köpman- 
nen Schultz, Gyllensköld och Lindvall slakt 
med varandra. Bröderna Lindvall tillhörde 
den i Karlskrona kända Lindvall-slakten, som 
var val representerad bland stadens borger- 
skap. Båda flyttade från Karlskrona till Natt- 
raby. Carl Edvard ägde där Havgården, som 
1890 övertogs av hans son, riksdagsmannen 
och direktören Axel Lindvall. Johan ägde en 
gård i Skillinge, dar han lat uppföra en ny 
mangårdsbyggnad. Den gården ägdes på 
1920-talet av lantbrukaren August Nilsson. 
Hos  denne tillbringade mina syskon och jag 
härliga somrar, nar min far hyrde sommarnöje 
dar för sin familj, som då fick disponera en del 
av den stora, gulmålade herrgårdsbyggnaden 
från Lindvallska tiden. 

Under sina sista år i Nättraby var Johan 
Lindvall hyresgäst på Havgården. Han kalla- 
des f d handlande och f d lantbrukare, nar han 
återflyttade till staden 1887. Carl Edvard åter- 
flyttade 1882 och kallades då grosshandlare. 

J A Bergqvist och hans efterträdare 
År 1859 övertogs köpmansgården och affärs- 
rörelsen av köpmannen och bankdirektören 
Johan AFed Bergqvirt, född 1830 och död 
1888. Hans far var mjölnarmastaren Nils 
Bergqvist och hans morfar mjölnarmastaren 
Magnus Borlander, båda verksamma i Karls- 
krona. De hade kvarnar på Möllebacken. J A 
Bergqvist var gift med en dotter till köpman- 
nen på andra sidan gatan, "Högadle Herr Pa- 
tron J G Hallén", som det står i gamla brev, 

adresserade till honom. Han hade affär och 
bostad i sitt hus med nr 22 vid Borgmastarega- 
tan. 

Den Bergqvistska affärsrörelsen omfattade 
vid denna tid en speceri- och diversehandel i 
stor skala samt från 1866 aven en vin- och spi- 
rituosahandel med betydande försäljning. För- 
utom köpman och bankdirektör var J A Berg- 
qvist ledamot av stadens drätselkammare samt 
styrelseledamot i AB Förenade Bryggerierna i 
Karlskrona. Han hade ett präktigt stall och 
brukade åka till styrelsesammanträdena i eget 
ekipage, förspänt med två hastar. Efter hans 
bortgång Överläts det gamla handelshuset till 
hans mångårige adept Elias Johansson och 
brorsonen Birger Bergqvist, medan ankan 
Hilda Bergqvist behöll äganderätten till fastig- 
heten. 

Birger BergqvUt var född 1863 och son till 
registratorn Claes August Bergqvist. Han 
sålde efter k o n  tid sin del i affären till Elias 
Johansson och reste till Amerika, dar han av- 
led 1893. Han var skriven i Karlskrona stads- 
församling i vars dödbok antecknats, att han 
drunknat i Montana. Enligt ett obekräftat 
rykte hade ett par av Birger Bergqvists emi- 
grantkamrater medverkat till hans tragiska 
död och tagit hand om hans kvarlåtenskap. 

Elias Johansson, född 1852 och död 1924, 
var uppvuxen på en släktgård i Varend och 
son till Anna Catharina och Johan Peter Mag- 
nusson. Efter ordinarie skolgång genomgick 
han s k överklass och skrevs ut med fina betyg. 
Hans håg stod till studier och affärsliv och 
han flyttade därför till Karlskrona 1868, bör- 
jade sin merkantila utbildning som bodgosse, 
lärde yrket från grunden och blev en fram- 
gångsrik affärsman, Hans hustru tillhörde 
nämndemannen Sven Thorssons i Bostorp 
slakt och var befryndad med familjer inom 
den blekingska adeln och borgerskapet i 
Karlskrona. 

Som ensam innehavare av affärsrörelsen 



Under hundra å r  \,ar ramma slak< knuten ull det Berg- 
quisiska handelshuser. Elias Johaiisron (1852-1924) till- 
hörde den första generarionen. Han övertog firman i slu- 
ter av 1880-talet, år 1893 även fart igh~ten.  - Efter foto 

i privat ägo. 

köpte Elias Johansson 1893 Bergqvistska går- 
den. Handelsfirman Johansson & Bergqvist, 
som företaget då hette, innehades fram till 
1918 av Elias Johansson ensam. Han fortsatte 
såväl speceri- och diversehandeln som den av 
J A Bergqvist grundade vin- och spirituosa- 
handeln. Den sistnämnda upphörde 1917 "till 
följd av rådande tidsförhållanden" som det 
stod i handlingarna, och den uppköptes av 
Aktiebolaget Vin- och Spritcentralen. Så 
skedde också med andra liknande affärer. 
Den sista privatägda vin- och spritaffären i 
Karlskrona, N P Nordströms, upphörde med 
1918 års utgång. 

Handelsfirman Johansson & Bergqvists 
bokföring visar, att kundkretsen hade stor 
geografisk spridning och att storkunderna ut- 
gjordes av lanthandlare, gods och större går- 
dar. 

Sedan Elias Johansson sålt speceri- och di- 
versehandeln, behöll han fastigheten fram till 
sin död, då den övertogs av änkan Ingrid Ka- 
rolina Johansson. Hon avled 1937 och köp- 
mansgården har därefter ägts och förvaltats av 
arvingarna, familjen Ede, som också ärvde 
Elias Johanssons sommargård Kastanja på 
Vrängö i Nättraby. Den hade tidigare tillhört 
konteramiralen C A Virgin och bankdirektö- 
ren J A Bergqvist. 

Som affärsman med stor kundkrets inom 
skilda samhällsklasser ville Elias Johansson 
inte engagera sig politiskt. Men han var för- 
svarsvänlig och deltog 1914 i Bondetåget, vars 
resultat blev regeringsskifte och ändrad för- 
svarspolitik. Han beskrivs som generös och 
hjälpsam. Vid slutet av 1890-talet tog han till 
sig två syskonbarn från Småland, nämligen 
Ernst Carlsson och Gustaf Adolf Karlsson, 
vilka båda ville bli affärsmän. Han gav dem 
därför samma utbildning som han själv fått. 
Därefter anställde han dem som bokhållare i 
sin affärsrörelse, som de sedan övertog 1918 
och drev i kompanjonskap till G A Karlssons 
död. 

Ernst Emanuel Carlsson, som var född 1883 
och dog 1953, var son till Elias Johanssons 
bror, lantbrukaren Carl August Johansson och 
gift med en flicka av karlskronasläkten Alm- 
qvist. 

GurtafAdolf Karlsson (skrev i egenhändig 
namnteckning endast Adolf Karlsson men kal- 
lades i officiella sammanhang Gustaf Adolf el- 
ler G A Karlsson) var född 1884 och dog 
1949. Han var son till lantbrukaren och af- 
färsmannen Karl Gustaf Abrahamsson och 
Elias Johanssons syster Anna Sofia. Stamfa- 
dern Stephan eller Staffan Giertonsson i Ha- 



Gustaf Adolf Karlsson (1884-1949) kciou rill firnian i 
r lu ier  av 1890-raler, av,nceride till bokhil lare och over- 

tog handelshuset 1918 riilsammans med kompanjonen 
Ernsr Carlsson. - Eker f a o  i privar ägo. 

gerås var lanthushållare och fullmäktig för all- 
mogen i Algutsboda. Staffans bror Carl, 
nämndeman i Tving, var landshövdingens 
uppsyningsman över hushållningsmålen dar 
och förde allmogens talan i de uppmarksam- 
made tvisterna med Törnefors bruk på 
1740-talet. G A Karlssons hustru tillhörde 
gamla ronnebyslakter men hade också rötter i 
1700-talets Karlskrona. 

Liksom Elias Johansson var Ernst Carlsson 
och G A Karlsson födda i Långasjö socken i 
Varend, som sedan medeltiden varit centrum 
för deras slakts bosättning, Sockennamnet 
skrevs ursprungligen Langesiö, och slaktnam- 
net Langemark, som bars av G A Karlssons 
ättlingar, erinrar därom. Släktens medlemmar 

var bönder, nämndemän, kyrkovardar, präster 
och borgare. Bland borgarna bör man i detta 
sammanhang namna Erengisel (Ernst Gislo) 
Sebelin, född 1742 och död 1807. Han var 
bokbindareålderman i Karlskrona och en av 
stadens första förläggare och bokhandlare. 

Ernst Carlsson och G A Karlsson hade för- 
utom affärsföretaget aven hyresfastigheter i 
Karlskrona samt privata bostadshus i staden 
och på landsbygden. G A Karlsson var dar- 
jämte under åren 1928-1949 verksam i De 
Handlandes i Carlskrona Enke- och Pupill- 
kassa och beklädde dar under lång tid pos- 
terna som vice direktionsordförande och kas- 
sör. Det var en försakringsinrattning med 
ganska omfattande pensions-, understöds- och 
låneverksamhet, som fyllde en viktig funktion 
i en tid, då samhällets socialförsäkringar ännu 
var mycket bristfälliga, Ernst Carlsson var ef- 
ter sin pensionering verksam i samma kassa 
samt i Borgerskapets i Karlskrona pensions- 
kassa. De båda köpmannens redbarhet och flit 
i dessa varv vitsordades bl a av deras medarbe- 
tare, rådmannen F W Flensburg. 

Handelshusets verksamhet 191 8-1 949 
"Handelsbolaget Johansson & Bergqvist Eftr." 
- så kallades affärsföretaget efter det Ernst 
Carlsson och G A Karlsson övertagit det - 
anmäldes till handelsregistret i Karlskrona den 
1 november 1918, och affarsöverlåtelsen kun- 
gjordes genom annons i Karlskrona-Tid- 
ningen den 4 november. Arbetsfördelningen 
mellan ägarna blev redan från början den, att 
Ernst Carlsson tog huvudansvaret för konto- 
ret med bokföring, krav och korrespondens, 
medan G A Karlsson blev verkställande med 
ansvar för verksamhetsplanering, inköp och 
försäljning. Under deras agartid drevs det 
gamla handelshuset som både detaljhandel 
och partiaffar med kryddor och specerivaror 
samt fröer, utsade, fodervaror, gödningsam- 
nen, färgstoffer, rödfärg, linolja, tjära, tak- 



Brigqvistska g i i d e n  f r i n  horiiet B o r g m ? i r a r e ~ a r a r i / R o n n ~ h ~ g a t a n  vid i rkr lski f rer .  
- Efter  foto i privar i ga .  

papp, fotogen och seldon. Man inköpte stora 
mängder torkad fisk, som lutades och såldes 
under vinterhalvåret. Det fanns ett särskilt la- 
ger för spinngods. Kunderna från landsbyg- 
den lämnade in ull och lin, som i partier sän- 
des till spinnerierna för att förvandlas till gar- 
ner, filtar och andra textilier. Filtar och täcken 
hölls också i lager. En av firmans specialiteter 
var kaffe, som rostades och blandades efter 
eget recept. Sorteringen av frukt som äpplen, 
päron, bananer, apelsiner och vindruvor var 
stor, och bland delikatesserna och konfekty- 
rerna fanns förutom exklusiva artiklar också 

Bomba-Sissas hemkokta röd- och vitrandiga 
polkagrisar, även kallade bomber. 

Det betydande ekonomiska tillskottet för 
handelshuset som vin- och spirituosahandeln 
gett under ett halvsekel, måste ersättas genom 
höjd avkastning från den övriga verksamhe- 
ten. Företaget skulle ge försörjning åt två 
ägare och flera anställda jämte deras familjer. 
De båda köpmännen beslöt därför att ansluta 
företaget till grossistorganisationer som olje- 
och mjölringarna, och de köpte också varor 
utan mellanhänder direkt från företag som 
Kalmar Ångkvarn, den största i Skandinavien 



med risgryns- och havregrynskvarnar, Märten 
Pehrssons Valsqvarn i Kristianstad, en av lan- 
dets ledande kvarnkoncerner, AB Carl Eng- 
ström i Eslöv, landets största privatföretag 
inom spannmäls- och foderbranschen, AB 
Karlshamns Oljefabriker, Sveriges största 
olje- och kraftfoderfabrik samt Fors & Sahl- 
strömska fabrikerna i Jönköping. De samarbe- 
tade dessutom med andra grossistfirmor som 
AB S A Liljevall & Son i Karlskrona. Där- 
igenom kunde de sänka försäljningspriserna 
och öka kundkretsen. 

Varupartierna kom till Karlskrona med far- 
tyg eller järnvägsvagnar, lossades under stor 
brådska och fyllde de röda magasinen pä 
Bergqvistska gården för att därifrån levereras 
till kundkretsen. Denna var spridd över främst 
östra Blekinge och södra Smäland och utgjor- 
des till stor del av lanthandlare och koopera- 
tiva handelsföreningar, gods och gärdar, han- 
delsträdgårdar, målerifirmor och andra före- 
tag samt institutioner av skilda slag. För loss- 
ningen och för transporter av varor till kun- 
derna hade firman till en början egna hästar, 

som var inkvarterade i gårdens stall. Senare 
ersattes hästarna och packvagnarna med rejäla 
lastbilar. En tid hade man transporter med så- 
väl hästar som bilar. För varufrakter till kun- 
derna anlitades också det väl utbyggda järn- 
vägsnätet och skärgårdens bättrafik. Karls- 
krona var ändstation för Karlskrona-Växjö 
jarnvag, Blekinge Kustbanor med anslutning 
till Karlshamn-Vislanda-Bolmen-Halm- 
stads järnväg och Östra Blekinge järnväg med 
anslutning till Kalmar-Torsäs jarnväg samt 
ångbåtarna frän Karlskrona till Nättrabyhamn 
med anslutning till Nättraby-AlnaTd- 
Eringsboda (senare Almeboda) smalspäriga 
jarnvag, den s k "Krösnabanan". Firman hade 
egna tryckta blanketter för järnvägsfrakter 
och kunde utan dröjsmäl ordna ilgods till 
kunder i Karlshamn, Lagan, Alnaryd, Erings- 
boda, Växjö, Gullabo, Torsäs, Nybro, Kalmar 
m f l  relativt avlägset liggande orter. Men 
många kunder frän omlandet gjorde sina in- 
köp vid besök i affären i staden och skötte 
själva hemtransporten med sina hästskjutsar, 
som de parkerade pä affärsgården. 

Gunnar Langemark till häst . . 
. - 

~ - . . -~ - kring 1925. - Efter foto i privat 
ägo. 



Köpmännens barn, bland dem mina fem 
syskon och jag, hade många roliga upplevelser 
på den stora Bergqvistska gården. Flickorna 
lekte på trädgårdsterrassen och i lusthuset, 
medan pojkarna gick på upptäcktsfärder bland 
gårdens hästar, skjutsar och bönder eller i de 
innehållsrika magasinen. Eller också bekan- 
tade man sig med affärens egna hastar, t ex 
den ljusa, snälla Svea, den bruna som man 
kunde få rida på, den ystra Dockan, som ske- 
nade under lastning i staden och skadades så 
svårt, att hon måste slaktas. Och så den sista 
hasten, Zenta, som dog av korsförlamning en 
helg. 

Hästarna användes ibland också för ägar- 
nas privata färder. Det var för oss barn en 
upplevelse att vintertid få åka släde efter häst 
ut på den igenfrusna fjärden med familjen el- 
ler åka genom stadens omgivningar i den lilla 
svarta kappsladen med den röda skinnkläd- 
seln. Hasten hade då klingande klocka och 
bjällerkrans, och på kuskbocken, den s k 
hundsfotten, satt vår far iklädd plommonstop 
och paletå samt stora ytterskor av flätad halm 
utanpå de svarta chevreaukangorna. 

Nar företaget skaffat motorfordon, anord- 
nades på somrarna rundturer för ägare och 
personal med familjer. Ett lövat lastbilsflak 
med tillfälligt monterade träbänkar var en fin 
miljö för gemenskap. Det var på 1920-talet. 

Det var ett tungt arbete att packa de stora 
vanilass, som skulle ut till kunderna. Lant- 
handlaren S J Gustafsson i Skillingsmåla 
skulle t ex ha 200 kg rågmjöl, 100 kg samsikt, 
100 kg Kalmare Vapen eller Stjärnmjöl, 100 
kg fint vitt strösocker, 2 lådor bitsocker och 
100 kg toppsocker, H Holmessons speceri- & 
diversehandel i Bjurabygget, Navragöl, skulle 
ha ett parti timotej och fröer, Skarva herrgård 
behövde 100 kg rödklöver, 20 kg alsikeklöver, 
75 kg timotej m m och Byggnadskontoret i 
Karlskrona beställde 50 kg linolja samt mörk- 
grönt färgstoff och kimrök. Bönderna skulle 

ha fodervaror, utsäde och gödningämnen, 
handelsträdgårdarna köpte fröer och måleri- 
firmorna linolja och färger, medan andra kun- 
der skulle ha storköpsleveranser av specerier 
o dyl från handelshusets välsorterade lager. 
Oljefat, fargtunnor och 100-kilosäckar ut- 
gjorde skrymmande och tunga lyft. Det krav- 
des krafter och teknik för att klara dem. 

Lastfartygens, hästarnas och lastbilarnas 
historia hörde samman med parti- eller gros- 
sisthandelns. Till speceri- och diversehandeln, 
som var inrymd i gatuhuset hörde springpoj- 
karna eller varubuden. I stora korgar bar de 
ut varor till hushåll i staden, innan man an- 
skaffade paketcyklar, som springpojkarna Iätt- 
jefullt trampade med hålfoten. Sedan kom pa- 
ketbilar och mopeder för sådana mindre leve- 
ranser. 

Speceriaffären var inte någon utpräglad de- 
likatessaffär av det slag som drevs av Percy F 
Luck, August Andrén och Ernst Ellmen i 
Karlskrona. Men man kunde där köpa det 
mesta av det, som behövdes i ett storhushåll. 
Där fanns en trogen kundkrets, rekryterad ur 
alla samhällsklasser i staden, och därtill kom 
kunderna bland landsbygds- och fiskarhefolk- 
ningen. En del av dessa fiskare och fiskarhust- 
rur hade ett utseende och ett temperament, 
som bevisade deras härstamning från stran- 
dade sydländska sjömän och invandrade itali- 
enska stenhuggare. De utgjorde ett trevligt in- 
slag genom sin livlighet och sin frispråkighet. 
I bakgrunden fanns också bodhangarna, som 
inte hade annat ärende dar än att rycka in som 
tillfällig handräckning eller att prata med kun- 
derna. 

Butiken var en träffpunkt, nyhetscentral 
och kulturspridare på ett helt annat sätt än vår 
tids högrationaliserade, moderna varuhus. 
Samtidigt som man gjorde sina inköp kunde 
man få hjälp med sina privata affärer och 
angelägenheter. Bönderna kunde lämna sina 
lantbruksprodukter och få andra varor i ut- 



byte. Kunder som så behövde fick goda råd 
och hjälp i ekonomiska ting. De  båda köp- 
mannen deltog själva liksom de gamla han- 
delspatronerna förr i arbetet på kontoret och 
i butiken. På så satt kunde de lära kanna kun- 
derna och hålla sig underrättade om deras fa- 
milje- och ekonomiska förhållanden. På den 
tiden nar en hel del människor varken kunde 
läsa eller skriva, fick köpmännen och deras 
bokhållare hjälpa kunder att läsa eller upp- 

rätta handlingar och brev, och det skapade ett 
förtroendefullt förhållande dem emellan. 

Kundernas inköp varierade mycket i storlek 
och frekvens allt ifrån ensamståendes blyg- 
samma veckoinköp och större hushålls inköp 
flera gånger per vecka till storbönders och de- 
taljhandlares beställningar från handelshuset 
två eller fyra gånger per månad. Många sival 
fasta som tillfälliga kunder handlade mot kon- 
tant betalning. Beträffande denna grupp gjor- 

"9 
Lastbilen använder inre bara vid 

l cyngre tcansponer. Den urnytt- 
: jades också vid urfarder. D5 Iö- 

I vade man flaket och satre dit 
några bänkar. - Efter foto i 

' privat ägo. 



Interiör friii ipeceriaffaren omkring 1930. - Efrer foio i ag". 

des inga regelbundna noteringar. Andra hand- 
lade på löpande rakning och deras inköp och 
betalningar kan följas genom bokföringsböc- 
kernas personkonton. Antalet sådana konton, 
införda i mycket tjocka, handskrivna folianter, 
uppgick till 1.348 under perioden 1928-1929 
och hade ökat till 1.622 perioden 1938- 1939. 
Av partihandelns 70 största kunder perioden 
1928-1929 var 38 st affärer i staden och på 
landsbygden (därav några kooperativa han- 
delsföreningar), 15 st gods och gårdar och 17 
st andra företag, institutioner o dyl. 

Landsbygdens befolkning uträttade inte all- 
tid sina affärer i narmaste handelsbod eller ens 
i närmaste stad. Nar det gällde inköp och för- 
säljning i större omfattning färdades man till 
de handelsplatser, dar de viktigaste förnöden- 
heterna var billigast och dar man fick bast be- 

talt för de egna produkterna. Resvägens längd 
hade mindre betydelse, eftersom man hade 
gott om tid och uppehället var billigt. Man 
hade matsäck med hemifrån och kunde få logi 
gratis i stadernas köpmansgårdar. Så hade den 
småländska allmogen sedan urminnes tid gjort 
sina inköp och bytesaffärer i de blekingska 
sjö- och stapelstaderna. Nar den svenske riks- 
föreståndaren Svante Sture i början av 
1500-talet vid ett krigståg mot det då danska 
Blekinge begärde hjälp av varendsbönderna, 
;agrade dessa och åberopade ett flerhundra- 
årigt avtal om fred mellan Värends och Ble- 
kinges dannemän. De begärde i stallet att 
Ronneby skulle skonas, eftersom det var den 
enda plats, där de kunde hämta salt, fisk, 
humle, kläde och andra förnödenheter. 

Ronnebys roll som handelsplats överflytta- 



När det blev ont om däck och drivmedel undcr andra usrldskriger upplevde handelsgården en 
renässans. Då kunde der srå ett trerriotal skjutsar uppställda inne på gården. Erik Langemark 
minns. Han vistades ofta på den Bergqvirrska gården och har gjort de  här reckningarna. 

des l680 på den av Karl X1 grundade staden 
Karlskrona, dit Ronnebys hanwerkare och 
köpman tvingades flytta. Flera av den nya sta- 
dens borgare, bland vilka också fanns smålan- 
ningar, erhöll genom sitt burskap ratt att idka 
såväl inrikes- som utrikeshandel. De etable- 
rade samarbete med de stora handelshusen i 
Holland och Tyskland, hade egna fartyg och 
lat uppföra sina magasin och packhus vid ka- 
jerna eller på tomterna invid sina bostadshus. 
D e  var både detaljhandlare och grosshandlare, 
och de anpassade sina verksamheter för han- 
del inte bara med stadsbefolkningen utan aven 
med den blekingska och småländska lands- 
bygdsbefolkningen. Denna form av handel 

fortsatte anda in i vår tid. Som exempel på 
detta kan namnas, att G A Karlssons far, K G 
Abrahamsson i Långsjö i Varend, hade regel- 
bundna affärsförbindelser under 1800-talets 
andra hälft med Karlskrona, dit han fraktade 
slaktdjur samt jordbruks- och skogsprodukter 
och dar hans svåger innehade Bergqvistska 
gården och affaren. Kommunalmannen och 
folkskolläraren C G Holmberg i Ljungby be- 
rättade, att bönderna i hans födelsesocken 
Ramkvilla i Jönköpings Ian så sent som vid 
1900-talets början körde till Karlskrona för 
att göra inköp av importvaror, som var billi- 
gare dar an i inlandet. Naturligwis var Berg- 
qvistska gården och affären ett av målen för 



deras affärsresor, Gärden hade ju ett utmärkt 
Läge i stadens centrala affärskvarter Wacht- 
meister, och det var lätt att ta sig dit frän ka- 
jerna eller via landbron. 

Bergqvistska gården var uppställningsplats 
för tillresande kunders skjutsar längt fram i ti- 
den och längväga resenärer kunde fä över- 
natta i affärsgårdens uppehållsrum, den s k 
bondkammaren. Det var ett s ton rum med 
vagfasta bänkar och skinnklädda dynor, och 
där fanns en stor öppen spis. Det var inrymt i 
ett av gärdshusen. Vid gårdspumpen utanför 
den länga stallbyggnaden kunde bönderna 
hämta vatten till sina hästar. Fodret utgjordes 
av hötappar, som lades på stenläggningen, el- 

ler havre i hästarnas fodertornistrar, som 
hängdes framför mulen. Spillningen sopades 
upp och samlades i en stor behällare i vagns- 
lidret. Under andra världskriget 1939-1945 
med dess bildäcks- och drivmedelsbrist togs 
hästar och vagnar äter i bruk för stadsresor 
och transporter. Dä fick Bergqvistska gården 
en renässans och ett trettiotal hästar och skjut- 
sar uppställda där var inte ovanligt. Gärden 
var samlingsplats för såväl stads- som lands- 
bygdsbor och företedde ofta ett brokigt, 
ibland ganska stökigt folkliv. Det hände att 
överförfriskade bönder räkade i bräk med var- 
andra eller med original frän stan. Men köp- 
männen hade respekt med sig, när de visade 
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sig p i  gårdsplanen. Dä tystnade bråkstakarna, 
då smög sig Kalle Messing, Skinn-Johan och 
Teodor undan, medan Smälands-Kalle lyfte 
på Vegamössan, bugade belevat och hälsade 
artigt: "Goddag, patron". Så var ordningen p i  
Bergqvistska gärden återställd. 

Nar bönderna k ö n  hem och gårdsplanen 
var tömd på skjutsar, kom gamle Strid för att 
städa gården. Sä stängdes affären, magasin 
och bodar låstes och den stora porten mot ga- 
tan sköts igen. Efter val förrättat varv gick 
Strid in på koritoret för att få sin avlöning i 
kontanter och därtill en sup brännvin eller tvi. 
Det var en tradition, som inte fick brytas. 

Julafton hade också sitt särskilda, traditio- 
nella program. Nar affären stängts p i  efter- 
middagen och man kontrollerat att alla kun- 
der fått sina beställda varor, utdelades gåvor i 
form av pengar och julgotter till alla anställda. 
Och så önskade principaler och personal var- 
andra god helg. I spetsen för personalen stod 
företagets trotjänare Oscar Persson, som hade 
ansvar för lager, bilar och transporter. Han 
var också skicklig amatörfotograf, och han 
förevigade en hel del av livet på Bergqvistska 
gärden redan på 1920-talet. 

De båda köpmannen Ernst Carlsson och G 
A Karlsson hade god personkännedom och 
visste var kunderna hade sina lantaffarer och 
gårdar. I ungdomen hade de cyklat omkring i 
bygden och l an  kanna den väl. Det hände se- 
nare att G A Karlsson följde med firmans bilar 
och varutransporter ut till kunderna. Han 
hade god kontakt med dessa. Långasjöbor, 
folk frän hans egen födelsebygd, som besökte 
honom för att göra affärer, berättade vid hem- 
komsten med beundran att "han kunde rakna 
och prata på en gång". När han skaffat egen 
personbil, en Overland Wippet från 1920-talet 
som senare byttes mot en stor, grön Chevrolet 
av 1935 års modell, kunde han i sällskap med 
familjen åka omkring på landsbygden, dar så 
många av hans kunder bodde. Han var en 

skicklig guide och vi lyssnade med intresse, 
när han berättade om gärdar, affärer och 
människor i de trakter vi besökte. 

Sedan Ernst Carlsson och G A Karlsson bli- 
vit ägare till handelsbolaget Johansson & 
Bergqvist Eftr kom en kort period av högkon- 
junktur, men sedan följde bakslagen. De båda 
kompanjonerna lyckades dock utveckla sitt 
företag och leda det lyckligt genom dels den 
svära lågkonjunkturen i början av 1920-talet 
med arbetslöshet, minskad köpkraft och kra- 
scher för mänga affärer, aven gamla och so- 
lida, dels följderna av 1925 ärs nedrustnings- 
beslut, som drabbade Karlskrona hårt, och 
slutligen 1930-talets ekonomiska kris och de- 
pression, då många banker, industriföretag 
och handelshus gick omkull. Företaget drab- 
bades emellertid härt, nar kunder inställde be- 
talningarna och gick i konkurs. Vid sädana 
tillfallen måste köpmannen och deras familjer 
dra i t  svångremmen och göra inskrankningar, 
och det kunde tidvis vara knappt med kontan- 
ter i hushällskassorna. Men i s ton  sett gav af- 
färsrörelsen relativt god avkastning, och dar- 
med skapades trygghet för ägare och anställda 
med familjer. 

Ernst Carlsson och Gustaf Adolf Karlsson 
var bida borgare i Karlskrona med burskap 
beviljade av stadens borgmästare och råd, så 
som det heter i protokollen. De hade hållit 
ihop sedan barndomen och samarbetat val vid 
skötseln av det gemensamt ägda företaget. G 
A Karlsson dog den 13 augusti 1949 och Ernst 
Carlsson den 13 augusti 1953. Som handels- 
borgare i Karlskrona vigdes de till den sista 
vilan i stadsförsamlingens vackra storkyrka, 
Fredrikskyrkan vid Stortorget. 

Handelshusets sista epok 
Handelsbuset Johansson & Bergqvist Eftr 
övergick i november 1949 till tredje genera- 
tionen av samma släkt, då Gunnar Langemark 
övertog det för att driva det ensam. År 1952 



Gunnar Langemark (1918-89) i a r  den rredir geiiera- 

rionen av ramma rlikr, som var knuten till den Bergqrisr- 
ska handelsgården. Han överrog firman 1949. Både parti- 
och speceriaffären lades ned 1965 men verksamheten 
fonrarte i annan form i en - Efter foto i 
privat ägo. 

startade han därjämte Tekniska Fabriken Jihe 
för tillverkning av Grönlunds lut, en i Karls- 
krona sedan lång tid tillbaka välkänd produkt. 

Gunnar Vilhelm Langemark, född i Karls- 
krona 1918 och död där 1989, var son till 
köpmannen Gustaf Adolf Karlsson. Efter han- 
delsutbildning samt praktik i familjeföretaget 
var han representant för Kurt Eckerströms AB 
i Göteborg och affarschef hos Bilägarnas In- 
köpsförening i Karlskrona, innan han blev 
egen företagare. Sedan han lämnat affärslivet 
var han 1976-1989 verkställande direktör i 

Stiftelsen Hemmet i Karlskrona. Han var 
dessutom ledamot av taxeringsnämnderna, 
hade styrelseuppdrag i Svenska Handelsban- 
ken, Borgerskapets pensionskassa samt Lun- 
deska och Danielssonska kassorna och hade 
beviljats burskap i staden. Hans svärfar, köp- 
mannen W F Lindstedt, hade etablerat sig som 
affirsman i Almehoda redan år 1894. 

Efter 1950 gick utvecklingen inom speceri- 
handeln i landet snabbt mot nya och annor- 
lunda försäljnings- och distributionsformer. 
Förutsättningarna för en partiaffär i den form, 
som bedrivits av firma Johansson & Bergqvist 
Eftr fanns inte längre och speceriaffären var 
inte tillräckligt lönsam. Den 20 augusti 1965 
nedlades därför företaget och den gamla affä- 
ren upphörde, medan lut- och lutfiskförsälj- 
ningen övertogs av firma Hjärnes Fiskaffär. 
Därmed avslutades det traditionsrika handels- 
husets verksamhet i den Bergqvistska gården. 

Men affärsföretaget levde vidare i något 
annorlunda utformning och i andra lokaler. 
Redan i december 1963 hade Gunnar Lange- 
mark startat länets första storköpsföretag i 
branschen, Jibe Storköp AB, dar han sjalv blev 
verkställande direktör. Firmanamnet var en 
förkortning av det ursprungliga Johansson & 
Bergqvist, och företaget var inrymt i fastighe- 
ten Borgmästaregatan 13, alltså helt nara den 
Bergqvistska gården och i samma affarskvar- 
ter, det Wachtmeisterska, som idag är stadens 
affärscentrum. År 1966 utökades affärsrörel- 
sen med en avdelning, kallad Jibes Lagerköp, 
inrymd i en angränsande fastighet vid Arkli- 
mästaregatan 40. Gatuhuset dar hade byggts 
omkring 1793 av konteramiralen Lars Wollin. 
Liksom Bergqvistska gårdens huvudbyggnad 
var det ett av de få återstående sengustavi- 
anska husen i Karlskrona. Det moderniserade 
handelshuset etablerades sålunda i en miljö 
som liknade det gamla handelshusets. 

Redan från början hade Jihe Storköp AB 
vind i seglen som det anstår ett företag i en 
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GUNNAR LANCEUARK 

Annons i Blekinge Läns Tidning den 25 no" 1949. 

sjöfartsstad. omsättningen, som under första 
verksamhetsåret överträffade alla förvänt- 
ningar, fortsatte att öka under de följande 
åren, och den nya satsningen visade sig klok 
och lyckosam. 

Men efterhand blev arbetet med det vax- 
ande företaget alltmer krävande samtidigt som 
sociala avgifter för personalstaben och andra 
ekonomiska pålagor reducerade vinsten och 
försvårade driften för det privatägda handels- 
huset. Dess överlevnad skulle kanske säkras, 
om det anslöts till en riksomfattande vanihus- 
kedja. Gunnar Langemark skrinlade därför de 
långt framskridna planerna på ett nytt varuhus 
i Vedeby och Överlät företaget till ICA AB 
1970. Jibe Storköp fortsatte sedan som ICA- 
företag, flyttade till nybyggda lokaler vid 
Borgmästarekajen-Järnvägstorget, bytte där- 
efter namn och kallades MER. Men det var 
fortfarande den Bergqvistska affären, som 
levde kvar om än i ny form och nya lokaler. 

ICA-MER i Karlskrona upphörde emeller- 
tid vid 1980-talets slut, varuhusbyggnaden 

Agarna har skiftat och firman 
ändrar namn men fasaden mor 
Borgmästaregatan har i stort sett 
varit oförändrad under hela 
1900-talet. - Foto: Eric Olsson 
1935/Blekinge läns museum. 



Kontakterna mellan den Bergquisrrka gården och Långasjö uppe i Värend har varit många och 
djupa. Där fanns rötterna. På ålderns höst flyttade Erik Langemarks farföräldrar in till kyrkbyn 
och det lilla bosradshuser Ekeslärt. Så här minns han der i en reckning från 1933. 

revs och 1990 började man bygga Karlskronas 
nya polishus på denna tomt. Och så avslutades 
den sista epoken i det anrika handelshusets 
historia. 

Det småländska arvet 
Anda sedan starten efter 1790 års stadsbrand 
hade det Bergqvistska handelshusets inneha- 
vare vaksamt iakttagit förändringens vindar 
och efterhand anpassat verkamheten till nya 
tiders krav och förutsättningar, så att affarsrö- 
relsen kunnat drivas utan avbrott i ~å sekler. 

Alla innehavarna hade sina rötter i Små- 
land, och man kommer vid detta konstate- 
rande osökt att tänka på uttrycket "småländsk 
energi och sparsamhet". 

Christoffer Schultz var född i Urshult och 
son till Peter Schultz och Mana Månsdotter. 
I dopboken kallas han Christopher Petersson, 
och förnamnet hade han fått efter farfadern, 
masmästaren i Mårdslycke i Tingsås. Han 
hade alltså stark förankring i Småland, och 
hans släkt bodde kvar där även sedan han själv 
bosatt sig i Karlskrona. 



Svante Gottschalk Gyllenskölds mor var 
från Vissefjärda, dar hennes far, assessorn och 
brukspatronen Gottschalk Schröder, ägde 
Linnefors järnbruk. Dennes fader, brukspatro- 
nen Daniel Schröder, hade grundat Linnefors 
bruk och ägde under läng tid Lessebo järn- 
och pappersbruk. 

Carl Edvard och Johan Leopold Lindvall 
var barnbarn till bonden Johan Nilsson i Åhult 
i Lenhovda (ursprungligen Lindhofda) soc- 
ken. Av dennes många söner behöll två patro- 
nymikon medan fyra tog sig namnet Lindvall 
efter hemsocknen. En som var sjökapten i 
London kallade sig Johnstone och en som blev 
prost i Smäland kallade sig Åstrand efter hem- 
byn. Den sistnämndes dotter Wendela, gift 
Hebbe, var vid 1800-talets mitt journalist på 
Aftonbladet och författarinna, höll musikalisk 
salong i Stockholm och var mycket nara för- 
trogen med Lars Johan Hierta, som grundat 
Aftonbladet 1830. Hon var kusin med brö- 
derna Lindvall och mor till operasångerskan 
Signe Hebbe. Wendelas systerdotter, grevin- 
nan Thecla Wrangel, skriver i sin bok Från 
forna tider (Stockholm 1926), att wä bröder 
till prosten Samuel Åstrand emigrerade till 
Ostindien. 

Johan Alfred Bergqvists far, Nils Bergqvist, 
kom frän Berg i Småland, och tydligen hade 
släktnamnet bildats efter ortnamnet. J A Berg- 
qvists svärfar, J G Hallen, som var född i Vis- 
sefjärda, sände regelbundet gävomedel till be- 
hövande personer i sin hembygd. En lararinna 
där mottog medlen, fördelade dem med stor 
omsorg, lämnade sedan skriftliga redovis- 
ningar till givaren och framförde mottagarnas 
varma tacksägelser, Pä så sätt hade familjen 
fortlöpande kontakt med Småland. 

Elias Johansson, Ernst Carlsson, Gustaf 
Adolf Karlsson och Gunnar Langemark hade 
sina gemensamma rötter i Långasjö socken, 
och de behöll livet igenom goda förbindelser 
med denna bygd genom besök, brevväxling 

och pietetsfull vård av familjegravarna på 
Längasjö kyrkogård. 

Vid 1800-talets slut bodde Svante Gyllen- 
skölds brorsdotter Louise i Långasjö kyrkby, 
dar hon var föreständare för posten och ägde 
fastigheten Fridhem. Denna köptes efter hen- 
nes död av författarinnan Gertrud Liljas mor- 
far, nämndemannen Gustaf Nilsson. Grann- 
huset Ekeslatt ägdes av köpmannen Peter 
Ekecrantz. Det köptes senare av G A Karls- 
sons far, som efter att ha lämnat gårdar och 
affärsliv bodde i huset tillsammans med hustru 
och svåger, Elias Johanssons syskon, på äldre 
dagar och fram till sin död. Vid bygatan hade 
Gertrud Lilja och hennes författarkollega, 
konstnärinnan Elisabeth Bergstrand-Poulsen, 
sina föräldrahem, och dar bodde aven andra 
kända och okända längasjöbor. Gamla sorg- 
brev, bjudningskort och visitkort, bevarade i 
familjen Langemarks arkiv, visar att det rådde 
trivsamt umgänge och god sämja mellan gran- 
narna där. Vid sina besök i Långasjö var köp- 
mansfamiljerna frän Karlskrona alltid val- 
komna hos familjerna vid bygatan, och Iånga- 
sjöborna besökte gärna Bergqvistska gården 
och affären vid sina stadsresor. 

Under första världskriget evakuerade Elias 
Johansson sin familj och inackorderade den i 
Längasjö. Så hade karlskronabor gjort under 
tidernas lopp, t ex borgaren Lorens de Rees 
under krigsåren 1710-1720. I sin dagbok 
gjorde denne många intressanta och varde- 
fulla anteckningar om händelser och manni- 
skor i Karlskrona och Längasjö vid den tiden, 
bl a om bröderna Wolter och Johan Hind- 
richssons familjer i Karlskrona samt om präs- 
ten Nils Sebelin och andra av Elias Johanssons 
och hans syskonbarns dåtida släktingar i 
Långasjö. 

Därmed ar  författaren och läsaren tillbaka 
vid den tid nar skildringen började, Bergqvist- 
ska gårdens tillkomst och staden Karlskronas 
första år. 



Agarlängder @r Bergqvistska gården och 
handelrhuset i Karlskrona 
Fastigheten nr Z, har nu nr 34, i första kvarte- 
ret Wachtmeister 

Lagfart: 

1762 

1791 

1809 
1810 

1841 
1852 

1859 
1890 

1893 
1925 

1938 

1985 

Ägare: 
Wolter Hindrichsson 
Johan Hindrichsson, den 
föregåendes broder. 
Erik Noreen och hans fa- 
milj. 
Hans Daniel Wessman 
Hans Fallsredt (Fahlstedt), 
den föregåendes måg. 
F G H C Wachtmeister 
Hilla Birgitta Wachtmeis- 
ter, den föregåendes änka. 
Christoffer Schultz 
Svante Gottschalk Gyllens- 
köld 
Johan Leopold Lindvall 
Carl Edvard Lindvall, den 
föregåendes broder. 
Johan Alfred Bergqvist 
Hilda Bergqvist, den före- 
gåendes änka. 
Elias Johinsson 
Ingrid Karolina Johansson, 
den föregåendes änka. 
Eric, Martin, Gustaf och 
Margareta Ede, den före- 
gåendes barn. 
Margareta Ede, ensam 
ägare. 

Affärsrörelsen 
Köpmännen Wolter och Johan Hindrichsson för- 
modas ha haft sina affärer i fastighetens äldre bo- 
stadshus 1691-1740. Köpmän i det 1791 b y ~ g d a  
huset var: 

-1809 ChristofferSchultz 
1809-1841 Svante Gottschalk Gyllensköld 
1841-1851 Johan Leopold Lindvall 
1851 - 1859 Carl Edvard Lindvall 
1859- 1888 Johan Alfred Bergqvist 
1888-1918 Elias Johansson (en k o n  tid tillsam- 

mans med J A Bergqvists brorson 
Birger Bergqvist). 

l91 8-1949 Ernst Emanuel Carlsson och Gustaf 
Adolf Karlsson, Elias Johanssons 
syskonbarn. 

1949-1965 Gunnar Vilhelm Laiigemark, G A 
Karlssons son. 

Affärsrörelsen fortsattes i andra lokaler till 1980-ta- 
lets slut. 



Kallor och litteratur 
Otryckta källor 
Kyrkoarkivalier för Karlskrona stad samt Alguts- 

boda, Långasjö, Nattraby, Ronneby, Tingsås, 
Urshults och Vissefjärda församlingar. 

Mantals- och taxeringslängder för  Karlskrona stad. 
Tomtbok över staden Karlskrona fr o m 1724 (Ble- 

kinge läns museum). 
De Handlandes i Carlskrona Enke- och Pupillkas- 

sas handlingar 1832-1964, förvarade i kassans 
kista i Karlskrona rådhus. 

Handlingar i familjerna Edes och Langemarks ägo. 
Kompletterande genealogiska uppgifter, lämnade 

av fil lic Bengt Mattsson. 
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Bror Adolf Söderström - -- ~~ - 

apotekare och fotograf 
Svante Warfiinge 

En legendarisk släkt i Karlskrona har lämnat 
bidrag till den tidiga fotohistorien. Bror Adolf 
Söderström (1818-1906) kom som ung ami- 
ralitetsapotekare att intressera sig för den nya 
vetenskapen fotografi. För en nyutbildad apo- 
tekare var naturligtvis tekniken i tiden näralig- 
gande. Genom studier och försök svarade han 
för den enda stationära fotoverksamheten i 
Blekinge under drygt tio år. Som fotograf var 
han en kunnig amatör. Han bedrev aldrig fo- 
tografering som yrkesutövning. Experimenten 
avbröt han då  fotografi blev vanligare och de 
andra engagemangen krävde hans uppmärk- 
samhet. Han var en framstående kommunal- 
man med intressen inom socialvården och ban 
var under hela dess existens en ledande kraft 
inom Karlskrona skarpskyrtekår. 

Benzelstierna och Sdderstrd'm 
De allra första fotografierna, daguerroty- 
perna, i Blekinge togs i Ronneby i slutet av 
juli 1842. Onsdagen den 27 juli 1842 kunde 
löjtnanten Lars Jesper Benzelstierna inbjuda 
till avertissement i översten C F von Schantz 
hus vid Stortorget 13 i Karlskrona. Han utlo- 
vade då  en större utställning av "daguerrotyp- 
vyer, eller teckningar, tagna genom solskenet 
på silverplåtar". Vyerna var över Stockholm, 
Norrköping, Söderköping, Linköping, Mo- 
tala, Vadstena, Jönköping, Västervik, Kalmar, 
Borgholm, Ronneby och Karlskrona. Benzel- 
stierna förevisade experiment med daguerro- 
typen mellan kl 10 och halv tolv förmiddagen 
och från kl 3 till 5 eftermiddagen. Entréen var 
16 skillingar banko samt hälften för barn. 

Den 3 augusti 1842 meddelade Karlskrona 
Veckoblad att vyerna och experimenten hade 

väckt allmänt intresse hos "de bildade klas- 
serna". Experimenten ansågs markvardiga, 
rena trollerierna, "måhända lika svårlösta som 
Herrar Olvios och Döblers eller Fru Peter- 
sensn. 

Benzelstierna gjorde sina förevisningar den 
30 juli samt 1 - 4 augusti. Den 12 augusti 
gick färden till Lyckeby, en resa som hade an- 
nonserats som "Lustresa ... med ångslupen Lyc- 
keby, då daguerrotypvyer samt trenne experi- 
menter eller solteckningar ... över de vackraste 
ställena därstädes kommer att tagas." Kostna- 
den för experimenten och resan var 32 skilling 
banko och subskriptionslistor fanns utlagda i 
Frimurarekällaren och Sjöofficerssällskapets 
lokal. 

Benzelstierna synes inte ha fått någon di- 
rekt efterföljare men säkert sådde han frön. 
Vi kan förmoda att både en och annan dagu- 
errotyp fann väg till burgna hem i Karlskrona 
och bland gäster från hela landet som besökte 
brunnen i Ronneby. Tyvärr finns inga bilder 
kända. 

Som den kemist Söderström var måste han 
ha varit en självklar besökare och diskussions- 
partner till Benzelstierna. I Söderströms efter- 
lämnade handbibliotek finns den av Bonniers 
förlag redan 1839 översatta och utgivna "Da- 
guerrotypen. Beskrivning å den markvardiga 
uppfinningen att fixera framställda bilder etc 
av L J M Daguerre, tillika med de av Profes- 
sor Arago ... lämnade upplysningar jämte en 
kort beskrivning om det, jämväl av Daguerre 
uppfunna dioramat". 

Söderström hade ett behov att göra för- 
djupningar och följa den tekniska utveck- 
lingen. Två andra titlar i hans bibliotek röjer 
detta. Det rör sig dels om en tysk Översättning 
av Legros' verk (Die Photograhie auf ihrem 
neuesten und vervollkomneten Standpunkte. 
- Eine Anleitung, auf Glas und Papier nega- 
tive photographische Bilder ... zur Herstellung 
von positiven Lichtbildern in beliebiger Menge 



Apotekaren Bror Adolf Söderström (1818- 1906). Por- 
trättfoto från 1860-talet av okänd fotograf. 

zu verwenden. Quedlinburg/Leipzig 1852), 
dels om ytterligare en tysk översättning av 
Barreswils och Davannes stora verk (Hand- 
buch des Photographen. Anweisung zur Er- 
zeugung von Lichtbildern auf Metall, Papier 
und Glas ... Nebst einem Grundriss der Chemie 
und Anleitung zur chemischen Prufung und 
Selbstbereitung aller Praparate ... Leipzig 
1854). 

Med hjälp av dessa tre verk blev det möjligt 
för Söderström att tacka hela den tekniska ut- 
vecklingen på fotoomridet och att göra expe- 
riment i anslutning. 

1907 överlämnade Söderströms dotter Alma 
hela den fotografiska kvarlåtenskapen till Ble- 
kinge museum. Huvuddelen har kunnat loka- 
liseras i härvarande föremålssamling resp fo- 
toarkiv. Vi har visserligen inga belägg för att 

Söderström själv ordnade och förtecknade sin 
samling men ar  det inre fallet får vi anta att 
han i detalj hade informerat dottern, som 
också var en intresserad fotoamatör fast i en 
tid som lämnat det experimentella stadiet. De 
bevarade kalotyperna ar försedda med en sif- 
ferbeteckning som sträcker sig till nummer 33. 
Av detta kan vi sluta oss till att Söderström 
förde journal på sina arbeten. 

Utrustningen och teknikerna 
Arbetet för bildframställning med daguerro- 
typplåtar indelades i fem operationer: polering 
av kopparplåten, påförande av silverhinnan på 
plåten, jodaktivering, exponering av plåten 
samt bortsköljning av jodbetackningen och 
fixering i natriumtiosulfat. Till detta kommer 
montering av bilden för att skydda den kans- 
liga ytan. Montaget gavs ofta en elegant ut- 
formning. 

För experimenten med daguerrotyper an- 
vande Söderström en camera obscura av den 
modell Daguerre beskriver. Två kamerahus 
finns bevarade. Det ena är av rödlackerad alm 
med lins, mattskiva och spegel. Det andra ar 
av valnöt med ett objektiv märkt "Photografi 
a Venes Combines Invente par Charles Che- 
valier. Paris". 

Till detta senare kamerahus hör aven två 
kassetter med inlägg. 

Utrustningen i övrigt består av en skiva för 
plåtarnas fasthållande vid poleringen, två me- 
tallister använda för nedhållande av plåten vid 
silverbelaggningen, en framkallningsapparat 
(kvicksilverlåda) i form av en fyrsidig låda av 
valnöt och botten av järnbleck med fördjup- 
ning för kvicksilvret från vilken utgår en på 
framsidan synlig termometer, ett stativ av 
mässing med ställskruvar använt vid fixering 
av pliten, ett stativ av järnbleck för uppstall- 
ning av plitar samt slutligen ett schatull av trä 
med massingshandtag och fack för förvaring 
av framkallade och fixerade plåtar innan dessa 



Bror Adolf Söderströms daguer- 
ro i~urrustn ing:  en camera obs- 
cura med lins av typ Chevaliers 
akromat samt framkallningsap- 
paraten, en s k kvicksilverlåda. 
BILM 4850 och 4861. 

har lagts i skyddande fodral. Utöver denna 
utrustning kunde Söderström nöja sig med 
vanlig smärre laboratorieutrustning som han 
kunde hämta ur apotekslaboratoriet. 

Ytterligare fotografisk utrustning som finns 
bevarad efter Söderström ar en stereokamera 
av mahogny, kamerastativ med tre ben, fem 
kyvetter (sköljfat) för olika negativformat, 
förvaringsiåda av valnöt med handtag av mas- 
sing, två framkallningsskålar samt en rullglat- 
tare. Kameran ar  av samma enkla konstruk- 
tion som de två andra. Den har massingsinfat- 
tad lins samt samhörande kassetter och en ext- 
ra skjutskiva för annan optik. 

Den har beskrivna kamerautrustningen ar  
den som Söderström har använt sig av oavsett 
fotografisk teknik. För att pröva sig fram i de 
tekniker som kom under 1850-talet behövde 
han bara lagga daguerrotypfotots kringutrust- 
ning åt sidan. 

Söderström försökte sig inte bara på den 
komplicerade daguerrotyptekniken. De  övriga 
efterlämnade bilderna ar utförda som respek- 
tive kalotyp- och kollodiumnegativ. 



Kalotypin i sin förform presenterades redan 
innan Daguerre patenterade sin teknik. Det 
var engelsmannen William Henry Fox Talbot 
som under 1830-talet hade utvecklat en nega- 
tivteknik med saltpappersnegativ. 1841 hade 
han utvecklat tekniken därhän att han kunde 
framställa såväl negativ som positiv. Denna 
Talbots uppfinning var den egentliga förelö- 
paren till den fotografiska tekniken som sedan 
kom att bli den förhärskande. Till skillnad 
från daguerrotypin där varje bild var unik 
kunde man med ett saltpappersnegativ fram- 
ställa obegränsat antal kopior. Kvalitativt 

Ronnebygaran mor värrer, sedd 
från aporeker Göts Lejon. Sö- 
derström övertog apotrksfarrig- 
heren efter fadern Morer 1846. 
H i n  innehade den s i l l  flyrt- 
ningen till Lilla Baråkrr 1866. 
Kalotyp 10,5 x 8 cm. Nr  28. 
Foro: B A Söderrrrbm, 1840-ra- 
ler. 

kunde dock inte kalotyper mata sig med da- 
guerrotyper. 

En kalotyp utfördes så att ett papper först 
doppades i saltlösning och sedan beströks med 
silvernitrat. Därmed uppstod ett ljuskänsligt 
silverkloridskikt på pappret. Bilden framkom 
under exponeringen och processen avbröts 
genom att man doppade negativet i vatten. 
Fixeringen skedde med natriumtiosulfatlös- 
ning. De bevarade negativen har gjorts ge- 
nomskinliga med hjälp av vax som värmts in i 
pappret. Från detta negativ kunde så en positiv 
bild göras genom utkopiering på ett annat 



<:oopmani hacke, dvs Norra liucig\garmi i Karlbkrona, k inrr r ier  Hugland, <edd f r i i i  apoteket 
G6ra 1.ejon. Byggnaden med i,ir grund rar under  1700-taler dcn kanda krogen Tre Reminarr. 
Kopia på gelsrinpapper från kollodiumplåt 7 x 9,8 cm. Foro: B A Söderirrbrn, 1840-raler. 

saltpapper. Saltpappersbilderna ser gryniga ut 
genom att silverbilden ligger inbäddad i pap- 
persfibrerna. 

Kollodiumnegativ eller våtplåtar ersatte 
raskt de båda tidiga fototeknikerna, då  Fred- 
rick Scott Archer 1851 publicerade sin be- 
skrivning. Ett bromid- eller jodidsalt göts på 
en glasskiva. Skivan sensiterades med silver- 
nitrat. Sensiteringen utfördes direkt innan bil- 
den skulle tas eftersom skivan/plåten måste 
vara fuktig för att vara ljuskänslig. Fixeringen 
gjordes med fixernatron eller cyankalium. 
Från kollodiumnegativ gjordes positivbilder 

på albuminpapper. Albuminpappret bestod av 
ett papper som preparerats med vatten, agg- 
vita och salmiak. Pappret sensiterades med en 
lösning av silvernitrat och destillerat vatten. 
Ett sådant torkat papper höll sig sedan 6 - 8 
dagar. Kopieringen tillgick som en vanlig 
kontaktkopiering. Detta utkopieringspapper 
fixerades efter kopieringen. 

Kunskapen om de nya teknikerna inhäm- 
tade Söderström alltså genom de franska Iäro- 
böckerna. Han har förmodligen prövat de två 
äldre teknikerna under 1840-talet, medan våt- 
plåtarna ar produkter från 1850-talet. Efter 



detta har vi inga belägg för att Söderström 
fortsatte sina experiment. Kanske försvann 
lusten då det nu i staden växte fram en mindre 
yrkeskår med fotografer. Under 1840- och 
50-talen besöktes Karlskrona av resande foto- 
grafer och omkring 1864 etableras de första 
ateljéerna (t ex Hansens och Skoughs). 

Vid studiet av Barreswil och Davanne har 
han raskt bladdrat fram till de sidor som he- 
handlar de kemiska och fotografiska manipu- 
lationerna, och först dar börjat sprätta upp 
boken. I ordboksdelen har han tillfogat egna 
anteckningar, t ex tillredningen av jod- resp 

Trefaldighets (Tyska) kyrkan i 
Karlskrona. Bilden visar kyrkan 
före rillbyggnaden av portiken 
och innan rivningen av kampa- 
nilen. Reprokopia p5 gelarin- 
papper ar alhuminkopia f r i n  
kollodiumplir 10,2 x 7,8 cm. 
Foro: B A Söderström, 1850-ra- 
ler. 

bromammonium och en egen utprovad kollo- 
diumlösning. Han  noterar att denna lösning 
ar bättre efter ett par dagar. Den skall förva- 
ras i mörker men kan påhällas i dagsljus. 

Verket 
I Bror Adolf Söderströms kvarlåtenskap fanns 
å r  1907 inte mindre an 32 arbeten i olika tek- 
niker. Tjugotre av dessa har återfunnits i sam- 
lingar och arkiv. Några av bilderna har endast 
återfunnits som kopior på relativt modernt ge- 
latinpapper. Bilderna fördelar sig på följande 
tekniker och motiv: 



Torghandel på Stora rorger i Karlskrona. Reprokopia på gelarinpapper av albuminkopia från 
kollodiumplår 7,8 x 10,3 cm. Foto: B A Söderstrbm, 1850-talet. 

Teknik 
Negativ 
Kalotyp (saltpapper), 4 
Kollodium- (våt-) plåt, 2 
Positiv p3 plit 
Daguerrotyp, 2 
Positiv p3 papper 
Saltpapper, 5 
Albuminpapper, 1 
Gelarinpapper, 9 

Motiv 

Ronnebygatan 
Vasteråkra, Coopmans backe 

Ronnebygatan 

Ronnebygatan 
Repro av tecknat porträtt: Överste D'Ailly 
Tyska kyrkan, Medlemmar av Söderströms familj (repro av albumin- 
kopior från kollodiumplåtar) 

Bror Adolf Söderströms fotografier belyser inriktar sig på marknadens behov (porträtt 
den tidiga fotografiska tekniken och lämnar och vykort) och först med sekelskiftets amatö- 
samtidigt några viktiga dokument från en stad rer återvinnes staden som miljö och liv. 
i förändring. D e  professionella efterföljarna 



L 

Tjurkö 
Klas Lithner 

Tjurkö är kanske mest känd för sitt stenhug- 
geri, men under en period i slutet av 1800-ta- 
let var ön säkert lika kand för sin straffinrätt- 
ning. Att ha "suttit på Tjurkö" hade förmodli- 
gen en gång i tiden samma klang som att ha 
"suttit på Långholmen", "Härlanda" eller 
andra anstalter med kända namn. 

Den rättshistoriska bakgrunden 
Tiden efter år  1500 präglades av det ständiga 
problemet för statliga myndigheter hur de 
skulle förfara med arbetsföra tiggare och Iös- 
drivare. Före 1804 använde man huvudsakli- 
gen två alternativ när det gällde män, nämli- 
gen fästningsarbete (byggnadsarbete) eller 
~ å n g s v i s  militärtjänst. 

År 1804 utfärdades en kungl förordning om 
arbetsinrättningar i Karlskrona och Sveaborg. 
De  fick namnet allmänna arbetsställen och 
skulle sysselsätta sysslolösa och vanartiga per- 
soner. Det kunde gälla frigivna straffångar, 
lösdrivare, som saknade laga försvar, soldater 
som strukits ur rullorna för brott eller bris- 
tande disciplin, arbetslösa eller arbetsskygga 
gesäller m fl. Begreppet laga försvar definiera- 
des enligt 1805 års legostadga. Denna fast- 
ställde arbetstvång för den som fyllt 15 år och 
inte idkade lant- eller bergsbruk, borgerlig rö- 
relse eller annat lovligt yrke och inte fyllde 
vissa andra krav. De  som var fritagna från ar- 
betstvånget hade alltså "laga försvar". De 
andra var "försvarslösa", även om de hade an- 
nat arbete än de privilegierade arterna. Den 
som försvarslös dömde fick inte friges förrän 
han erhållit laga försvar och tidigast efter sex 
månader. 

Arbetsinrattningen i Karlskrona kunde ta 

emot 200 arbetskarlar, uppdelade på två kom- 
panier. De  var förlagda till varvsområdet. När 
Sverige förlorade Finland 1809 tillkom en ar- 
betsinrättning på Vadstena slott och ytterli- 
gare två kompanier på Kungsholmen mellan 
Aspö och Tjurkö. Platsbristen medförde, att 
man genom kungl brev den 8 aug 1842 upp- 
rättade den s k kronoarbetskåren. Samtidigt 
avskaffades de allmänna arbetskompanierna. 
De båda kompanierna på Kungsholmen blev 
Sjunde och Åttonde medan Första-Fjärde 
utgjordes av f d Pionjärkåren på Karlsborg. 
Den hade varit speciellt avsedd för utstraffade 
soldater. 

Strafftiderna var noggrant reglerade. Den 
som var straffad för  första resan stöld dömdes 
till två års allmänt arbete, den som var straffad 
för andra resan till tre år. För tredje resan och 
därutöver gällde fyra års allmänt arbete. Se- 
dan minst sex månader avtjänats, kunde den 
dömde friges, om han uppfört sig väl, hade 
tillräckliga yrkeskunskaper för att kunna för- 
sörja sig och sparat minst 50 riksdaler i flit- 
pengar. 

Kronoarbetskåren skulle ha militär organi- 
sation och lyda under krigslagarna. Det an- 
togs öka effektiviteten. Mer arbete skulle bli 
utfört och karlarna förtjäna mer. Det man- 
skap som bildade den nya kåren, kom från 
olika håll. Det var dels de redan nämnda fyra 
kompanierna av allmänna arhetskarlar, dels 
pionjärkåren, vidare arbetsföra korrektionister 
från Malmö och Långholmen samt slutligen 
personer, som förvarats på kronohäktena i av- 
vaktan på plats på korrektionsinrättning, 

Soldatklassen för värnade soldater, som 
strukits ur rullorna för dåligt uppförande ut- 
gjorde Första kronoarbetskompaniet, 1860 
omdöpt till Disciplinkompaniet. Det utskildes 
genom kungl brev den 17 maj 1872 från Kro- 
noarbetskåren, ställdes under krigsförvalt- 
ningen och förlades i september samma år till 
Karlsborg. De  tre kompanier som 1842 för- 



lagts till Karlskrona-området, nämligen 
Andra, Tredje och Fjärde, bildades av pionjä- 
rer, allmänna arbetskarlar och korrektionister 
från Malmö. De sysselsattes med arbete på 
fästningen. 

Vid den stora omorganisationen 1872 för- 
flyttades Andra och Tredje kompaniet till 
Tjurkö. De skulle arbeta med stenhuggning 
och kom att avlösa Disciplinkompaniet, som 
1871-72 arbetat där och på det närbelägna 
Bollö med stenhuggning. År 1872 upphävdes 
också den militära organisationen av fast- 
ningsklassen, och kronoarbetsstationerna la- 
des under fångvårdsstyrelsen. I fortsättningen 
skulle det finnas två kronoarbetsstationer för 
arbetsföra män över 21 år som dömts till all- 
mänt arbete, nämligen Borghamn och Tjurkö. 

1869 anhöll riksdagen om översyn av kungl 
förordning den 23 nov 1833 angående för- 
svarslösa och till allmänt arbete dömda perso- 
ner samt kungl förordning den 13 juli 1853 
om fattigvården i riket. Samma år tillsattes en 
utredning, som senare samma år avgav sitt be- 
tänkande med förslag till ny lagstiftning. Efter 
Isngvarig remissbehandling antogs den 12 juni 
1885 lag angående lösdrivares behandling. 
Den ersatte den dittills gällande stadgan från 
1846 angående försvarslösa och till allmänt 
arbete förfallna personer. Den viktigaste änd- 
ringen i den nya lagen innebar en betydande 
mildring av åtgärderna mot oförskyllt fattiga. 
Den som fyllt 15 år kunde i fortsättningen 
dömas till tvångsarbete från en månad upp till 
ett år. Vid återfall eller om man tidigare 
dömts till straffarbete eller om omständighe- 
terna var försvårande, kunde tvångsarbete 
ådömas med högst tre år. Straffet skulle avtja- 
nas i allmän tvångsarbetsanstalt. Dar skulle 
klientelet uppdelas efter beskaffenhet. Av an- 
stalterna skulle man fortfarande använda 
Tjurkö, Borghamn och Vaxholm för samma 
kategorier som förut samt Nya varvet för män 
under 21 år. 

Tvångsarbete kunde upphöra därför att den 
dömde kommit i andra ekonomiska omstän- 
digheter. Med detta avsåg man, att han genom 
eget arbete samlat ansenliga besparingar, att 
han fått arv eller gåva eller att någon veder- 
häftig person förklarat sig villig att ta honom 
i sin tjänst eller annars dra omsorg om honom. 
En betydande inskränkning i tidigare möjlig- 
het till förtida frigivning var dock avsedd. Ef- 
ter utskrivning från tvångsarbete, som ådömts 
på minst sex månader, stod den frigivne under 
övervakning av polismyndighet under en tid 
av två år. Dömande myndighet skulle liksom 
tidigare vara överståthållarämbetet, Iänssty- 
relse eller poliskammare. Den nya lagen 
trädde i kraft den 1 okt 1885. 

Kronoarbetskårens organisation förändra- 
des flera gånger under perioden genom över- 
flyttningar och hopläggningar. Från 1843 
fanns det 11 kompanier, av vilka det första 
arbetade på Trollhatte och Strömsholms ka- 
naler samt Borghamns kalkstensbrott. And- 
ra-fjärde kompanierna var förlagda till 
Karlsborg. Det femte var förlagt till Karls- 
krona och gick senare upp i andra och tredje 
kompanierna. Aven sjätte kompaniet var för- 
lagt dit och gick upp i femte. Sjunde och åt- 
tonde kompanierna var förlagda till Kungs- 
holmen och gick upp i åttonde resp femte 
kompanierna. Nionde och tionde kompani- 
erna var förlagda till Rindö. Det nionde gick 
upp i tionde, som flyttade först till Vaxholm 
och sedan till Karlsborg. Elfte kompaniet var 
i tur och ordning förlagt till Kungsholmen, 
Rindö och Vaxholm. Det bytte sedan namn 

.till femte kompaniet. 
Beträffande fördelningen av de intagna 

mellan de olika kronoarbetsstationerna finns 
sannolikt endast uppgifter fr o m 1878. Det 
gällde då en mycket noggrann uppdelning, 
där man skilde på arbetsföra och mindre ar- 
betsföra (ej arbetsföra kunde ju inte dömas till 
allmänt arbete), man över och under 21 år 



samt om de tidigare avtjänat straffarbete eller 
ej. Till Tjurkö sändes fr o m detta år arbets- 
föra man, som dömts av länsstyrelse eller po- 
liskammare i Jönköpings, Kronobergs, Kal- 
mar, Gotlands, Blekinge, Kristianstads, Mal- 
möhus, Hallands, Göteborgs och Bohus, Alvs- 
borgs, Skaraborgs, Varmlands, Örebro och 
Vastmanlands Ian. Vissa ändringar gjordes se- 
nare, men fränsett dessa bar i fortsättningen 
antingen förordnats, att samma fördelning 
skulle galla under det följande äret, eller har 
nägon kungörelse inte utfärdats, varför den ti- 
digare planen fortsatt att galla. Det har också 
skett tillfälliga ändringar på grund av t ex 
överbelastning vid viss anstalt eller vid om- 
byggnad. 

Kronoarbetsstationen på Gurkö 
Att Tjurkö fick en kronoarbetsstation hade 
två skal: Svårigheten att finna lämplig syssel- 
sättning för kronoarbetskårens manskap p i  
annat häll och tillgängen på sådant arbete p i  
Tjurkö. 

Det hade tidigare förekommit stenhuggeri i 
Blekinge nar Karlskronas försvarsanlägg- 
ningar uppfördes. I mitten av 1800-talet fick 
stenhuggeriet i länet ett kraftigt uppsving, som 
huvudsakligen berodde p i  export till Tysk- 
land. Dar behövde man nämligen granit i sam- 
band med stora byggnadsarbeten, särskilt i 
norra Tyskland. 

pionjären inom den blekingska stenindu- 
strin blev den tyske ingenjören Franz Heinrich 
Wolff. Han hade som preussisk byggnadsin- 
spektör först haft i uppdrag att inköpa sten p i  
Bornholm. Därifrån fortsatte han till Blekinge, 
som ju hade livliga förbindelser med denna ö. 
Wolff upptäckte då, att det i Blekinge fanns 
obegränsad tillgång på granit nara vattnet och 
alltsä goda överskeppningsmöjligheter till 
nordtyska hamnar. 1853 arrenderade han sina 
första brytningsrattigheter p i  Eriksberg, Tjärö 
och Dragsö. 1862 arrenderade han brytnings- 

ratten på Tjurkö och startade rörelse dar. For- 
tifikationen hade tidigare brutit sten på 
Tjurkö för Karlskronas sjöbefästningar. P i  
grund av brist på yrkeskunnig personal inom 
landet importerade han tyska och italienska 
stenhuggare. 1872 hade hans stenindustri pä 
Tjurkö nått sidan omfattning, att den be- 
hövde ytterligare arbetskraft. Detta ledde till 
ett kontrakt mellan Wolff och fängvårdssty- 
relsen. Det innebar att denna ställde arbets- 
kraft till förfogande mot betalning. 

Kontrakten med Wolff 
Det ursprungliga kontraktet slöts den 19 mars 
1872 mellan fängvårdsstyrelsen och firma 
Nilsson &Johansson. Denna innehades av SG 
Nilsson och C Johansson. Bäda betecknas i 
handlingarna som konduktörer, vilket vid 
denna tid betydde tjänster vid statens militära 
och civila byggnadsmyndigheter. Kontraktets 
innehåll var i huvudsak, att Nilsson och Jo- 
hansson skulle sysselsatta omkring 300 all- 
männa arbetskarlar p i  Tjurkö mot en dags- 
penning av 21 öre och senast 1 okt 1872 på 
egen bekostnad uppföra erforderliga byggna- 
der. 

Kontraktet fastställdes genom kungl brev 
den 17 maj 1872. Enligt protokoll den 21 dec 
1874 godkände fångvårdsstyrelsen att kon- 
traktet, tydligen fr o m den 1 jan 1875, över- 
fördes p i  FH Wolff. Då kontraktet skulle 
utgä den 1 okt 1878 infordrades nya anbud, 
men Wolff fick aven det nya kontraktet. Ar- 
betsstyrkan ökades till 400 man. Kontraktet 
skulle galla ytterligare 10 är. Sedan Wolff dött 
den 16 mars 1886, övertogs kontraktet av hans 
efterträdare Ernst Rust och Georg Winter. 
Den 20 juli 1893 sade Wolff upp kontraktet 
f r o m  den 21 juli 1894 med hanvisning till 
ekonomiska skal. Det förlängdes dock till den 
1 aug sistnämnda är. 

Det fanns en viss yrkeskunskap inom kro- 
noarbetskårens föregångare genom att fång- 



arna på Varbergs fästning delvis huggit sten. 
Sedan de utländska stenarbetarna lärt upp de 
svenska, blev arbetsfördelningen på Tjurkö i 
fortsättningen, att Wolffs stenarbetare skötte 
de mer kvalificerade sysslorna, kronoarbets- 
karlarna de mindre kvalificerade, däribland 
handräckning, transporter, lastning och loss- 
ning. Den huggna stenen transporterades med 
fartyg till nordtyska hamnar. Sedan Wolff 
dött gick företaget och hela branschen tillbaka 
i början av 1900-talet. Det andra stora sten- 

huggeriföretaget i Blekinge, AK Fernströms 
Granitindustrier i Karlshamn, grundat 1885, 
köpte Wolffs 1906. Fernströms ombildades till 
aktiebolag 1925. 

Anläggningen 
Kronoarbetsstationens byggnader bestod av 
tre envånings- och tre trevåningshus som in- 
rymde bostäder för direktör, bevakningsbefäl- 
havare, kamrer, predikant och underoffice- 
rare. En större kasern i två våningar tjanst- 
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gjorde som logement men inrymde aven kyrk- 
sal. Anläggningen medförde mycket arbete 
och många tvistigheter mellan myndigheterna 
och entreprenören. 

Den 21 febr 1878 godkände fångvårdssty- 
relsen ett förslag till ombyggnad, varigenom 
det skulle bli plats till ytterligare 120 man. 
Den 12 okt samma år biföll styrelsen en fram- 
ställning från Wolff om att få uppföra arbets- 
bodar för arbete under den mörka årstiden. 
Bodarna skulle vara försedda med vaktkurar 
och belysning för patrullgångarna vid planket. 

I skrivelse den 13 okt 1888 till direktören 
uppdrog fångvårdsstyrelsen att på grund av de 
stora oroligheterna på Tjurkö begära yttrande 
från Wolffs, om de var villiga att bygga natt- 
celler, vilket fanns på andra straff- och tvångs- 
arbetsanstalter för man. Eftersom kronan inte 
ägde Tjurkö, kunde riksdagen inte väntas be- 

vilja anslag för sådan ombyggnad. Fångvårds- 
styrelsen erinrade om Wolffs skyldigheter en- 
ligt kontrakt att hålla erforderliga byggnader. 
Wolff fick tillfälle att yttra sig över förslaget. 
Den 24 dec samma år svarade Wolff med för- 
bigående av direktören direkt till fångvårds- 
styrelsen och upplyste, att kostnader för ny- 
byggnad av ett sådant antal nattceller beräk- 
nades till 600-800 000 kr. Den 28 aug 1889 
skrev direktören till styrelsen och tillstyrkte 
Wolffs begäran om befrielse från de ålaggan- 
den som meddelats vid årets mönstring. Det 
ansågs nu räcka med ombyggnad. 

Organisation och personal 
Personalen bestod enligt staten av direktör, 
bevakningsbefalhavare, kamrer, predikant, Ia- 
kare, skollärare, en fanjunkare, tre underoffi- 
cerare (sergeanter) och 36 vaktkonstaplar. 



-1eouory ah!sn[yu! ' u a p ~ ~ n 4 u e #  [[!I %!S a l y ~ s  
wos 'arera3!fo ap AV ia leun ap[[e% lap r eN  

'M-1681 P ~ I ~ J P U ! T  I J ~ I  Ual 
-dey q30 16-~88[ ~ J I E ~ S  jelsnt) a ~ e l s e u n i h  

'M-Z881 uewl[aH PJvq3!X J o ! e ~  '~8-EL81 
y o q p u n s  3010 ro!ew ' E L - Z L ~ ~  rods 
-%u![y [ l e 3  ro!ew ren ra.rolyar!p apeu!p~o 
.r! a!ren p!1 i ~ o y  ua u e u o ~ y  apeu$i isepua q30 
% u p i u p n ~ n q  uros ynrqxuel naJp ET[!" 'a1e~a3 
-!j30 ei~apu! eZuew ap .ralla ua%u!uy.raa[[!isu!n 
-UUElq p!A l~lUë[[OJiUOy q30 ~ U J E % ~ A U ~ ~ !  p!A 
.ra.ro~yadsu!suope~s ' a ~ e p u ~ i s a . r o ~ s u o ~ i e ~ s ~ e ~ ~ a ~  
-al 'a~eiseurisod nalq u~ap[esuo!suad raya q30 
aloj apeq u o s  are1a3!j$o ë 2 u p 1  ap es!nuq 
as[arojwi! uros uey uem .walqordsuo!suad 
q30 - S % U ! U I ~ ~ S ~ ~ S S ~ S  ila iseJeus ly!se u!w i%![ua 
1ap ren 'apueuy!~ q30 ra~oiya.r!pas1a%u.ej na[q 
ue!roq sialel-0081 U ~ J J  mos 'aJera3!jjo e%uyw 
ap apuegeriag ..ras!j#o ua paw iapunq[a%ar 

sauesaq ~oiyar!p mos ua i sue !~  .q 005 c i%e1 
-uewwes ralp 'apoue q 005 1 q30 u01 ! 13 
o00 z ualoiyaJ!p apeq euuap i%!lux ' 5 ~ 8 1  .ro3 
uareynaqreouoq JOJ lless%u!uo[ne du wo  in[s 
-aq si!ew 14uny u a s [ a ~ d i s s p r ~ B u ~ j  U ~ I J  woyu! 

iyo $2 u a a  .uo!lyn.risu! ppys~es ua ne 
s ape~a [%a~  uapue%%![e sueq q30 'jaq3 suayels 
-ue ren u e ~  .uauo!ieissiaqIeouory ed uauos 
  ad alse%!iy!n uap s!~ia-Zi ren uaJoiyar!a 

.%u!u[1eisue [[!I ape~iarof lsue!~ 
r%l![!w SJ; 6 ~su!w paw deysueur ieuxn p J i%![ 

-dwe[ apeq !vu LZ uap as[a.ro%uny [Zuny 
iZ![u~ .[e!.rolnx!lsuoy uas[a.r,41s uepas apep 
-"$'n 8upoZiisue!i~o~d puvypoZi .1ay3 'p!o[s 
-pueq ralp y.raAlueq i%!~dw.e[ ! iy!su! eq q30 

I: rapun ??.ren a p ~ o q  ueH ~ Z u ! r o % i s u ~ ~ ~ ~ o ~ d  
srapeueur axi 103 se[-[eisue uos~ad  Z![dwe[ ua1 
-euosrads%u!uyenaq urou! .rasuvyen p ! ~  allnys 
~ ~ 8 1  u a ~ ~ a ~ d i s ~ p r y ~ % u e f  ue.13 ~ q n y ~ p  9![u3 

-wnarnw suel a%u!yalg - ~ m ~ r a i e y  n-E piloj '(ey~oly%u!ll~n paw) leyolsuo!i!padua 
sua~:ysiaqreouorg euuap wo raäyq [[!L ey~XysBu!lwes~oj wos era8unf 0(61 u e q  n= 'of 6261 
sleld aprrerannu u!f rapem4lf q-20 9 ~ 8 1  sapSSXq u a a  -(ulans4 !d,a,su~f ?.ha, q20 punr4 &q) 

ireyrXy layarrp q30 eli ! snqin ila '(~aisuo, iBoq q20 uais ! la.&) uapoquais '(!iredyei q30 jahs%) 
uauiasaysloieXo~ '(uaxunp wo  q i ujaneB) lasnqsuo!iemeira~ 'ial[eisoqisrrd 'iasnqslefag ~airurn 
ueij .iafei-0881 u:q mos %!p!i ?s uaX!lweu ix uap[!K B ! E  aploi euleäuy uo!l!w ieq uap ren i a a  



Majoren Carl Warhier Kliiigspor r a r  kronoarbetssta- 
tionenr fönre direkrör. Han tilltridde alltså 1872 men 
Iarnnade Tjurkö redan irer efter. - Porträttsamlingen, 
Krigsarkivet. 

betskåren, började det normalt med att de 
sökte ett vikariat på en befalstjanst, ofta på el- 
ler i närheten av stationeringsorten, och där- 
under var tjänstlediga från sin ordinarie be- 
fattning. Om de själva blivit intresserade av en 
sådan tjanst och denna utfallit till belåtenhet, 
kunde de söka ett längre vikariat och därefter 
en ordinarie tjanst. 

När de fick en sådan, måste de gå in i reser- 
ven, men var tjänstgöringsskyldiga där, och 
kunde befordras upp till major. Man kan 
tänka sig att tre grupper av officerare sökte en 

sådan övergång. Det var dels de som var verk- 
ligt intresserade av uppgifterna inom fångvår- 
den, dels sådana som visste att de var yrkes- 
mässigt sekunda och därför inte hade möjlig- 
het att avancera högre än till kapten, och slut- 
ligen de som tillhörde mindre ansedda rege- 
menten eller truppslag och som av denna an- 
ledning hade ett sämre utgångsläge, 

Bevakningsbefälhavarna var direktörens nar- 
maste man och rekryterades på samma sätt. 
De vikarierade ofta för direktörer vid andra 
anstalter och kunde därigenom meritera sig 
för sådana tjanster. Deras lön var 1875 1 500 
kr och arvodet 500 kr, eller sammanlagt 2 000 
kr. Det fanns sammanlagt 13 bevakningsbefal- 
havare, av vilka fyra befordrades till högre 
tjänster inom fångvården, medan några tydli- 
gen återgick till militärtjänsten, 

En utpräglad motsats till de snabbt växlande 
direktörerna och bevakningsbefalhavarna var 
fanjunkaren Claes Adolf Emil Uggla. Han var 
född 1820, blev volontär vid Västgöta-Dals 
regemente 1839 och underlöjtnant dar 1842. 
Uggla fick avsked 1845 och blev samma år 
sergeant vid kronoarbetsstationen på Karls- 
borg och förordnades 1849 till fanjunkare dar. 
När kronoarbetsstationen på Tjurkö inrätta- 
des 1872 fick han förflyttning dit. Den 6 aug 
1885 tilldelade kungl majt honom medaljen 
"För nit och redlighet i rikets tjanst" i 5:e stor- 
leken. 1889 tillerkände riksdagen honom pen- 
sion på allmänna indragningsstaten med 600 
kr/år fr o m att han beviljades avsked den 1 
jan 1892. Då hade han alltså 52 års statlig 
tjanst. Åren 1879-91 var han samtidigt post- 
stationsföreståndare på Tjurkö. Han dog år 
1900. 

Löjtnanten i Smålands husarers reserv, rytt- 
mästaren i armén, friherre Gustaf Sparre var 
fr o m den 1 maj 1884 direktör på Tjurkö ef- 
ter att tidigare ha varit direktör för lansfangel- 
set i Visby. Sedan han försatts i konkurs vid 
Östra häradsrätt 1888, blev han p g a gällande 



bestämmelser för statstjänsteman tjänstledig 
utan lön den 23 sept-16 dec samma år, men 
fick återinträda i tjänst sedan konkursen av- 
slutats. När man på Tjurkö den 27 aug 1891 
skulle öppna inkomna anbud på leveranser till 
anstalten för 1892, visade det sig, att Sparre 
tidigare öppnat flera anbud. Fångvårdsstyrel- 
sen avstängde honom omedelbart, och han 
begärde och fick avsked redan fr o m den 1 
sept. Den 20 nov 1891 fick han också begart 
avsked från sin militära befattning. Det visade 
sig, att han flera gånger i förväg underrättat 
en anbudsgivare, en handlande på Tjurkö, om 
innehållet i andra anbud och på så sätt berett 
denne möjlighet att bjuda under konkurren- 
terna. Handlanden var också fordringsägare i 
Sparres konkurs. JO lät göra en utredning och 
skrev sedan av ärendet då Sparre inte kunde 
misstänkas för annat än tjänstefel, men ansåg, 
att fångvårdsstyrelsen förfarit mindre lämpligt 
genom att bevilja honom avsked innan åtals- 
frågan var avgjord. 

Predikantens åligganden reglerades av en 
särskild, mycket detaljerad instruktion, som 
behandlade både den andliga vården, kyrko- 
bokföringen, undervisningen, bl a i innanläs- 
ning, och avgivandet av årsberättelse, 

Enligt kungl majts tidigare nämnda beslut 
1874 hade predikanten fr o m 1875 1 200 kr i 
arvode. Då Wolffs inte velat bygga tjänstebo- 
stad åt predikanten, tillerkändes den dåva- 
rande innehavaren av tjänsten genom beslut 
av fångvårdsstyrelsen den 4 maj 1875 hyreser- 
sättning under den tid religionsundervisningen 
pågick. Tjänsten besattes i allmänhet av yngre 
prästmän, som vanligen hade sitt andra eller 
tredje förordnande på Tjurkö och som ganska 
snart sökte sig därifrån. Det fanns sammanlagt 
12 ordinarie eller tillförordnade predikanter 
under perioden, varför genomsnittstiden blev 
ungefär två år. 

Läkarens åligganden reglerades också av en 
särskild instruktion. Han skulle bl a under- 

Ryrrmäsraren Gustaf Sparre var direktör $ren 1884-91. 
Epilogen var rida omtalad. Sparre tvingades n3rnligen 
söka avsked sedan man funnit att han förrökr påverka 
upphandlingen av leveranser rill ansralien. - Porrrärr- 
samlingen, Krigsarkivet. 

söka nykomna fångar, besöka cellfångar minst 
en gång i veckan, föra sjukjournal och avge 
sjukrapporter. Han skulle också höras innan 
någon bestraffades med prygel och mörk cell. 
Förhållandena betraffande läkaretjänsten var 
dock enklare än betraffande direktörs-, be- 
vakningsbefälhavare- och predikanttjänsterna. 
Det fanns nämligen endast en ordinarie läkare 
under anstaltens existens. Då  den upprättades 
utnämndes till Iakare där 1:e bataljonsläkaren 
vid kungl majts flotta Marcus Forssberg. Se- 
dan han begärt avsked 1873 för att få högre 



lön, höjdes denna till 1 000 riksdaler om året. 
Han innehade tjänsten t o m 1889 parallellt 
med sin militärtjänst i Karlskrona, dar han 
bodde. Efter hans avgång var två vikarier för- 
ordnade fram till anstaltens nedläggning. 
Utom i akuta fall besökte läkaren Tjurkö en 
gång i veckan. 

De intagna 
Det här avsnittet behandlar de intagna och 
redogör för alla de upplysningar om dem som 
finns i fångrullor eller andra handlingar. 

Det kan finnas flera anledningar till att antalet 
intagna fluktuerat så starkt under perioden. 
Dels kan antalet dömda i hela riket ha varierat 
med de ekonomiska konjunkturerna, dels kan 
intensiteten i polisens övervakande verksam- 
het ha varierat och slutligen kan fördelningen 
av kronoarbetskarlarna mellan olika kronoar- 
betsstationer ha förändrats. 

Det tidigaste födelseår som förekommer i 
materialet ar 1802, som galler en kronoarbets- 
karl, intagen 1873. Det senaste är 1873 och 
gäller två tvångsarbetsfångar, intagna 1894. 

År Inkomna under Intagna vid årets Därav 
året slut frivilliga 

1872 23.9-31.12 34 
73 185 269 1 
74 108 233 1 
75 209 244 1 

1876 164 319 1 
77 279 318 
78 205 335 1 
79 334 435 1 

1880 236 399 1 
81 251 399 2 
82 267 366 1 
83 182 384 1 
84 236 senare uppgifter 
8 5 169 saknas 
86 241 
87 226 
8 8 285 
89 233 

1890 196 
91 196 
92 178 
93 192 
94 1.1-31.7 105 

Summa 4 711 

Antal intagna vid Tjurkö kronoarbe~starion 1872-94 

66 



Spannvidden ar således mycket stor. Bland de 
många människoöden, som möter i rullorna, 
får följande tre exempel belysa några mer 
ovanliga bland de dömda. 

En ovanligt ung person var nr 248/3, Olof 
Andersson Hektor. Han var född den 20 juli 
1861 i Hovs socken, Kristianstads Ian, och 
herde. Luggude häradsrätt dömde honom den 
19 sept 1876 till 8 månaders straffarbete för 
grov stöld. Tydligen omedelbart efter avtjänat 
straff dömde kungl befallningshavande honom 
till 2 års allmänt arbete. Då var han fortfa- 
rande 15 år. 

Den motsatta andan på åldersstegen repre- 
senteras av nr 22/1 Johannes Jansson Holm- 
gren, som var född den 23 okt 1802 i Leks- 
bergs sn, Skaraborgs Ian. Han var hemmahö- 
rande dar och skomakare. Holmgren hade 
1855 dömts till livstids fästning för fjärde re- 
san stöld men benådades den 7 juli 1872 från 
livstidsstraffet till 4 års allmänt arbete. Han 
kom till Tjurkö den 4 dec 1872 och frigavs 
den 7 juli 1876. Han var då 73 år och hade 
varit berövad friheten i 21 år. 

N r  168/3 Mattis Pehrson, född den 10 dec 
1827 i Jamshögs sn, Blekinge Ian, är ett exem- 
pel på grova brottslingar. Pehrson hörde 
hemma i Jämshög och var till yrket arbetskarl. 
Han hade 1854 av en inte uppgiven domstol 
blivit dömd till döden för vägran att lyda or- 
der, men det framgår inte om det var i egen- 
skap av krigsman eller kronoarbetskarl. Nå- 
gon tidigare dom till allmänt arbete finns dock 
inte nämnd. Han hade darfar troligen varit 
krigsman. Pehrson hade sedan benådats från 
dödsstraffet men dömdes 1870 av Malmö råd- 
husrätt för tredje resan stöld och mordbrand, 
vilket fastställdes av hovrätten. Den 3 mars 
1877 dömdes han till 4 års allmänt arbete av 
kungl befallningshavande men förflyttades ef- 
ter två disciplinära bestaffningar till straffang- 
elset i Karlskrona den 27 dec 1877. 

Genomsnittsåldern vid domen sjönk under 

perioden långsamt från 46 år 1872 till 33 år 
1894. Det berodde dels på att det under de 
första åren ingick många f d fästningsfångar, 
dels den kraftigt sänkta minimitiden i lösdri- 
varlagen 1885. 

Erik Beckman 
Det egendomligaste levnadsödet bland de 
4 711 kronoarbetskarlarna hade nr 50/2 Erik 
Beckman, en tidigare baltisk flykting. Han var 
född 1836 i Kors församling i Estland, som då 
hörde till Ryssland. Föräldrarna var bonden 
Erik Backman och hans hustru Eva. Kors (el- 
ler Risti på estniska) ligger på fastlandet myc- 
ket nara kusten och omedelbart söder om 
Rågöarna. Stora Rågö hörde dit, och försam- 
lingen hade en ganska stor svenskspråkig be- 
folkning på fastlandet i Vichterpalområdet. På 
1860-talet överflyttades aven Lilla Rågö till 
denna socken. 

Erik Beckmans far dog före sonens födelse. 
Han uppfostrades av modern till 11 års ålder, 
då han fick sin första anställning som dräng 
hos en man, som senare gifte sig med hans 
mor. Beckman var kvar dar tills han konfirme- 
rades vid 20 års ålder. Då han fann, att jord- 
ägarna i Estland utövade alltför starkt herra- 
välde över sina underlydande, begav han sig 
på försommaren 1856 till Sverige. Hur  han 
kom dit ar inte angivet, men de två vanligaste 
färdvagarna gick via Gotland eller sydvästra 
Finland. I Sverige fick han först en drangtjänst 
och hade sedan flera olika anställningar i olika 
yrken, senast som brädgårdsarbetare. Från 
1859 var han skriven i Finska församlingen i 
Stockholm, dar de flesta estniska invandrare 
brukade kyrkoskrivas. På hösten 1868 var han 
arbetslös och sov i hamnen på nätterna. 

Natten till den 26 okt 1868 förövade Beck- 
man tillsammans med en annan est, Peter Palis 
Isaksson, en grov stöld genom inbrott i en bod 
i Järntorgsgatan 61. Dar stal de penningar och 
varor till betydande värden. Beckman greps, 



Det är främst uppgifter i fångrullorna rom har gett underlag till den här uppsatsen 
- Landsarkivet. Lund. 

häktades och åtalades. Han dömdes den 2 
mars 1869 av Stockholms rådhusrätt till 3 års 
straffarbete, varifrån han bör ha frigivits se- 
nast den 2 mars 1872. I och med detta fyllde 
han villkoren för att kunna dömas till allmänt 
arbete. Den första domen kom redan 1875. I 
och med denna var han stamkund på Tjurkö. 
Åren 1875 till -94 dömdes han nämligen 10 
gånger till allmant arbete eller tvångsarbete, 
därav vid sex tillfällen varje gång till två års 
allmant arbete. Sedan dömdes han till tvångs- 
arbete, från 1886 till -94 vid fyra olika tillfäl- 
len. Han hade som yrkesbeteckningar timmer- 
man, dräng eller stenhuggare. 

Från den första domen till allmant arbete 
hade Beckman varit på fri fot sammanlagt 33 
månader och 6 dagar, eller i genomsnitt 3 
månader och 21 dagar mellan varje dom. Vid 

denna beräkning har jag inte tagit hänsyn till 
tiden mellan häktningen och domen. Den 
framgår inte av rullorna, men måste ha för- 
kortat genomsnittet med några dagar. Beck- 
man anlände till Tjurkö för att avtjäna sin 
sista dom den 20 juli 1894 och var då fullt ar- 
betsför. Vid Tjurköanstaltens nedläggning 
flyttades han den 1 aug 1894 till tvångsarbets- 
anstalten på centralfängelset i Karlskrona och 
hade då inte fått någon arbetsförtjänst, Han 
dog där den 17 dec 1896, 25 dagar innan han 
skulle ha frigivits, och jordfastes enligt dagbo- 
ken över prästerliga förrättningar på Aspö 
kyrkogård. 

Yrke, civilstånd och bostadsort 
Det är påfallande, att nästan alla har en yrkes- 
beteckning i fångrullan trots att många säker- 



ligen antingen aldrig haft ett yrke, eller om de 
haft ett, detta låg många år, kanske decennier, 
tillbaka i tiden. Men det ä r  en naturlig tendens 
hos myndigheter att vilja etikettera sina fall 
inte bara med namn, ålder och hemvist, utan 
även med yrke. En mindre del, omkring 5%, 
har må yrkesbeteckningar. Dessa har nästan 
alla först varit militärer och sedan haft ett an- 
nat yrke. Jag har speciellt undersökt frekven- 
sen av tre olika yrken eller grupper därav, som 
varit särskilt vanligt förekommande, nämligen 
arbetare och arbetskarl, dräng och militär. Yr- 
kesbeteckningen arbetare var mycket sällsynt. 
Vad arbetskarl betraffar, kunde säkerligen 
flera olika undergrupper ingå i denna grupp. 
Hit  hörde diversearbetare, som mer eller 
mindre regelbundet arbetade med olika typer 
av arbeten, och tillfallighetsarbetare, som en- 

dast arbetade i nödfall. Vidare grovarbetare, 
som utförde fysiskt krävande arbeten av olika 
slag och personer, som tillhörde ett visst yrke 
men saknade mer kvalificerad utbildning. Ti- 
teln användes sakerligen ocksä som en sista 
uppsamlingsbeteckning både av myndigheter 
och av kronoarbetskarlarna själva i brist på 
andra alternativ. Deras procentuella andel 
steg i huvudsak under hela perioden, frän 4% 
1872 till 25% 1894. Genomsnittet var ca 20%. 
Den andra speciellt angivna gruppen, nämli- 
gen drängarna, minskade däremot kraftigt, el- 
ler från 22 till 0% och var i genomsnitt 8%. 
O m  detta enbart berodde pä urbaniseringen 
under senare delen av 1800-talet kan jag inte 
avgöra. 

Vad betraffar den tredje särskilt undersökta 
gruppen, nämligen militärer, ingår däri 28 



Byggnaderna som dirponerades au KronoarbetskZir~ii ha r  fbrsruiinir undan for undan .  
Den här längan, som ingick i kasernen (byggnaden t h p i  planritningen), i-?vs fiii-st 1967. 
Här bodde de flesra straffångarna, rom var förlagda till Tjurkö. - Foto: Ingemar 
Atrerman 1966lBlekinge läns museum. 

olika yrkesbeteckningar eller titlar. Det kan 
finnas flera olika anledningar till att en f d 
militär dömdes till allmänt arbete. För det 
första kan anställningen har upphört på nor- 
malt sätt och vederbörande återgått till ett ci- 
vilt yrke. För det andra kan anställningen har 
upphört pä grund av fysisk eller psykisk 
olämplighet, och för det tredje kan den ha 
upphört genom rymning eller dom av krigs- 
rätt. Deras andel varierade mellan 14 och 38% 
under perioden och var i genomsnitt 28%. 

När skråtvånget upphörde 1846 och Sverige 
fick fullständig näringsfrihet 1864 ändrades 
titlarna. En allt större andel arbetare i traditio- 
nella hantverksyrken eller andra kvalificerade 
näringar har istället för de gamla beteckning- 

arna, t ex bagarelarling eller gesäll, titeln ba- 
geriarbetare. Andra industriyrken ökar också 
under perioden. 

Vissa andra titlar, eller i 11 fall avsaknad av 
sådan, tyder däremot på att vederbörande an- 
tingen hörde hemma i den lägsta socialgrup- 
pen eller i de kriminella klasserna. Dit hörde 
fattighjon, glashandlare, gårdfarihandlare, 
hästhandlare, krämare, lumpsamlare, Iösdri- 
vare, smäkramhandlare och vallackare. Be- 
träffande vissa yrkesbeteckningar är emeller- 
tid den viktigaste faktorn inte yrket som sä- 
dant utan att det ofta utövades av tattare, t ex 
vallackare. 

När det galler civilstånd var fördelningen 
praktiskt taget oförändrad under perioden. 



För Kronoarbetskårenr räkning 
uppfarder bl a den här kasernen. 
Ritningen visar hur borrenvå- 
ningen var disponerad 1872. - 
Riksarkivet. 

1 .  Bevakningsbefälhavarens 
kontor 

2. Vakter 
3. Arrestlokal med 10 celler 
4. Kök 
5 .  Kyrka 
6.  Logement 
7 .  Underofficersboitad 
8. Badrum 
9. Tvarreri 

10. Mangelbod 
11. Linnekamrnare 
12. Vedbod 



Det innebar, att 89% var ogifta, 10% gifta och 
1% skilda, änklingar eller "uppgift saknas". 

Det ar anmärkningsvärt, att 89% var ogifta, 
då de kom till anstalten. Jag har heller inte 
stött på något fall, dar vederbörande gift sig 
under anstaltstiden. Med tanke på att prastbe- 
vis inhämtades från hemförsamlingarna kan 
man lita på att uppgifterna ä r  riktiga. Endast 
en mindre del var, då de dömdes, under den 
lagliga giftermålsåldern. Man kan dock anta, 
att en stor del av de många fallen från storsta- 
derna, särskilt Stockholm, sammanlevde i sta- 
diga förbindelser utan att vara gifta. Man kan 
vidare anta, att den mindre del av kronoar- 
betskarlarna, som tillhörde den kriminella un- 
derklassen delvis levde i mer eller mindre till- 
fälliga förbindelser inom denna klass. Likväl 
återstår ett mycket stort antal, där egenskapen 
att vara ogift var ett indicium på rotlöshet i 
tillvaron. Detta kan också ha bidragit till att 
de  blivit försvarslösa och dömts till allmänt 
arbete. 

Var de kronoarbetskarlar, som avtjänade 
allmänt arbete och tvångsarbete på Tjurkö var 
mantalsskrivna, berodde på de under varje år 
gällande föreskrifterna från fångvårdsstyrel- 
sen till vilka kronoarbetsstationer dömda från 
olika delar av landet och tillhörande olika ka- 
tegorier skulle sändas. Detta varierade från år 
till år. 

Av de kronoarbetskarlar, som anlände till 
Tjurkö var nästan samtliga mantalsskrivna. 
Detta tyder på att myndigheterna lyckats hålla 
mycket god kontroll på detta delvis svårhan- 
terliga klientel. Stockholms stad dominerar 
med 44% av de  dömda. Detta berodde givetvis 
dels på stadens egna, fattiga befolkning, dels 
på att tiggare i varje fall tidigare i stor ut- 
sträckning drogs till staderna, särskilt under 
nödår. På andra plats kom Göteborgs och 
Bohus län med majoriteten av sina dömda från 
Göteborgs stad, varefter följde, ganska långt 
efter, Malmöhus, Kalmar och Blekinge Ian. 

Ser man till dömande myndighet så ar för- 
delningen ungefär densamma, eftersom ma- 
joriteten dömts av myndigheter i det Ian 
där de varit mantalsskrivna. Stockholms stad 
dominerar alltså starkt med Göteborgs och 
Bohus Ian på andra samt Malmöhus Ian på 
tredje plats. Troligen har både frekvensen av 
misstänkt försvarslöshet, polismyndigheternas 
större eller mindre energi vid ingripande och 
de dömande myndigheternas praxis betraf- 
fande tillämpningen av allmänt arbete och 
tvångsarbete varierat. Det är troligt, att Stock- 
holm och eventuellt några andra större stader 
hade sina lokala lösdrivare, medan det i de 
mindre folkrika länen utan större städer mera 
var ett problem med luffare. Det ar vidare all- 
mänt kant, att under nödåren samlades de fat- 
tiga till Stockholm, både i förhoppningen om 
att få arbete och att kunna försörja sig på tig- 
geri. 

Den tidigare kriminaliteten ar hög, men 
detta ar självklart, då den viktigaste förutsatt- 
ningen för att bli dömd till allmänt arbete var 
att man tidigare dömts till straffarbete för 
stöld. Att den tidigare brottsligheten var så 
hög, beror ju också på, att en av förutsattning- 
arna för att bli sänd just till Tjurkö, var att 
man tidigare avtjänat straffarbete. 87% var ti- 
digare dömda för stöld anda upp till 6:e resan. 
Antalet domar för stöld var i genomsnitt 1.8% 
per intagen. 13% var dömda för andra brott. 
Häri ar de största underavdelningarna andra 
förmögenhetsbrott an stöld, våldsbrott och 
militära brott. De  sistnämnda förekommer gi- 
vetvis i störst utsträckning bland f d fast an- 
ställda. Det förekommer dock aven spridda 
företrädare för mera ovanliga brott som fa- 
der- och modermord, tidelag och upplopp. 

Disciplin och strafftid 
Disciplinen var givetvis ett problem vid en slu- 
ten anstalt med ett delvis så kvalificerat klien- 
tel. Fram till mitten av 1800-talet hade discip- 



Den här bilden rogr 1894, samma år som Kronoarbetskompaniet lämnade Tjurkö. Fotografen har 
fångar några au arbetarna i stenbrottet "Vrålebo" på Gåsanabben. De öven,akas av inspektoren 
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linen vid kronoarbetskårens föregångare varit . inom gränserna för sin egen bestraffningsrätt. 
mycket sträng. 1868 års krigsartiklar innebar Den specificerades i skrivelse av fångvårdssty- 
en betydande mildring, delvis efter mönster av relsen den 22 mars 1861 sålunda, att direktö- 
1864 års strafflag. ren i ordningsmål ägde bestraffa fångar med 

Enligt instruktion för ämbets- och tjänste- 
män vid rikets straff- och arbetsfängelser hade a. varning 
direktören bl a att utöva den bestraffningsrätt b. s k Iattkost eller vanlig dagportion utan sovel, 
som fångvårdsstyrelsen uppdrog åt honom högst 8 dagar 



c. ljus cell, med eller utan arbete, högst 30 dagar, 
varav högst 8 dygn utan sängkläder samt i svå- 
rare fall 
d. mörk cell, högst 8 dagar 
e. mörk cell, högst 8 dagar, iförening med ljus 
cell, högst 22 dagar 
j prygel, högst 40 spö. 

Då högre bestraffning ansågs nödvändig, 
skulle framställning göras till fångvårdsstyrel- 
sen. Under tiden fick fången förvaras i cell. 

På Tjurkö bestraffades endast 349 av 4 71 1 
intagna, eller 7% disciplinärt, Straffrekvensen 
per år sjönk under hela perioden, likaså an- 
vändningen av de strängaste straffsatserna. 
Normalt medförde en viss typ av brott mot 
disciplinen en viss staffart, där straffsatsen 
höjdes vid återfall. Vissa allvarligare brott mot 
disciplinen föranledde framställning till fång- 
vårdsstyrelsen och beslut av denna, att veder- 
börande skulle förflyttas till annan anstalt. 

De allvarligaste brotten, som alltså gällde 
allmänna brott mot strafflagen, föranledde 
polisanmälan, eventuellt efter beslut av fång- 
vårdsstyrelsen, häktning och åtal vid Östra 
häradsrätt av länsmannen i Lösen. Tretton så- 
dana fall förekom, som ledde till åtal för resp 
mordförsök, misshandel av förman, delvis 
grov och med livsfarligt vapen, våldsamt mot- 
stånd, stöld samt mordbrand och försök till 
mordbrand. De allvarligaste brotten förövades 
av nr 270/1 Gustafsson, som 1874 dömdes till 
livstids straffarbete för mordförsök på fanjun- 
kare Melén, och 120/10 Nygren, som 1888 
dömdes till åtta års straffarbete för grov 
misshandel med livsfarligt vapen å förman. 
Mordbranden och försöket därtill förövades 
för att gärningsmännen ville bli dömda till 
vanligt straff och komma bort från Tjurkö. 

Ett annat indicium på det disciplinära kli- 
matet i anstalten är förekomsten av rym- 
ningar. Dessa var förmodligen få jämfört med 
andra anstalter p g a Tjurkö-anstaltens isole- 

rade läge på en ö. Jag har i handlingarna fun- 
nit uppgifter om 21 rymningar eller försök 
därtill, men uppgifterna är i flera fall ofull- 
ständiga, varför det kan ha funnits fler. Tre 
man lyckades hålla sig undan ett år, varefter 
de avfördes ur rullorna. 

När det gäller den utmätta strafftiden finns 
det en mycket kraftig skillnad mellan perio- 
derna före och efter Iösdrivarlagens ikraftträ- 
dande (1885). Den innebar ju att minimitiden 
sänktes från ett år till en månad och maximiti- 
den från fyra till tre år. Genomsnittstiden 
sjönk under hela perioden. 1872 var 68% 
dömda till maximitiden 4 år och genomsnitts- 
tiden var 3 år och 6 månader, medan den för 
1894 var 1 år och l månad. Genomsnittet för 
hela tiden var 1 år och 11 månader. 

Andelen tidigare dömda var mycket hög. 
Det är också uppenbart, att ju flera domar till 
allmänt arbete en person hade, desto svårare 
var det för honom att skaffa sig laga försvar 
vid frigivningen. Desto större var också risken 
att dömas på nytt. 79% var tidigare dömda till 
i genomsnitt 3.3 domar per man. En person, 
född 1852 och intagen 1893, uppgavs ha 20 
tidigare domar. Av rent tidsmässiga grunder 
förstår jag dock inte, hur detta var möjligt, 
såvida han inte varje gång frigivits efter myc- 
ket kort tid på grund av erhållet laga försvar 
eller sparad arbetsförtjänst, 

Det fanns möjlighet att frivilligt ingå på all- 
mänt arbete, men detta var ovanligt, endast 23 
fall t o m 1885, och upphörde efter hand. Be- 
tydligt vanligare var, att man frivilligt stan- 
nade kvar efter utgången av den ådömda ti- 
den. Detta förekom i 74 fall under hela perio- 
den. För båda kategorierna var genomsnittet 
några månader. 

Sjukvård och skolväsen 
Det finns ett mycket omfattande material rö- 
rande hälsotillståndet, sjukvården och dödlig- 
heten inom kronoarbetsstationen. Vid in- 



Utdrag ur journalen över arbersrkador, november minad 1880. - ILandrarkiver, Lund 

mönstringen på Tjurkö skulle kronoarbetskar- 
larna undersökas av läkare. Denne gjorde i 
385 fall anteckning om omständigheter av 
medicinsk betydelse. 24 man bedömdes som 
icke arbetsföra och skulle därför överlämnas 
åt hemortens myndigheter. 230 bedömdes som 
mindre arbetsföra och flyttades normalt till 
annan anstalt. Det förekom 5 039 sjukskriv- 

ningar under perioden med 54 866 sjukdagar 
iller 11 sjukdagar per sjukskrivning. Varje in- 
tagen var endast sjukskriven 1.07 gånger i ge- 
nomsnitt under sin vistelse. Antalet inlägg- 
ningar på sjukhus var 4 953. Både för sjuk- 
skrivningar och inläggningar på sjukhus domi- 
nerade under sommaren infektionssjukdomar, 
troligen p g a dålig hygien, särskilt beträffande 



vattnet, och under vintermånaderna förkyl- 
ningssjukdomar. Skador och olycksfall var 
också en vanlig anledning i både kategorier- 
na. Den vanligaste diagnosen vid inläggning 
på sjukhus var "bronchitis" och "catharr 
bronch.", sammanlagt 813 fall. Inläggning på 
sjukhus skedde normalt på Tjurkö, men svåra 
fall kunde läggas in på eller överföras till sjuk- 
hus i Karlskrona. 

Frekvensen av dödsfall är överraskande låg 
med hänsyn till de delvis bristfälliga anlägg- 
ningarna, det under vintern besvärliga klima- 
tet, risken för epidemier under sommaren 
p g a bristande hygien, klientelets delvis dåliga 
hälsotillstånd, arbetets delvis farliga art och 
den omständigheten, att många inte var utbil- 
dade stenhuggare eller hade vana från sten- 
huggeri. Jämfört med många av de intagnas 
levnadsförhållanden i frihet innebar dock sä- 
kerligen det allmänna arbetet en betydande 
förbättring genom tillräcklig kost, regelbundet 
arbete och ringa eller ingen tillgång till sprit. 
78 personer dog, därav 75 av sjukdomar och 3 
av skador. Genomsnittsåldern för de avlidna 
var 40 år. Den dominerande dödsorsaken var 
lunginflammation i 51 fall, därav två allvarliga 
epidemier 1877 och 1881. Avlidna kronoar- 
betskarlar begravdes, i de fall jag funnit upp- 
gift om detta, på kyrkogården på Aspö. Den 
ar ännu bevarad. 

Den andliga vården åvilade i första hand 
predikanten, som förutom gudstjänster, religi- 
onsundervisning och allmän skolundervisning 
säkert också till stor del fyllde de uppgifter, 
som i en modern anstalt åvilar kuratorer, psy- 
kologer och socialassistenter. Enstaka yngre 
kronoarhetsfångar blev också konfirmerade 
under vistelsen där. Vissa perioder förekom 
skolundervisning för kronoarbetsfångar under 
viss ålder och med dålig skolutbildning. Peri- 
odvis sköttes denna av en arvoderad f d skol- 
lärare, som frigivits från Långholmen, och un- 
der en annan period som bisyssla av en folk- 

skollärare på Tjurkö. Det förekom också viss 
nykterhetspropaganda i form av föredrag och 
utdelning av litteratur. En nykterhetsförening 
bildades 1893. 

Avgånghån anstalten 
Det fanns många alternativ till avgång från 
anstalten, men de dominerande var självfallet 
besparad arbetsförtjänst t o m 1885, och ut- 
tjänt tid fr o m 1886. Anledningen till föränd- 
ringen var att lösdrivarlagen trädde i kraft den 
1 okt 1885. 

Alternativen laga försvar resp laga försvar 
genom utvandring var av ringa betydelse. Ett 
ovisst antal ansökningar om frigivning på 
grund av laga försvar, både från kronoarbets- 
karlarna själva och från avsedda arbetsgivare 
eller familjer, har avslagits. Samma är förhål- 
landet med de mindre arbetsföra. Då Tjurkö 
endast var avsett för fullt arbetsföra personer, 
har de som inte varit det förflyttats till annan 
anstalt. 

Förflyttning av administrativa skal har an- 
tingen berott på tillfällig Överbeläggning på 
Tjurkö eller att man på annan kronoarbetssta- 
tion behövt personal med speciella kvalifika- 
tioner för ett visst arbete. Förflyttning för 
rannsakning och avtjänande av straff har gällt 
både brott, förövade före ådömt allmänt ar- 
bete, brott som förövats under rymning och 
sådana som förövats i anstalten, delvis mot 
personalen. 

Enligt gällande bestämmelser skulle vitsord 
lämnas den som skrevs ut. Det fanns 12 olika 
vitsord, men de flesta, i genomsnitt 78%, fick 
vitsordet "redligt och väl sig förhållit". De ne- 
gativa vitsorden stod i allmänhet i relation till 
ådömda disciplinstraff. Under de allra sista 
åren fick allt fler inget vitsord. Anledningen 
till detta är inte känd. 

Det förekom en viss utvandring i anslutning 
till frigivningarna, både med anledning av ut- 
tjänt tid, besparad arbetsförtjänst och laga 



försvar. De sistnämnda fallen var genom emi- 
grantagenter. En del utvandringar, t ex till 
Danmark, England, Holland och Tyskland, 
kan ha varit avsedda för att mönstra på fartyg 
i utrikesfart. I destinationslandet "Norra Ame- 
rika" kan ha ingått enstaka emigranter till 
Kanada. Biljetten betalades i vissa fall av de 
frigivna kronoarbetskarlarna själva, medan fa- 
miljen i andra fall betalade den helt eller del- 
vis. Det förekom aven bidrag av allmänna me- 
del eller från valgörenhetsorganisationer. Ska- 
len till utvandringen kan ha varit både att per- 
sonen ifråga ville bryta sig en bana i fram- 
mande land, att undkomma myndigheternas 
kontroll och att dessa ville bli av med besvär- 
liga personer. 

Av 99 utvandrare gällde 41 "Norra Ame- 
rika". Av 65 personer, som sökte tillstånd att 
få utvandra under eller efter avtjanandet, fick 
52 bifall, medan 13 ansökningar avslogs av 
olika anledningar, t ex tidigare misslyckade 
ernigrationsförsök. 

Nedlaggningen 
Fångvårdsstyrelsen hyrde ångaren Arkösund 
för att den 23 juli 1894 vid Mem vid Göta 

kanal avhämta och till Karlskrona transpor- 
tera 30 kronoarhetskarlar från Borghamn. 
Därefter skulle ångaren transportera 40 kro- 
noarbetskarlar från Karlskrona till Malmö 
och slutligen 43 kronoarbetskarlar till Stock- 
holm eller Svartsjö, allt i samband med ned- 
läggningen av Tjurkö. 

Den 20 juli anmälde direktören i skrivelse 
till fångvårdsstyrelsen, att enligt dess bestam- 
mande 90 namngivna kronoarbetskarlar skulle 
överflyttas till centrala tvångsarbetsanstalten i 
Karlskrona den 30 juli, medan de återstående 
skulle överflyttas dagen efter. Alla persedlar 
skulle medföras. Tre  man skulle stanna kvar 
för inpackning av inventarierna. Den 21 juli 
frigavs vidare tre man p g a laga försvar. Den 
29 juli fanns det endast 27 man i den nya 
tvångsarbetsanstalten i Karlskrona. De hade 
anlänt från Borghamn. Senast den 1 aug skulle 
ca 180 man överflyttas från Tjurkö. Transpor- 
ten utfördes med 90 man den 30 juli och 88 
man den 31 juli, sammanlagt alltså 178 man. 
Därmed slutade Tjurkös histora som kronoar- 
betsstation. 
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Furs sanatorium 

Michael Helgesson 

Den 21 maj 1943 

"Detta datum kommer alltid att stå kvar i mitt 
minne. I en ambulans gickfarden till Furs sana- 
torium. Jag var ej ensam. I ambulansen hadejag 
en olyckskamrat till. Jag blev god vän med 
henne under färden upp, och i hopp om att v i  
skulle j2 ligga på samma sal kände v i  oss lite 
förh~ppnin~sfrrlla. Fast nog var  åtminstone jag 
ängsligare ju narmare v i  kom detta a v  de flesta 
så h k t a d e  ställe. Jag visste inte vad jag ville, 
önskade bara att v i  aldrig skulle komma fram. 
Samtidigt önskadejag ett slut på spänningen och 

jiuktan. Jag hade försiktigtvis förhört mig hur 
det var på sanatorium. Människor, som jag se- 
dan förstod ej själva hade ens en dunkel aning 
om verkligheten, hade målat det hela i fantas- 
tiska skräckbilder." 

Raderna inleder en serie dagboksanteckningar 
som en då nittonårig flicka gjorde under sin 
tid på Furs sanatorium på 1940-talet. I denna 
berättelse som skall handla om sanatoriet uppe 
i Fur tanker jag emellanåt vända tillbaks till 
flickans dagbok. För såhär är det; sanatorie- 
miljön framstår som så märklig, så unik, att 
den går att belysa ur många olika synvinklar. 
På följande sidor skall jag berätta bl a om 
sjukdomen tbc, dess sociala aspekter samt lite 
om sanatoriernas bakgrund, uppkomst och 
behandlingsprogram. Vidare skall vi följa Ble- 
kinge Tuberkulossjukhus, dvs Furs sanatorium 
under dryga femtio år, från 1909 till sent 
1950-tal. Vi skall se hur Fur fungerade som 
vårdplats, men också som arbetsplats och bo- 
stad för de anställda. 

Det är för att ingen läsare skall glömma vad 
detta egentligen handlar om som jag tar med 

flickans dagbok. I hennes till synes alldagliga 
små noteringar skymtar mycket av sanatorie- 
patientens vanmakt, skräck, leda men också 
tålamod och hoppfullhet fram. På femtio år 
hinner mycket att handa på ett sanatorium. 
Behandlingen utvecklas om an med sakta tre- 
vande steg, nya byggnader kommer till och 
området ändrar karaktär, de anställdas villkor 
förbättras successivt. Däremot tror jag att den 
tbc-sjuke patientens tankar kring sitt öde 
kunde vara ganska lika, detta oavsett om de 
nedtecknats på 1910-talet eller 1940-talet. 

Bilder f i å n  1930-talet  
Många som ser Furs sanatorium för första 
gången liknar det vid en bit stad som slängts 
ut i ödemarken. Under årens lopp har många 
byggnader rivits och flera nya kommit till. 
Men i grunden torde sanatoriet i Fur ha gett 
samma intryck på 1930-talet som det gör idag. 
Men då för sextio år sedan var det inte bara 
områdets yttre som påminde om en stad. 

I beskrivningar från äldre tider brukar det 
heta att sanatoriet ar beläget "en och en kvarts 
timmes tågresa från Karlskrona" på järnvägen 
till Emmaboda. Det vanligaste ar också att 
patienter och besökare anländer till stället per 
järnväg. Avstigningsplatsen heter Saleboda 
järnvägsstation. I regel bar då sanatoriets kusk 
mött upp så man får skjuts den dryga kilome- 
tern bort till sanatorieområdet. Färden går 
langs en slingrande vag med ganska gles be- 
byggelse med småhus på bägge sidor, men be- 
byggelsen tätnar ju narmare sanatoriet man 
kommer. En långsträckt insjö dyker upp och 
efter att ha passerat denna över en stenbro ar 
man inne på sanatorieområdet som kan sagas 
ligga på en udde som skjuter ut i den lilla in- 
sjön. Området ar bevuxet med höga resliga 
furor, mellan trädstammarna ser man bär och 
var sjöns spegelyta glimma. 

D e  första husen som möter ar ett par perso- 
nalvillor. Bona till vänster om vägen, inramad 



Situationsplan över Furs sanatorium 1924. De bida  sjukhusbyggnaderna (1 och 2) är placerade 
s i  att vårdralarnas fönster vetter år söder, eller sydväst, ner mor Furs värtersjö. Ljus och luft ar 
en viktig del i sanatorieterapin. Bebyggelren är relativt samlad, endast överläkarvillan (3) har 
brutits ur mönstret och förlagts i viss avskildhet. Under 1930-talet rivs stallbyggnaden (18) för 
art Ismna plats i t  "Kontorsvillan" och "Mellanvillan". Åt norr, utanför bilden, går 
promenadrtigar bl a till "Sköna udden" där Lyckebyån rinner ui från Furs värtersjö. 

av en stor vacker trädgård, ligger syssloman- 
nens dvs administrationschefens ljusgula tra- 
villa. Till höger, uppe på en liten höjd, ligger 
"Kuskavillan" och sedan efter ett femtiotal 
meter "Mellanvillan". Kuskavillan ar äldst av 
dem, byggd 1919 med tvårumslägenheter åt 
kuskfamiljen och vaktmastarfamiljen samt 
med korridorrum åt bitradespersonal. Mellan- 
villan är precis nybyggd, färdig 1938. Aven 
den innehåller korridorrum åt bitradesperso- 

nal. Strax härefter, också det på höger sida om 
infartsvägen, ligger "Kontorsvillan", en tvåvå- 
nings träbyggnad som inte bara inrymmer 
kontorslokaler, telefonväxel och annat som 
hör administrationen till utan aven skolsal för 
sanatoriets barnpatienter samt på ovanvå- 
ningen ett par personallagenheter. 1930-talets 
byggnadsverksamhet på området är just ny- 
produktion av personalbostäder. Detta kan 
delvis sägas vara resultatet av att de sjukvårds- 



En bild au girdiplacien. Ryggriaden t i l l  ranrrer  $r r jh l ia  ranarorier, "Gamla rjukhu~ei" ,  som nar der 
rrår firdigt 1909 inrymmer iårdralarni med då rilliaminnns 47 iårdplarser. Den niorka 
tvåvåningsbyggnaden i bakgrunden ar "Gamla maskinbyggnaden", orkså den från 1907. Vänstra 
delen av bottenviningen inrymmer ivätreri, högra delen sportkoppskokeri (desinfektionsavdelning) 
och likbod. På ovanvåningen finns personallägenheter och snickeri. I boaenvåningen, med ingång 
från baksidan, ligger panncentralen. "Gamla maskin" rivs 1741, "Gamla sjukhuset" 1766. 

anställda fått reglerade arbetstider. Tillvaron 
har kunnat delas upp i "arbetstid" respektive 
"fritid". Med kravet på fritid har också följt 
en strävan att bostäderna, om så bara korri- 
dorrum, skall ligga i egna byggnader. Tidigare 
har detta inte alltid varit fallet. Många har 
haft och har fortfarande sina rum vagg i vagg 
med sjuksalarna. Reglerade arbetstider har 
också inneburit att ny personal, t ex nattsjuk- 
sköterskor och nattbitraden fått anställas. Furs 
sanatorium har nu i slutet av 1930-talet nar- 
mare sjuttio anställda. Det övervägande flerta- 
let bor på området, har finns många familjer 
dar både mor och far arbetar på sanatoriet. 

Fortsätter man grusgången ett femtiotal 
meter åt söder så befinner man sig på den 
öppna plats som kan sagas utgöra centrum på 
området. Har  har man en god överblick över 
sanatoriets bagge sjukhus- eller vårdbyggna- 
der. På ett för sanatorier så typiskt sätt strac- 
ker dessa byggnader sig i öst-västlig riktning 
så att de har sin "framsida" med sjuksalarnas 
fönster vanda åt söder. Ljuset och luften är 
delar i sanatoriernas behandling. Rakt i söder, 
närmast Vastersjön, ligger "Gamla sjukhuset". 
Det ar en av de ursprungliga byggnaderna 
från 1909. Till utseendet ar det en mycket 
märklig byggnad. Den består egentligen av två 



timrade mangårdsbyggnader som flyttats till 
platsen, byggts på med en våning vardera och 
bundits samman med en mellanliggande del i 
två våningar. I vardera andan av det mycket 
långsträckta huset finns tre våningar höga, på- 
byggda trapphus med balkonger. Huset ar 
klatt med liggande gulmålad panel. Från bör- 
jan var detta den enda vårdbyggnaden på Furs 
sanatorium. Den hade då 47 vårdplatser men 
innehöll också mottagningsrum, expeditioner, 
laboratorium, kök, matsal samt en del perso- 
nalbostäder. Nu, trettio år senare, ar det de 
manliga avdelningarna "A" och "B" som lig- 
ger har. Allmänna salar om sex patienter i 
varje och sen överst på avdelning " B  privat- 
patienter på enskild sal. Köket och matsalen 
finns har, likaså patienternas samlingsrum. 

Fast vi befinner oss bara ett stenkast från 
stranden och den öppna sjön ar  det la har på 
grusplanen framför gamla sjukhuset. Bara 
några meter till höger om sjukhusbyggnaden, 
fast i vinkel mot den, ar  nämligen maskin- 
byggnaden uppförd och innanför de två hus- 
kropparna bildas nästan en kringbyggd gårds- 
plan. Maskinhuset och de andra ekonomi- 
byggnaderna som t ex stallet, vedboden och 
torvladan i den norra delen av området ar  
rödfargade, de andra träbyggnaderna ar  må- 
lade i ljusa oljefärger. Det man faster sig vid 
då  man ser maskinhuset ar  dess originella sa- 
teritak samt den höga tegelskorstenen som 
skjuter upp på baksidan av huset. 

Själva huvudbyggnaden på sanatoriet ar  an- 
nars den stora mörkröda tegelbyggnaden som 
omväxlande kallas "Ingemanssonska pavil- 
jongen" eller "Nya sjukhuset". Den uppfördes 
1924 strax öster om det gamla sjukbuset. Me- 
del så att denna mycket välbehövliga byggnad 
med bl a vårdsalar, operations- och röntgen- 
avdelningar kunde uppföras och utrustas hade 
till största delen kommit från en privatperson 
i länet. Det var skeppsredaren J Ingemansson 
från Stensnas som med en donation på 

175 000 kr lade grundplåten till den sjukhus- 
byggnad som nu bar hans namn. 

Innan vi fortsätter denna 1930-talets rund- 
vandring på sanatorieområdet och bl a tittar 
på ligghallarna ar  det någonting jag vill till- 
lagga i bilden som målas fram; människorna, 
H a r  ar ju närmare sjuttio personer anställda 
på Fur. Kusken träffade vi redan på stationen. 
Nar vi nu kommit in på området ser vi grup- 
per av kvinnlig bitradespersonal röra sig mel- 
lan husen. Ljusblå klänningar med vita förkla- 
den, vita knästrumpor och vita skor - den 
enhetliga klädseln understryker att vi befinner 
oss på en vårdinstitution. Bortifrån nya sjuk- 
huset kommer två läkare gående i sällskap 
med några av sjuksköterskorna. 

Ett par av fönsterna i bottenvåningen på 
maskinhuset står öppna. Det hörs slammer 
darinneifrån och genom molnen av fuktig 
ånga som väller ut från det som ar tvatteriav- 
delningen skymtar vi tvätterskorna, De ar 
rödrosiga i skinnet, några stryker svetten från 
pannan med underarmen. 

Borta vid ingången till köket hjälper två 
vaktmästare en lantbrukare från trakten att 
lasta av ett par nyslaktade kalvar från hans 
vagn. Storögt står en grupp barn och tittar på. 
Sköterskan i deras sällskap manar på, pekar 
bortåt kontorsvillan och säger att skolfröken 
står på trappan och vantar. 

Det har ar  bara en del av den personal som 
arbetar på sanatoriet. En lista över befatt- 
ningshavarna tar aven med kontoristerna, te- 
lefonisten, predikanten, husmor, baderskorna, 
sömmerskorna, köksförestånderskan, koker- 
skorna, maskinisten, eldarna och drängarna. 
Biträdena ar heller ingen enhetlig grupp. De 
kan vara anställda som avdelningsbitraden, 
köksbiträden, matsalsbitraden eller tvattbitra- 
den, alla med sina speciella arbetsuppgifter. 

Och vad som nu raknas upp är  ändå bara 
en tredjedel av sanatoriets "innevånare", för 
vi har dessutom 139 patienter inskrivna. Flera 



av dem ar barn, några har vi redan träffat. 
Annars ar inslaget av ungdomar ganska stort, 
de flesta ar mellan tjugo och trettio år gamla. 

Om vi så fortsätter vår rundvandring genom 
att gå en av grusgångarna åt vänster, förbi 
Ingemanssonska och upp mot skogen, kom- 
mer vi efter ett hundratal meter fram till ett 
par träbyggnader som verkligen talar om att 
vi befinner oss på ett sanatorium. Två meter 
på höjden, två meter på djupet, sedan sträcker 
de sig fyrtio meter på längden. Långsidan åt 
söder ar helt öppen. Det ar sanatoriets ligghal- 
lar. 

Patienterna ja, har hittar vi flera. Djupt 
nedbäddade ligger de i sängar som står sida 
vid sida, i långa rader utmed ligghallarna. Vis- 
telsen i ligghallen ar en mycket viktig del av 
terapin, patienten skall ut och andas frisk luft 
så många timmar som möjligt. Men det ar  inte 
de sämsta patienterna som ligger har ute. 
Många svårt sjuka och många nyintagna dar 
läkaren vill att sjukdomen och allmantillstån- 
det skall stabiliseras får ligga kvar i stillhet 
inne på salarna. 

Från dagboken, 7 jan 1944: 

"Det är nu snart åtta månaderjag tillbringat här 
på sanatoriet. En lång tids sjukdom lär oss bättre 
förstå att värdesätta hälsan. Man far tid att 
tänka över allt mera grundligt. Manfar  lära sig 

försaka. Sedan jag skrev sist har det kommit nya 
patienter runt omkring mig. M i n  dag har också 
förundrats. Strax före jul fick jag 'timma: På 
måndag skall jag börja ligga i hallen. Det blir 
nog kallt till att börja med. Jag harju legat inne 
hela sommaren och vintern tills nu." 

Att "få timma" betyder ungefär att få tillåtelse 
av läkaren att börja vara uppe (en timma, två 
timmar etc). Efter sju månaders sängläge be- 
döms hon nu vara redo för mer aktiv terapi 
där t ex vila i ligghall och uppfriskande skogs- 

promenader ingår. Dagbokens notering ar 
från början av januari, hon undrar lite oroligt 
hur det skall gå i kylan. 

Faktum ar att ligghallarna används anda 
tills temperaturen kryper under minus tio gra- 
der. Men patienterna ar  val påpälsade nar de 
baddas ner. I andan av ligghallen finns ett litet 
rum dar filtarna förvaras, och har står en ved- 
kamin som vaktmästarna eldar i varje morgon 
innan patienterna kommit ut. Det ar varma fil- 
tar och tacken man baddas ned med. 

Från ligghallarna kan man se ner till den 
stora tvåvånings trävillan som ligger lite för 
sig själv och som ar  överläkarens bostad. Men 
vi skall inte gå ner till den, istället fortsätter 
vi grusgången som viker av åt söder in i sko- 
gen. Kantad av mäktiga furor slingrar sig 
gången eller v romen ad stigen genom ter- 
rängen. Snart når vi ner till sjökanten lite 
bortanför överlakarvillan. Har delar stigen på 
sig, vi viker av åt höger och följer Vastersjön 
Längs stranden nedanför sanatorieområdet. Vi 
korsar vägen till Saleboda borta vid brofästet 
och kommer så in på sanatorieägornas norra 
delar. Promenadstigen fortsätter att följa 
strandkanten men terrängen börjar bli mer 
kuperad an förut, samtidigt som små vikar och 
uddar avlöser varandra. Har finns öppna mar- 
ker dar sanatoriet förr odlade potatis och 
havre men som nu ar slåttervall. Stigen delar 
på sig många gånger men håller vi oss till 
strandpromenaden kommer vi snart till 
"Sköna udden", den plats dar Vastersjön och 
Lyckebyån möts. Så har dags då det ar "ligg- 
tur" dvs tid för patienterna att vila i ligghal- 
larna ar det ganska folktomt har på prome- 
nadstigarna. Annat ar det framåt eftermidda- 
gen. Då söker sig patienterna ut hit, vandrar 
omkring i små grupper eller kanske cvå och 
må, lågmält småpratande med varandra. 

"Promenad" står liksom "liggtur" på patien- 
ternas dagordning, det ar  en del av behand- 
lingen. Sanatoriets marker ar stora nog för att 



Ligghallarna. Den dagliga rutineii flyrer i en jirnri srrom av mar - vila - prorncnad, mar - vila 
- promenad. En parient beracrar: "8.30 borjar fursra 'liggruren', deii varar rill 9.45 då det är 
frukosr. Sedan följer 'Iinga turen', deii tycker man inte är rå lång, det ar ju  varmare framår dagen. 
Det är rreuligt art ligga och småprata med kamrarerna och när man trörrnar på der, srräcka på sig 
och lyssna till ruset i tallkronorna och sedan sakta domna borr. Plötsligt ljuder triangeln och säger 
obarmhänigr 'Upp med er!' Återigen temperatunagning, och klockan tvi  ringer der till middag. 
En kvart 8ver tre börjar 'tysra iuren'. När det ringer upp igen kvart över fyra, löser Lungornas 
band, och det är ej arr undra på, ty ny väntar kaffet. Ännu en timmes liggtur på kvällen, sedan 
temperarurtagning, och klockan sju kvällsmat." Sanarorierurin på 1930-taler. 

rymma anlagda promenadstigar, de är på to- 
talt 65 tunnland. Detta är också nödvändigt 
för man ser helst att patienterna inte vistas 
utanför området. Skall de göra det måste lä- 
karen först lämna särskilt tillstånd. 

När vi vänder tillbaka till sanatoriet går vi 
stigen utmed Lyckebyån, viker av vid kvarn- 
fallen och följer sedan stengärsgården söderut 
förbi markerna dar "Kungens torp" en gång 
låg. Ja, det kallas så i folkmun. Med detta har 
vi också avslutat själva rundvandringen på 
1930-talets Furs sanatorium. Men den bild 
som har målats fram kan behöva kommenteras 

och aven jämföras med tidigare såväl som se- 
nare skeden i sanatoriets utveckling. 

Sent 1930-tal, då är Furs sanatorium den 
utan jämförelse största enskilda arbetsplatsen 
i Sillhövda socken. Ja, i hela den nordöstra 
delen av länet. På trettio år, från 1909 till 1939 
sker utvecklingen från 47 vårdplatser och 18 
anställda till 139 vårdplatser med ca 70 an- 
ställda. Ändå infaller den sista verkligt expan- 
siva perioden på sanatoriet under 1940-talet. 
Då sker en ordentlig förnyelse av byggnadsbe- 
ståndet, 1941 öppnar "Barnpaviljongen" med 
66 nya vårdplatser. Fem år senare tas den s k 



Sanarorieis areal uppgir rill 65 runnland. Promenidsrigar \lingrar ,ig runtom p i  deirs irora 

natursköna omrjde.  hlen en rroi del av igornii $r iamridigr uppodlade för ianarur leo 
marförsörjning. Skörden w köksväxter, havre och poraris täcker sinarorieparienternai och 

behov. På 1910- och 20-raler dikar den nordligaste delen ut s i  man %,,en erhiller 
brännrom rill sanatoriets värmepannor. På bilden från omkring 1920 plöjer kusken Karl 
Pertersron och gårdskarlen Augustin Pettersson marken vid "Kungens torp" 

"E-paviljongen" i bruk. I denna byggnad med 
60 nya platser vårdas tbc-sjuka flyktingar från 
de tyska koncentrationslägren. 1947 har Furs 
sanatorium 271 vårdplatser och 100 anställda. 
Då  är det som störst. 

Norra delen av Sillhövda utvecklas i takt 
med Furs sanatorium. Nar man en gång väljer 
Fur till den   lats dar länets sanatorium ska 
hyggas tar man hänsyn till framför allt två 
ting. Det första ar miljön; det ligger högt ( l  l 0  
m ö h), det ar vackert och det ar  bevuxet med 
furuskog. Det andra som talar till Furs fördel 
ar  platsens isolering. I en tid då riktigt effek- 

tiva botemedel saknas för denna mycket ut- 
bredda och smittsamma sjukdom spelar stra- 
van att isolera de sjuka en viktig roll. När man 
väljer platsen så ar den verkligen också isole- 
rad. 

Under de år  sanatoriet byggs tvingas man 
även att hygga bron över Västersjön och an- 
lägga en vag till det som då ar Saleboda jarn- 
vagshållplats. Vagen "förlängs" ett hundratal 
meter förbi sanatoriet och mynnar ut vid Furs 
bro på vägen mellan Karlskrona och Emma- 
boda. På så satt kan även allmänheten be- 
gagna vägen till och från järnvägsstationen, 



detta under förutsättning att man kan tanka 
sig passera genom sanatorieområdet. 

Utefter denna nyanlagda väg uppstår med 
tiden samhället Saleboda. Hållplatsen blir ett 
stationssamhälle med pensionat, poststation, 
järnvägsarbetarbostader, lanthandel, kondi- 
tori, taxistation och en del övrig verksamhet. 
Men bebyggelsen koncentreras inte kring 
själva stationen utan breder istället ut sig likt 
ett pärlband längs vägen till sanatoriet. 

Det ar inte alla, men ändå ganska många av 
dem som bor i Saleboda samhälle som direkt 
eller indirekt får sin utkomst genom sanato- 
riet. 

Sjukdomen tuberkulos 
Vad var då tbc för en sjukdom, hur uppstod 
den och varför behövdes det särskilda sjukhus 
för just denna sjukdom? 

Tbc är en infektionssjukdom som, om den 
bryter ut, främst angriper lungorna. En tuber- 
kulös infektion och en tuberkulös sjukdom är 
två olika saker. Av dem som infekteras (dvs 
smittats) ar det normalt sett endast ett litet få- 
tal som utvecklar sjukdomen tbc. Hos de 
flesta andra passerar infektionen med nästan 
omärkliga symptom. Att ha utsatts för en in- 
fektion a r  t o m positivt då kroppen efter detta 
förvärvar ett förändrat reaktionssätt mot nya 
tbc-infektioner. Man blir inte immun men 
man står bättre emot nya och kanske krafti- 
gare infektioner. 

Tuberkulös smitta sker vanligtvis genom 
droppinfektion, dvs genom att baciller följer 
med upphostningar från smittbarare och över- 
förs till individer i närheten. Inkubationstiden 
ä r  6 till 8 veckor. Primärstadiet ar en vanligt- 
vis kraftig, men lokalt begränsad, inflamma- 
tion och vävnadsupplösning i övre delen av 
lungan. Ibland sker en spridning till motsva- 
rande lymfkörtel. Inledningen kan också för- 
löpa akut med angrepp på hela lungorna, s k 

galopperande tuberkulos. I mer framskridna 
stadier uppstår fler angreppshärdar i lungorna, 
de växer och flyter samman så att allt större 
delar av lungvävnaden faller sönder. Hålrum, 
eller s k kaverner, bildas. En invasion ut i blo- 
det, vilket med tiden kan förekomma, leder till 
tuberkulösa härdar i hela kroppen. Detta till- 
stånd kallas akut miliartuberkulos och är för- 
knippat med dödlig utgång. Spridning kan ske 
till andra organ i kroppen som hjärnhinnorna, 
njurarna eller till skelettet. Sjukdomsförlop- 
pen kan vara mycket olika hos olika patienter. 
De långt framskridna stadierna innebar till- 
stånd av svår allmänpåverkan för patienterna. 
Annars ar tuberkulosens sjukdomstecken van- 
ligen hosta, feber, avmagring, nattsvett, blod- 
strimmor i upphostningen och trötthet. 

Avgörande för om sjukdomen skall bryta ut 
ar många gånger miljö och levnadsomstandig- 
heter hos den infekterade individen. Kroppens 
motståndskraft kan ha försämrats bl a genom 
dålig kost, kalla, dragiga och trånga bostäder, 
hårt kroppsarbete eller eftersatt hygien (I) .  I 
en undersökning från sekelskiftets Sverige 
anges att av de  i lungsot avlidna under år 1905 
tillhörde 8,3 % de "välbärgade", 37,O % de 
"bärgade" och 54,7 % de "fattige" samhalls- 
klasserna (2). Vem som helst kunde drabbas 
av tbc men det var inte förvånande att tbc fick 
stämpeln som "fattigsjukdom". 

Tbc är en gammal sjukdom i vårt land, dar- 
emot finns det inget som talar för att den i 
äldre tid skulle haft karaktär av folksjukdom. 
Men i slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet med stark industrialisering och ur- 
banisering, då ä r  tbc den stora folkdråparen i 
samhället. Kring sekelskiftet dör årligen ca 
10 000 människor i tbc i Sverige. Men bakom 
denna siffra döljer sig också stora regionala 
skillnader mellan olika landsändar eller mellan 
städer och omgivande landsbygd. 

Blekinge hör vid denna tid till ett av de mest 
tuberkulosdrabbade länen i landet. Tbc-död- 



Tuberkulos drabbar vissa ildeisgrupper mer  i n  andra. 
Barn är en utsatr grupp och minga av ranaroriers patien- 
ter är minderåriga. Minnen på bilden är sanatoriets over- 
Iakare Julius Reutherborg. På forografiets baksida står det 
skrivet: "Taget före 1918. Syster Ingeborg Cederberg och 
patienten Appelgren, 6 i r ,  dör korr efterit". 

ligheten har ligger ca 25 % högre an medelta- 
let för riket. Exempel på sjukdomens domine- 
rande stallning i länet kan hämtas från samti- 
dens provinsiallakarrapporter. I Blekinges sta- 
der står lungsot och andra tuberkulösa sjuk- 
domar 1912 för 16,s % av alla dödsfall det 
året, 1913 och 1914 ar det 17,5 %, 1915 15,7 
% etc. 

Sanatoriernas bakgrund 
Lange står läkarvetenskapen såväl frågande 
som maktlös inför tuberkulosen. Genom den 
tyske läkaren Robert Kochs upptäckt av tu- 
berkelbacillen 1882 kan det fastslås att tuber- 
kulos ar en infektionssjukdom som orsakas av 
en specifik bakterie. Upptäckten är epokgö- 
rande och ur den kan man saga att den mo- 
derna bakteriologin uppstår. Däremot innehar 
den inte att man kan framställa ett botemedel, 
aven om man i förstone tror det. 

Men sanatorier som vårdform för tuherku- 
lossjuka ar äldre an såhär. Redan på 1850-ta- 
let utvecklar en annan tysk läkare, Herman 
Brehmer, som ar verksam vid en hälsoanstalt i 
Görhersdorf i Schlesien, en ganska enkel men 
i vissa fall framgångsrik behandlingsmetod 
mot tuberkulos. Metoden kallas "hygienisk- 
dietisk". Den går i korthet ut på att vid en slu- 
ten anstalt - ett sanatorium - förbättra den 
sjukes allmäntillstånd genom näringsriktig 
kost, vila, avpassad motion och frisk luft. Ku- 
ren på sanatoriet inleds vanligen med en 
längre period av absolut sängläge. Med tiden 
tillkommer olika mer eller mindre framgångs- 
rika terapiformer och mediciner. Den hygie- 
nisk-dietiska behandlingen kvarstår dock all- 
tid som grunden i all sanatorievård, var den 
än bedrivs. På ett par årtionden växer det upp 
sanatorier på flera håll på kontinenten, fram- 
för  allt i Tyskland och Schweiz. 

Sjukdomens omfattning och kostnader för 
samhället framtvingar breda insatser i de flesta 
europeiska länder i slutet av 1800-talet. "Tu- 
berkulosbekampning" blir ett begrepp - så 
småningom aven har i Sverige. 

De  första sanatorierna i Sverige ar de s k 
jubileumssanatorierna från 1901-02. De 
byggs ett för vardera Götaland (Hässleby), 
Svealand (Hålahult) och Norrland (Osterå- 
sen). De ar alla ämnade för vård åt obemed- 
lade lungsotspatienter. Att de finansieras med 
medel. som Oskar II låter skänka för andamå- 



let ar ganska tidstypiskt. Den allra första fasen 
av tuberkulosbekampning i vårt land bar pra- 
gel av filantropi. 1904 bildas riksföreningen 
"Svenska Nationalföreningen mot tuberku- 
los". I sitt arbete att samla in pengar, sprida 
kunskap och finansiera praktisk tuberkulosbe- 
kampning tjänar denna nationalförening som 
förebild för lokala lansföreningar runt om i 
Sverige. Redan året efter bildas "Blekinges 
Iansförening mot tuberkulos". Det sker på ini- 
tiativ av landshövdingen greve A Wachtmeis- 
ter och förste provinsialläkaren i länet doktor 
G Dahlberg. Som första mål sätter lansföre- 
ningen att samla in medel och bygga ett sana- 
torium för Blekinge. 

En av planerna vid den har tiden a r  att för- 
söka överta Blekinge bataljons gamla sjukhus 
på Bredåkra hed. Men insamlingen inbringar 
mer an förväntat; 87 788 kr. Länets sparban- 
ker, stader, större industrier och en mängd 
privatpersoner står bland givarna. Så börjar 
man istället se sig om efter en plats att uppföra 
ett helt nytt sanatorium på. Av skal som tidi- 
gare nämnts faller valet på hemmanet nr 1 Fur 
i Sillhövda i nordöstra Blekinge. överläkaren 
vid Hassleby sanatorium, Emil Vadstein, finns 
i egenskap av lagesexpert med i den grupp 
från Iansföreningen som väljer platsen. Trots 
insamlingens resultat ar tillgångarna begran- 
sade och istället för att uppföra en helt ny sa- 
natoriebyggnad bestämmer man sig för att 
köpa in två mangårdsbyggnader från Erings- 
boda. De monteras ned och fraktas till Fur - 
ett arbete som lär ha tagit en hel vinter. Nar  
virket a r  på plats påbörjas byggnadsarbetena, 
detta a r  hösten 1907. Arbetena tar 1 '/z år, det 
a r  inte bara sanatoriebyggnaden som skall re- 
sas, man bygger också maskinhus, vattentorn, 
överlakarvilla, ligghallar, stall och andra 
mindre ekonomibyggnader. 

Invigningen den 9 mars 1909 sker under 
stor pompa och ståt. Blekinge har nu landets 
första lanssanatorium. Men det finns smolk i 

bagaren. Meningen ar att Iansföreningen en- 
dast skall uppföra, inte driva sanatoriet. 
1908-09 tar riksdagen beslut om att statsbi- 
drag skall utgå både till uppförande och drift 
av sanatorier. Som det a r  tankt skall lands- 
tinget i Blekinge överta hela anläggningen 
kostnadsfritt då den står klar. Men Kungl 
Medicinalstyrelsen vill inte godkänna sanato- 
riebyggnaden varför heller inget driftsbidrag 
betalas ut. I detta läge ställer sig landstinget 
tveksamt till att överta anläggningen. Efter 
omändringar på sanatoriebyggnaden - det ar 
de bagge balkongförsedda trapphusen i var- 
dera andan av byggnaden som uppförs (ut- 
rymningsvagar) - godkänner myndigheterna 
anläggningen. Landstinget övertar Furs sana- 
torium 191 1. 

Blekinge Iansförening mot tuberkulos ar 
starkt förknippad med sanatoriets fortsatta ut- 
veckling aven om den framöver verkar inom 
andra delar av tuberkulosbekampningen i Ble- 
kinge. 

Den första personalen 
överläkaren som hjälper till att välja ut plat- 
sen kommer från Hassleby sanatorium. Det 
gör aven den förste sysslomannen och den 
förste maskinisten på Furs sanatorium. Maski- 
nisten Oskar Karlsson har hittills arbetat som 
eldare på Hassleby. Han  är trettio år gammal, 
gift och har en nyfödd dotter. Flyttningen till 
Blekinge och arbetet som maskinist innebar ett 
avancemang för  honom. Lönen ar 720 kr om 
året (1909), och som extra förmån ingår fri 
bostad, vedbrand och belysning. Familjen flyt- 
tar in i en 2-rumslagenhet på ovanvåningen i 
maskinhuset. I tio år har man lägenheten som 
ar belagen i vindsvåningen på den byggnad 
som också inrymmer pannrum, tvätteri och 
likbod. Man a r  faktiskt privilegierad, för flera 
andra bland personalen bor i rum som delas 
med arbetskamrater. Under denna tid föds tre 
pojkar i familjen. 1919 flyttar Oskar Karlsson 



Perronilen vid Furs raiiatoriuin uppsralld framför "Gamla sjukliurea" enrré 1912. 1 centrum, 
sittande på parkbanken, finns sanaroriers örerlakarr Arvid 1-abarr, rill vänster om honom sitter 
administrationschefen, syssloman Heine, som kom från Härsleby sanatorium i Småland. Den 
övriga personalens idenritet är p i  just derta fotografi i många srycken tyvärr okänd, klart är 

dock arr mannen i skirmmörsa bakom överlakaren %r maskinisten Oskar Karlsson, också h in  
ursprungligen från Hirsleby. Sanatoriets kusk Karl Pettersson finns längst till höger på 
fotografiet. - Foto: David Frithiof Kallman. 

och hans familj in i en modernare och rymli- 
gare lägenhet i den då nybyggda kuskavillan. 
I början på 1920-talet arbetar hans fru Alma i 
matsalen på sanatoriet. 

Används uppdelningen "högre personal" 
och "lägre personal", vilket gjordes på den ti- 
den, så har den senare gruppen en stark kopp- 
ling till den närmaste trakten runt sanatoriet. 
Biträden i matsal, på avdelning, kokerskor, el- 
dare eller drängar har i regel sina föräldrahem 
i byarna Åbyholm, Fur, Almtamåla eller där- 

omkring. Med tiden blir denna koppling inte 
längre så stark även om den naturligtvis alltid 
finns där. 

På sanatoriet bildas redan från början en 
kärna av anställda - eller snarare kärna av 
familjer - som förblir arbetsplatsen trogna 
genom decennier. En av Oskar Karlssons sö- 
ner blir maskinchef på Fur, idag är det hans 
sonson som har tjänsten. 

Bland "högre personal", varmed menas lä- 
kare, syssloman, husmor, sköterskor samt 



nägra till är det ytterst få som kommer från 
trakten. Speciellt sjuksköterskorna är vid 
denna tid en jämförelsevis rörlig yrkesgrupp. 
Sjuksköterskerollen uppfattas mer som ett kall 
an som ett yrke. De lever för sitt arbete och 
invecklar sig sällan i sådana sociala engage- 
mang (dvs de gifter sig inte) som binder dem 
till ett särskilt sjukhus eller en speciell trakt. 
Att sedan flera av dem ar från Blekinge är en 
annan sak. 

Patient eller sanatoriearbetare 
I början av 1920-talet uppstår en företeelse på 
Fur, likaväl som på vissa andra sanatorier, som 
får stor inverkan på den framtida personal- 
sammansättningen, I Furs sanatoriums ärsbe- 
rättelse för 1924 kan man läsa följande: 

"Patienter, vilkas hälsotillstånd så medgivit, ha 
använts som handräckning. Diskning, bärande 
a v  brickor till sängliggande, dukning, städning 
o d. har utförts a v  patienterna i stor utsträck- 
ning. Med sömnad ha de kvinnliga patienterna 
sysselsatts och en stor del a v  linnepersedlarne till 
nya Siukhuset (Ingemanssonska, förf anm) har 

fö$ärdigats a v  dem. De manliga patienterna ha 
sommartiden sysselsatts med lättare arbete ute. I 
allmänhet udöra patienterna sina arbeten villigt 
och ordentligt. " 

Diskussionen om lämplighet och nödvandig- 
het att använda patienter som arbetskraft hade 
förts under hela 1910-talet, inte bara på Fur 
utan även pä andra sanatorier. Bakgrunden ar 
lite komplicerad. Det finns dels en social sida 
av det hela. Den övergripande målsättningen 
för vården ar att patienten skall rehabiliteras 
och återvända ut i livet som arbetgör. Värdti- 
den kan vara läng och därför är det inte bra 
om man vänjer sig vid och förfaller till sysslo- 
löshet. Den andra sidan av det hela ar natur- 
ligtvis att man behöver denna tämligen flexibla 
tillgång pä arbetskraft, aven om detta inte ut- 

talas helt öppet. I dåtidens vårdsverige finns, 
oavsett det galler mentalsjukhus, fångvärdsan- 
stalter, lasarett eller sanatorier en bärande 
tanke att institutionerna helst inte skall kosta 
något. När det galler Fur får man lätt uppfatt- 
ningen att denna tanke förstärktes av arvet 
från tiden då sanatoriet drevs med hjälp av 
länsföreningens hopsamlade pengar. 

Nu ar det inte efter något moget övervä- 
gande, utan mer i panik som patienterna 
första gängen används som arbetskraft på Fur. 

Tage, kusken Karl Petterssons son berättar: 

"Jag böeade arbeta som eldare på Furs sanato- 
rium 191 7, det var efrer att jag gått och läst, var 
inte ordinarie anställd utan bara extra. Jag var 
eldare men fick göra allting; bära lik, elda i 
maskin, gräva brunn, köra tegel m m. Närfar- 
san blev sjuk i 'spanskan' 1918 så blev jag kusk. 
Jag visste ju vilka turerfarsan körde, var allting 
fanns och hur hästen skulle skötas. Men  jag var 
inte s i  gammal, bara i5 år och inte så sdkerpå 
att orka med allt som ingick i kusksysslan. Detta 
sa jag också till överldkaren. Han tog då ut 
nigra patienter som fick hjälpa mig". 

Patienterna hjälper till så gott de kan, men de 
som tas ut till arbete ar de friskaste, "fullku- 
rarna" eller "de hemfärdiga" som de också 
kallas. Av skal som vi senare skall titta på, är 
det många patienter som efter utskrivningen 
tar ordinarie anställning för kortare eller 
Iangre tid på sanatoriet. Det ar i påfallande 
hög grad biträdespersonal som på 1930-40, 
och 50-talen har en bakgrund som fd patienter 
på sanatoriet. 

Arbete och bostad, social struktur 
Sanatoriet ar en liten stad, socialt formerad 
som en pyramid med klara klassgränser, 
Mönstret syns skarpt i början av den tid vi rör 
oss i, efterhand bleknar det, här som i samhal- 
let i övrigt. Överst pä toppen stär överläkaren. 



Patienter och personal i förrra-majråg på 1930-ralec, i bakgrunden 'Ingemansronska paviljongens" 
västra gavel. Plakaten bär paroller som "ned med tuberkulusen", "fram För fri klövning". Ett 
samhälle i samhället, fasi ändock så opåverkat av vad som sker utanför. Här gäller egna regler, 
egna traditioner, hos dem som för en rid rrälls rid sidan av folkhemmets Sverige. 

Sedan är steget väldigt långt ner till sysslo- 
mannen och (fr o m 1924 då tjänsten inrättas) 
underläkaren, På detta stadiet sker en delning 
i en administrativ och en sjukvårdande/medi- 
cinsk sektor. Aven om t ex en sjuksköterska 
och en eldare eller ett kontorsbitrade och en 
baderska inte behöver ställas mot varandra i 
den sociala rangskalan så görs detta ändå, i 
många sammanhang outtalat. 

För överläkaren, som vant sig vid att hans 
auktoritet på det medicinska planet ar sjalv- 
klar, finns inte denna delning. Han är ansvarig 
för  all verksamhet på sanatoriet. Konstruk- 
tionen som sådan lämnar faltet fritt för överlä- 
karen - som har den laggningen - att styra 
efter valdigt patriarkala former. 

Löneskillnaderna är mycket stora. 1930 tjä- 
nar överläkaren 7 000 kr om året. Det ar ex- 
akt dubbelt så mycket som den näst högst be- 

talde befattningshavaren; underläkaren med 
en årslön på 3 500 kr. Sysslomannen tjänar 
2 250 kr om året. överläkarens lön är  tio 
gånger så hög som sjuksköterskans lön och 
mer än tjugo gånger så hög som sköterskebi- 
trädets lön. 

För samtlig personal på Furs sanatorium in- 
går fri bostad i anställningsförmånerna. Men 
"fri bostad" kan se lite olika ut. Biträdena bor 
två och två i varje rum. Det gör också eldarna 
och drängarna. Sjuksköterskorna, hushållers- 
kan och några till har egna rum. Maskinisten 
'och kusken har var sin tvårumslägenhet åt sig 
och sina familjer. Sysslomannens hus har tre 
rum och jungfrukammare. Störst av alla bo- 
städer på området ar  överlakarvillan. Den har 
nio rum, hall och kök, serveringsrum och bad- 
rum. 

I umgängeslivet finns gränserna uppdragna. 



Overläkarfamiljen har sitt kontaktnät utåt, 
utanför sanatoriet. I privatumgänget med öv- 
rig personal är detta i de flesta situationer in- 
skränkt till "högre personal". Läkare och sjuk- 
sköterskor har eget bord i matsalen, eftermid- 
dagskaffe dricker de för sig själva. 

Arbetstid e l l e r h i t i d  
Patienterna får inte lov att lämna sanatorie- 
området utan tillåtelse. I äldre tid får inte hel- 
ler personalen lov att göra det. Före 1930-talet 
är arbetstiden inte ordentligt reglerad. För en 
stor del av de sanatorieanställda innebär detta 
att fritid i praktiken knappast existerar. 

Maskinisten Seth, Oskar Karlssons son be- 
rättar: 

"Vid en viss tidpunkt började dagens sysslor, vid 
en annan slutade de. Men å andra sidan var 
man alltid jour, för man bodde på sjukhuset och 
fanns ständigt till hands. Gick något sönder, om 
det så var mitt i natten, fick man ge sig iväg och 
laga det. Vissa servicearbeten kunde vara över 
nätterna eller på helger och det ingick liksom i 
arbetet att man glorde detta utan extra betal- 
ning. Man hade fast månadslön och så fick man 
utföra det arbete man behövdes för." 

Sanatoriet fungerar som en läkarstation för 
Sillhövda och Vissefjärdatrakten. Det betyder 
att blir någon sjuk ute på en gård skickar man 
bud efter sanatorieläkaren. Kusken har då att 
spänna för hästen och skjutsa läkaren till den 
sjuke. Det kan bli flera sådana resor per natt 
och ibland också flera nätter i rad. Detta ingår 
i kuskens syssla och betalas inte extra. 

Ebba Pettersson, avdelningsbiträde på 
1930-talet: 

"Man kunde e jer  ett dagarbetspass gå direkt på 
nattjänstför att sedan nästa dag gå på ett nytt 
dagarbetspass. På natten kunde man sova om 
inget särskilt hände, men på t ex  barnavdel- 

ningen var det många små som vaknade på nat- 
ten och skulle ha mat. På vuxenavdelningen 
kunde natten gå åt till att vaka hos någon svårt 
ijuk patient." 

Aven då personalen inte är i arbete utan uppe- 
håller sig i sin bostad är tillvaron reglerad. Bi- 
träden tillåts ej ha manliga gäster på rummen, 
inspektioner förekommer. Portarna till perso- 
nalbostadshusen låses klockan tio och bitra- 
dena har inte egna portnycklar. 

1932 bildar personalen på Furs sanatorium 
en fackavdelning inom Svenska sjukhusperso- 
nalförbundet. På sikt innebär detta att de blir 
organiserade och att arbetsvillkoren förhätt- 
ras, men inte för alla. Sjuksköterskorna väljer 
länge att stå utanför ordentlig organisering, 
detta mycket p g a deras syn på sköterskerol- 
len. 

Att deras arbete var hårt berättar en sjuk- 
sköterska, också hon verksam på Furs sanato- 
rium på 1930-talet: 

"Arbetsdagen slutade vid sju-åttatiden. Fast 'ar- 
betstid' kunde man inte tala om, man $ck göra 
färdigt' sen fick klockan bli vad den ville. Man 
hade sin fastställda månadslön oavsett hur myc- 
ket man arbetade över. Att kunna bli vackt mitt 
i nattenför att arbeta hörde s i  att säga till tjäns- 
ten." 

Patienterna 
Detta är kontraster. Patienter som används 
som arbetskraft, glada och till synes sorgfria 
ungdomar som svärmiskt vandrar hand i hand 
utmed sanatoriets promenadstigar. Eller var- 
för inte detta; känd fotbollsspelare som ar in- 
lagd på sanatoriet förstärker (läkaren ovetan- 
des) en av de kringliggande byarnas fotbolls- 
lag i en seriematch! Vad är detta för en sjuk- 
dom undrar kanske någon? Att den kring se- 
kelskiftet årligen skördar 10 000 svenskars liv 
det vet vi redan. Bakom dessa siffror och aven 



hos dem som överlever ligger oerhörda 
mänskliga tragedier. 

Arbete under sjukdomstiden? - Ja, inte 
kan det skada om man prövar på annat arbete 
an det man hade förut. - Kan vara bra man 
kan lite trädgårdsskötsel, doktorn har på sa- 
natoriet säger ju att det ar  mitt arbete på sten- 
huggeriet som ar skuld till sjukan jag nu har. 
Arbeta måste man ju den dag man skrivs ut, 
det går ju inte att ligga fattigvården till last då. 
Finner man inte på annat råd får det val bli att 
gå tillbaka till stenhuggeriet. 

Ungdomar som "klövrar", dvs bildar par 
och svärmar den tid de ar har på sanatoriet? 
- En av tuberkulosens speciella egenskaper 
ar  att den slår olika hårt mot olika åldersgrup- 
per i befolkningen. Ungdomar kring tjugoårs- 
åldern är  bland de hårdast drabbade. I sam- 
hället finns en oerhörd skräck för tuberkulos- 
smitta, en skräck som ofta kan leda till en so- 
cial utstötning av de sjuka. Det ar många 
gånger en hård värld den sjuke lämnar då han 
kommer till sanatoriet. Nar skräcken för plat- 
sen har släppt upptäcker patienten att har sit- 
ter alla i samma båt. 

Fotbollsspelaren? - Krafter ar det helt 
möjligt att han har, trots sjukdomen. I övrigt 
kan man saga att galghumorn ar ett av männi- 
skans basta försvar mot känslomässig panik. 

Hur det kan börja 
Som tidigare omtalats ar  det en väldigt liten 
del av de som smittas som utvecklar sjukdo- 
men tuberkulos. Det blir vanligen en lätt in- 
fektion och den passerar tämligen obemarkt. 
Slår sjukdomen till och verkligen börjar ut- 
vecklas i den smittades lungor så kan också 
det passera tamligen obemarkt - i alla fall för 
en tid. Sjukdomen kan alltså ha ett mycket 
smygande initialskede. Aven starkt smittfö- 
rande tbc-patienter kan vara ovetande om sin 
sjukdom. I detta skede kan det som kallas tu- 
berkulosens sociala avigsidor spela en roll för 

"I en sal p i  bnr~i~~ukliuset ,  dar de  vira sangnr srir". S i  
börjar texren i en senrimental sing om "en liten hrostsvag 
flicka, sjuk och blek med lockigt hir". Den sjukdom visan 
talar om kan ingen ta miste på, det ar tuberkulos. Det 
stora antalet barn bland de intagna patienterna gör att 
man redan 1924, i samband med att "Ingemanssonska pa- 
viijongen" byggs, iordningstaller en skolsal for barnens 
undervisning. Status som ordinarie folkskola Mr man först 
på 1930-talet, d i  anrrälls också en särskild folkskollara- 
rinna på sanatoriet i Fur. Verkramheren flyrtas vid denna 
rid också över till den nybyggda kontorsvillan där under- 
visningen bedrivs fram rill 1952 d i  skolan avvecklas. Bil- 
den med några av barnpatienterna ar tagen 1932 på den 
s ö d n  rrappan till "Ingemansronska paviljongen". 

fortsatt smittspridning. Tbc har en stämpel 
som fattigsjukdom. Att inse vad "maghostan" 
eller "bröstvarken" som man dragits med hela 
vintern verkligen skulle kunna vara, framstår 



Tickvare en donation från skepprredaren J Ingemansson frän Srensnar kan maii i horjan ar  

1920-talet bygga "Nya sjukhuser", eller "Ingemanssonska pavil~ongeii". Der nya sjukhuser, en 
stabil tegelbyggnad med klarsicerande drag, innehåller föruiom en modem röntgenavdelning 
och operationsavdelning även vårdavdelningar för kvinnor och barn. Sanatorier får 55 nya 
vårdplatser, totalt kan man nu ta emot 1 18 patienter, varav 38 barnpatienter. 

som en känslomässigt hög tröskel för många 
människor i dåtidens Sverige. Att bagatellisera 
symptomen är tyvärr en alltför vanlig förete- 
else. 

Behandlingen 
Ett talesätt bland landets sanatorieläkare: 

"En tidig tuberkulos är svår att upptäcka men 
lätt att bota. En långt gdngen tuberkulos är ldtt 
att upptäcka men svir  att bota. " 

När Furs sanatorium öppnar 1909 är det dok- 
tor Herman Brehmers "Hygienisk - dietiska" 
behandling som gäller för patienterna. Men 

sedan mitten av 1800-talet har faktiskt en viss 
utveckling skett inom både diagnostik och be- 
handling av tuberkulos. Röntgen kommer 
kring sekelskiftet och är till ovärderlig hjälp 
vid diagnosticering av tuberkulos. Den s k 
kollapsterapin där man skyndar på Iäknings- 
processen av lungan genom att temporärt sätta 
den ur funktion, utarbetas på 1890-talet. Av 
störst betydelse är  italienaren Forlaninis me- 
tod att med insprutad kvävgas i lungsäcken få 
lungan att för en tid kollapsa, s k artificiell 
pneumathorax. Metoden börjar användas på 
Hålahults sanatorium 1908. 

Ingenting av detta finns på Furs sanatorium 
när det öppnar 1909. Trots vädjanden från Iä- 
karna som tjänstgör på Fur så dröjer det till 
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framgångarna. Knappast inom någon annan 
sjukdom har man sett patienter likaväl som 
läkare greppa så efter halmstrån som nar v k -  
ten om nya preparat uppstått. 

Furs sanatorium börjar i blygsam skala med 
47 vårdplatser. Med tiden ökas de till över 
270. Trots ökningen finns det alltid fler tbc- 
patienter i Blekinge an vad det finns vårdplat- 

Omslag till patienttidningen 
"Barrdofr" från 1937. Utgiv- 
ningen skörs av en siirrkild tid- 
ningskommittt inom Furs pati- 
entförening. Innehållet har i re- 
gel en hög kvalité. Många av 
den ridens kända svenska forfar- 
rare skriver dikter eller noveller 
direkt för ridningen. Läkare, 
både sanatoriets egna och övriga 
som arbetar med tbc-vården, 
skriver artiklar där nya forskar- 
rön och behandlingsmetoder 
förklaras. Sist men inte minst in- 
nehåller ridningen en mängd 
alster från sanatorieis egna pati- 
enter. Den lirrerära kvaliten 
skiftar här  ibland något, men det 
är av mindre berydelre. De 
stundtals gripande, i många fall 
självutlämnande, raderna ger en 

inblick i en annars svåråtkomlig 
värld då man söker försrå hur de 
sjuka levde, drömde, hoppades 
och tvivlade på ett sanatorium i 
1930- och 1940-caleis Sverige. 

ser på Fur. Detta i sin tur medför att det under 
alla år  finns vantköer - ibland flera månader 
långa - till vårdplatser på Fur. Vår dagboks- 
skrivande flicka som ligger har på 1940-talet 
får vänta i 2 '/z månad innan en plats ar ledig. 

Den andra sidan av detta med platsbristen 
ar att läkaren skriver ut patienterna tidigare 
an vad han annars skulle gjort. Det finns of- 



tast en kö med svårt sjuka patienter som van- 
tar på de mindre sjukas sängplats. Tbc ar en 
sjukdom dar det a r  svårt att från ena dagen 
till den andra avgöra om en patient fonfa- 
rande a r  sjuk eller har blivit frisk. Vad läkaren 
kan göra ar att se "tendensen", se åt vilket 
håll utvecklingen går. Att låta en patient med 
god Iakningsprognos uppehålla en plats a r  att 
misshushålla med resurser om trycket från 
väntande patienter ar ovanligt stort. Denne 
patient går att skicka hem, med förhållnings- 
order om hur hälsan skall skötas. 

Pengar gör ingen fiisk, eller ... 
Precis som på de  flesta andra sjukhus i Sverige 
förekommer det på Furs sanatorium två olika 
patientkategorier. Dels finns det "patienter på 
allmän sal" vilket ar det stora flertalet, dels 
finns det l :a klasspatienter, eller "privatpati- 
enter" som de också kallas. Vårdavgiften för 
allmän sal ar i mitten på 30-talet 1 kr per dag. 

Ar patienten "obemedlad" betalar hemkom- 
munens fattigvård dagavgiften. Privatpatien- 
ten betalar däremot 6 kr per dag i vårdavgift, 
naturligtvis då  med egna pengar. För dessa 6 
kronor extra får han ett eget rum och slipper 
som de andra att ligga sex patienter på varje 
sal. I matsalen äter privatpatienterna vid ett 
eget bord, ofta med en sjuksköterska som sall- 
skap. Maten ar inte alltid samma som för öv- 
riga patienter, likaså serveras den på finare 
porslin. Uppassningen från sjukhusbetja- 
ningen ar något battre, besökstider etc något 
friare. Men sedan ar det inte så mycket mer 
han får för pengarna. En battre halsa köps inte 
på detta vis. Nej, skillnaden ligger istället på 
andra plan. De sociala faktorerna för expone- 
ring eller mottaglighet för tuberkulossmitta 
har berörts tidigare. Konvalescens och efter- 
vård a r  länge ett oerhört s ton  problem för tu- 
berkulosvården. Ha r  lyser ofta de ekonomiska 
skillnaderna igenom nar det galler enskilda 
patienters möjligheter att vårda hälsan på det 

satt sanatorieläkaren önskar. Ibland arbetslös, 
ibland bostadslös återvänder den f d patienten 
ut i samhället. Försörjningen kan ske via den 
kommunala fattigvården, men det a r  en fattig- 
vård vars arbetsprinciper ofta inte visar förstå- 
else för problemens egentliga natur. För dem 
som saknar ekonomiska möjligheter innebar 
detta alltför ofta en återvändo tillbaka till ar- 
beten som inte ar anpassade till deras fysiska 
status. Återfall ar mycket vanliga. 

Dagligt liv 
Sanatorievistelsen på Fur innebar att patienten 
får inordna sig i en sträng daglig rutin dar till- 
varon flyter i en jämn rytm av mat - vila - 

mat - vila - promenad osv. 
Lakarnas ronder, undersökningar och prov- 

tagningar bryter ibland rutinen. Man faster en 
oerhörd uppmärksamhet vid patientens vikt. 
En tbc-patient minskar ofta i vikt alltefter som 
sjukdomen framskrider. Att kunna bryta den 
trenden och istället se en viktökning uppfattas 
som en värdemätare på hur framgångsrik be- 
handlingen ar. Maten a r  riklig och Iakaren 
ordinerar pilsner och ren grädde åt en del av 
de sjuka. Två gånger i månaden a r  det vag- 
ning. "Grötmedalj" dvs ett tecken på upp- 
skattning, delas ut till dem som eventuellt fått 
en begynnande rondör kring midjan. 

Trots den inrutade tillvaron finns det fritid 
för patienterna. Man ser helst att den fylls ut 
med meningsfulla, roande aktiviteter. Det kan 
vara tungt att drabbas av tbc. Lange svävar 
den sjuke, och kanske Iakaren, i ovisshet om 
hur det skall gå. Sanatorievistelsen kan bli 
mycket lång, kanske flera år. Av de patienter 
som finns här a r  de flesta mellan tjugo och 
trettio år. Det kan upplevas som hårt att precis 
i den ålder nar man står i begrepp att kasta sig 
ut i livet hamna på ett isolerat sanatorium dar 
vecka laggs till vecka, månad till månad. 

Det  finns ett mångskiftande program av fri- 
tidsaktiviteter. Bakom dem står ofta något 



som heter "Furs Patienters Understödsfond" 
(F.P.U). Det ar en patientförening som bildas 
1912 och som har till syfte att genom olika 
aktiviteter samla in pengar som sedan fördelas 
till obemedlade sanatoriepatienter på Fur. 
Föreningen står för nöjesaktiviteter och helg- 
firande, den driver en affär på sanatoriet och 
under femton år ger den aven ut en tidning 
kallad "Barrdoft". 

Det finns ett välförsett patientbibliotek och 
en livaktig föreläsningsförening. 1941 får man 
en biograflokal på sanatoriet. Till nöjesaktivi- 
teterna får aven raknas firandet av Valborg 
och första maj - vilket görs ordentligt på sa- 
natoriet. Med en slags stamning av sydländsk 
karneval har patienter och aven personal möj- 
lighet att i demonstrationstågets form rikta 
kritik mot sanatorieledningen och skoja med 
den. Demonstrationen ar opolitisk men miss- 
nöje med t ex kitsliga regler får har fritt ut- 
lopp. Bland patienterna bildas det ofta och 
snabbt mycket väl sammanhållna kamratgrup- 
per. Man delar samma öde. 

För att förklara nästa steg i en ganska 
märklig händelsekedja av skräck, leda och be- 
gynnande trivsel återvänder jag till dagboken 
från 1940-talet: 

"Elva och en halv minad pi Furs sanatorium 
har försvunnit. Nar jag tänker tillbaka kan jag 
inte fatta att jag varit hdr d ldnge. Eden har 
gått fort trots att jag haft det svårt ibland. Jag 
trivs bättre har nu. Men det arju så, man vänjer 
sig vid allt och alla. Kamraterna har ar alla ti- 
ders. Jag vill stanna har lite till. ... Är det inget 
fel på min sida (smärtor i ena lungan), skalljag 
be att fa arbeta halva dagen p i  avdelning E. 
Nu diskar jag dar p i  arbetsturen, men jag far 
inget betalt för det." 

Det ar inte saken att patienten har kvar arbete 
eller bostad efter sanatorievistelsen. Arbetet 
kan ligga till grund för sjukdomen som upp- 

stått, det kan också bostaden ha gjort. Vad 
skall man återvända till om det inte finns möj- 
lighet att byta arbetsplats eller bostad. Social 
utstötning eller diskriminering på annat satt 
drabbar inte bara sjuka utan aven f d sanato- 
riepatienter i den har tidens Sverige. Allman- 
heten litar inte alltid på tbc-patientens försäk- 
ran om att läkaren förklarat honom smittfri. 
Situationen som arbets- eller bostadssökande 
ar hopplös. Det som vi i dag skulle se som tec- 
ken på hospitalisering ar för många av den ti- 
dens sanatoriepatienter en enkel lösning på ett 
socialt problem. Man trivs och finner det enk- 
last att för en tid bli kvar och arbeta dar. Ur 
Iakningssynpunkt ar lösningen också bra. 
Skulle tillståndet försämras för en tid kan man 
laggas in på nytt. Många av biträdena som bar 
denna bakgrund ser förhållandet som en kom- 
petens i yrkesutövningen; endast de som själva 
varit sjuka i tbc kan förstå och hjälpa den 
sjuke på ratt satt. Att läkaren och sjuksköters- 
kan endast i undantag delar deras erfarenhet 
konstateras i regel med ett lätt beklagande. 

Flickan med dagboken tillfrisknar och blir 
utskriven efter femton månaders vårdtid på 
sanatoriet. De två sista månaderna som patient 
arbetar hon på E-paviljongen. Samma dag 
hon skrivs ut börjar hon arbeta som vakbi- 
träde på barnpaviljongen. Inte förrän 1949 
lämnar hon Furs sanatorium, hon har då varit 
har i sex år och hunnit arbeta som biträde på 
E-paviljongen, barnpaviljongen och på rönt- 
gen- och mottagningsavdelningen. Hennes 
öde med en vårdtid som åtföljs av en arbetstid 
på sanatoriet ar på intet satt ovanligt. 

Detta ar anledningen till att det går att på- 
stå att gränsen mellan personal och patienter 
stundtals ar flytande på Furs sanatorium. 

Förebyggande arbete, dirpensdrer 
Tuherkuloskampen förs på flera plan. Grovt 
sett kan man dela upp den i "sjukvårdande" 
och "förebyggande" åtgärder. Sjukvårdande, 



Inför Porsra maj-demunstrarionen på sanarorier. Hälfren humor, hälften allvar. P i  bilden ser vi 
från vänster Tage Perrersion, kuskens son, som håller mjlarpyrs och pensel för att han vill ha 

ommålade. Till höger om honom står Axel Svensson, eldare. Med plakatet 
vill han visa sin uppskattning över att kackelackorna försvunnit från maskinhuset. Mannen med 
grammofonen, Karl-Uno Pettersson, önskar en samlingssal där man kan anordna dans. Vid 
denna rid är han parienr, senare kommer han att under en lång rad av år arbeta rom 
gåidskarl/dräng på sanatoriet. Om flickan längsr rill höger vet vi endast art hon heter Karin, 
arr hon arbetar rom srrykerska på sanatoriets tvättavdeining och att hon är f d patient. 
Fotografier taget på baksidan av gamla markinhuser, riden är omkring 1920. 

det ar  sanatorievården. Men med behand- 
lingsmetoder som den hygienisk-dietiska, 
lunggasningen eller revbensoperationer går 
det inte att hjalpa alla drabbade. Tbc förblir 
länge en dödlig sjukdom för många. 

Den förebyggande vårdens främsta ut- 
trycksform är  dispensärväsendet. Detta ar 
upplysnings- och understödsbyråer vars perso- 

nal - dispensärläkaren och dispensarsköters- 
kan - arbetar ute i samhället med att spåra 
upp och hjalpa tuberkulosdrabbade. Det gäller 
att hitta de drabbade i ett så tidigt stadium 
som möjligt. Tanken ar lovande, men omsatt 
i praktiken innebär det ett jättearbete. Ble- 
kinge Lansförening mot tuberkulos startar den 
första dispensären i länet i Nattraby 1912. Ef- 



ter två år flyttar den till Lyckeby, för att 1927 
placeras inne i Karlskrona under namnet 
"Östra Blekinge dispensär". Dispensärer i öv- 
riga delar av länet kommer senare på 1910- 
och 1920-talet. De  drivs eller understöds 
samtliga av Iänsföreningen. 

1932 öppnar Iänsföreningen ett barnhem 
för, som det heter, "friska barn från tuberku- 
losdrabbade hem". Likaså bedrivs länge en liv- 
lig sommarkoloniverksamhet för tuberkulos- 
hotade barn. 

Under 1930-talet kan man säga att kampen 
mot tuberkulosen intensifieras just vad betraf- 
far de förebyggande åtgärderna. Ofta kom- 
mer detta arbete att fokuseras på barnen, vilka 
är  en särskilt utsatt grupp i samband med 
denna sjukdom. 1939 tillträder doktor Nils 
Levin tjänsten som överläkare på Furs sanato- 
rium. I en bred socialhygienisk undersökning 

bland folkskolebarnen i Blekinge söker han 
klargöra orsakerna till tuberkulosens starka 
utbredning i länet. Undersökningen som om- 
fattar närmare 8 400 folkskoleelever kartläg- 
ger de ekonomiska, sociala och hygieniska 
förhållanden som präglar dessa elevers livsvill- 
kor. Utifrån sina undersökningsresultat skri- 
ver doktor Levin bl a: 

"Det vanligaste i Blekinge ar, attfami(ier som 
har folkskolebarn, bo i två eller tre rum och kök 
(62,9 %J. De små lägenheterna ar vanligast i 
staderna och de större på landsbygden. En tion- 
del a v  samtliga i materialet ingåendefolkskole- 
barn har eget sovrum. HaBen delar rum med en 
eller två personer. Rumsdelning med &ra perso- 
ner ellerfler ar  inte ovanlig och vanligastföre- 
kommande på landsbygden. En tiondel uppvisar 
nödtvungen trångboddhet (mer an två  personer 

De ofta långa vårdtiderna gör 
underhållning och förströelser 
till viktiga inslag i sanatorieuar- 
dagen. På sanatoriet finns en 
patientförening, bildad redan 
1912, som med en mängd olika 
aktiviteter, bl a filmvisningar, 
samkvarn, underhållningsaftnar, 
föreläsningar och utflykter sö- 
ker oka trivseln för dc intagna. 
Parientföreningen driver redan 
1917 en affar på sanatoriet och 
under 1930- och 1940-talet ger 
man ut en ridning kallad "Barr- 
dofr". Avkastningen från affä- 
ren, tidningen och andra ar- 
rangemang gar in i en särskild 
understödsfond som sedan Iäm- 
nar ekonomiska bidrag till behö- 
vande parienrer. 



Med skärmbildsfotograferingens 
teknik blir det möjligt att göra 
massundersökningar ute i sam- 
hället. Den nya urrustningen är 
billig att använda och den går 
att transportera frin plats rill 
plats. Sjukdomsfallen spåras i ert 
tidigt stadium och behandlings- 
åtgärder, som ofta sr fram- 
gangrrika i tidiga sradier av ru- 
berkulor, kan snabbi sättas in. 
Man eliminerar så framrida 
smittspridare ure i ramhäller. 
Våren 1943 genomför personal 
från Furs sanatorium en farsta 
större skärmbildsundersökning i 
Blekinge. Under rvå minader 
undersöks närmare 10 000 ble- 
kingar. I en särskild s k socken- 
undersökning skärmbildrfoto- 
graferas hela Harrlös befoik- 
ning. 

per rum och kdksenhet). Den frivilliga trång- 
boddheten ar däremot starkt utvecklad, mest å 
landsbygden. Endast 70 % a v  skolbarnen har 
egna sängar. Vart tredje skolbarn delar alltså 
säng med en eller flera personer. Fyra personer i 
samma jdug flrekommer (!) Dessa resultat visar 
han p i  dålig bostadsstandard och låg sangkul- 
tur". .. 

Vid sidan av boendeförhållandena faster dok- 
tor Levin uppmärksamheten vid kostvanorna 
som bidragande orsak till den höga tuberku- 
losförekomsten i länet. Endast en tiondel av 
barnen bedöms ha en fullgod koststandard. 
Slutligen pekar han på att arvsbetingade fak- 
torer inte kan uteslutas i sammanhanget. En 
effektiv propaganda för bättre bostads- och 
kostvanor rekommenderas som ett viktigt led 
i en intensifierad antituberkuloskampanj. 

Som tidigare nämnts är röntgenundersök- 
ningen viktig för en säker diagnostisering av 
tuberkulos. Själva apparaturen ar emellertid 
komplicerad och samtidigt väldigt dyr att an- 
vända. På 1930-talet utvecklas en ny teknik på 
området, den s k "skärmbildsforograferingen". 
Med skärmbild får man ned kostnaderna för 
varje undersökning, likaså är utrustningen inte 
större än att den går att transportera från plats 
till plats. Skarmbildsfotograferingen blir ett 
verkligt genombrott i det sena 1930-talets och 
1940-talets tuberkulosförebyggande arbete. 
Personal från sanatoriet i Fur reser u t  i länet 
och genomför kartläggande undersökningar 
på flera stora arbetsplatser. I en s k sockenun- 
dersökning skarmbildsfotograferar man alla 
innevånare på Hasslö i Blekinges skärgård, På 
detta vis spårar man de tidigare så oåtkomliga 
"nyinsjuknade", de som med tiden annars 



skulle kunnat bli smittspridare. Skarmbildsun- 
dersökningarna genomförs av personal från 
sanatoriet i Fur, men finansieras i hög grad av 
Blekinge lansförening mot tuberkulos. 

Under alla år ar sanatoriets och dispensa- 
rernas arbete intimt kopplat till vartannat. 
1938 får Furs sanatorium rollen som s k cen- 
traldispensär, varifrån övrig verksamhet i länet 
bl a leds. 

En folksjukdom försvinner 
Ibland möter man påståendet att "som vårdin- 
stitutioner var sanatorierna framgångsrika - 
så framgångsrika att de till sist avskaffade sig 
själva.'' Detta stämmer inte. Vad som händer 
ar istället att det i slutet av 1940-talet kommer 
flera verkningsfulla kemopreparat (bl a PAS 
och Streptomycin) som man framgångsrikt 
kan behandla tbc med. Preparaten förfinas 
och satts efter hand in på patienterna. För de 
sjuka ar  det en revolution. Men dessa forsk- 
ningsframsteg har egentligen inget med sana- 
torierna som vårdform att göra. 

Tuberkulosfrekvensen i samhället sjunker 
sakta men saken under hela första halften av 
1900-talet. Det har många förklaringar men 
främst beror det på att levnadsstandarden i 
landet blir bättre. Den förebyggande vårdens 
insatser avspeglar sig så småningom i materia- 
let, bl a i form av sjunkande barndödlighet i 
tbc på 1930-talet. 

Som mest finns det ett femtiotal sanatorier 
i Sverige. Det sista som öppnar ar Bollnäs sa- 
natorium 1950. Men från och med då  aweck- 
las inom en tio-, femtonårig period det ena 
sanatoriet efter det andra. Antingen laggs de 
ned eller får de andra funktioner inom sjuk- 
vården. 

Furs sanatorium blir Furs sjukhus 
1940-talet ar ett expansivt decennium på Furs 
sanatorium, det ar  också det sista verkliga ut- 

byggnadsskedet under den tid som kan be- 
tecknas som "sanatorie-epoken". 1941 står 
den nya barnpaviljongen på området färdig att 
tas i bruk. Den innehåller 66 vårdplatser, ar 
utrustad med särskild karantanavdelning och 
bedöms vid denna tid vara landets absolut 
modernaste och basta barnsanatorium. Men 
fler byggnadsarbeten iscensatts, hela området 
andrar karaktär under dessa år. Det gamla 
maskinhuset från 1909 rivs och ersatts av en 
ny stor maskinbyggnad som innehåller varme- 
central, tvätteri, desinfektionsavdelning, snic- 
keri och biograf. 

Två nya personalbostadshus uppförs. I ti- 
dens anda, med förståelse för sjukhuspersona- 
lens önskan om åtskillnad av arbetstid - fri- 
tid, försöker man placera dessa byggnader i 
viss avskildhet i förhållande till vårdbyggna- 
derna. 1946 bygger man E-paviljongen med 
60 vårdplatser strax öster om Ingemanssonska 
paviljongen. De  två huskropparna samman- 
binds genom en "balkonglamell" som ar en 
slags ligghall i två våningar. I E-paviljongen, 
som uppförs helt med statliga medel, vårdas 
under senare hälften av 1940-talet tuberkulos- 
sjuka krigsflyktingar. 

I den tid som nu följer är inte tuberkulos 
längre den folksjukdom den en gång var. Den 
ökade folkhälsan, dispensärernas förebyg- 
gande arbete, skärmbildsundersökningarna 
och framför allt de nya medicinerna bidrar till 
att sjukdomen trängs tillbaka. Tuberkulosvård 
bedrivs under lång tid framöver på Furs sana- 
torium, men verksamheten andrar sakta ka- 
raktär. Barnklientelet försvinner och alltfler 
äldre patienter tas emot för vård. Dessa har 
tidigare varit en eftersatt grupp, nu finns det 
kapacitet att vårda dem. Under 1950-talet 
börjar man ta emot tbc-patienter från andra 
landsting, men också en del andra patienter, 
bl a kroniskt sjuka. Institutionens vårdkapaci- 
tet tas med tiden alltmer i anspråk för vård av 
andra lungsjukdomar som t ex lungemfysem 



eller astma. Detta ar i regel s k utredningsfall 
dar det kravs långa vårdtider. 

För Furs sanatorium finns inga planer på 
nedläggning, tvärt om sker en upprustning 
och i mitten av 1960-talet byggs en ny stor 
köksbyggnad och matsal. Men sanatorietiden 
ar nu tillända, vården skall framöver inriktas 
på andra grupper. Sanatoriets egen direktion 
upphör och ledningen övertas av Blekinge läns 
landstings sjukvårdsstyrelse. 1967 byter man 
namn från Furs sanatorium till Furs sjukhus. 
Som ett tidens tecken rivs året efter "gamla 
sjukhuset" från 1909. 

En första kris för den fortsatta verksamhe- 
ten kommer i början av 1970-talet. Vid sidan 
av lungsjukvården, som omfattar ett fyrtiotal 
vårdplatser, har man börjat bedriva konvale- 
scens- och eftervård åt olika kliniker, främst 
medicinklinikerna, vid Centrallasarettet i 
Karlskrona. Likaså har två avdelningar tagits 
i bruk för ålderspatienter i sjukhemsvård. In- 
riktningen och omfattningen av vården på Fur 
har emellertid satts i fråga. Nedläggning blir 
inte aktuell, istället sker en nybyggnation av 
ett nytt sjukhem. Det står färdigt 1977 och har 
plats för femtio ålderspatienter. Men för Fur 
som sjukhus visar det sig med tiden att an- 
vändningen som sjukhem endast är  en tillfällig 

andhämtning. Vinden vänder, på 1980-talet 
kommer nedskärningarna slag i slag, lung- 
sjukvårdsplatserna och eftervårdsplatserna 
minskas i antal. Furs sjukhus framtid ar allvar- 
ligt hotad. Oron finns dar, inte bara hos per- 
sonalen som ar radda om sina arbeten, utan 
även hos en befolkning i en trakt som under 
snart ett sekel vant sig vid att se Sanatoriet 
som mittpunkten i bygden, som navet i det 
hjul kring vilket all verksamhet kretsar. 

I september 1990 stänger lungavdelningen, 
verksamheten flyttas över till Centrallasarettet 
i Karlskrona. Ett år senare, i september 1991, 
stängs eftervårdsavdelningen för gott. Sjuk- 
hemmet blir kvar men i och med den aldrere- 
form som trader i kraft 1 januari 1992 går 
denna sista rest av vårdverksamhet på det 
forna sanatoriet över till kommunalt huvud- 
mannaskap. 

- - -  
Byggnaderna, området, personalen och i viss 
mån patienterna, folket i Saleboda och Fur, 
kunskapen, minnena och berättelserna; konti- 
nuiteten finns dar fortfarande in på 1990-talet 
- allt är länkar i en obruten kedja som börjar 
1907. 

--p 



Noter: 
1. Fler, ibland mycket svårgripbara, faktorer kan 
spela en roll i sammanhanget.T ex kan foikförflytt- 
ningar eller öppnande av nya kommunikationsleder 
göra att  individer konfronteras med bacillstammar 
som kroppen inte känner igen eller har något för- 
svar mot. 
2. Kungl. Majestäts betänkande i tuberkulosfrå- 
gan, citerad efter Puranen 19R7, s 114. 

Kallor: 
Kontorrarkivet, Furs sjukhur: 

Byggnadshandlingar, karrmaterial. 
Rulla över tjiinsteman och personal. 
Arsberärtelser för Furs sanatorium 191 1 - 1966. 
Patienttidningen "Barrdoft" i rgångar  1932- 
1944. 

Landrtin~sarkiuet, Karlrkrona: 
Blekinge lans landstings förhandlingar och pro- 
tokoll 1909-1968. 
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är skriven av Vahlborg Sandberg-Larsson. 



Vid en 1600-talsgata 
Om arkeologi i Kristianopel 

Mar t in  Hansson 

Kristianopels tid som stad var kort men inten- 
siv. Från det att staden grundades år 1600 av 
kung Christian IV, till dess att borgarna 
tvingades flytta till den nyanlagda staden 
Karlskrona tog det bara 80 år. Denna period 
var händelserik i nordisk historia, då Sverige 
under loppet av 1600-talet tog över Danmarks 
roll som den dominerande makten i Norden 
och det svenska stormaktsväldet växte fram. I 
denna utveckling kom den lilla staden vid Kal- 
marsund vid ett par tillfallen att hamna i han- 
delsernas centrum. 

Precis som tillkomsten av Karlskrona fick 
förödande konsekvenser för Kristianopel, 
ledde anlaggandet av Kristianopel till liknande 
resultat för staderna Avaskar, Lyckå och Elle- 
holm, som fick sina stadsprivilegier indragna 
och vars borgare uppmanades att flytta till den 
nya staden. För avaskarsborna rörde det sig 
endast om en flyttning på ca 800 m söderut. 
Kristianopel kan sagas vara en fortsättning på 
den medeltida staden Avaskar vars rötter kan 
spåras tillbaka till 1300-talet. Stadens grun- 
dande ska ses mot bakgrund av de långvariga 
stridigheterna mellan Sverige och Danmark 
som blossade upp med jämna mellanrum allt- 
sedan Kalmarunionens definitiva upplösning 
1523 då Gustav Vasa kröntes till svensk kung. 
Ur dansk synvinkel gällde det länge att för- 
söka återupprätta unionen med Sverige, men 
sedan Danmark efter nordiska sjuårskriget 
1570 gett upp anspråken på den svenska kro- 
nan, gällde kampen kontrollen över Östersjön 
och tullinkomsterna från den ryska handeln. 
Både Sverige och Danmark kastade lystna 

blickar på Baltikum och den sönderfallande 
tvska ordensstatens område. 

För Blekinges del som gränsland innebar de 
återkommande krigen lika regelbundna harj- 
ningståg, vilket mer an val illustrerades under 
nordiska sjuårskriget 1563-70, då svenska 
trupper under befäl av Erik XIV brände Ava- 
skär och skövlade Ronneby. 

Krigen hade tydligt demonstrerat hur omo- 
derna de befintliga befästningsverken i grans- 
trakterna mot Sverige var. Någon modern 
gransfastning mot Sverige fanns inte i Skåne- 
land, enbart borgar av medeltida ursprung. 
För att råda bot på situationen började Chris- 
tian N att bygga fästningar, ofta i kombina- 
tion med att nya stader anlades. Christian IV 
bedrev en mycket aktiv stadspolitik, som i 
korthet kan sagas ha gått ut på att koncen- 
trera stadsrattigheterna till färre men större 
stader. Därigenom skulle både stadernas och 
Danmarks näringsliv gynnas. Vissa stader mo- 
derniserades, andra lades ned till förmån för 
helt nyanlagda stader. Förändringarna inom 
stadsvasendet kombinerades samtidigt med 
militära hänsyn. Staderna försågs med kraf- 
tiga befastningsvallar, allt enligt renässansens 
moderna principer. 1500- och 1600-talen var 
ännu defensivkrigens tid, dar stor vikt lades 
vid befästningar för att behärska ett område. 
Krig var i stor utstrickning en kamp om att 
erövra eller försvara fästningar. Aven om det 
var dyrt att bygga dem ansåg man att det i 
längden var billigare an att hålla en stående 
armé på fötter (Lorenzen 1937: 18ff). På 1580- 
talet började Kronborgs slott i Helsingör att 
byggas som den första av en rad nya befast- 
ningar. Har  arbetade för övrigt Hans van 
Stenwinkel d a, vilken senare utarbetade Kris- 
tianopels stadsplan. Bland andra fastningssta- 
der från denna tid kan namnas Kristianstad, 
vars tillkomst innebar att Ahus och Vä fick 
sina stadsprivilegier indragna (Gamrat & La- 
dewig Petersen 1980: 427). Nar Kristianopel 



grundades 1600 var det som kungens östli- 
gaste fästning med en framskjuten position 
mot ärkefienden i norr. 

Renässansens nya ideal innebar att hela sta- 
den betraktades som en fästning, där det geo- 
metriskt utlagda gatusystemet gav möjlighet 
till snabba förflyttningar av soldater genom 
staden till olika muravsnitt. Tidigare hade be- 
fastningarna haft höga torn och höga murar, 
nu fick man istället låga bastioner och lägre, 
kraftigare murar (Josephson 1937: 145f i Lo- 
renzen 1937). Anledningen var artillerikons- 
tens utveckling som gjorde den äldre typen av 
befästning mycket sårbar för kanoner. Nu 
skulle en stad omges av en stark befästnings- 
mur med regelbundet utskjutande bastioner. 
Via dessa kunde fästningsmuren bestrykas 
med längsgående eld för att förhindra storm- 
ning. Allt planerades med största noggrannhet 
med hänsyn till effektivaste skotthåll o dyl. 
När Kristianopels stadsplan stadfästes av 
Christian rV 1599, var den mycket modern för 
sin tid, med en kraftig befästningsmur runt 
staden. Denna bestod av breda, rätvinkliga 
gator och stora kvarter. Detta var något helt 
nytt jämfön med de medeltida städerna som 
med sina slingrande, smala gator och oregel- 
bundna kvarter var resultatet av en mer grad- 
vis framväxt. I och med att renässansens ideal 
slog igenom började man ta ett helhetsgrepp 
på hela stadsplanen eftersom man nu hade ett 
begränsat område innanför murarna att an- 
vända för bebyggelse. Kristianopel är det 
äldsta exemplet på hur renässansens ideal 
inom stadsplanering slog igenom i Norden. 
Eftersom man inte behövde anpassa sig till en 
äldre medeltida stadsplan kunde man i Kris- 
tianopel fullt ut följa renässansens idéer om 
hur en modern stad skulle se ut (Bengtsson 
1938: 55f). 

Redan kort efter grundläggningen råkade 
Kristianopel illa ut, då staden redan 161 1 un- 
der Kalmarkriget brändes och plundrades av 

svenskarna under befäl av kronprins Gustav 
Adolf, den blivande Gustav II Adolf, som här 
gjorde sina första lärospån på krigets bana. 
Återuppbyggnaden och förstärkningsarbeten 
av fästningen vidtog genast efter freden i Knä- 
red 1613. Ett resultat av kriget blev kyrkans 
flyttning från det södra stadsområdet till sin 
nuvarande plats. 1645 hamnade staden åter i 
blickpunkten, då de danska, franska och hol- 
ländska sändebuden vid fredsförhandlingarna 
i Brömsebro var inkvarterade i staden. Vid 
freden i Roskilde 1658 kom Kristianopel un- 
der den svenska kronan och dess tillbakagång 
började. Sedan staden besatts av danska trup- 
per 1676-77 under det skånska kriget, be- 
stämde sig Karl X1 1677 definitivt för att sta- 
den och dess befästningar skulle raseras. 1714 
lades Kristianopel som köping under Karls- 
krona. 

Denna uppsats bygger till största delen på 
arkeologiskt källmaterial och då främst det 
som framkommit från området vid och norr 
om den västra infarten till staden, nämligen 
från stadsägorna 36, 38A, 39, 39B och från 
området under nuvarande västra infarten. Här  
har arkeologiska undersökningar företagits 
vid tre olika tillfällen under en period av när- 
mare 40 år och uppsatsen kan ses som en sum- 
mering av en lång tids antikvarisk verksamhet, 
som visar att aven mindre undersökningar kan 
ge viktiga bidrag till kunskapen om Kristian- 

P i  uppdrag av Fredrik III arbetade den danske kanogra- 
fen Johannes Mejer i Blekinge strax innan freden i Ro- 
skilde. Det var meningen att hans kartor skulle tryckas, 
men efter förlusten av de skänska landskapen tappade 
kungen intresser. Der skulle dröja anda till 1942 innan 
Mejerr storverk publicerades. Kanorna är summariska 
men innehiller mycket av kulturhistoriskt intresse. Den 
gängen hade man hamn i Krirtianopel siväl örter som 
väster om fästningen. Det pliktade djupet var obetydiigr, 
i synnerhet i den västra hamnen. - Efter "Korr over Der 
danske Rige" af Johs Mejer, 1942. 





opels historia. Först kommer en sammanfatt- 
ning av de undersökningar som genomfördes 
1953 (Wihlsson 1954 och u å) och 1980 (Wal- 
lin 1986). Tyngdpunkten i framställningen lig- 
ger på den undersökning som Blekinge lans 
museum genomförde 1990. 

1953 års gravning 
I samband med ombyggnaden av nuvarande 
västra infarten i Kristianopel (Fågelmarava- 
gen), kom en bit av den nya infarten att gä 
dels över en av bastionerna i fastningsmuren, 
Skraddarbastionen, och dels över tomtmark 
mellan fastningsmuren och Vastergatan och 
mellan Vastergatan och Storgatan. Vid den 
arkeologiska undersökningen kunde delar av 
Skraddarbastionens grundmurar dokumente- 
ras (Wihlsson 1954: 99). Medan bebyggelse- 
resterna i kvarteret mellan Vastergatan och 
Storgatan var mycket dåligt bevarade och nå- 
gon gårdsstruktur inte gick att urskilja har, 
var det desto bättre ställt i kvarteret mellan 
Vastergatan och fastningsmuren. Ha r  kunde 
man tydligt urskilja resterna efter en fyrlangad 
gård, dar de fyra husen varit grupperade runt 
en rektangulär, stenlagd gårdsplan. Marke- 
rade stenrader delade in gårdsplanen i geo- 
metriska mönster. I stenläggningens södra del, 
langs den södra Iangan, fanns en markerad 
"gata". Denna löpte tvärs över gården, från 
porten mot Vastergatan i öster och västerut 
(Wihlsson u å: 7). 

Gårdens huvudbyggnad låg utmed Vaster- 
gatan och var minst 16 m lång och ca 4,s m 
bred. Strax söder om husets mitt, men norr om 
den port som gick genom huset in till gården 
från Vastergatan, fanns en stenklack. Denna 
hade utgjort grunden till en kakelugn. I an- 
slutning till grunden påtraffades en mängd 
brunglaserat pottegel med växt- och arkitek- 
turornamentik. Förekomsten av en kakelugn 
understryker att vi har har att göra med går- 
dens bostadshus. Körporten genom huset kan 

tyda på att det varit uppfört i två våningar 
(a a :  8). 

Den södra Iangan, vilken anslöt vinkelrätt 
mot bostadshuset, var ca 20 m Iång och 5 m 
bred. I husets nordöstra rum påtraffades ett 
kompakt lager med fiskfjäll. Detta har tolkats 
som att husets västra del varit förrådsbod och 
att gårdens kök troligen legat i den östra de- 
len, närmast bostadshuset. 

Gårdens norra langa var ca 14 m Iång och 
5 m bred. Har  fanns en 3 X 3 m stor stenlagg- 
ning med en ränna av kalkstensflis i nordvast- 
ra hörnet. Huset låg nara gårdens brunn och 
ansägs vara resterna av ett brygghus (a a :  9). 

Slutligen har vi den västra Iangan, 7 m Iång 
och 5 m bred. Denna verkar ha haft en dörr i 
hörnet upp mot den norra Iangan med ca 1,s 
m breda ramper som fört upp över tröskeln 
för att underlätta in- och utpassage i huset. 
Byggnaden har troligen fungerat som stall 
(a a: 9). 

Brunnen låg, som tidigare nämnts, intill den 
norra Iangan. Den var uppbyggd av kallmurad 
grästen och fyrsidig, ca 1 x 0,9 m stor (a a :  7). 

1980 års gravning 
1980 utförde riksantikvarieämbetet, byrån för 
arkeologiska undersökningar UV-Syd, en ar- 
keologisk undersökning på stadsägorna 36, 
38A, 39 och 39B. Vid undersökningen, som 
ar  redovisad i en rapport från riksantikvarie- 
ämbetet (Rapport W 1986: 7, Fyra stadsgår- 
dar i Kristianopel, förf Lasse Wallin) påtraffa- 
des lamningar efter fyra stadsgårdar, vilka be- 
nämndes A-D. Gård A och B behandlas i 
avsnittet rörande 1990-års gravning. Följande 
korta sammanfattning av undersökningen av 
gård C och D bygger på ovannämnda rapport. 

Gård C bestod av tv i ,  eventuellt tre hus, en 
gärdsinfart och en brunn. Utmed Vastergatan 
låg två hus med en portgäng emellan. I det 
nordliga av dessa låg ett lergolv, vilket lett till 
tolkningen att huset kan ha fungerat som 



Vid rre olika tillfallen har man 
gjort arkeologiska undersök- 
ningar på stadsägorna 36, 36A, 
39 och 39B i Kristianopel. De 
gjordes 1953, 1980 och 1990. 
Der är resultatet av de under- 
sökningarna som presenreras i 
den här artikeln. 1980 års un- 
dersökta tomter är skrafferade. 
Svart virar 1990 ars undersök- 
ning. - Efter Scenholm, Ava- 
rkärIKristianopel, 1983. 



hantverks- och/eller försaljningslokal. Dock 
gav inte fynden någon ledtråd till vilken form 
av aktivitet som ägt rum i huset. Inte heller 
fynden i det sydligare huset pekade på någon 
speciell aktivitet, så husets funktion kunde inte 
klargöras. Aven svaga spår efter en nordlig 
langa till gården påtraffades (Wallin 1986: 
17ff). 

utgrävningen visade att det gick att dela in 
gårdens historia i tre bebyggelsefaser. Den 
äldsta kan dateras till före den brand som 
ödelagt gården. Denna brand kan eventuellt 
ha ägt rum 161 1. Efter branden återuppbygg- 
des gården och den existerade in på 1650-ta- 
let. Därefter verkar tomten ha legat öde fram 
till 1680-talet, då staden lades ner (a a :  220. 

Gård D kunde i sitt mest utbyggda skede 
konstateras ha varit ett fyrlängat gårdskom- 
plex kring en stenlagd gårdsplan med en 
brunn. Aven har låg huvudbyggnaden utmed 
Vastergatan i form av två hus dar det nordliga 
hade ett försänkt stengolv och ett separat 
trapphus. Byggnaden har antagligen varit upp- 
förd i två våningar med en bottenvåning som 
kan ha fungerat som hantverks- och/eller för- 
säljningslokal. Eventuellt kan huset ha haft en 
lucka i väggen för försäljning ut mot Vaster- 
gatan. Det södra huset utmed Vastergatan 
hade två rum. Dessa åtskildes av infarten till 
gårdsplanen och huset måste sålunda ha varit 
uppfört i två våningar. I det södra av dessa 
rum låg fundamentet till en kakelugn (a a:  
28ff). 

Gårdens södra langa bestod av två rum, dar 
det i det västra påtraffades ett spisfundament, 
vilket gör det troligt att gårdens kök legat har. 
I det östra rummet fanns rester efter ett sten- 
lagt golv (a a: 26ff). 

På gården fanns vidare en nord- och en 
vastlanga. Dessa kunde dock inte funktionsbe- 
stammas, men de fungerade antagligen som 
någon form av ekonomibyggnader, som stall 
eller förråd (a a: 33ff). 

Aven har kunde olika bebyggelsefaser kon- 
stateras. En brand (1611?) förstörde den 
äldsta bebyggelsen, varefter gården återupp- 
fördes till ett fyrlängat komplex. Vid 1600-ta- 
lets mitt skedde ombyggnader. Nu uppfördes 
bl a gårdens nordöstra hus i två våningar. 
Slutligen övergavs tomten på 1680-talet (a a:  
40). 

1980-års gravning berörde också ett om- 
råde mellan gård C och D, som aven det varit 
bebyggt, men några säkra spår efter byggna- 
der kunde inte konstateras (a a:  25). 

1990 års gravning 
Under en vecka i februari 1990 utförde Ble- 
kinge lans museum en kompletterande under- 
sökning på stadsäga 36 med anledning av pla- 
nerad villabebyggelse. Det rörde sig om en ut- 
vidgning åt öster av det schakt som togs upp 
vid 1980 års undersökning. Då  visade det sig 
att schaktet innehöll Iamningar av en eller två 
gårdar, gård A och B. Målet med den nya un- 
dersökningen var att komplettera 1980 års re- 
sultat och försöka avgöra om det legat en eller 
två gårdar på tomten. Det nya schaktet visade 
sig innehålla lamningar efter tre hus, två sten- 
läggningar och en brunn. Nedan följer en re- 
dogörelse för hur bebyggelseutvecklingen sett 
ut på tomten, grundad på resultatet från de 
båda undersökningarna. 

Precis som på övriga tomter låg gårdens 
huvudbyggnad, hus V, utmed Västergatan. 
Huset var minst 13 m långt och om det 
sträckte sig anda ut till Vastergatan bör det ha 
varit ca 5 m brett. Eftersom huset endast delvis 
berördes av undersökningen, endast västra 
väggens syllstensrad var synlig, gick det inte 
att fastställa något om husets rumsindelning. 
Resterna av en kakelugn visade dock hur hu- 
set var uppvärmt och understryker husets ka- 
raktär av huvudbyggnad och bostadshus. Aven 
kristianopelborgarna använde sig alltså av ti- 



Rekonstruktion av den under- 
sökta ytan på sradsäga 36, grun- 
dad på 1980 och 1990 års un- 
dersökningar. - Schaktplan av 
Manin Hansson. 

dens moderna teknik för att värma upp sina 
bostäder. 

Gårdens norra länga, hus N, låg vinkelrätt 
mot hus V och var 8,5 m Iång och 4,5 m bred. 
Huset var byggt på syllstenar och verkade 
vara indelat i N I  rum, där det västra troligen 
haft ett stenlagt golv, det östra ett stampat 
sandjordsgolv. På husets södra sida, förskjutet 
åt öster från dess mitt, låg en liten stenlägg- 
ning, vilken antagligen utgjort underlag till 
husets ingång. Av fynden att döma, till största 
delen keramik i olika former, verkade huset 
ha fungerat som antingen bostads- eller för- 
rådshus. 

Ungefar mitt på tomten, med östgaveln ca 2 
m från hus V, låg hus I, en parstuga som varit 
ca 8,5 m Iång och ca 4 m bred. Aven detta hus 
vilade på syllstenar. Husets två rum åtskildes 
av en förstuga med golv av småsten, s k knad- 
der. I det större, västra rummet, påträffades 
sot, kol, förkolnat trä och näver. I nordvästra 
hörnet stod resterna efter en järngryta (Wallin 
1986: 12). Rummet har haft trägolv och kan 
ha fungerat som förrådsrum till det östra rum- 
met som torde ha utgjort gårdens kök. I detta 
låg ursprungligen ett sandgolv, vilket senare 
ersattes med ett lergolv (a a: 12). I kökets 
nordvästra hörn fanns rester efter ett spisfun- 



Hus 1 markerades au 

srensrad. - Foro: Man 
son 1990. 

en syll- 
:in Hanr- 

dament bestående av stora stenar inbäddade i 
ett lerlager med inblandade tegelbitar. I köket 
påtraffades ansenliga mängder med hushålls- 
keramik i form av delar till fat, skålar och tre- 
bensgrytor. 

Mot södra långsidan på hus I anslöt hus. 11:s 
norra gavel. Enbart husets nordöstra hörn un- 
dersöktes 1980 (a a: 12), varför byggnadens 
storlek och funktion ar okänd. En tröskelsten 
ledde in i huset från gårdens yttre, stenlagda 
gårdsplan. Denna var mönsterlagd genom att 
en försänkt rad med större stenar bildat en 
ränna, som fungerat som regndal, i stenlagg- 
ningens mitt. Gårdsplanen, vilken endast del- 
vis var bevarad, bör ha fyllt utrymmet mellan 
hus I och II och granngården i söder, den som 
undersöktes 1953. 

Var infarten till gården från Vastergatan 
låg kunde inte säkert fastställas men den har 
antagligen legat söder om hus V. Att har har 
funnits en infart visade den fragmentariska 
stenläggning av kalkstensflisor som hittades i 

schaktets sydöstra hörn. Stenläggningen ledde 
vidare in genom den ca 2 m breda infarten 
mellan hus I och V, in till en inre gårdsplan. 
Denna avgränsades av hus I, IV och V och en 
rad med stolphål i väster som visade att det 
funnits ett staket mellan hus I och IV. Vid 
1980 års undersökning tolkades denna stolp- 
rad som huslamningar (hus III). Den nya un- 
dersökningen gav dock klara besked om att 
något sådant hus inte funnits. Några spår av 
stenläggning på den inre gårdsplanen fanns 
inte, uran underlaget bestod har av sandblan- 
dad mylla. 

1980 års undersökning berörde aven utrym- 
met väster om själva gårdskomplexet. Har  
fanns fyra avfallsgropar som innehöll keramik, 
kritpipsfragment, tegel och glas. Man får anta 
att en hel del av gårdens avfall hamnat har. 
Dessutom påtraffades en 13 m lång och 
1,4-1,s m bred stenlagd vag eller grand. Vä- 
gen var knadderlagd och ledde in på bakgår- 
den från norr. Denna knaddervag ar inte ut- 



Detalj från den mönsrerlagda 
gårdsplanen, sedd från vaster. - 
Foto: Manin Hansson 1990. 

Ndrheten till Öland. Kalkstens- 
plattor bildar en gångbana i en 

porr. Syllstenarna p i  ömse sidor 
tillhör hus 1 (t v) och hur 5 (r h).  
- Foto: Manin Hansson 1990. 



märkt på någon av de äldre kartorna över 
Kristianopel (a a :  150. Knaddervagen utgick i 
norr från en stenläggning av större stenar, vil- 
ken med största sannolikhet var den gata som 
på äldre kartmaterial gick mellan Vastergatan 
och Skraddarbastionen. Denna gata bar då 
gått mellan gård AB och C. 

Stadsgarden - jäser och funktion 
Vid undersökningen 1980 kunde tomtens be- 
byggelsehistoria indelas i två faser, dar den 
äldre dateras till perioden före 1660-70, den 
andra till perioden därefter och fram till sta- 
dens nedläggning 1680 (a a:  16). 1990 års un- 
dersökning visade att det fanns en tredje fas. 
Sedan gården försvunnit hade man gravt en 
brunn mitt emellan hus I och V. Hypotetiskt 
bestod gården i den äldsta fasen troligtvis en- 
dast av må hus, hus I och V. I den yngre till- 
kom hus II och IV samtidigt med att man lade 
ett lergolv i köket. Nu blir också den yttre 
gårdsplanen stenlagd. 

Efter den tidigare undersökningen Iamna- 
des frågan om de påträffade huslamningarna 
var rester av en eller två gårdar delvis öppen. 
Nu visade det sig helt klart att vi har har haft 
en gård med ett bostadshus langs Vastergatan, 
hus V, och ett köks- och förrådshus mitt på 
tomten, hus I. Detta har delat av gårdens två 
gårdsplaner, en inre och en yttre, mer repre- 
sentativ gårdsplan med en vallagd stenlägg- 
ning. Gårdens västra länga, hus II, kan ha fun- 
gerat som ekonomibyggnad (stall?), medan 
den norra, hus IV, kan ha varit förråds- eller 
bostadshus, eventuellt i kombination. Huru- 
vida det förekommit några handels- eller 
hantverksaktiviteter på gården gav fynden 
inga ledtrådar till. 

De bebyggelserester som undersökts langs 
Västergatan kan därmed sägas vara goda re- 
presentanter för renässansens stadsgård; den 
kringbyggda gården med sin huvudbyggnad 
utmed gatan och ekonomibyggnader inne på 

gården, aven om de har i vissa fall framstår 
som något mer oregelbundet byggda. Via 
bouppteckningar från 1500-1600-talen kan 
man få en uppfattning om vilka utrymmen 
som skulle finnas i en fullödig horgargård. 
Har  kan namnas bostad, handelsbod, kök och 
brygghus, stall, fähus, vagnsskjul och packhus 
för köpmannens varor. Bostaden låg alltid ut- 
med gatan. Bottenvåningen var skådeplatsen 
för det dagliga livet i sovrum och vardagsrum, 
medan övervåningen oftast inrymde festsal, 
eventuellt i kombination med magasin för 
köpmännens varor. Porten in till gården låg i 
de flesta fall vid sidan av huvudbyggnaden för 
att man inte skulle spoliera dess bottenvåning. 
Sido- och baklängorna har i huvudsak funge- 
rat som ekonomibyggnader, ibland kan har ha 
funnits en gäststuga. Köket var den del som 
konsekvent låg närmast bostadslängan, an- 
tingen i en sidolanga eller i en liten gårds- 
byggnad (Sandblad 1949: 320ff, 367ff). 

Fyndmaterialet 
De arkeologiska utgrävningar som företagits i 
Kristianopel har resulterat i ett relativt omfat- 
tande fyndmaterial, men har ska bara fynden 
från 1990 års undersökning beröras. 

Kulturlagren i Kristianopel tillhör inte de 
mer imponerande. De  ar  avsatta under en kort 
period, ca 80 år. Under denna tid hann inte 
några större lager av avfall och rasmassor att 
avsättas. Dessutom var renhållningen i sta- 
derna under 1500-1600-talet avsevärt bättre 
an under medeltiden. Kulturlagren i våra 
äldsta medeltida stader kan vara flera meter 
tjocka. 

Fynden utgjordes till största delen av hus- 
hållskeramik av en typ som kallas yngre röd- 
gods, men aven vitgods och stengods före- 
kom. De vanligaste kärlformerna var glase- 
rade fat och trefotsgrytor, ofta med piplerede- 
kor mot en brun eller rödbrun glasyr. Vi hit- 
tade också bitar av krus och skålar. 1600-ta- 



GARD A + B  

GARD UNDERSOKT 1953 

Rekonstruktion av de undersökta girdarna langs Vastergatan. - Kanan ar upprättad av Lasse 
Wallin och kompletterad av Manin Hansson. 



Renässansens säkra formkänsla präglar deii brandskadade silverskeden. Olhanen är ett vanligt 
fynd när man undersöker anläggningar från 1600-taler. Den salta maten befordrade en god rörrt. 
- Teckningar av K-A Björkquirr 1992. 

lets keramikformer domineras av enkla tre- 
fotsgrytor, vilka använts som kokkärl, och av 
stora dekorerade fat för uppläggning, Dessa 
fat har också haft ett dekorativt syfte 
(Augustsson 1985: 121, 1250. Andra fynd, 
som kommer från det dukade bordet, ar ett 
par glasfragment, bl a från en bagare med 
rund bottenknopp och från en brannvins- 
flaska. Från att under medeltiden ha varit en 
exklusiv vara, började glas under 1500- 
1600-talen att ersatta stengodskrus som dryc- 
keskärl. 

Ett annat värdefullt fynd var en ölhane med 
tappkran, båda i brons. Olhanen var formad 
som en tupp och hade suttit inpassad i tapp- 
kranen, vilken i sin tur suttit i en öltunna. 

Gravningens kanske finaste fynd var en sil- 
versked. Den påtraffades i anslutning till hus 
V och var nästan 18 cm lång. Skaftet avsluta- 
des av en pinjekottsformad/druvklasformad 
knopp. Bladet var lätt ovalt och försett med 
en rund stämpel vid övergången mellan blad 

och skaft. Silverskedar var både något att 
skryta med för sina middagsgäster och ett satt 
att placera sina pengar, en kombination som 
ofta följts åt. Vid gravgravning på kyrkogår- 
den i Kristianopel 1935 hittades en silverskatt 
bestående av 166 mynt och 4 skedar. Skatten 
var av mynten att döma nedlagd i samband 
med kriget 161 1 och visar vilket varde en sil- 
versked representerade (Stenholm 1983b: 
163). Att vår sked aven varit ett bruksföremål 
visar den kraftiga nedslitningen på bladets ena 
sida. Av denna kan man också se att det varit 
en högerhänt person som använt skeden. 

Tobaksrökning ar inte enbart en modern 
företeelse. Det visade de talrika kritpipsfrag- 
menten som påtraffades spridda över grav- 
ningsplatsen. Bruket att röka tobak kom till 
Europa på 1500-talet och till Skandinavien i 
början av 1600-talet. Kritpiporna importera- 
des fardigstoppade från främst England och 
Holland. I Kristianopel dominerar de hol- 
ländska piporna (Wallin 1986: 420. 



Av övriga fynd kan namnas en fingerborg i 
brons, ett mycket fragmentariskt bronshange 
och ett svenskt kopparmynt från 1630-talet. 

Avslutning 
De arkeologiska undersökningarna i Kristi- 
anopel visar att kunskapen om vår historia 
inte enbart står att finna i de skriftliga kal- 
lorna. De  ger oss visserligen många ledtrådar 
om hur livet gestaltat sig på 1600-talet men på 
vissa områden tiger de. Aven om det finns 
äldre kartor säger dessa oftast ingenting om 
hur bebyggelsen såg ut, de visar endast gatu- 
nät och kvartersindelning. Med arkeologins 
hjälp kan man få svar på frågan hur hus och 
gårdar sett ut under skilda perioder. Vasterga- 
tan i Kristianopel får nog sagas vara ett bra 
exempel på 1600-talets gatubild; kringbyggda 
gårdar dar boningshusen, ibland i kombina- 
tion med försäljningslokaler, låg utmed gatan, 
medan ekonomi- och förrådsbyggnader låg 
inne på bakgården. Husen har troligen i de 
flesta fall varit byggda i skiftesverksteknik. 
Stadens förnämare stenhus har legat i de cen- 
trala delarna av staden, kring kyrkan och tor- 
get. Har  kan man förvanta sig att de ledande 
bland befolkningen haft sin bostad, exempelvis 
stadens kommendant. I detta område har det 
också tegelkallare (Stenholm 1983a: 
51). 

De olika utgrävningarna i Kristianopel visar 
också att staden snabbt blivit bebyggd nar den 
väl grundlagts å r  1600. Nar svenskarna brän- 
de staden 1611 verkar det ha funnits bebyg- 
gelse på alla de undersökta tomterna. Ett rim- 
ligt antagande kan vara att så gott som hela 
stadsområdet har varit bebyggt redan före 
1611. Detta skulle i så fall vittna om en myc- 
ket intensiv byggnadsperiod i början av 1600- 
talet, då både stadsbebyggelse, kyrka och inte 
minst befästningsverk uppfördes. 

Nar  det galler handel och hantverk ar det 
arkeologiska källmaterialet relativt magert 

även om en del importerad keramik och im- 
porterade kritpipor talar om kontakter med 
Tyskland och Nederländerna. Ha r  får man 
istället använda de skriftliga kallorna. 1 1622 
års privilegiebrev talas det om att borgarna i 
Kristianopel skulle handla med humle, salt, 
järn och annat som omlandet kunde behöva. 
Även boskapshandel nämns i kallorna som ett 
näringsfång (a a s 52). Förutom handel med 
järn och i viss mån boskapshandel (som kan 
spåras genom slaktavfallet), a r  inte detta några 
varor som man med lätthet spårar i ett arkeo- 
logiskt material. 

I de  skriftliga kallorna finns exempel på att 
borgarna i staden vid upprepade tillfällen be- 
klagade sig hos kungen och bad om lättnader 
för sina skattebördor och den mycket betung- 
ande inkvarteringen av soldater. Resultatet av 
deras böner var varierande. Eftersom Kristi- 
anopel var belaget i ett relativt glest befolkat 
område i Blekinge existerade inte något egent- 
ligt omland till staden och det som fanns var 
för litet för att ge handeln någon större livs- 
kraft. Än värre blev det sedan staden blivit 
svensk efter freden i Roskilde 1658, då dess 
militära betydelse försvann. Detta påverkade 
också handeln negativt. De nya herrarna var 
mer intresserade av att satsa på det närbelägna 
Kalmar som handelsstad. Men trots stadens 
tillbakagång och de nämnda klagoskrifterna 
visar utgrävningarna att en del borgare både 
hade resurser och tro på stadens framtid så 
sent som på 1660-70-talet, då de byggde ut 
sina gårdar. De  måste ha blivit grymt be- 
svikna! Samtidigt påminns man om att andra 
drabbades hårdare och en del tomter låg öde 
redan innan staden övergavs. Eller var det mer 
framsynta man som tidigt förutsåg utveck- 
lingen och flyttade sina bopålar. Genom att 
kombinera det arkeologiska och det skriftliga 
källmaterialet får man en mer nyanserad bild 
av livet i Kristianopel under 1600-talet. 
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Två broderade tavlor 

Annika Klar 

I länsmuseets föremålssamling finns två bro- 
derade tavlor i svan silke på vit botten från 
1700-talet. Den ena ar signerad "Sydd af 
Fredrica Sophia Cederfellt" och den andra 
med hennes initialer. 

Vem var brodösen? - Hon var född 1781 
som dotter till överstelöjtnanten vid amiralite- 
tet i Karlskrona Carl Gustaf Cederfelt och 
hans hustru Lovisa Dahlin. Fredrica Sophia 
gifte sig 1798 med prosten och kyrkoherden i 
Jämshögs och Nasums församlingar Jonas Pe- 
ter Schrevelius. 

Sydda sidentavlor hade sin blomstringstid 
vid 1700-talets slut och under 1800-talets 
första hälft. Silket ansågs som det finaste och 
dyrbaraste materialet och utnyttjades för de 

mest praktfulla inredningsdetaljerna. Ofta var 
mönstren figurkompositioner som illusion av 
måleri. 

Den ena tavlan med titeln "Utsigt af Nya 
Docke Byggnaden i Carlscrona den 16 Aprill 
1796" föreställer docka nr 1 och 2 i femfinger- 
dockorna. Tavlan ar så detaljerad, att det går 
att läsa namnen på de indockade linjeskeppen 
Adolf Fredrik och Gustav III. De två första 
dockorna, då med tak som vilade på höga 
stenpelare, invigdes 1792 med indockning av 
nämnda två skepp. Under 1700-talet byggdes 
tre dockor, svajningsrum och kajer. Dockorna 
nr 4 och 5 färdigställdes under 1800-talet. 
Byggandet av dockorna hade föregåtts av 
många olika förslag om såväl antal som place- 
ring. Lokaliseringen blev sundet mellan Västra 
Udden och Björkholmen. Att i torrdockor 
förvara fartyg, nar de inte var rustade för krig, 
ansågs minska underhållskostnaderna betyd- 
ligt. Dockbyggandet leddes av Daniel Thun- 

Det ligger många timmars ar- 
bere bakam den här detaljrikt 
broderade tavlan i svart silke p i  
vir botten. Den är 23 x 26 cm 
och var saken avsedd att ~ w d a  . . 
"ågot rum. Att brodera var na- 
turligtvis ett tidsfardriv men in- 
gick också rom en viktig del i de 4 dd af h r d r ~ c a  Llihia Cedrvfsllt . 
dåtida flickornas uppfostran. 



berg och lockade besökare från när och fjär- 
ran till Karlskrona. Dockorna är  omnämnda i 
flera reseskildringar. 

Den andra tavlan skildrar Stumholmen sedd 
från sydväst. Vid den tiden bestod Stumhol- 
men av tre öar - Stumholmen, Kungshall och 
Laboratorieholmen. Utfyllningar, främst un- 
der 1900-talet har  gett ön dess nuvarande ut- 
seende. Militären har  bebyggt och använt ön i 
trehundra år  för  bl a tillverkning, tillagning 
och utdelning av proviant samt förrådshus- 
hållning. 

Längst till vänster vid bron till fastlandet 
syns gamla kronobageriet, sedermera bekläd- 
nadsförrådet, byggt troligen omkring 1730. 
Byggnaden placerades vid kajen för  att  under- 
lätta lossning och lastning. Intill bageriet lig- 
ger tunnbindareverkstaden med tillhörande 
bodar och smedja. I förgrunden syns ett  flenal 
tunnor. Ytterligare österut ser man nya och 
gamla tunnebodsmagasinet, det  nya med tak- 
kupor på undre takfallet och en fritrappa mitt 
på västra fasadens övre våning. Till magasinet 

Den här broderade tavlan är 
22 x 28 cm och visar Srumhol- 
men. Varuer och flortstarionen 
kände Fredrica saken till myc- 
ker väl. Hennes far var nämligen 
överstelöjtnant vid amiralitetet, 
Kanske tog hon med sig min- 
nena från barndomsåren just i 
form av de h i r  bida tavlorna - 
om dc  nu följde med när hon 
flyttade in i prärrgården i Jams- 
hög. 

hörde egna bryggor. Framför tunnebodsma- 
gasinet ligger ett boningshus och ett kok- och 
tvätthus. 

Tornet  i bakgrunden tillhör slup- och bar- 
kasskjulet från slutet av 1780-talet. D å  fanns 
en stor fritrappa av trä på byggnadens södra 
sida. 

På andra sidan bron till Kungshall ligger ett 
vakthus och i bastionens mitt finns kungshalls- 
magasinet. Det  uppfördes 1787-92 som en 
tvåvåningsbyggnad. Byggnaden användes som 
magasin för  spannmål och lakegods - kött 
liggande i saltlake. Det  är för  övrigt denna 
byggnad som Blekinge läns museum idag dis- 
ponerar som föremålsmagasin. 

Mer att läsa: 
Halldin G: Nigra uppgjfter och bilder rörande Karls- 

krona örlogrvani i gingna tider, 1928. 
Karlskrona kommun. Stumholmen i Karlikrona. 

Program för inbjuden arkitekttävling 1989. Ide- 
tävling om dispositionen av Stumholmen. 

Myllenberg A: "300 år och 400 fartyg. En bok om 
Karlskronavarvet", Aktuellt 1981, Marinmuseum. 



K~rkhults hembygds- 
förening 
Jan Ottosson 

Kyrkhult, Blekinges nordvästligaste socken, ar 
en traditionsrik och sägenomspunnen trakt, 
som gränsar till både Skåne och Småland. 
Traditionsbärarna har varit många och berat- 
tarkonsten flödat långt fram i tiden. Samtidigt 
har det funnits många kreativa och i positiv 
mening särpräglade människor i denna skog- 
rika trakt. Förr fick också Kyrkhult en alldeles 
speciell karaktär genom livet kring Tulseboda 
Brunn. Allt detta i kombination med en stark 
känsla för bygden har gett hembygdsrörelsen 
vind i seglen. Kyrkhult med sina 3 200 invå- 
nare har idag Blekinges näst största hembygds- 
förening. Medlemsantalet har ökat stadigt un- 
der många år för att nu under 1992 passera 
siffran 700. 

Kanske skiljer sig verksamheten i Kyrkhults 
Hembygdsförening från hur många andra fö- 
reningar har valt att arbeta. Vi prioriterar do- 
kumentation av bygden och har i stor ut- 
sträckning tagit den moderna tekniken till 
hjälp efter att under de första åren ha arbetat 
på ett tämligen traditionellt satt. 

Det var 1949 Kyrkhults Hembygdsförening 
bildades. De första tio åren hände inte särskilt 
mycket, men 1959 ar ett år att minnas. Då 
kom årsskriften Vår Hembygd ut för första 
gången. Samma år fick föreningen ett gam- 
malt båtsmanstorp. Museet stod färdigt året 
efter. Under 60-talet fortsatte verksamheten 
med årlig utgivning av hembygdsboken och 
insamling av föremål. Medlemsantalet höll sig 
under de första 20 åren kring hundra för att 
därefter stadigt öka sedan föreningen vid års- 
mötet 1969 fått en helt ny styrelse med yngre, 
entusiastiska krafter. 

Langs firdvagarna 
Under 1970-talet blev föreningen kand i vida 
kretsar för sitt arbete med att inventera, doku- 
mentera och restaurera vagstenarna i bygden. 
Alla gamla sockenvägar finkammades i jakten 
på vagdelningsmarken, vagvisarstenar och 
milstenar. Idag finns exakt hundra registre- 
rade i Kyrkhults socken, ett resultat av en 
ganska stor arbetsinsats. Av dessa ar två mil- 
stenar, 18 vagvisarstenar och 80 vagdelnings- 
märken. En milsten och flera vagvisarstenar 
återfanns gömda i vagtrummor medan andra 
var uppsatta som grindstolpar. Ibland hittades 
de flera kilometer från sin urspmngliga plats. 
Flera vagdelningsstenar låg kullvräkta och 
övervuxna med mossa vid vägkanterna. De 
allra flesta har målats i och försetts med ur- 
sprunglig text. Flertalet ar av en unik modell, 
som vi inte har funnit på någon annan plats i 
landet. Vagstenarna i Kyrkhult har uppmark- 
sammats i både lokal- och rikspress samt i 
magasinsprogram i W. Men tidens tand har 
satt sina spår på de imålade vagstenarna. Nu 
pågår det tidsödande arbetet med att måla i 
dem på nytt. 

Inventering och skyltning 
I början av 1970-talet kom en torpinventering 
igång på allvar. Den har hitintills genomförts 
i större eller mindre omfattning i 30 av sock- 
nens 51 byar. I en del fall har all kand bebyg- 
gelse inventerats från 1700-talet och framåt 
för att sedan redovisas i årsboken eller på an- 
nat satt. Mer än 300 ruiner efter torp och går- 
dar har försetts med en skylt i form av en be- 
skrivande textremsa på en påle av ek och mar- 
kerats på kartor. 

Våren 1989 började föreningen satta upp li- 
tet mer påkostade informationsskyltar på in- 
tressanta platser runt om i socknen. Skyltarna 
består av ett blad i A4-format som plastats in 
av riksantikvarieämbetet. De placeras i en ro- 
bust skylthållare av rostfritt stål, vilken i sin 



I början av 1970-talet började hembygdsföreningen i 
Kyrkhult att inventera vad som fanns kvar av milstenar, 
vägvisare- och vägdelningsstenar. Nästa led blev en för- 
siktig rengöring. I en del fall hade stenarna flyttats och 
måste återföras till sin ursprungliga plats. 

Overst: Milstenen i Farabol påträffades 1971 gömd i en 
vägramma. Här är det några styrelseledamörer som byg- 
ger upp ett nytt kallmurat fundament till stenen. Den 
årerfick sedan texten "Z 1/4 mil till Jemshög", - Foco: 
Kyrkhults Hembygdsförening 1971. 

Bilden r v: Flera i v  vägvisarsrenarna hade flyrrars från sin 
ursprungliga plats. Den här hittades kluven på längden 
och sedan använd som grindstolpar. Efter dubbning och 
målning pryder den nu åter sin ursprungliga plats i Kä- 
ringbygd. - Foto: Kyrkhults Hembygdsförening. 



Så här såg bysmedjan ut i Rös- 
hult omkring 1927. Smeden 
Karl Olsson star i dörren, t v 
hans gesäll och efterträdare 
Viktor Karlsson. 

Smedjan i Röshult revs 1938. 
Idag är det endarr ässjan och 
delar av murarna som finns kvar 
men skylten föreningen satt upp 
berärrar om smedjans historia. 
Bilden upptill finns med som ert 
värdefullt komplement till tex- 
ten. T v  Jan Ottosson, rom skii- 
vit den här anikeln. Han är ord- 
förande i Kyrkhults Hembygds- 
förening. - Foro: Tore Gillberg 
1992. 



tur monteras på en rörstolpe. Denna typ av 
skyltar brukar som regel bara sattas upp vid 
särskilt intressanta fornlämningar och andra 
minnesmärken samt vid byggnader av stort 
kulturhistoriskt intresse. De 5 5  skyltar, som 
hittills placerats i Kyrkhults socken följer inte 
i första hand den principen. Många av skyl- 
tarna återfinns nämligen vid lamningar efter 
gårdar, torp och backstugor. En del ruiner ef- 
ter båtsmanstorp ar  t ex markerade med skyl- 
tar av det har slaget. Samtliga texter ar förfat- 
tade av styrelseledamöter i föreningen. I en 
del fall har den utförliga beskrivningen kom- 
pletterats med en bild av ett rivet hus eller av 
en person, som bott på platsen. Detta ger skyl- 

ten ett större varde. För att den intresserade 
skall kunna hitta alla skyltar har en särskild 
kana med beskrivning ställts iordning. Avsik- 
ten ar att efter hand anskaffa fler skyltar. 

Museet 
Trots en livlig verksamhet hade föreningen 
före 1982 inget egentligt museum. Det lilla 
båtsmanstorpet kunde av förklarliga skal inte 
fylla vån  behov av ändamålsenliga lokaler för 
sammanträden, fotoarkiv, dokumentsamlingar 
m m. Våren 1982 fick vi ta över gamla lakar- 
villan vid Tulseboda Brunn, byggd 1898. Hu- 
set var då restaurerat i form av beredskapsar- 
bete. Genom ett intensivt arbete av främst fö- 

I synnerhet kring sekelskifrer krerss.de mycket av livet kring "Brunnen" i Kyrkhulr. 
Hembygdsföreningen disponerar sedan 1982 den r k Likamillan och bidrar på s5 satt rill arr 
hålla miljön levande. Byggnaden uppfördes 1898. - Foio: Christer Ivarsson 1992. 



Lars-Göran Ohlson vid datorn. 
Där lagrar man och hämtar 
snabbt fram uppgifter om med- 
lemmar, tidningsklipp, böcker 
och arkivalier. Närmast står fo- 
toarkiver i rur atr registreras. 
Darorn utnyttjas också när man 
skall utforma informationrskyl- 
rar. - Foro: Ian Ortasson 1992. 

reningens styrelse inreddes lakarviiian på re- 
kordtid till museum. Invigningen skedde re- 
dan i juni samma år. I bottenvåningen finns 
utställningar om skrädderi, skomakeri och 
andra hantverk, föremål från olika lantaffarer 
och bagerier, kemikalieaffärer, brandväsende, 
kyrkan och föreningens egen verksamhet 
m m. På övre våningen agnas två rum åt 
brunnsepoken. Där finns också arkivutrymme 
och sammanträdesrum. Trots de nya utrym- 
mena upplevde vi ganska snart en trångbodd- 
het. Det är väl en erfarenhet vi delar med 
många andra föreningar. 

Dokumentation och arkiv 
Som ett led i bebyggelseinventeringen började 
föreningen redan på 1970-talet att målmedve- 
tet samla in och kopiera torpkontrakt, köpe- 
handlingar o dyl. För ändamålet anskaffades 
en egen kopieringsapparat. Under senare år  
har vi fått en mer avancerad utrustning för att 
få basta möjliga kvalitet på kopiorna. Hand- 
lingarna ordnas byavis så att varje by har sin 
mapp i ett dokumentskåp. Vissa handlingar 

sorteras in under särskilda ämnesområden 
som t ex båtsmän, kyrkan, kommunen, han- 
del, släktforskning osv. 

Föreningen har också en egen reproutrust- 
ning. Genom åren har vi fotograferat av eller 
samlat på oss flera tusen bilder. För att doku- 
mentera bygden idag har vi också fotograferat 
många byggnader och händelser runt om i 
socknen. Sedan ett par år tillbaka pågår en 
registrering av bilderna. Det är  ett tidskra- 
vande men mycket viktigt arbete. Bilderna 
sorteras in under olika rubriker som t ex por- 
trätt, övriga personbilder, byggnader, hant- 
verk, affärer, idrott eller Tulseboda Brunn. 
Varje bild får sitt särskilda nummer. Även den 
stora mängden negativ håller på att registre- 
ras. Tusentals gamla bilder finns dessutom på 
dia. 

Släktforskare, som har sina rötter i Kyrk- 
hults eller Jamshögs socknar kan hitta många 
värdefulla uppgifter i arkivet. Inom före- 
ningen finns flera mycket intresserade slakt- 
och hembygdsforskare. Deras forskningsre- 
sultat finns till stor del samlade i olika parmar 



och böcker, som ar tillgängliga för den som 
önskar ta del av materialet. Sedan 15 år har 
vi egen Iasapparat med en komplett uppsatt- 
ning mikrofilmer. Detta har varit till ovarder- 
lig hjälp i vår forskning. För ett par år sedan 
köpte föreningen aven en Iasapparat för mik- 
rokort. 

1988 blev ett märkesår för Kyrkhults Hem- 
bygdsförening. Då gjorde datorn sitt intåg. 
Först lades medlemsregistret in, därefter ett 
register över alla tidningsklipp. Det arbetet 
påbörjades våren 1991. Hittills har drygt 
1 400 av våra mer an 12 000 urklipp registre- 
rats. Det ar urklipp, som rör skilda delar av 
Blekinge, de äldsta från början av 1900-talet. 
Den som ar intresserad kan söka på amnes- 
områden, personnamn, rubrik, by, ort, datum 
osv. I färdigt skick tror vi att det har registret 
kan bli värdefullt för hembygds- och slakt- 
forskare över hela länet. 

Vi har också ett register över föreningens 
boksamling, våra gamla kartor m m och ett 
dokumentregister håller på att arbetas ut. Li- 
kaså ar avsikten, att registerparmarna till vårt 
fotoarkiv skall laggas in på datorn. Den har 
också kommit till god användning vid utform- 
ning av våra informationsskyltar. Våren 1991 
köpte föreningen in en mer avancerad dator 
för att bättre kunna hantera alla svallande re- 
gister. 

Videotekniken har föreningen utnyttjat se- 
dan 1985 vid dokumentation av bygden. Äldre 
minnesgoda personer har intervjuats på video 
t ex i samband med torpinventeringen. En del 
viktiga händelser i bygden har också filmats. 

De senaste 20 åren har föreningen spelat in 
ett stort antal intervjuer på ljudband. Många 
av ljudbanden och filmerna utgör idag oer- 
sättliga dokument både vad galler dialekt och 
uppgifter om bygden. Under år 1992 anskaf- 
fades en ny och mer professionell reponer- 
bandspelare. 

Programverksamhet 
Sedan många år tillbaka låter föreningen varje 
år trycka ett program för hela verksamhetså- 
ret. Det skickas ut till samtliga hushåll i sock- 
nen och till alla utsocknes medlemmar. Bland 
aktiviteterna kan namnas vandringar i olika 
byar i socknen. Dessa årliga vandringar bru- 
kar samla mellan 50 och 100 deltagare. Varje 
år anordnas en grillkväll liksom bildaftnar och 
specialutställningar i museet. Vi ar också med- 
arrangör nar nationaldagen firas den 6 juni 
och vid Tulsebodadagen, som alltid firas på 
midsommardagen med brunnsdrickning m m. 

Varje år sedan 1970 har föreningen anord- 
nat utfärder, sedan länge tre gånger om året 
med buss. Två av dem brukar vara endagsut- 
färder medan den tredje varar 5-7 dagar 
med resmål inom och utom landet. Jämtland, 
Aland, Jylland och mellersta Norge ar exem- 
pel på längre resmål. I samband med resorna 
görs ofta besök hos andra hembygdsföre- 
ningar. Utbyte av erfarenheter ar alltid intres- 
sant och lärorikt. 

Flera gånger har föreningen anordnat ut- 
ställningar och andra arrangemang utanför 
den egna bygden. En helg 1987 gjorde vi en 
bred presentation av vår förening på Kulturen 
i Lund och medverkade 1985 med en utstall- 
ning på Skansen, dar främst Tulseboda Brunn 
presenterades. Vid kungaparets besök i Olof- 
ström 1988 deltog vi också med en ganska 
stor utställning. 

Publicering 
Årsboken Vår Hembygd, vars första nummer 
kom ut 1959, har betytt mycket för föreningen 
och dess kontakter med kyrkhultsbor hemma 
och i förskingringen. Den ges ut i ca 1 750 ex 
varje år och har ett omfång på 90- 100 sidor. 
Ett tjugotal personer brukar medverka i bo- 
ken, som därigenom får ett mycket skiftande 
innehåll. Genom de mer an 30 årgångarna av 



I samband med Blekingeveckan 
på Skansen 1985 svarade Lars- 
Göran Ohlson och Jan Ortosson 
för en uotällning om Tulseboda 
Brunn och serverade vatten från 
hälsokällan. - Foto: Kyrkhulrs 
Hembygdsförening. 

Vår Hembygd har vi fått en allsidig, skriftlig 
dokumentation av socknen. 

Föreningen sysslar också med bokutgivning 
utöver årsskriften. Bland titlarna kan namnas 
"Stenbararland och något dar bortom". Den 
innehåller berättelser av Axel de la Nietze, 
som aldrig tidigare varit publicerade i bok- 
form. Konstnären och bygdeoriginalet Johan 
Larsson har hedrats med en annan bok, förfat- 
tad av Bertil Johnsson. Äldre årgångar av Vår 
Hembygd har nytryckts och getts ut i två in- 
bundna böcker om vardera sex årgångar. Det 
ar de tolv första årgångarna som kommit ut i 
en ny upplaga. Vi har också gett ut faksimil 
av olika tidningar och trycksaker med anknyt- 
ning till Tulseboda Brunn. Arets satsning är en 
bok om och med Ivar Andersson i Ulvaboda. 
Den är redigerad av professor Ulf Beijbom 
och ges ut i samarbete med Emigrantinstitutet 
i Växjö. 

Införfiamtiden 
Kyrkhults Hembygdsförening sysslar alltså 
med litet av varje, men den röda tråden i arbe- 
tet är dokumentation av bygden och de man- 
niskor som levt och verkat har. Den som syss- 
lar med den typen av dokumentation upplever 
ofta en kapplöpning med tiden. Gamla min- 
nesgoda personer, som man hoppas hinna in- 
tervjua, kan plösligt vara bona. Den muntliga 
traditionen ar ovärderlig för den som vill 
forska i sin bygd eller någon släkt. Därför 
borde bandspelaren och kameran användas 
mycket flitigare av oss hembygdsvänner. Idag 
förändras allt så oerhört snabbt, och vi har 
ingen chans att följa upp allt och alla. Men vi 
får glädja oss åt det vi hinner dokumentera åt 
kommande generationer. Hembygdsrörelsen 
har en viktig uppgift att fylla, inte minst i 
denna föränderliga och i flera avseenden rot- 
lösa tid. 



Blekinge lans 
hembygdsförbund 1991 
Föreningarnas verksamhets- 
berättelser 

Asamms Hembygdsförening. Ordf Nils Magnusson, 
sekr Tyra Månsson. 

Föreningens årsmöte, som också var den första med- 
lemsträffen för året, hölls den 27 mars. Medverkande 
var journalisten och författaren Stina Helmersson, som 
talade om Blekinge i dikt och verklighet. Vid samma 
tillfälle visades också den senare delen av Asamms soc- 
kenfilm från 1950-talet. 

Liksom tidigare åx anordnades en bussresa i maj 
månad. Efter uppehåll vid Granhults kyrka och Virse- 
rums snickerimuseum gick färden till Palle Nävers 
Vätterhult. Här gjorde Stig Högstedt en mycket fängs- 
lande presentation av sin far och hans diktning. På 
hemvägen gjordes uppehåll i Braås hembygdspark. 

Föreningen deltog i irets marknad i Asamm den 27 
april genom att sälja litteratur och vykort. 

Museisommaren på Stenbacka inleddes den 2 juni 
med traditionella festligheter. Där fanns som vanligt 
flera slöjdare och hantverkare i arbete. Asarums Folk- 
danslag bjöd på musik och dansuppvisningar med såväl 
barn och ungdom som vuxna. 

Blekinge Blåsorkester gastade föreningen den 19 
juni. På grund av dåligt väder fick den planerade fri- 
luftskonserten flyttas till Stenbackaskolans aula. 

Eu deltagarrekord sattes vid föreningens höstträff. 
Då infann sig inte mindre än 120 personer för att se 
och höra skådespelarna Mary Lou Ward och Bena  

. . 
program. Kurt Olofsson från Ljungsjömåla visade då 
också en naturfilm. 

Under året har i samarbete med Vekerum förlag, 
Södra Sandhy, gjom en nytryckning av häftet om de 
bekanta "Spökerierna i Asarum", som inträffade 1844. 

Flera nya medarbetare kunde presenteras i årets 
upplaga av "Asammsdaien", som programenligt var 
klar i god tid till jul. I skriften uppmärksammades bl a 
Tostarps skola, som firade sitt 100-årsjubileum den 7 
september. 

Medlemsantal: 324. 
N M  

Brakne-Hoby SamhAUs- och Hembygdsförening. Ordf 
Klas Wennerberg, sekr Elsa Juhlin. 

Föreningen hyr ut Ekbackens festplats till Hoby GIF. 
Lions i Brakne-Hoby och Svenska Ungdomsringen 
arrangerade Hoby Gammalsöndag kring temat "Sten 
i Blekinge". Festplatsen har också använts av PRO och 
vid en loppmarknad. 

Museet hölls öppet varje söndag från M 11.00 till 
12.00 och visades vid andra tider för skolklasser, vid 
besök av barndaghemsgrupper och beställda visningar. 
Släkten Palmberg samlade över 100 medlemmar och 
förevisades museet och kyrkan. Andra våningen av 
museet blev färdigrenoverad. Där finns nu arbetsrum 
för studiecirkeln, karuum och en liten samlingslokal. 

Programverksamhet: Vittusensemblen, föreläsning 
av John Nilsson, Valborgsarrangemang med tal av av- 
gående och siste rektor vid gmndskolan i Hoby, Jan 
Juhlin. Korta studieresor i bygden vid fyra tillfällen. 

Medlemmar har deltagit vid Hembygdsförhunders 
kurser om uycksaksprodukuon och fotoarkivering. 

Studiecirkeln arbetade fortlöpande med olika musei- 
uppgifter. Föreningen har också varit starkt engagerad 
i olika aktiviteter för att skapa nya arbetstillfällen vid 
f d Nokiafabriken. 

Medlemsantal: 257. 
K W 

E ~ g s b o d a  Samhaiis- och Hembygdsförening, hem- 
bygdssektionen. Ordf Nils Martinsson, kassör Ragnar 
Hagwaem. 

Sektionen har haft tre protokollförda sammanträden. 
Hembygdsstugans skötsel, tillsyn och gräsklippning 
har skötts av Nils Martinsson. Den årliga friluftsguds- 
tjänsten fick p g a dåligt vader flyttas till församlings- 
hemmet. Sektionens arkiv över mikrofilmade kyrkoar- 
kivalier har stått till allmänhetens födogande och ut- 
nyttjats för forskning. 

Medlemsantal: 120. 
N M/R H 

Fiymem Hernbygdsförenhg. Ordf Lillian Nilsson, kas- 
sör Mona Andréasson, sekr Birgitta Larsson. 

Föreningen har under året haft 18 möten ink1 årsmö- 
tet. Den var representerad i följande sammanhang: 

- Vid samtliga möten med Samarbetskommittén 
- I Kommunala Samrådsgruppen för norra delen av 

Karlskrona kommun 
-Vid Svenska Flaggans Dag i Karlskrona 
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- Slåtterdag vid Hembygdsgården 
- Torsuampen i Torsås, ca 20 delt 
- Bussutfärd till Eriksberg, 41 delt 
- Grillfest i Hembygdsgarden, ca 120 delt 
- Riksmarschen till förmån för cancerforskningen, 85 

delt 
-Julmarknad i Hembygdsgården, ca 200 delt 
- Filmafton i Hembygdsgården, ca 50 delt 
- Luciafest i Hembygdsgården, ca 75 delt 

Renoveringen av Hembygdsgården har gått fortare än 
beräknat, men ännu återstår mycket arbete. Före- 
ningen har fortsatt sin arbete för en positiv u~eckling 
av landsbygden. Vi har fått ett tillskott av bostäder. 
Två nya hyreshus i Fjärdsjömåla med ~å lägenheter i 
varje var klara an  tas i bmk under sommaren. Tek- 
niska kontoret har tillskrivits ang badplatsen vid All- 
sjön. Information om sevärdheter och arrangemang i 
bygden har överlamnats till Rödeby bibliotek och ingår 
i foldern "Turistinformation om norra delen av Karls- 
krona kommun". 

Meldemsantal: 339. 
B L  

Fridlevstads Hembygdsförening. Ordf Evald Svensson, 
kassör Ane Holmqvist, sekr Anna-Lisa Holmqvist. 

&mötet hölls den 3 april i Sockenstugan i Fridlevstad. 
Efter förhandlingar och val förrättades utdelning ur 
Harry Svensons Minnesfond. 30 000 kr tilldelades 
Thorbjörn Akesson, Ryd, och Börje Ericksson, Må- 
stad, för deras insatser inom natutvården. 

Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden 
och gjort ett studiebesök på Hanö. Två av föreningens 
medlemmar deltog i Hembygdsförbundets kurs rö- 
rande arkivering av bilder. 

Museet har som vanligt varit öppet under sommaren 
och besökts av ett tusental människor. Det visades av 
Rickard Svensson och Anders Persson, verkliga vetera- 
ner som guider, vid midsommarfesten. Den hölls den 
23 juni och var ett av de mest välbesökta arrangemang 
föreningen någonsin haft. Besökarna kunde ta del av 
utställningar av olika han~erksalster. Uppvisningen av 
gamla bilar väckte ston intresse. 

Hembygdsdagen den 22 september inleddes med 
gudstjänst i Fridlevstads kyrka och följdes av samkväm 
i Sockenstugan. 

Medlemsantal: 104. 
A-L H 

Föreningen Gamla CarIscmna. Ordf Lennart Kloo, 
sekr Gunnevi Petersson. 

Arsmötet hölls i Chapmanskolans ( fd  Läroverkets) 
aula den 21 mars. Samtliga styrelseledamöter och 
suppleanter omvaldes. Efter förhandlingarna föreläste 
Erik Langemark om 1700-talets Karlskrona. Stipendier 
a 5 000 kr ur Björkholmens Baldersfond tilldelades 
Anna Jefta, Kerstin Dahlgren och Jesper Norda. Till 
föreningen Lyckå kammarmusikfestivals vänner utde- 
lades 10 000 kr av det belopp, varmed Baldersfondens 
donator velat stödja festivalen under åren 1990-92. 

Aktiviteter: 
27/1 Ekumenisk sång- och musikgudstjänst i 

Amiralitetskyrkan 
2-3/3 Utställning på Framtidsfonim i kv Wacht- 

meister 
1 /5 Revelj 
15/5 Stadsvandring på kasernområdet, Grasvik 
6/6 Nationaldagen 
20/6 Lövmarknaden 
18/7 Filmvisning på Tjurkö 
20/7 Filmvisning på Senoren 
11/8 Carlscronadagen 
12/9 Stadsvandring: Sparres exercishus, Kustbe- 

vakningen på Stumholmen, Rosenfeldt- 
skolan 

27-28/9 Varvsafton på Konserthusteatern 
6/10 Riksmarsch för Cancerfonden 
14/11 Filmafton på Konserthusteatern 
1/12 Julskyltningssöndagen (föreläsningslokalen 

och Stadsbiblioteket) 

Föredrag till diabilder om Karlskrona förr och nu har 
vid ett femtontal tillfallen hållits på vårdinstitutioner, 
servicehus och förskolor samt hos föreningar av skilda 
slag. 

Föreningslokalen har varit tillgänglig för medlem- 
marna onsdagar kl 17-19 under månaderna janua- 
ri-apil och september-december. Därutöver har 
föreningens resurser i form av bildmaterial, litteratur 
och kunskaper utnyttjats av skolor, släktforskare m fl. 
Styrelsen har deltagit i en aktion för Marinens musik- 
kårs fortbestånd samt yttrar sig i frågor rörande bygg- 
nader och miljöer, bl a avseende Stumholmen, Grasvik 
och Skärvaområdet. 

Föreningens årsbok 1991 är författad av Ingrid 
Björkman-Yllenius och har titeln "Min ungdoms stad. 
Karlskrona på 30- och .(O-talen". Medlemsbladet 
"Kaulskroniten" har också under 1991 utkommit med 
~å nummer. 

Ett nytt julkort med motiv från Södra Kungsgatan 
utkom till julen 1991. Under reveljen den I maj utdela- 
des liksom under tidigare år ett deltagarkort, vars 



"Klaura och Frasse" (Ewa-Lotra 
Eidstedt och Srig Wihlborg) 
framrrädde i en skerch vid en av 
programpunkterna på Stadshu- 
ser. Föreriällningarna rågs av 
drygt l 300 personer och blev 
den största publiksuccén i före- 
ningens hisroria. - Foro: Gun- 
nar Ekström. 

tryckning bekostades av Sparbanken Kronan. För text 
och bilder svarade som vanligt Bert Svanstein resp 
Sven-Olof Bergström. Anders Abrahamsson, som f ö 
av Landstinget Blekinge tilldelades 1991 års kulturpris, 
färdigställde filmen om det 100-åriga Karlskrona Se- 
gelsällskap. 

Medlemsantal : 4 623. 
L i U G P  

Förenuigen Karlshamnr Museum. Ordf Bengt Gabriel- 
son, sekr Einar Jagemar. 

Styrelsen har hållit iyra sammanträden under året. &s- 
mötet agde rum den 4 mars. Efter förhandlingarna 
höll redaktören och 'N-producenten Bengt Roslund, 
Malmö, ett mycket uppskattat kåseri med titeln "Det 
här var mitt liv", vari han på sitt fascinerande sätt be- 
rättade om spelet bakom kulisserna under den senaste 
"Här är ditt liv"-serien i 'N. 

Museiföreståndare Åke Uppgren och vaktmästare 
Stig Eriksson, båda med kulturnämnden som arbetsgi- 
vare, har i stor utsträckning arbetat inom museet. Fö- 
reningen har med lönebidrag haft konwrist Berit Ols- 
son, vaktmästare Karl Gustaf Nygren och byggnads- 

snickare Tommy Appelqvist anställda. Under somma- 
ren har som brukligt ett antal ungdomar tjänstgjort 
som vakter. 

Arbetet inom museet har under året i huvudsak av- 
sett fortlöpande uppgifter med visning och vård av 
museets samlingar. Nils Persson och Srig Svensson har 
fomatt inom gruppen för en utställning om ur och 
unillverkare i västra Blekinge. I takt med att arbetet 
fortskridit har gruppen också kunnat konstatera, att 
dess ambition om en större utställning om Mockor och 
tidmamine varit orealistisk ur kostnadswnnunkt. var- u , . 
för arbetet inriktats mot iordningställande av ett urma- 
kerimm. Själva rummet är färdigställt liksom flenalet 
föremål till detta. 

Föreningen har under året haft stora planer på ull- 
byggnader inom Expressenfastigheten med hjälp av 
statliga medel. Dessa har dock ej kunnat realiseras. 
Med museets egen personal har därför arbetet med 
omändring av de gamla garageutrymmena fonsatt. 
Förhoppningsvis blir de färdiga inom kon. Det innebar 
att ca 125 kvm utställningslokaler tillförs museer. Kost- 
naderna för material m m har belastat föreningens 
ekonomi genom b la  ianspråktagande av medel från 
fonder. 



Museet med konsthall, punschfabrik och tryckeri 
har aven under 1991 hållit öppet vardagar mellan W 
13 och 16, under sommarmånaderna juni- augusti 
dock alla dagar utom måndagar mellan kl 12 och 17. 
Antalet betalande besökare till punschmuseet och öv- 
riga delar av museet i konsthallsbyggnaderna har varit 
6 123 och i övriet 693. Under festival- och Onoet hus- " . . 
dagarna, då ingen entré togs upp, torde besöksantalet 
ha legat i storleksordningen 20 000 resp 500. 

I museets regi arrangerades under tiden 9-20 nov 
en minnesutställning över konstnären Eric Hermans- 
son, Mörmm. Den blev en succé. En särskild utställ- 
ningskatalog i farg utgavs; den ingick sedermera i 
Carlshamniana. Ett antal intresserade medlemmar 
ställde upp som vakter och bekraftade därmed att fö- 
reningen med egna resurser kan genomföra verksam- 
heter av denna ryp. 

Under festivalen var som vanligt kulturkvaneren 
fyllda av aktiviteter och antalet besökare mycket ston. 
Den stora begivenheten var utställningen Ryska im- 
pressionister med verk i världsklass från ryska museer. 
Första julskyltningssöndagen hölls sedvanligt Oppet 
hus tillsammans med Föreningen Nordens lokalavdel- 
ning. Atskilliga föreningar besöker museet samtidigt 
som man håller möten i någon av museilokalerna Ett 
antal studiecirklar, inklusive sådana i föreningens regi, 
har också bedrivit verksamhet på museet. 

Carlshamniana 1991 utkom i november. hsboken  
har rönt stor och berättigad uppskatuling och sålt bra. 
Stöd från ett flertal annonsörer bidrog till kostnads- 
täckningen för årsboken, som för året var ovanligt 
omfångsrik och delvis i farg. 

Medlemsantal: 340, varav 33 s k familjemedl. 
B G A V A  

Föreningen Lyckeby Gille. Ordf T o r  Widfeldt, sekr 
Sten Jislind. 

I iicr f o r h ~ n d l i n g ~ r n ~  vl i l  .irirnoter drn l i mJr> i 113- 
ri2girdrn. L,ektb\., iiiiormeradc plancliefen h h ~ s  Jo- 
Iiin,,ori om nkiuclln plan- srti I > ~ l > ~ ~ g r l , r i c i r ~ n J r ~ n ~ a r  
iiioni I.yckeb\oiiiririei, \'edch\. ocli Gullnrrna Indcr 
k2ffrsarnkvamri fick forrdraeihillarcii cvara n i  f~;li.or " u 

fri? en talrik publik. 
Anskriften "Lyckeby förr och nu" kom ut i septem- 

ber. Det var den sjunde i följd. Skriften "Lyckeby-bil- 
der" låg färdiguyckt under febmari och har varit myc- 
ket efterfrågad. 

\ 3ll>orgim3cru- oih mid\o~nrn~rfiratidc grriomror- 
de, indi[ioiirtnliet ii3 Fkeba(hrn rillcammans med " .  
scoutkåren. Vårtalet hölls av kontraktsprosten K u n  
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Liunebere. Nationaldaeen firades vid Mariaeården . ,, .. . . . , 
mcd kurcing od i  hn~:lidsrll. I \ckikorrn i ~ r  litiiudan- 
cvarig. I.yrki Kzmmarmucin I:rsti<.il inordnade, ;,nr 
nirondc .irci undrr <Iacarnn <-I4 iuli mctl Hcnli Kil\- u 

son som konstnärlig ledare o ~ h  med Lyckeby Gille 
som en av medarrangörerna. "+ts konsthan~erkare" 
i Lyckeby har utsetts. Det blev Ake Lindell, som fick 
diplom som bevis på sin värdighet Tillsammans med 
Föreningen Norden anordnade Gillet en Lyckeby Dag 
och tillsammans med Lyckebyåns Vattenförbund ge- 
nomfördes en exkursion längs Lyckebyån från Visjön 
till vattenverket i Lyckeby. 

Hembygdsafton hölls söndagen den 27 okt i Med- 
borgarhuset. Naturfotografen Björn-Eyvind Swahn 
berättade om sitt besök ~å Svalbard och visade bilder. 
Spe-lrn~ricgrupprn ~n5\rlb2igarn= \-\lrxlc for niiisik- 
uiidetha.lningcn Julcini<  iic cd < i p p < r  hur anur~lnadcs 
(Irn 7 deceiiioer i Ilnnaear<lcn <>ch h~hlioi<-hri rnril " 
Gillet som medarrangör. 

Framställning om byggnadsminnesförklaring av 
Lyckeby källa, Lyckebybron och Kronokvarnen har 
eions till Iänsstvrelsen. Frånor om kom~lenerine av 
&visning och i n  särskild tiristkana för '~yckebyom- 
rådet har diskuterats med kommunens trafikingenjör. 
Hos kommunen har begära att restaurerings- och för- 
stärkningsarbeten utförs på Lycka slottsmin. Före- . . 
ningens Lildarkiv har kompletterats under året och det 
gamla sällskapet Pro Lantura aktiverats genom Gillets 
försorg. 

Medlemsantal: 230. 
T W/S J 

Halasjö Hembygdsförening. Ordf Bertil Geneback, 
sekr Greta Anderberg. 

Arsmötet hölls den 21 februari. Sten-Erik Lindström, 
Karlskrona, inledde. Han  tog oss med på en resa 
genom Blekinge och fick oss med vackra bilder och 
humoristiskt tal att upptäcka hur vackert Blekinge 
verkligen är. 

Under året firade föreningen sitt 20-årsjubileum. 
Liksom tidigare har föreningen med m r  kraft engage- 
rat sig i bygdens u~eckl ing .  En stor dag var det när 
vi kunde inviga en ny affär. Kontakter har tagits med 
ett byggföretag, föreningen hoppas att det byggs fler 
bostäder i Halasjöbygden. Det största hotet är  nu, att 
skolstyrelsen vill lagga ned Boividsmåla skola nästa 
läsår. Vi har gått in med swr kraft för att stoppa detta 
förslag. 

Styrelsen har haft nio prorokollförda sammana-  
den, dessutom har det förekommit Nå allmänna mö- 



Under året blåste 1.yckeby Gille liv i sällskaper Pro Lanrura, bildar 1786 för arr bevara Lyckehy 
källa. Der brunnshus sällskapet lät bygga 1795 såg u t  så här vid sekelskiftet och finns kvar än 

idag. - Efter äldre vykort. 

ten. Pä våren gastades vi av Arne Andersson från 
Karlshamn, som visade bilder från gamla Karlshamn 
och berättade om den förändring, som Rosengården 
genomgått. Vid höstens allmänna möte berättade Sten- 
Erik Lindström, Karlskrona, om sjukvården i Blekinge 
under två hundra år. Han kallade sitt föredrag för 
"Från Curhus till Centrallasarett". 

Föreningens målsättning ar att samla olika målgnip- 
per till sammankomster antingen i Hembygdsgärden 
eller vid Nottastugan. Det stärker gemenskapen man- 
niskor emellan. Av aktivitema under året kan följande 
namnas: 

- Gudstiänst vid Botvidsmåla skola 
- Valborgsmässofirande vid Hembygdsgården 
- Midsommarfirande vid Hembygdsgården med ba- 

saranordningar, dans kring midsommarstången, 
selvering, musikunderhållning m m 

- Ett flertal vandringar under måttot " iä r  känna din 
egen bygd" 

-Visafton med Visans vänner, Karlshamn 
- Familjekväll där alla åldrar samlas till lekar 
- Samling dagen före Första Advent. Då reste vi jul- 

granen och åt julgröt. Gladje-kvartetten från Karls- 
hamn underhöll 

- Hembygdsträff då Ville "Viggen" Andersson med 
kompanjon sjöng och spelade. Samtidigt fanns det 
möjlighet att se föreningens videofilmer 

- Höstfest, då föreningens medlemmar samlades ull 
god mat och dans. 20-årsjubileet hölls i samband 
med Höstfesten 

Nottastugan har varit öppen tolv söndagar, vid varje 
tillfälle har besökarna erbjudits ett varierande under- 
hållningsprogram. Traditionsbundna temadagar ar 
"Kyrkans gränstraff", "Sill- och paradagen", "Folkmu- 
sikens dag" och "Hembygdsdagen". Vid söndagsakti- 
viteterna har minst ~å hantverkare varje g ing  demon- 
strerat olika yrken. Föreningens guide H a m i g  Ahl- 
stedt har fått ta emot ett flenal bussresenarer. 



Styrelsen har gjort en studieresa till Linneryd. En 
bussutfärd har anordnats till Växjö, där deltagarna säg 
Nyårsrevyn. En annan bussresa gick till Tingsgården i 
Bräkne-Hoby och det vällagade julbordet. 

Studiecirkeln, som arbetar kring temat "Bygdens 
historia" fortsätter att ta fram underlag till nästa utgåva 
av hembygdsboken. 

Medlemsantal: 293. 
G A  

Hembygds- och Studieföreningen Facklan. Ordf Gun- 
nar Pilthammar, sekr Christina Hilmansson. 

Kulturdagen den 13 juli var årets höjdpunkt, ett 
20-årsjubileum med uppvisning av många olika hant- 
verk, t ex slä rep, tjära rep, rya gam, tillverka ålakupor, 
laga och stena garn och klyfta krok. De medlemmar, 
som varit med frän början fick ett fint förtjänsttecken 
med motiv från Hälleviks Ledfyr. Tunnbyringens 
danslag svarade för en fin uppvisning. Vädret var idea- 

liskt, publiktillströmningen stor. Aven segeltävlingarna 
gick bra med kiviksekan som den stora attraktionen. 
Hedersordföranden Gösta Andersson korade arets fis- 
kareflicka, som i år  hette Linda Nordgren. 

Fiskarmuseet har byggts till med 30 kvm, arbetet har 
utförts av Facklans medlemmar. Föreningen har haft 
flera månadsmöten: 

- Leif "Hubbe" Hubertsson berättade om nya strand- 
hugg i Västindien 

- Brasafton anordnades under sommaren nere vid 
havet. Lokala förmågor framträdde med spel, sång 
och diktläsning 

- Dans kring midsommarstången arrangerades tradi- 
tionsenligt tillsammans med Listers EFS 

Studiecirkelsarbetet gick ned något, men sju cirklar har 
arbetat med 65 deltarare. Handarbetsauktionen i no- - 
vember gav ett mycket gott resultat:, På hösten stamde 
Facklan en ungdomssektion med Oppet hus för trak- 
tens ungdomar en gäng i veckan i Hembygdsgården. 

I samband med kulturdagen den 13 juli korade Gusra Andersson årers fiskareflicka, Linda 
Nordgren. Der ar Inge Cirlrrrdm som rrår r h och håller mikrofonen. - Foto: Torsten Nilsson 



Tillslutningen var god. I september anordnades en ut- 
färd till Eriksbergs naturvårdsområde. Trettondagen 
dansades granen ut med julsånger. Än en gång var det 
Facklans musikveteraner, som stod för underhåll- 
ningen. 

Medlemsantal: 360. 
G P 

Holmsjö Hembygdsförening. Ordf Ivar Pettersson, 
kassör Ingmar Nilsson, sekr Anna-Christina Ericsson. 

Föreningen hade under året sju styrelsesammanträden. 
Arsmötet hölls den 31 maj. Ullitas Café hyrde hem- 
bygdsstugan sommaren 1990. Serveringen fomatte att 
göra Hembygdsön till en träffpunkt inte bara för byg- 
dens befolkning utan även för besökare från andra 
delar av Sverige och även utlandet. Ullitas Café fick 
därför hyra Hembygdsstugan även 1991. 

Föreningen har under verksamhetsåret arrangerat 
de sedvanliga festerna och sammankomsterna, namli- 
gen Midsommarfesten tillsammans med Skytteföre- 
ningen och SAIK, Holmsjö-Dagen, Luciafest och Val- 
borgsmässofirande. Arets gökotta hölls på Hembygds- 
ön, ett samarrangemang med församlingen. Höst- och 
vårmarknaderna tenderar att bli större för varje år ef- 
tersom det kommer fler knallar och besökare. Det kan 
föreningen nog tacka Sven Hansson för. 

Medlemsantal: 271 
A-C E 

Jämshögsortens Hembygdsförening. Ordf och kassa- 
förvaltare Bengt Björkhem, sekr Thorsten Paulin. 

&mötet den 5 april samlade ett nittiotal medlemmar. 
Birger I Olsson, Bjärnum, föreläste över ämnet 
"Drängalyft, lusakamning och tandutdragning". Byg- 
dens SPR-kvartett bjöd på ett musikprogram. 

Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden 
och bl a diskuterat följande arenden: 

- Upprättande av kartotek över föreningens sam- 
lingar 

- Utgivning av Kronsjös sockenkrönika, del II och III 
- Remissbehandling av UFO-projektet, Olofström 
- Projekt om utnyttjande av Hembygdsgårdens sam- 

lingar i pedagogiskt syfte 
- Inköp av handikapphiss 
- Planerinr av 25-årshöetid " u 

- Harry Maninson-turer med visnine av Hembwds- .- 
gården 

- Visningsverksamhet för grupper och enskilda under 

Liksom tidigare år firades valborgsmäss med våreld på 
Hallaberget. Talet hölls av f chefredaktören Gösta 
Håkansson, Malmö, och Jämshögs kyrko- och hem- 
bygdskör sjöng. Tyvärr bröts traditionen detta år 
genom att kören endast framträdde vid Byabmnnen 
och inte vid elden uppe på Hallaberget. Likaså uteblev 
scouternas fackeltåg. 

Den 15 november inbjöd föreningen till en förelis- 
ningsafton om Svan granit under medverkan av Stina 
Helmersson, Arkelstorp, och Verner Eriksson, h n s -  
boda. 

Den 21 september inbjöds till en bussutflykt under 
ledning av Bengt Björkhem. Det blev en givande och 
intressant resa i de nordliga delarna av vår hembygd. 
Kyrkhulcs Hembygdsförening svarade för en del av 
värdskapet. Bland annat besöktes Hörneborg och Ha- 
rasjömåla med Hararävens grotta och minerna efter 
det imponerande Harasjömåla bränneri. 

Hembygdsgården har varit öppen för besök lörda- 
gar och söndagar under tiden 29 juni-12 augusti. 
Omking  4 900 personer har besökt anläggningen vid 
190 besökctillfällen. De av Olofströms kommun an- 
ordnade Maninson-turerna, sammanlagt 10, avsluta- 
des samtliga med visning och kaffeservering i Hem- 
bygdsgården. Genom Britt Sikens försorg pågår kata- 
logisering av samlingarna. En mindre omarbetning av 
vissa detaljer har skett på modellen av Hantverkarega- 
tan. 

Medlemsantal: 198. 
TAP 

KalLinge Hernbygri- och Fnkdansgille. Ordf Claes 
Larsson, sekr Eva Andersson. 

Arsmöte hölls som vanligt under febmari månad. Den 
14 april anordnade föreningen en torp- och natur- 
mnda i Kallinge med början vid Mor Linatorpet. Ber- 
til Friberg från Naturskyddsföreningen medverkade. 
Han berättade om traktens lämningar från istiden, om 
flora och fauna. Efteråt serverades kaffe och våfflor i 
Föreningsstugan. 

Valborgsmäss firades med bål och sång av Vara 
singers. Pastor Jan Ståhlfors höll vånalet. Gökottefär- 
den var förlagd till Byammsvikens gravfilt. Midsom- 
mar firades traditionsenligt i Lönnamohagen. Sex ton- 
dagskvallar under sommaren har det varit dans på ute- 
dansbanan. Av föreningens medlemmar tillverkade sa- 
ker såldes i lotterifonn både på Tossia bonnada'n och 
julmarknaden. 

Medlemsantal: 108. 
U L  



KyrMiults Hembygdsförening. Ordf Jan Ottosson, 
kassör Carl Gustaf Alexandersson, sekr Kerstin Alex- 
andersson. 

Årsmötet hölls den 19 mars i Kyrkhulu Folkets Hus. 
Kyrkhults Dragspelsklubb medverkade med trivsam 
underhållning. Styrelsen har under året haft fyra pro- 
tokollförda sammanträden och åtskilliga arbetsmöten. 

I Mörbohult har en vägvisare av sten renoverats lik- 
som ett brostyckemärke i Väghult och ett i Bengts- 
boda. Ytterligare 12 inplastade informationsskyltar sat- 
tes upp under året. Sammanlagt finns nu 55. 

Videoinspelningar och bandade intemjuer har 
i bl a Kräftemåla och Kyrkhult. Även under 1991 har 
en mängd gamla bilder fotograferats av. Regisue- 
ringen av bilder i föreningens arkiv har fortsatt. Längre 
fram kommer det omfattande fotoregistret att laggas 
in på data. Aven många äldre handlingar har kopie- 
rats. D e  ar uppsorterade efter socknens alla byar och 
utgör en värdefull hjälp för den som forskar i bygdens 
historia. 

Den ansenliga mängd uppgifter som registrerats på 
data har gjort att systemet inte längre räcker till. En 
ny dator med högre kapacitet inköptes därför under 
året. Inköpet möjliggjordes genom anslag från Blc- 
kinge Läns Hembygdsförbund och försäljning av den 
gamla datorn. Förutom hela medlemsregistret innehål- 
ler systemet register över föreningens boksamling, kar- 
tor och informationsskyltar. Av föreningens ca 12 000 
tidningsklipp har under året drygt 1 200 registrerats. 

För första gången utdelades ett stipendium ur Hil- 
ding och Antonia Karlssons minnesfond. Utmärkelsen 
gick till Ester och Bror Johnsson, Mulamip. 

Blekinge Läns Hembygdsförbunds årsmöte hölls på 
Tulseboda Brunn den 8 juni. Som värdar fick vi anled- 
ning visa vad vi åstadkommit ifråga om dataregistrc- 
ring, inventeringar etc. Till denna sammankomst hade 
också framtagits en presenrationsskrift. 

Museet har som vanligt varit öppet under sommaren 
och flitigt besökt. Utställningarna har rönt ston in- 
uesse och setts av ett tusental personer. En konstut- 
ställning anordnades i museet den 24-25 augusti med 
Ivar Svenssons pennteckningar och oljemålningar. 
Många besökare var det också på släktforskningsda- 
gen den 30 juni. Då  visades de många hjälpmedel fö- 
reningen har för släktforskare, bl a de imponerande 
register och förteckningar, som Maj-Britt Sundin un- 
der. året sammanställt och skänkt föreningen. 

Anboken Vår Hembygd utkom i 1 750 ex och fick 
en stiykande åtgång. Styrelsen har under året anordnat 
u e  bussutfärder. Den 25 maj till trakterna av Båstad 
och Ängelholm. 1-7 juli gick färden till Jämtland och 

Norge. Den 21 september besöktes Stenberga-bygden 
där Pelle Näver bodde. 

Föreningen var medarrangör när nationaldagen fira- 
des den 6 iuni. Tulsebodadaeen firades traditionsenlim " 0~ 

midsommardagen den 22 juni tillsammans med Tulse- 
boda Vänner. På programmet stod bl a dans kring 
midsommarstången och brunnsdrickning. Brasafton 
arrangerades tillsammans med LRF vid Mörrumsån på 
Per Olof Karlssons ägor i Hallandsboda. Den 17 
augusti gjordes en hembygdsvandring i Kräftemåla 
under John Franssons ledning. Kyrkhults Dragspels- 
klubb bjöd då också på underhållning på Arne Olssons 
lövade loge. Den 28 november kunde vi i Församlings- 
hemmet se bilder och videofilmer från årets utfärder 
och övrig verksamhet. Föreningen deltog i samhdlets 
julskyltningsevenemang Första advent genom att hålla 
museet öppet och svara för en av tipsfrågorna. 

Medlemsantal: 689. 

J O 

M ö m m s  Hembygds- och Fo&esförening. Ordf 
Gunnar Jeppsson, kassör Ingolf Persson, sekr Matts 
Antonsson. 

Förenineens verksamhet 1991 böriade traditionsenliet u " 
med Knutsfest. Dyvgt 60 matglada gäster åt av det dig- 
nande julbordet och musikunderhållningen förstärkte 
den eoda stämnineen. " 

Den 3 febr gastade Johnny Karlsson, Antikvariat 
Vekerum, Stålagården. Han berättade om litterära fi- 
gurer fråm mönumsbygden och visade intressant litte- 
ratyr, som behandlar våra bygder. 

Arsmötet hölls på Stålagården den 23 febr. Eker 

"U u 

rarna med sin kunskap och sina minnen genom att 
berätta på ett livfullt och engagerat sätt. 

På damernas auktion den 10 mars höll Ingolf Pers- 
son i klubban och såg ull att det blev pengar i kassan. 
Som vanligt hade flitens lampa lyst och mänger av 
handgjorda alster hittade nya ägare. 

Under en manvecka fick föreningen besök av länets 
hemslöjdskonsulenter, som inventerade textilier och 
uäslöjd i socknen. Resultatet visades på en utställning 
på Stålagården den 16-17 mars. Tidningarna upp- 
märksammade både inventering och utställning, vilket 
fick till följd att många människor kom och tittade på 
det intressanta materialet. 

Pi kulturdagen den I I maj vimlade det av folk som 
vanligt, men en liten avmatming i publiktillströmningen 
kunde markas. Tack vare en stor insats från många 



medlemmar gick det fint att genomföra detta kultu- 
rella inslag i "Mörmms Nationaldag". 

En blomstetvandting genomfördes i samarbete med 
Naturskyddsföreningen i kommunen. Gösta Larsson, 
Elleholm, visade och berättade om de blommor vi fann 
under pomenaden i Elleholm och Stensnäs. Det stora 
antalet deltagare visade att programpunkten var upp- 
skattad. 

Årskurs 4 kom till Stålagården i maj och då fick 
barnen prova på att hugga sten, baka bröd, väva, kärna 
smör, tova och tillverka vispar och visselpipor. Dess- 
utom fick de höra Axel Ingemansson berätta om Ståla- 
gården och dess historia. 

I början av juni invigdes Kungsparken i byns cen- 
trum och Jonny Maninssons skulptur "Treklang" av- 
täcktes. Axel Ingemansson representerade föreningen 
och var också en av invigningstalarna. Efter ceremoni- 
erna i Kungsparken kom ett 70-tal gäster till Stålagår- 
den, dar kommunen bjöd på lax. 

Stålagården var som vanligt öppen under söndagsef- 
termiddagarna på sommaren. Tyvärr kom det inte så 
många, kanske p g a det strålande vädret. Undantaget 
var när Blekinge Veteranmotorcykelklubb gästade oss. 
Ett 30-tal ekipage av olika årgångar och fabrikat visa- 
des upp. Konsenen med ABF:s musikkar fick i sista 
stund ställas in p g a överhängande risk för regn. Ar- 
rangemanget flyttades till en augustikväll och då log 
vädrets makter mot musiker och åhörare. 

Sommanitfärden gick den här gången till Tingsryd 
med omnejd. Bland annat besöktes Stenfors gamla 
järnbmk och bos "Börjes" visade John Nilsson sin film 
"Herman på toipet". 

Den geologiskt intresserade fick sitt lystmäte när 
Leif Carsenid den 15 september visade runt i bygden 
och berättade vad som hade skett med Moder Jord 
under årmiljonerna som gått. 

"Visans vänner" avslutade föreningens programakti- 
viteter för året med en väl awägd blandning av både 
finstämda och humoristiska visor. 

Medlemsantal: 318. 
G J 

Nättraby Hembygdsförening. Ordf Gunnar Möllmark, 
kassör Gunvor Johannesson, sekr Hans I Svensson. 

Många Nättraby-bor har under åren känt behov av ett 
gemensamt fonim, som tar tillvara bygdens intressen i 
en tid av suira förändringar. Upptakten till att Nätt- 
raby Hembygdsförening till slut blev en realitet var en 
vandring genom centrala Nättraby, längs ån, en vacker 
majkväll 1990. Vandringen leddes sakkunnigt av rek- 

tor Bo Palmgren och lockade mer än 200 personer, 
mer än dubbelt så många som någon optimist vågat 
  lan era för. Slutmålet för vandringen var Villa Fehr 
och dukade kaffebord. H ä r  fanns också blanketter för 
skriftlig intresseanmälan. En arbetsgmpp med anknyt- 
ning till biblioteket och fritidsgården kallade till möte 
den 6 dec 1990. Då  fattades det formella beslutet att 
bilda Nättraby hembygdsförening. 

Under 1991 har föreningen haft ~å medlemsmöten 
och syelsen har sammanträtt sju gånger. Föreningen 
har haft flera egna arrangemang och varit medarran- 
gör i andra. 

Sitt första medlemsmöte hade föreningen den 24 
april i Villa Fehr. Viktigaste ärendet var att fastställa 
föreningens stadgar. Styrelsen redovisade sitt förslag 
till roteindelning av gamla Nättraby socken. Förslaget 
bygger geografiskt i huvudsak på den gamla indel- 
ningen, som hade med indelta soldaters försörjning 
och skatteuppbörd att göra. Arbetsuppgifterna för de 
nya rotarna är framför allt tänkta så, att invånarna i 
området skall samla in dokumentation om trakten 
samt bevaka lokala händelser som ny6yggnad av hus 
och vägar, rivningar, aweckiingar av företag och tradi- 
tionsrika gamla hem m m. Gärna också dokumentera 
i ord och bild och göra materialet tillgängligt för fö- 
reningens medlemmar. Kvällen avslutades med att 
Björn-Eyvind Swahn visade bildspelet "Blekinge min 
änglamark". 

Arets andra medlemsmöte hölls i Mattagården den 
9 okt. Då fastställdes roteindelningen, liksom roteom- 
budens uppgifter. 

På försommaren, den 15 juni, arrangerade före- 
ningen en välbesökt gårdsvandring på Manelund med 
Christer Fredholm som ciceron. 

Den 24 aug deltog föreningen i arrangemangen på 
Nittraby-dagen. En miniutställning av stickade och 
vävda textilier, tillverkade av växttargat gam, fanns till 
beskådande i ett tält. Ingrid Bengtsson och en gmpp 
ungdomar inbjöd alla besökare till växtfärgning vid ån. 

1991 var det 100 år sedan minnesstenen över Vittus 
Andersson restes på kyrkogården i Nättraby. Minnes- 
dagen den 8 nov högtidlighölls med en enkel cere- 
moni. Representanter för Nättraby församling och 
hembygdsförening deltog. 

En stor och intresserad publik samlades i Nättraby- 
skolan den 14 nov då slottsarkitekten Mats Edström 
visade bilder och föreläste om Skarva och skeppsbygg- 
mästaren af Chapman. 

Föreningen var representerad vid fritidsgårdens jul- 
stök, lördagen den 23 nov, då barnfamiljerna i Nätt- 
raby utgjorde en stor del av publiken. 



Föreningens bidrag var en liten utstallning av gamla 
handgjorda julprydnader från några av alla våra hem- 
bygder. Många intresserade barn, men aven en del 
vuxna, provade på gammaldags julbak i "Benas Bagar- 
bod" som förestods av Bena Wieslander. 

Styrelsen har granskat och avgett yttrande över 
Karlskrona kommuns översiktsplan. Bidrag har sökts 
till uppmätning ochadokumentation av Blåbandshuset, 
vilket uppges vara det äldsta i Sverige som alltjamt är 
i bmk. Sryrelsen har besökt det s k Ekbergska huset för 
att få en uppfattning om byggnadens kondition. Det 
Iar v a n  Nattrabys äldsta byggnad, borrsett från kyr- 
kan. 

Föreningen har tillfrågan om lämplig användning av 
den gamla biljettkiosken, som tidigare var placerad vid 
nattrabybåtarnas tilläggspla~ i stan. Styrelsen beslöt 
rekommendera utplacering vid Nattraby hamn. 

Medlemsantal: 179. 
HI S 

Den här  biljerrkiorken var  m r  
känt riktmärke för minga nätt- 

rabybor. Den Iig vid Borgmss- 
tarekajen i Karlskrona men pla- 
cerades p i  föreningens forrlig 
v 5 m n  1992 vid Nxrrraby hamn. 

- Foto: Iiigmar Johansson 1992. 

Olofströms Hembygdr- 81 Fonminnesförening. Ordf 
Göthe Persson, kassör Gun Persson, sekr Vivan b n -  
quist. 

Museet har under aret haft många besökare av skol- 
barn, men endast ett fåtal turistbussar, vilket beror på 
att matservering inte Iangre får bedrivas i Näbbeboda- 
gården. Föreningens stora problem är, att nu niir kom- 
munen hyn ut Nabbebodagården till Olofströms Ho- 
tell har vi inte Iangre någon möteslokal. 

En studieresa har gjorts till Köge i Danmark och 
många av medlemmarna har deltagit i srudiecirklar. 
Den 29 nov samlades ett ston antal medlemmar för att 
avnjuta ett gammaldags julbord i Näbbebodagården. 
Några av medlemmarna underhöll med musik. 

Ett ponrätt, föreställande Mattias Juhlin, målat av 
von Breda, har iterlämnats till rättmätige ägaren. Det 
var sedan 1968 deponerat i museet. 

Medlemsantal: 102. 
G P 



Ringamåla Hembygdsförening. Ordf Elsa Lundström, 
kassör Per-Ove Olsson, sekr Eva Henriksson. 

Verksamheten inleddes den 24 mars med årsmöte i 
Bygdegården Högaböke. Då visade Anne-Marie Elm- 
qvist bilder och berättade om Bengr Nordenberg. Fö- 
reningen har haft tre styrelsesammanträden. 

Valborgsmassoafwn firades vårens ankomst vid Nis- 
sagården med tal och sång. Olle Svanstrom och kyiko- 
kören medverkade. Föreningen medverkade vid mid- 
sommarfesten på idrottsplatsen. 

I augusti hölls en friluftsgudstjänst på Nissagården. 
Den var under juli månad öppen varje söndag med 
utställningar, underhållning, lotterier, kaffeservering, 
bingo och tipspromenader. Nissagården har under året 
som vanligt anlitats vid fester och som samlingslokal 
för olika föreningar. Nils Elmqvist har från mikrofilm 
nedtecknat händelser i bygden under 17- och 1800-ta- 
len. Materialet finns på Nissagården. 

Den 23 november hölls en höstfest. En byavandring 
har också anordnats, det här året till Pieboda. 

Medlemsantal: 155. 
E H 

Ronnebyortens Hembygdsförening. Ordf Karl Erik 
Nilsson, kassör Åke Åkesson, sekr Eric Lindblad. 

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden, 
dessutom åtskilliga telefonkontakter. Arsmötet hölls 
den 2 maj i Vesperklockan. Efter sedvanliga förhand- 
lingar höll landsantikvarie Ingemar Jeppsson ett intres- 
sant föredrag om tatueringskonst. 

Möllebackagirden har under året besökts ar  ca 
1 900 personer. I samband med kulturdagarna vid påsk 
var Möllebackagården öppen, kaffeservering var ord- 
nad och Lena Alebo höll föredrag om häxor för ett 
Srtiotal personer. Under året har föreningen haft en 
person anställd för att ordna och katalogisera samling- 
arna. 

Under året har föreningen haft en studiecirkel kring 
ämnet "Ronnebyprofiler", inspelningar gjorda. av Karl 
Erik Nilsson med titeln "Vårt Ronneby". Den 25 maj 
hade föreningen den årliga utfärden, denna gång till 
Huseby och Emigrantinstitutet i Växjö. Arrange- 
manget samlade ett femtiotal deltagare. Luciafesten 
med sedvanligt program var även detta år välbesökt. 
Under sommaren hade föreningen sju kulturkvällar. 

Medlemsantal: 265. 
E L 

Rödeby Hembygdsförening. Ordf Bo Nilsson, kassör 
Inga Bergström, sekr Karl-Johan Petersson. 

Föreningen bildades vid ett offentligt möre i Rödeby 
bibliotek den 11 april 1991. Efter förhandlingarna vi- 
sade Gustav Karlsson diabilder och läste egna dikter 
med motiv från bygden. Styrelsen har under året ihaft 
sex sammanträden. 

Under våren, sommaren och förhösten företogs en 
serie torpvandringar under Fredrik Karlssons kunniga 
och intressanta ledning. 

Vid Rödebydagen, som anordnades av Rödeby 
Hanwerksförening den 25 maj, utnyttjade Hembygds- 
föreningen tillfället att göra reklam för sig och sin 
verksamhet. Omkring 25 nya medlemmar värvades. 

Föreningen deltog aktivt i midsommarfirandet 
genom att tillsammans med Rödeby P R O  och Kon- 
sumhallen anordna midsommarlekar utanför Mo-går- 
den på midsommaraftonens förmiddag. Uppslutningen 
var mycket god, ca 300 personer deltog. 

Under föreningens första verksamhetsår har Röde- 
byfilmens samtliga delar spårats upp och spelats över 
på video. Arbetet med ljudsättning av filmen har på- 
börjats. 

Höstens mörewerksamhet upptog en bildvisning 
med tillhörande kåseri av Erik Langemark med titeln 
"Hökamåla ur mitt perspektiv". Kent Lewén berättade 
om "Krösnabanan" och säsongen avslutades med att 
Evy och Sven König tillsammans med Ingemar Len- 
dahls framförde bildspelet "Inför advent". 

Samarbete etablerades under hösten med Flymens 
Hembygdsförening, dit styrelsen var inbjuden för art 
ta del av verksamheten ocli bese den imponerande 
hembygdsgården. 

Medlemsantal: 54 familjer och 27 enskilda. 
K-J P 

Stiftelsen för Skottsbergska Gardens i Karlshamn bwa- 
rande. Ordf Lars-Erik Johansson. 

Styrelsen sammanträdde den 13 juni och höll då också 
årsmöte Gården var öppen för allmänheten under 
sommarsäsongen fr o m den 8 juni till den 25 augusti, 
tisdagar-söndagar kl 12-17. Karolina Qvarlander 
och Lena Jonsson var under sommaren anställda av 
både KRUS och Skottsbergska gården för au guida 
och arbeta med sommarteatern "Spökhotellet". 

Under sommaren, med premiär den 29 juni, spelade 
KRUS (Karlshamns Revyns Ungdomssektion) 14 fö- 
reställningar av sommamarem "Spökhotellet" på 
gårdsplanen. 

Föreningen Norden och Visans Vänner arrangerade 
under sommaren sex välbesökta kvällar med "Visor i 
valvet" i källamalvet på gården. Visans Vänner ar- 



rangerade dessutom Visans Dag på gården lördagen 
den 13 juli. 

Söndagen den 22 september arrangerades Öppet 
Hus över hela landet. Antikvarie Ivar Wenster från 
Iä.nsmuseet höll må specialvisningar av Skottsbergska 
gården. Under verksamhetsåret besöktes anläggningen 
av totalt 13 057 personer, därav under Ostersjöfestiva- 
len och sommarteatern av ca 8 500 personer. Riksanti- 
kvarieämbetet har under året beviljat särskilda medel 
för förundersökningar. 

L-E J 

Stubbelycke Hembygds- och Kulturförening. Ordf 
Ingemar Johansson, kassör Sven Nedfors, sekr Ingrid 
Andersson. 

hsmötet  den 8 febr hölls i Stengöls skola eftersom 
reparationerna och ombyggnaden av Stubbelycke 
skola var i full gång. Den kommer därmed att återfå 
sitt ursprungliga skick. Vid de nio sammanträdena har 
styrelsen bl a diskuterat inköp av inventarier och an- 
vändning av byggnaden, uppskyltning av byanamnen 
samt framfört synpunkter till vägverket rörande hastig- 
heten på väg 726. 

Aktiviteter: 
-Valborgsmässofirande med "Oppet hus". Den nya 

skolan visades. Vånalare var Torsten Henriksson 
-Tipspromenad tillsammans med Vi Unga den 20 

maj 
- Bussutfärd den 1 juni till Tingsryd med Tohn Nils- - . 

son som guide 
-Doris och Torsten Tohansson berättade om Gök- 

sjöholms historia och demonstrerade sakkunnigt 
den restaurerade mangårdsbyggnaden vid förening- 
ens besök den 29 sept 

-Julfest den 4 jan tillsammans med Vi Unga 

Föreningen ingår i den samarberskommitte där 12 
hembygdsföreningar samlas för att tillsammans med 
representanter för kommunen diskutera frågor som rör 
befolkningen i norra delen av Karlskrona kommun. 

Medlemsantal: 212. 
I J 

Sölvesborgs Fornminnesförening. Ordf Karl Ryding, 
sekr Bruno Malm. 

Förutom sedvanligt dokumentationsarbete har en ny- 
inventering av föreningens fow- och klippsamlingar 
påbörjats. 

De offentliga visningar av museet vid Skeppsbroga- 

tan, som föreningen svarat för under året, har varit 
välbesökta och väckt stor uppskattning. I samverkan 
med Sölvesborgs kommun deltog föreningen också 
den 5 oktober i firandet av "Museets dag". Arrange- 
manget, som omfattade flera olika aktiviteter, samlade 
ca 200 besökare. 

Medlemsantal: 134. 
H M  

Ysane - No j e  Hembygdsförening. Ordf Arne Sones- 
son, kassör Tomas Holmer, sekr Inez Jarlh-Persson. 

På initiativ av Ame Sonesson inbjöds allmänheten i 
Ysane, N o j e  och Pukavik till en träff i Tingshuset i 
Norje den 26 mar, 1991. Fastighetschefen Gunilla 
Rasmusson och verkmästare Willy Widenberg, Fritids- 
kontoret, informerade om bidragsmöjligheter och 
eventuellt övertagande av Tingshuset i Norje. Ame 
Sonesson informerade om avsikten med bildandet av 
en hembygdsförening. Ett trettiotal personer hade mött 
upe och 25 antecknade sig som medlemmar. 

Arsmötet hölls i Tingshuset i Norje den 30 maj. 
Hembygdsförbundets ordförande Klas Wemerberg 
var inbjuden och informerade o? förbundet och gav 
goda råd och tips för bildandet. Arsmötet beslöt bilda 
Ysane-Norje Hembygdsförening och antog stadgar. 
Styrelsen har haft åtta sammanträden. 

Aktiviteter: 
15 juni Lanthandelns dag. Föreningen deltog 

nenom tipsrunda och agitation för 
hembygdsföreningen och värvning av 
medlemmar 

3 oktober Listers historia. Hans Milton berättade 
på ett mycket medryckande sïtt om sin 
forskning med speciell anknytning till 
Ysane-Norje-Pukavik 

12 december Tomas Holmer visade bilder från natu- 
ren under olika årstider i kommunen 
till sång och musik av Lena och Kris- 
tian. Ett verkligt uppskattat program 

En särskild redaktionskommitré har tillsatts för utgi- 
vande av en inskrift. Inez Jarlh har deltagit i en kurs 
om tycksaker, "Från tanke till manus" i Bräkne- 
Hohy. Förhandlingar med Sölvesborgs kommun angå- 
ende fötvärv av Tingshuset har pågått under hösten. 
Förslag till köpeavtal föreligger och skall underställas 
föreningens årsmöte den 28 man 1992 för beslut. 
Vissa renoveringsarbeten har utförts av kommunen 
som beredskapsarbete i de f d bibliotekslokalema. Fö- 



Ysai i r -Norje  Hembygdsförening ii en ar d e  nyiillkornna foreningarna i fcixbunder. Genom arr 
förvarm der gamla ringshuser i Norje hoppas man kunna dr ivs  b5de aktiv kulrurrnilj6vird och 
ii ändam5lsenliga lokaler.  - Fora: Tornas Holmer .  

reningen har för avsikt att använda dessa som expedi- 
tion, studiemm samt för viss museiverksamhet. 

Medlemsantal: 60. 
I J-P 

Åry& Hembygdsförening. Ordf Ingemar Gustafsson, 
kassör Carina Borgström, sekr Karin Olsson. 

Årsmöte hölls den 7 april 1991, sryrelsen har haft fem 
sammanträden. Hembygdsföreningen har haft ett bra 
verksamhetsår med h l a  auktion och loppmarknad. 
Lokalerna har hl a varit uthyrda till Musikskolan och 
en auktionsfirma. Valborgsmässoafton firades tradi- 
tionsenligt med sång av kyrkokören. Ivar Nilsson ta- 
lade till våren och bygdespelemannen underhöll och 
roade de dansanta. Aryds-Hällaryds P R O  har haft sin 
vårmiddag i Hembygdsgården. 

Medlemsantal: 105. 
K O  

Älmtamala Skolrotes Intresseförening. Ordf Inger 
Bark-Lagergren, kassör Tore Ohlsson, sekr Ann- 
Marie Persson. 

Föreningen har haft ett årsmöte och ett ordinarie 
möte. För medlemmarna hölls dels en julfest dels en 
midsommarfest. Särskilda arbetsdagar har anordnats 
och utnyttjats för lövräfsning om våren, uppsnyggning 
och slåtter inför midsommar, lövräfsning på hösten, 
dessutom särskilda arbetsdagar för skötsel av slåtter- 
ängen i Buskahult. 
. Föreningen ingår i den samarbetskommitté, som 
omfattar övriga hembygdsföreningar i östra Blekinge. 
Särskilda medel har utgått från kommunen för sam- 
verkan mellan kommunen och samarberskommittén. 
Från föreningen har bildats en särskild kommitté med 
Allan Persson som sammankallande. 

Lokalerna har under året varit uthyrda vid 12 tillfäl- 
len. Lägenheten på andra våningen har särskild hyres- 
gäst. 



Hembygdens Dag p i  Värn6 i augusti ar eit saniarrarigemaiig mcllnci Hsmboringen och Oir rs  
Blekinge Hembygdsforening. Till inslagcii 1991 hördc der har. Det %r (fr v) Orkar Oloisson, Henrik 
Persson och Brngt Olof Hansson rom timrar en stuga p3 gammalt vis. - Foto: Roland Andersson. 

Från Blekinge U n s  Hembygdsförbund har fö- Hembygdsföreningen arrangerade bl a midsom- 
reningen erhållit medel för att kunna trycka framlidne marfest på Vassaslatt, fagnings- och slåtterdag i Stene- 
Erik Engelssons uppteckningar. ryd samt Hembygdens Dag på Vamö. Knuttimring 

Medlemsantal: 94. samt spontning och fogning av golv demonstrerades 
A-M P samt de verktyg man måste använda. Gammal hus- 

manskost med kokt och stekt råcmjölsaröt avsmaka- 

Östra Blekinge Hembygdsförening. Ordf Karin Bruns- 
berg, sekr Lennart Sjöberg. 

Året 1991 kännetecknades av stora politiska föränd- 
ringar i Sovjet och dess satellitstater. Många blekingar 
har engagerat sig för de baltiska staterna. På årsmötet 
talade Lan-Olrog Sjöstrand engagerat om Litauen och 
Klaipeda - Karlskronas vänort. Det väckte vån in- 
tresse för gamla svenskbygder. Vid valborgsmässofi- 
randet på Kvarnberget i Jämjö hölls högtidstalet av 
Trevor Gunn, som initierat talade om de baltiska sta- 
terna, Lettland och Litauen skulle bli sjalvständiga sta- 
ter. 

des. Det påminde en och annan 'm barndomens mat- 
vanor. 

Byavandringar har anordnats i bl a Ådalen i Jämjö, 
på Tjurkö och till hällristningarna i Möcklevd och 
kulturlandskapet på Möcklö. Arne Strand visade oss 
de nya "naturvårdarna" (Highland Cattle) och de fina 
insatser de gör på ängar och i hagar. Dessutom ar de 
tämligen toleranta mot besökande människor. 

Medlemsantal: 550. 
K B 



Blekinge lans 
hembygdsförbund 1991 

Styrelse: 
Fil mag Klas Wennerberg, Bräkne-Hoby, ordfö- 

rande 
Direktör Allan Persson, Almtamåla, suppleant 
Konstnär Erik Langemark, Karlskrona, vice ordfö- 

rande 
Länsbostadsdirektör Gustav Cronmalm, Lyckeby, 

suppleant 
Museichef Peter von Busch, Karlskrona 
Lantbrukare Anders Pehrsson, Fridlevstad, supp- 

leant 
Byggnadssnickare Gösta Andersson, Hällevik 
Eltekniker Karl Erik Johansson, Trensum, supp- 

leant 
Bankdirektör Bengt Gabrielson, Karlshamn 
Lektor Arnold Kvist, Ronneby, suppleant 
Busschaufför Sven-Gunnar Månsson, Kyrkhult 

(avgick i aug) 
Fil kand Ragnvi Hyllstedt, Karlskrona, suppleant 
Greve Hans Wachtmeister, Vambåsa 
Adjunkt Ann-Marie Elmqvist, Karlshamn, supp- 

leant 
Fil mag Thorsten Paulin, Jamshög 
Konsult Göthe Persson, Olofström, suppleant 
F d bankdirektör Karl Ryding, Sölvesborg 
Elinstallatör Ivar Pettersson, Holmsjö, suppleant 
Slöjdlärare Nils Magnusson, Asarum 
Trävaruhandlare Göte Svensson, Asarum, supp- 

leant 
Naturvårdsdirektör Karin Brunsberg, Lyckeby 
Yrkesvalslärare Ingvar Gustavsson, Jämjöslatt, 

suppleant 
Avdelningsdirektör Ben Svanstein, Karlskrona 
Fil mag Lennart Kloo, Tving, suppleant 
Landsantikvarien självskriven ledamot. 

Förvaltningsutskott: 
Fil mag Klas Wennerberg, ordförande 
F d bankdirektör Karl Ryding, suppleant 
Konstnär Erik Langemark, vice ordförande 
Konsult Göthe Persson, suppleant 
Naturvårdsdirektör Karin Brunsberg 
Adjunkt Lennart Kloo, suppleant 
Fil mag Thorsten Paulin 
Busschaufför Sven-Gunnar Månsson, suppleant 

(avgick i aug) 
Greve Hans Wachtmeister 

Slöjdlärare Nils Magnusson, suppleant 
Avdelningsdirektör Bert Svenstein 
Byggnadssnickare Gösta Andersson, suppleant 
Landsantikvarien självskriven ledamot. 

Ekonomiutskott: 
Karl Ryding, Karin Brunsberg och Bert Svanstein 

Representanter i styrelsen för Stiftelsen Blekinge 
Iäns museum: 
Ledamöter: Erik Langemark, Karin Brunsberg och 
Klas Wennerberg. Suppleanter: Hans Wachtmeis- 
ter, Karl Ryding och Gösta Andersson 

Revisorer: 
Bankdirektör Roland Aspelund, Karlskrona 
Bankkamrer Ulf Ringberg, Karlskrona, suppleant 
Bankdirektör Bern Possling, Jämjöslätt 
Bankdirektör Bo Holmqvist, Karlskrona, suppleant 
Bankdirektör Lennart Olsson, Karlskrona 
Bankkamrer Benny Hansen, Karlskrona, suppleant 

Valberedning: 
Karl-Gustaf Tohansson (sammankallande). Stia . . 
Henriksson, Hans-j ör an Rydberg, Bertil ~ l m ~ v i s i  
och Bengt Björkhem 

Redaktionskommitté för årsboken: 
Thorsten Paulin, Klas Wennerberg, Karin Bruns- 
berg, Sven-Gunnar Månsson (avgick i aug), Tho- 
mas Persson och Ake Werdenfels (redaktör) 

Till Blekinge Iäns hembygdsförbund anslutna före- 
ningar: 
Asarums Hembygdsförening, Bräkne-Hoby Sam- 
hälls- och Hembygdsförening, Eringsboda Sam- 
hälls- och Hembygdsförening, Flymens Hembygds- 
förening, Fridlevstads Hembygdsförening, Före- 
ningen Gamla Carlscrona, Halasjö Hembygdsföre- 
ning, Hembygds- och Studieföreningen Facklan, 
Hoimsjö Hembygdsförening, Jämshögsortens 
Hembygdsförening, Kallinge Hembygds- och 
Folkdansgille, Karlshamns museum u p a, Kyrk- 
hults Hembygdsförening, Lyckeby Gille, Mörrums 
Hembygds- och Fornminnesförening, Nättraby 
Hembygdsförening, Olofströms Hembygds- och 
Fornminnesförening, Ringamåla Hembygdsfore- 
ning, Ronnebyortens Hembygdsförening, Stiftelsen 
för Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande, 
Stubbelycke Hembygds- och Kulturförening, SöI- 
vesborgs Fornmipnesförening, Ysane-Norje ,Hem- 
bygdsförening, Aryds Hembygdsförening, Almta- 
måla Skolrotes Intresseförening, Östra Blekinges 
Hembygdsförening. 



Stödjande föreningar: 
Blekinge Läns Hemslöjd och Blekinge Läns Hus- 
hållningssällskap. 

Antalet medlemmar i dessa föreningar var den 
31/12 1990 9964  st. 

Antalet medlemskap uppgick vid årets slut till 
10 794 personer. Av dessa var 830 enskilda med- 
lemmar. 

Styrelsen har under året sammanträtt fyra 
gånger: Jämshög 25/2, Flymen 23/4, Nättraby 
30!9 och Karlskrona 10/12. 

Arsmötet hölls den 8 juni på Tulseboda brunn. 
Före förhandlingarna framförde ordföranden ett 
tack till Kyrkhults Hembygdsförening för  att man 
påtagit sig värdskapet för årsmötet. Ordföranden 
riktade sig också till Hans Wachtmeister, förbun- 
dets hedersordförande, som hälsades speciellt väl- 
kommen. 

Till att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Klas 
Wennerberg. Ombud från 15 av förbundets med- 
lemsföreningar samt enskilda medlemmar var när- 
varande. 

Vid årsmötet fastställdes följande avgifter: 
- sammanslutning, som ä r  kollektiv medlem, ska 

erlägga en avgift av 25 öre/medlem 
-förbundsmedlem ska erlägga en avgift av 50 

kronor 
- engångsavgift för  ständigt medlemskap ska vara 

1 000 kronor 
- stödjande medlem ska erlägga en årsavgift av 

250 kronor. 

Karin Brunsberg valdes till ombud vid Sveriges 
Hembygdsförbunds årsstämma 1992. 

Efter årsmötet presenterade Kyrkhults Hem- 
bygdsförening sin omfattande verksamhet. Efter 
rundvandring på museet i Läkarvillan avslutades 
årsmötet med en hussresa under ledning av Jan Ot-  
tosson. 

Under året har följande kurser riktade till hem- 
bygdsföreningarna ägt mm:  
9.3 "Radda bilden i Blekinge". Bilddokurnenta- 

tion och bildarkivering. Kursledare från 
Iänsmuseet: Svante Warfvinge, Michael 
Helgesson och Erling Klintefors. 

20.4 Kulturhistorisk dokumentation. Kursle- 
dare: Michael Helgesson, Iänsmuseet. 

26.10 "Trycksaker - från tanke och manus till 
färdig produkt". Kursledare: Svante Warf- 
vinge, länsmuseet. 

Genom Karin Brunsberg har förbundet framlagt en 
motion till Sveriges Hembygdsförbund om "hotet 
mot skogsbonden och det enskilda skogsbruket". 
Förbundet har avgivit yttrande till länsstyrelsen an- 
gående "Förslag till program för bevarande av od- 
lingslandskapets natur- och kulturvärden i Ble- 
kinge". 

Till stöd för föreningarnas verksamhet har följande 
projektbidrag beviljats: 
- Nättraby Hembygdsförening 10 000 kronor till 

dokumentation av Blåbandshuset. 
- Kyrkhults Hembygdsförening 15 000 kronor till 

datautrustning för dokumentation. 
- Flymens Hembygdsförening 10 000 kronor till 

tryckning av bygdeinventering. 

Kriterierna för att mottaga anslag är att projekten 
uppfyller följande krav: 1) Planerad verksamhet, 
väl avgränsad. 2) Ej förbrukningsrnaterial/under- 
håll. 3) Hänsyn till tidigare erhållna medel. 4) Re- 
dovisning till hembygdsförbundet för hur pengarna 
använts. 

"Oppet Hus" arrangerades söndagen den 8 sep- 
tember i samarbete med lansmuseet, hembygdsför- 
bundet, kommunförbundet samt Svenska före- 
ningen för byggnadsvård vawid följande byggna- 
der visades: 
Sölvesborgs kommun: Gammalstorps och Ysane 

kyrkor. 
Karlshamns kommun: Skottsbergska gården. 
Ronneby kommun: Tromtö herrgård. 
Karlskrona kommun: Flensburgska gården. 

Blekinge läns museum har beviljats 10 000 kronor 
ur Lindvallska fonden för inköp till samlingarna. 
Ur Karlskrona Grenadjärregementes minnesfond 
har  100 000 kronor beviljats för upprustning av 
länsmuseet och hembygdsförbundets bibliotek. Det 
nva biblioteket skall kallas "Wachtmeisterska Iäs- 
rummetn. 

Nättraby Hembygdsförening och Ysane-Norje 
Hernbvedsförenine har ansökt om och beviliats 
medlekikap i förbundet. 

Blekingeboken, gemensamt organ för hembygds- 
förbundet och Iänsmuseet, har enligt träffad över- 
enskommelse bekostats av Stiftelsen Blekinge läns 
museum. 
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Klas Wennerberg Thomas Persson 
ordförande sekreterare 



Stiftelsen Blekinge lans 
museum 1991 

INLEDNING 

Som en följd av landstingets utredning 1990 om 
regional museisamverkan i Blekinge tecknades i 
mars ett avtal mellan stiftelsen och Ronneby kom- 
mun. Avtalet skulle bl a möjliggöra inrättandet av 
ett regionalt konst- och konsthantverkscentrum i 
Ronneby. En betydande utökning av antalet stat- 
liga grundbelopp var härvid en förutsättning, Då 
den aviserade statliga kultursatsningen på regio- 
nerna kraftigt bantades har planerna fått skrinläg- 
gas. 

Länsmuseet har dock inte blivit lottlöst. Fem 
statliga grundbelopp tillkommer 1992. De nya 
grundbeloppen ar avsedda att stärka museets basre- 
surser och kommer att användas för  arkiv, bibliotek 
och utställningsverksamhet. 

Genom statligt Iönebidrag kunde redan under 
hösten den länge askade tjänsten som arkivföre- 
ståndare besättas. Ett avtal har också tecknats med 
Karlskrona kommun om samverkan på biblioteks- 
området. Under 1992 kommer Iänsmuseet således 
att få en bibliotekarie på halvtid. Med de  båda nya 
befattningarna inlemmas museets bibliotek och ar- 
kiv på ett helt annat satt an tidigare i den publika 
verksamheten. En ombyggnad och upprustning av 
lokalerna sker under vintern 1992. Hembygdsför- 
bundet har via fondmedel beviljat ett generöst bi- 
drag till detta arbete. Det nyrenoverade biblioteket 
skall kallas Wachtmeisterska läsrummet. 

Aven för övriga delar av Grevagården planeras 
en välbehövlig ansiktslyftning. Receptionen har 
byggts om och förberedelserna för en ny basutställ- 
ning med 1700-talet som tema har påbörjats. Under 
året har också nya kontorslokaler för kulturmiljö- 
vårdsenheten inretts på den s k Packhusvinden. 

Med anslag från landstinget har Iänsmuseet och 
folkrörelsearkivet gjort en utredning om möjlighe- 
terna att inrätta ett länsbildarkiv i Blekinge. Utred- 
ningen har studerat länets fotografiska samlingar 
och analyserat bevarandeproblemen. Ett Iansbildar- 
kiv byggs enligt förslaget upp med museets foto- 
samline som erund. Der fotozrafiska materialet sä- - 
kcrliet,tilm~\ och fiirs t i l l  vii cluifonar undrr opti- 
mala i< in~ r in j i s l>~ i ingc I~ i r  Deil f<itograiiska bilJcn 
med samhörande text skall vara sökbar ur databas 
och därmed framstå som en effektiv del i museets 

faktarum. Sökning i basen bör aven vara möjlig 
från andra institutioner samt från skolor och biblio- 
tek i länet. Medel till en försöksverksamhet har 
sökts hos landstinget och länsstyrelsen. 

Den 15 juni kunde Ostersjöutställningen äntligen 
sjösättas med vernissage i Gdansk. utställningen, 
som producerats gemensamt av de tre länsmuseerna 
i Karlskrona, Kristianstad och Kalmar, har finan- 
sierats via bidrag från Natumårdsverket och Kul- 
turrådet. Under året har den visats i Klaipeda och 
Tallin och är för närvarande i Stralsund. Värdefulla 
kontakter har härigenom knutits med våra när- 
maste grannländer. 

STYRELSE 

Valda a v  Landitinget Blekinge: 
Elisabeth Mattisson, Karlskrona, ordförande 
Jan Maltestam, Sölvesborg, suppleant 
Nils Arozenius, Olofström, ledamot 
Berith Johansson, Karlshamn, suppleant 
Sture Peterson, Ramdala, ledamot 
Ingegerd Lindén, Backaryd, suppleant 

Valda a v  Karlskrona kommun: 
Kent Lewén, Fridlevstad, vice ordförande 
Stig G A Nilsson, Karlskrona, ledamot 
!er-Inge Gustavsson, Lyckeby, ledamot 
Ake Svensson, Jamjöslatt, suppleant 
Vakant 
Sven Persbäck, Karlskrona, suppleant 

Valda a v  Blekinge Iáns hembygdiforbund: 
Erik Langemark, Karlskrona, ledamot 
Hans Wachtmeister, Wambåsa, suppleant 
Karin Brunsberg, Lyckeby, ledamot 
Karl Ryding, Sölvesborg, suppleant 
Klas Wennerberg, Bräkne-Hoby, ledamot 
Gösta Andersson, Sölvesborg, suppleant 

Landsantikvarien, föredragande och sekreterare 

Beredningsutskott 
Elisabeth Mattisson, Karlskrona, ordförande 
Stig G A Nilsson, Karlskrona, suppleant 
Kent Lewén, Fridlevstad, ledamot 
Vakant 
Erik Langemark, Karlskrona, ledamot 
Klas Wennerberg, Brakne-Hoby, suppleant 

Landsantikvarien, föredragande och sekreterare 



Revisorer 
Ingemar Nilsson, utsedd av Landstinget Blekinge 
Lars Persson, suppleant 
Ivan Lindell, utsedd av Karlskrona kommun 
Esse Carlsson, suppleant 
Bern Possling, utsedd av Blekinge lans hembygds- 
förbund 
Sten Jönsson, suppleant 

Stiftelsens styrelse har under 1991 sammanträtt vid 
följande tillfällen: 29 januari i Karlskrona, 12 mars 
i Olofström, 25 maj i Kristianstad (resa), 24 sep- 
tember i Karlskrona och 19 november i Karlskrona. 

Beredningsutskottet har sammanträtt vid 10 till- 
fallen under året. 

Vid årets sista styrelsemöte avtackades vice ordf 
Kent Lewen, som nu lämnade styrelsen för andra 
uppdrag. 

PERSONAL 

LANSMUSEICHEF: 
Landsantikvarie Ingemar Jeppsson (sjukskriven 
910522-910915 samt f r o  m 911028, 1/2 sjukskri- 
ven 910916-91 1027) 
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 
lokalvårdare Viola Hansson 
fastighets/trädgårdsskötare Göran Göransson 

Tillfalligt anstallda/timtjanst: Lena Alm, Katarina 
Andersson, Sebastian Fajers, Francisco Gamba, 
Carl Hansson, Christian Hansson, Johanna Hans- 
son, Anna Jeppsson, Anette Johansson, Anna Jo- 
hansson, Sofie Johansson, Helene Nicklasson, Su- 
sanne Nicklasson, Anna-Lena Nilsson, Kristoffer 
Ottosson och Mette Ottosson. 

Projektanställd: Magnus Göransson 

MUSEIAVDELNINGEN 
l:a antikvarie Karin Nilsson (tjänstled I/4-tid 
t o m 910228 för arbete med Ostersjöutställningen) 
antikvarie Christina Berup-Larsson (tjiinsrled 
1/4-tid t o m 910228 för  arbete med Ostersiöut- 
ställningen) 
antikvarie Lena Aleho 910601 -910705 (tjänstled 
t o m  9105311 
antikvarie ~ á r i e  Olivendal (vik t o m 910531) 
antikvarie Svante Warfvinge (vik 1/2-tid t o m  
910315) museitekniker Ruben Eriksson (t o m 
910630) 
museitekniker Gösta Nilsson 
museitekniker Peter Niklasson 

Projektanställda: Sven Green, Bengt Saltö Hikans- 
son, Lars-Erik Håkansson och Susanne Petersson. 

Kulturmiljövård: 
I:e antikvarie Thomas Persson (föräldraled 
910107-910331) 
antikvarie Ivar Wenster 

Externt finansierad uppdragsverksamhet: Karl- 
Axel Björkquist 

Projektanställda: Nils-Olof Andersson och Anette 
Giinzel. 

Dokumentation och samlingar: 
antikvarie Annika Klar 
antikvarie Michael Helgesson 
antikvarie/arkivförestindare Svante Warfvinge 
(fr o m 910819) 
museitekniker Karl-Erik Petersson 
museitekniker Silva Brising 
museitekniker Elon Wernersson (50%) 
rnuseibiträde Lennart Andersson 
hiblioteks/arkivassistent Arne Petersson (50%, 
t o m 910630) 

Projektanställda: Stig Svensson, Karin Vierth och 
Svante Warfvinge 

Foto: m ~ s e i f o t o ~ r a f  Erling Klintefors 
fotoassistent Bruno Svensson 

Beredskapsarbeten: Sven Aspelund, Stefan Flöög, 



Anette Giinzel, Max Lindroth, Margareta F Os- 
man, Karin Vierth och Svante Warfvinge 

Inskolningsplatser (ungdomslag): Pernilla Avre och 
Jörn Liljeström 

Praktikanter: Torbjörn Jakobsson, Björn Oscars- 
son och Pernilla Söderholm 

UPPDRAG 
Lena Alebo: FUISM, styrelseledamot. 
Lena Alebo/Marie Olivendal: Blekinge Läns Bild- 
ningsförbunds barnkulturgrupp, ledamot; Samar- 
hetsgruppen "Kultur i Särskolan" (KULTISAR), 
ledamot. 

Christina Berup: Blekinge Lans Hemslöjds pro- 
duktråd, ledamot; Karlskrona Konstförening, sty- 
relseledamot. 

Ingemar Jeppsson: Blekinge Iäns hembygdsför- 
bund, sekreterare; Blekinge Turistråds referens- 
grupp, ledamot; Blekingsekeförbundet, vice ordfö- 
rande; Erik Langemarks konstfond, ledamot; Före- 
ningen Marinmusei vänner, ledamot; Föreningen 
Wirnöparken u p a, ledamot; Karlskrona kommuns 
och Lions stiftelse Björkholmsstugor, ledamot; 
Karlskrona Konstförening, ledamot; S:t Knuts gille 
i Ronneby, ledamot; Stiftelsen för  Skottsbergska 
gårdens i Karlshamn bevarande, ledamot; Turist- 
främjandet i Karlskrona, ledamot. 

Annika Klar: Blekinge Läns Idrottshistoriska Säll- 
skap, styrelseledamot. 

Karin Nilsson: Blekinge Läns Hemslöjds ideella 
förening, ordförande. 

Thomas Persson: Karlskrona kommuns och Lions 
stiftelse Björkholmsstugor, suppleant; Föreningen 
Wämöparken u p a, suppleant. 

ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN 

Avdelningen svarar för bl a länsmuseets personal- 
och ekonomiadministrativa arbetsuppgifter och in- 
nefattar: uersonaladministration, ekonomiadmini- 
stration, sekreteraruppgifter, telefon- och informa- 
tionsservice, försäljning, post- och kontorsservice, 

inköpsärenden, lokalvård, fastighetsskötsel, över- 
vakning och förlagsdistribution. 

I sedvanlig omfattning har service lämnats åt 
hembygdsförbundet vars kanslifunktion handhas på 
uppdragshasis. 

MUSEIAVDELNINGEN 

Avdelningen svarar för utställningar, program och 
undervisning såväl på museet och friluftsmuseet 
som i länet. 

Under året har en omfattande verksamhet bedri- 
vits. Bland arrangemangen kan nämnas utställ- 
ningar, föreläsningar, musik, utflykter och temada- 
p.ar 

I lnclei h;>,rcn Ih.ir L . I ~  3rhi,t\<rupp pnh.>rjxi iornc 
tz<lcl\cin.i ;;,r i r i  ( i \  Ih,\~r.r;illriine I G i ~ \ ~ e A r < l c i i  
på temat blekingskt 1700-tal. 

Under året producerade Blekinge Iäns museum i 
samarbete med Kristianstads Iäns museum en ut- 
ställning om södra Ostersjöns kultur och miljö. Ut- 
ställningen finansierades genom bidrag från Statens 
Naturvårdsverk, Statens Kulturråd, Länsstyrelserna 
i Blekinge, Kalmar och Kristianstads län samt 
Landstinget i Blekinge. Utställningen premiärvisa- 
des i Kristianstad den 23.5, därefter sändes den på 
turné till Polen, Litauen och Estland. Museets per- 
sonal reste till varje visningsort för att montera ut- 
ställningen och deltaga vid vernissagerna. Vernissa- 
gedagen i Klaipeda besöktes museet där  av ca 8000 
personer. Den har också bidragit till att skapa goda 
kontakter mellan museet och museer i andra Iän- 
der. Utställningen visades under 1991 i: Gdansk, 
Polen 15.6 - 1.8, Klaipeda, Litauen 11 8 - 29.9 
och Tallinn, Estland 9.10 - 17.1 1. 

Många utställningar på museet har också rönt 
stor uppmärksamhet. Bland de egenproducerade 
kan nämnas Mötesplatser: Kjell Hobjer och Bertil 
Pettersson, Många båtar små - modellbåtsutställ- 
ning, Nätuarande betraktelser - 140 års blekingefo- 
tografi samt Ljus i vårt  hus - om julträd, ljuskronor 
och ljusstakar. 

Undervisning och information 
Den pedagogiska verksamheten var under våren 
livlig med program och aktiviteter. Under hösten 
var dock tjänsten som museipedagog vakant p g a 
museets osakra ekonomiska ställning. Under året 
har visningar arrangerats för 192 grupper, varav 
100 p i  museet. 



Under tiden 13.1 - 8.3 visades den av Iänsmu- 
seet producerade miljöutställningen Mdnnirkan - 
en onödig varelse på Eskilstuna museer. Utställ- 
ningen rönte stor uppmärksamhet i press och radio 
och besöktes av ett 100-tal skolklasser och en bred 
allmänhet. Den 17.1 var det dags för Karlshamns 
kommun att slå upp portarna för utställningen. Den 
var inrymd i Gamla Televerket och besöktes av 75 
skolklasser samt andra intresserade grupper. Fram 
t o m den 5.5 kunde karlshamnsborna ta del av ut- 
ställningen. 

Blekinge Iäns museum produce- 
rade 1991 rillsammans med 
Krirrianrtad~ Iäns museum en 
utställning om södra Östersjöns 
kulrur och miljö. Utställningen 
har visats i Polen, Litauen, Est- 
land och Tyrkland. Bilden togs 
vid vernissagen i Stralsund. - 
Foto: Christina Berup, Blekinge 
läns museum 1992. 

En textilkurs fö r  hantverkare och textillärare 
kring forntida textila tekniker genomfördes tillsam- 
mans med hemslöjdskonsulenterna 31.1 - 2.2. 

Den 10.3 genomfördes en  aktivitetsdag kring te- 
mat papper. Skolan erbjöds komma till museet med 
grupper som fick lära sig tillverka papper. Under 
maj månad bjöds grupper från skola och förskola 
in till program och visningar i Vamöparken. I sam- 
band med modellbåtsutställningen på museet an- 
ordnades en kurs i modellbåtsbygge för  barn på 
museet. 



AVDELNINGEN FOR KULTURMILJOVÅRD, 
DOKUMENTATION, SAMLINGAR OCH 
FOTO 

KULTURMILJOVARD 
Enhetens verksamhet är  inriktad på byggnads och 
~lanfrårzor, kvrkoärenden, arkeoloeiska undersök- - w 

ningar samt forn- och laiidskapsvård. Länsmuseet 
har dels en rådgivande funktion mot allmänhet, 
företag, kommuner, lansstyrelse samt riksantikva- 
rieämbetet, dels en  dokumenterande funktion. En 
övergripande uppgift är  informationen om länets 
kulturmiljöer. 

Trots lågkonjunkturen har antalet diarieförda 
ärenden fortsatt att  öka och överstiger nu 300. 
Drygt hälften av dessa är  byggnadsärenden. 

Byggnadsvårdens verksamhet har under året i 
första hand dominerats av Stumholmens omvand- 
ling till civil stadsdel. Enheten har medverkat vid 
utarbetande av skyddsföreskrifter, vårdplaner och 
deltagit i samråd med länsstyrelsen, Karlskrona 
kommun och projektörer. Et t  tiotal byggnader har 
skyddats genom byggnadsminnesförklaring. 

Uppdragsverksamheren har hidrivits med ordina- 
rie och extern personal. 

Samarbetet med Skogsvårdsstyrelsen har vidgats 
under året bland annat med ett extra arbetslag un- 
der försommaren. 

För länets kyrkobyggnader och kyrkoinveiitarier 
biträder lansmuseet riksantikvarieämbetet och för- 
samlingarna med utredningar och rådgivning, Av 
större arbeten kan nämnas den inre renoveringen 
av Aspö kyrka, som nu återfått sin ursprungliga 
färgskala. Följande kyrkor har besiktigats under 
året: Fridlevstad, Listerby, Hjortsberga, Nättraby, 
Asarum, Brakne-Hoby, Karlshamn, Hal lavd ,  
Bredåkra, Augerum, Tyska kyrkan, Rödeby, Aspö, 
Ramdala, Kyrkhult, Mörrum och And. 

Vid större exploateringar har den arkeologiska 
utredningen blivit ett användbart planeringsinstru- 
ment. Länsmuseet har under året genomfört 25 
uppdrag av större och mindre art. Bland dessa kan 
särskilt nämnas undersökningen av en boplats vid 
Charlottendal i Sölvesborgs kommun. På en forn- 
tida holme i södra delen av Vesan påträffades Iäm- 
ningar av en fångstbosättning från äldre stenålder. 

Ytterligare två av länets hällristningslokaler har 
på länsstyrelsens uppdrag uppmålats, fl 99 i Nätt- 
raby sn samt fl 222 i Väby, Bräkne-Hobv sn. 

Enhetens samarbete med länsstyrelse~s kultur- 
miliöenhet är  omfattande med Iöoande samråd och 

~ - ~~~ 

utredningar. Enheten svarar för den antikvariska 

kontrollen samt handläggningen av lån- och bi- 
dragsärenden. Enheten ingår också i referensgrup- 
per för landskaps och fornvårdsarbeten samt pia- 
neringen för en byggnadshytta i Blekinge. Länsmu- 
seet medverkade under våren i en omfattande kul- 
turlandskapsinventering, vilken legat till grund för 
ett länstäckande program för bevarande av odlings- 
landskapets natur- och kultumärden. Länsstyrelsen 
ansvarar fö r  arbetet, som föranletts a r  omställ- 
ningen av jordbruket. Programmet kommer bland 
annat att  ligga till grund för  handläggningen av bi- 
dragsärenden. 

Samarbetet med kommunerna har fortsatt under 
året med regelbundna möten med stadsarkitekt- 
kontoren. Den kostnadsfria rådgivningen och in- 
formationen i byggnadsfrågor till föreningar och 
enskilda fastighetsägare har varit omfattande med 
drygt 200 konsultationer, vilka ej diarieförs. 

Under  april anordnade enheten tillsammans med 
riksantikvarieämbetet en endagskurs för arkitekter 
och yrkesfolk i traditionellt måleri. Kursen hölls i 
Karlshamn. 

Enheten har under året haft ett femtontal kultur- 
historiska vandringar och visningar för allmänhet 
och grupper, bl a i Augerum, Ire, Bergåsa, Stum- 
holmen, Ronneby, Tjurkö och Karlshamns inner- 
stad. Den utåtriktade verksamheten har även om- 
fattat "Öppet-hus" den 22.9 samt Arkeologidagen 
den 1.9. 

Personalen har medverkat som föreläsare på 
högskolan vid utbildningen för planingenjörer, vid 
internutbildning för  kommunförbundet samt i en- 
skilda studiecirklar. 

Byggnadshistoriska undersökningar/byggnads*d 
Kungshuset, Karlskrona - byggnadshistorisk för- 
undersökning samt dokumentation vid ombyggnad 
(uppdragsverksamhet). 

Restaurationshuset på Tjurkö - planering av reno- 
vering, antikvarisk kontroll (uppdragsverksamhet). 

Gränums bränneri, Jamshögs sn - Antikvarisk 
kontroll och uppföljning av vårdprogram. 

Möllerydsstugan, Hjortsberga sn - Antikvarisk 
kontroll och uppföljning av vårdprogram. 

Kionobaperiet oå Stumholmen. Karlskrona - För- - 
beredande projektering, byggnadshistorisk förun- 
dersökning, antikvarisk kontroll (uppdragsverk- 

~~ - 

samhet). 
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Vid Vaby i Bräkne-Hoby socken har rom fornlamning 222 en bildriirning frilagrs och 
uppmålats. - Foto: Karl-Axel Bjorkquist, BILM 1991 

Nordenskjöldska gården, Karlskrona - Antikva- Inventeringar m m. 
risk rådgivning i samband med "Lasesällskapets" Slutbearbetning av kulturmiljöinventering för 
nya bibliotek. Karlskrona kommun. 

Påbörjad inventering av Blekinges interiörmåleri. 

Slup- och barkasskjulet på Stumbolmen, Karls 
krona - Byggnadshistorisk förundersökning. 

Ny lada på Tjarö, Karlshamns kommun - Plane- 
ring och antikvarisk kontroll vid flyttning av en 
äldre skiftesverkslada (uppdragsverksamhet). 

Ny  lada i Ire naturreservat, Karlshamns kommun 
- Planering och antikvarisk kontroll vid tillbygg- 
nad av äldre lada (uppdragsverksamhet). 

Arkeologiska undersökningar 
Sölvesborgs kn: Sölve 24:4 

Sölve 15:14 
Sölve 15:15 
Pollux 
Korpen 
kv Staren 
Istaby 7: l  
Mörby 7:2 
Norje Boke 
Stg 764 

Karlshamns kn:  kv Nyköping 
Asarum 1425  

Ronneby kn: Karlskronag 
Stg 675 

förundersökning 
utredning 
förundersökning 
förundersökning 
utredning 
utredning 
utredning 
utredning 
utredning 
slutundersökning 
förundersökning 
förundersökning 
schaktkontroll 
utredning 



Under viren genomfdrde kulturmiljöavdelningen err anral välbesökta kulrurhirtorirka 
exkursioner. Vid Augerums gård föreläste antikvarie Ivar Wenster på Morr dag. 
- Foto: Svanre Varhiinge, BILM 1991. 

Förkärla 
Ronneby 22:l 
Hjortahammar 
Heaby 4:1 

Karlskrona kn: Stg 107 
Stumholmen 
Kristianopel 
Torharnn 5:33 
Säby-Trumme- 
näs 

utredning 
utredning 
schaktkontroll 
slutundersökning 
utredning 
utredning 
schaktkontroll 
utredning 
utredning 

fiska bilder skildra vårt förhållningssätt till naturen 
och naturresurserna. AMS har svarat f ö r  Iönekost- 
nader och kostnader fö r  material och resor vilket 
gjort det  möjligt för museerna att  under en period 
anställa fotografer och journalister. Nordiska mu- 
seet har fungerat som projektledare. 

Blekinge läns museum var ett av de 17 Iänsmu- 
seer som deltog i E K O D O K  -90. Fotografen Stig 
Svensson från Malmö anställdes för att  göra en 
stillbildsvideo över fisket i Ostersiön. Museet ville 

-~ ~ 

E66 Nättraby utredning ningarna från 1980-talet. 
-Trantorp I december månad gjordes en mindre fotodoku- 

mentation av Marcolins glasbruk i Ronneby under 
D O K U M E N T A T I O N  deras tv i  sista dagar i produktion. 
Länsmuseer har under året utfört en dokuments- I samarbete med länsantikvarien påbörjades un- 
tion av torskfisket i Östersjön inom projektet der  hösten en dokumentation av äldre, dekorativt 
E K O D O K  -90. Projektet initierades av Statens inredningsmåleri. Inventeringen har främst kon- 
kulturråd och syftar till att främst genom fotogra- centrerats till Karlshamn och Karlskrona. 



Antikvarien har handlett en studiecirkel om be- 
klädnadsverkstaden på Stumholmen, främst i inter- 
vjuteknik. 

Intervjuer med äldre ABU-anställda har fortsatt 
under året. 

SAMLINGARNA 
Under året har föremålssamlingen ökat med 439 
nummer. Det  största förvärvet kommer från ett ar- 
betarhem på Hasslö. Det  ar  föremål från hemmet, 
köksredskap, gardiner, dukar, mattor, kläder och 
fiskeredskap. D e  flesta föremålen ar  frän 1900-ta- 
let. Aven äldre inventarier från SJ har tillförts sam- 
lingen. Vidare har registrerats äldre fotografier och 
diplom från nuvarande Chapmanskolan. Museet 
har som gåva av Kjell Hobjer fått ett  50-tal av hans 
konstverk från 1960-talet fram till idag. Glas av 
Erik Höglund från 1960-talet har köpts in under 
året. Via Erik Langemarks konstfond förvärvades 
en oljemälning av marinmålaren Adolf Nordling. 

OVRIGT 
Karin Vierth, som är  tillfälligt anställd för vård av 
samlingarna, har inventerat museets samling av in- 
redningsmäleri. Föremålen i Håkansgården i Ire 
har inventerats och deras kondition har kontrolle- 
rats. 

Länsmuseet har vid ett par tillfallen visat sin 
verksamhet för kommunens hemvårdare, vilka ska 
bli kulturombud inom projektet Kultur i vården. 

Antikvarien har fö r  BLIS sammanställt en fråge- 
lista fö r  idrottsmän. Intervjuerna ska göras av BLIS 
styrelsemedlemmar. 

I början av året överflyttades föremål knutna till 
fiske och sjöfart samt det arkeologiska materialet 
till Kungshall. 

ARKIV O C H  BIBLIOTEK 
Arkivet har tillförts några smärre accessioner av 
personhistorisk art. Arbetet med förtecknande av 
ämbetsarkivet har påbörjats. 

Fotoarkivet har ökat med ca 5.000 negativ och 
positiv. Merparten härrör från museets undersö- 
kande verksamhet. 

I samband med utställningen Narvarande betrak- 
telser mottogs som gåva en samling av 45 original- 
fotografier från sex av länets pressfotografer. Vi- 
dare inköptes två fotografier till museets samling av 
originalfotografi. 

Genom ökad kompetens har tidigt fotografiskt 
material, t ex amiralitetsapotekaren Bror Adolf Sö- 

derströms experiment frän tiden omkr 1850 med 
daguerrotyper, saitpappersnegativ samt kollodium- 
negativ, kunnat lokaliseras. 

Under  året har arbetet med H u g o  Smitts arkiv 
slutförts. En kollektion visades i fotoutställningen. 
Två fotografiska samlingar har omhändertagits, 
dels kyrkoherden Edvard Piras negativ från Lis- 
terby omkring sekelskiftet 1900, dels fotografen 
och färghandlaren Torsten Tomassons negativ frän 
Olofströmstrakten 1920-50. Tomassons samling 
omfattar ca 20.000 glasplåtar med oidentifierade 
personer. Olofströms kommun har anslagit medel 
för  bevarande av en mindre del vilken skall foras 
ut i kommunen för  identifiering. Slutligen har en 
liten samling vykortsförlagor tagna av fotografen 
Einar Westergren omkr 1920 inköpts. 

Biblioteket har tillförts litteratur i normal omfatr- 
ning. Bytesförbindelserna har kontrollerats och an- 
talet har minskats med fvrtio institutioner. Arkiva- ~ ~ 

lier och böcker, tidigare magasinerade i kvarteret 
Bonde, har packats upp och gjorts tillgängliga i 
Kungshall. Museibiblioteket har tillfälligt magasin- 
ställts under renoveringen av biblioteksrummet. 

MEDICINHISTORISKA SAMLINGARNA 
Den kulturhistoriska dokumentationen av Furs 

sanatorium fick en publikt uppmärksammad avslut- 
ning vid den temadag "Furs sanatorium - en his- 
torisk återblick" som länsmuseet anordnade till- 
sammans med d e  lokala hembygdsföreningarna i 
början av mars 1991. "Gräv där d u  stär-studiecir- 
keln" som drevs som en del i Fur-projektet utmyn- 
nade i en liten skrift o m  sanatoriet på 1910-talet. 
Skriften utformades huvudsakligen för  barn. Den 
uppskattades även av vuxna och såldes under äret i 
ca 500 exemplar. 

I slutet av maj öppnades sommarutställningen 
"Från kolera till klamydia - Epidemier i Blekinge 
d ä  och nu" i Vämöparken. Den var resultatet av ett  
samarbete mellan Blekinge lans museum, Infek- 
tionskliniken p i  Centrallasarettet och Vårdhogsko- 
lan i Karlskrona. 

Under hösten en dokumentation av 
Gullberna sjukhus. Arbetet sker i studiecirkelform 
och i samarbete med ABF i Karlskrona. 

1990 års dokumentation av folktandvården pre- 
senterades under året i en skrift av Michael Helges- 
son "Om den sociala tandvården i länet från sekel- 
skiftet till våra dagar". Tryckningen bekostades av - . 
landstinget. 

Antikvarie Michael Helgesson har vid landsting- 



Vid nordragning mellan Haglö 
och Riholmen påträffade fiska- 
ren Nils Erik Nilsson i maj en 
rtockbåt på ca 4 m:s djup. 
Srockbiten är 4,5 m lång och 
intill 0,s m bred, tilluerkad av en 
urholkad ekstock. Båten, eller 
snarare kanoten, är väl arberad 
med skarpa rrävar. Fyndet har 
daterats med C 14-metoden rill 
900-talet e Kr. Några egenrliga 
motsvarigheter är ridigare inte 
kanda. Efrer konservering, "il- 
ken beräknas ta tv i  ar, kommer 
båren aa införlivas med museets 
samlingar. Bilden visar den 
mödosamma transporten över 
Haglö rill den väncande rrans- 
porten över varrner in till Karls- 
krona. - Foto: Ingmar Johan- 
son 1991. 

Uppmätning av srockbiren. - 
Thomas Persson 1991. uv W 



ets vårdutbildningsinstitutioner i länet hållit ett fler- 
tal föredrag på olika medicin-, k u l t u r  och social- 
historiska teman. 

Under året har följande kurser riktade till hem- 
bygdsföreningarna ägt rum: 
9.3 "Rädda bilden i Blekinge". Bilddoku- 

mentation och bildarkivering. Kursle- 
dare från länsmuseet: Svante Warf- 
vinge, Michael Helgesson och Erling 
Klintefors. 

20.4 Kulturhistorisk dokumentation. Kurs- 
ledare: Michael Helgesson, Iänsmu- 
seet. 

26.10 "Trycksaker - från tanke och manus 
till färdig produkt". Kursledare: 
Svante Warfvinge, länsmuseet. 

TILLFALLIGA UTSTALLNINGAR 1991 
9.1-24.2 LAGG UPP, LAGG UT, MASKA AV 

GAMLA MONSTER/NYA TROJOR, 
ALL VARLDENS STICKTEKNIK. 
Formgivare Britt-Marie Christoffers- 
son visade stickade teknikprover, 
mönster och prover efter plagg som 
finns på svenska museer samt nya 
tröjor i egen design inspirerade av 
äldre tekniker och mönster. 
UPPROP O M  STICKAT MATERIAI. 
FRAN BLEKINGE. Samarr: Blekinge 
läns hemslöjd och Hemslöjdskonsu- 
lenterna i Blekinge. 
RUNDSTICKNING I KVADRAT, &II- 
NE NAVIN, textilkonstnär från Kal- 
mar. Samarr: Karlskrona Konstfö- 
rening. 
Vid utställningarnas öppnande berät- 
tade Britt-Marie Christoffersson och 
Raine Navin om sitt livsintresse - 
stickning. Under utställningstiden ar- 
rangerades läramisning, stickkvällar, 
föreläsningar, stickkurser och de- 
monstrationer. Samarr: Hemslöjds- 
konsulenterna i Blekinge och Karls- 
krona Konstförening. 

2.3-14.4 MOTESPLATSER. KJELL HOBJER, 
måleri, skulptur, glas och BERTIL 
PETTERSSON, poesi. Utställningen 

öppnades av professor Oscar Reu- 
tersvärd. Konstnärerna var närva- 
rande. Samarr: Karlskrona Konstfö- 
rening. 

2.3-24.3 UNG KONST I PAPPER. Skolelever 
från Karlskrona kommuns skolor 
skapade i papper. Riksomfattande 
tävling för landets mellanstadieelever. 
Utställningen invigdes av skoldirek- 
tör  Bo Hjelm som också förrättade 
prisutdelning. Barn och vuxna kunde 
under öppningsdagen delta i pappers- 
bygge. Samarr: Bildlärarna, ASS1 och 
Konstnärscentrum. 

20.4-26.5 MATS ERIKSSON - skulptur, måleri. 
Samarr: Karlskrona Konstförening. 
utställningen öppnades av Karls- 
krona Konstförenings ordförande 
Britt Gars. Konstnären var närva- 
rande. 

8.6-25.8 MANGA BATAR SMA. Modellbåtsut- 
ställning. Ett tjugotal modellbåtsbyg- 
gare visade båtar av olika slag. Ut- 
ställningen öppnades av Stiftelsens 
ordförande Elisabeth Mattisson och 
utställningens initiativtagare Lars 
Erik Afzelius. Under  utstallningsti- 
den arrangerades bl a kurs i modell- 
båtsbygge för barn. 

8.6-25.8 NARVARANDE BETRAKTELSER. 140- 
års blekingefotografi. Fotoutställning 
i tre delar: då, nu och imorgon. Ut- 
ställningen öppnades av Stiftelsens 
ordförande Elisabeth Mattisson, där- 
efter visades utställningen av antikva- 
rie Svante Warfvinge. 

31.8-6.10 MARIABILDER. Jungfru Maria, Jesu 
Moder, Gudsmodern, Vår  Fru ... 
Målningar, grafik, skulpturer, äldre 
och nyare verk ur  Nationalmuseums 
samlingar. En vandringsutställning 
från Statens Konstmuseer. 
Utställningen inleddes med ett  ljus- 
bildsföredrag av Britta Birnbaum, 
Nationalmuseum. Under  utställ- 
ningstiden arrangerades ett flertal 
visningar. 

28.9-17.11 MYTER & DROMMAR, NINA LARS- 
SON, grafiska blad. Konstnären var 
nänrarande under vernissagen. 

12.10-17.1 1 GRAFIK FRAN VARA VANORTER. 



Kalmaikonstnären Raine Navin 
fram- och uppträdde med oef- 
terhirmliga srickningar i ursräll- 
ningen Rundsrickning i kvadrat. 
- Foro: Erling Klinrefors, 
BILM 1991. 



Klaipeda i Litauen, Lovisa i Finland 
och Hilleröd i Danmark. Samarr: 
Karlskrona Konstförening och Fö- 
reningen Norden. Utställningen pre- 
senterades vernissagedagen av Karls- 
krona Konstförenings ordförande, 
Britt Gars. 

16.10- 12.1 NILS MANSSON MANDI:I.GRI:N. En 
liten utställning med bilder från en 
resande konstnärs färder i Blekinge 
under 1800-talet. Utställningen pro- 
ducerades som vandringsutställning. 

23.1 1- 12.1 NUTIDA SVENSKT SII-VER, smycken 
och corpus. En utställning från fö- 
reningen Nutida Svenskt Silver, 
Stockholm. Utställningen presentera- 
des av intendent Jorun Koch. 

1.12-23.2 LJUS I VART HUS. Julträd, ljuskronor 
1992 och ljusstakar. Nya och gamla. Ut- 

ställningen öppnades under museets 
traditionella julstök med demonstra- 
tioner av julträd, mässingsljusstakar, 
pappersdekoraiioner, halmkronor 
m m. Under urställningstiden har ett 
flertal visningar, temadagar och före- 
läsningar arrangerats. Samarr: Hem- 
slöjdskonsulenterna i Blekinge. 

PROGRAMVERKSAMHET l991 
17.1 1500-TAL 1 BLEKINGE. Föreläsning 

av antikvarie Karl-Axel Björkquist. 
Arr: Kulturkontoret i Olofström. 

21.1 KUI.TVRHISTORISK VANDRING PA 
RONNEBY BRUNN med antikvarie 
Karl-Axel Björkquist för gastande ar- 
kitekter från Litauen. Arr: Boverket. 

23.1 TVA AVIGA , EN RAT ... Stickkväll. 
Att skapa egna mönster. Bildlärare 
Inger Westerberg och Tina Nilsson 
visade sina egna stickalster och hur 
det går till. Utställningarna visades. 

27.1 STICK UPP! Stickning för hela famil- 
jen. Museets personal lärde ut att 
sticka risgrynsgröt och köttbullar, 
detta efter inspiration av Raine Na- 
vin, Carina Olsson och Marie Oli- 
vendal. Samarr: Hemslöjdskonsulen- 
terna i Blekinge. 

30.1 LAGG UPP, LÄGG AV! 20 poäng med 
Raine Navin. Raine herattade i ut- 
ställningen och visade diabilder om 

sitt liv med "stickorna" och om h u r  
ideer föds och skapas. Samarr: Karls- 
krona Konstförening. 
STICKKURS. Ett begränsat antal del- 
tagare kunde under en veckohelg lära 
sig sticka komplicerade äldre möns- 
ter. Ledare var formgivare Briti- 
Marie Christoffersson. 
BRICKBANDSVAVNING. En textil 
teknik med lång historia och många 
möjligheter. Föreläsning av Sonja 
Berlin Englund. Samarr: Hemslöjds- 
konsulenterna i Blekinge. 
RIKSINTRESSEN. Exkursion med ele- 
ver från planingenjörsutbildningen i 
Karlskrona under ledning av antikva- 
rie Thomas Persson. 
EN AVIG , TVA RATA ... Visning av 
utställningarna "Gamla mönster, nya 
tröjor och all världens stickteknik" 
och "Rundstickning i kvadrat". De- 
monstrationer av stickmaskiner och 
syrafargning och spipning av ull. 
VINTERLOVSKUL. Areis vinterlovs- 
kul gick i stickningens tecken, då 
barnen fick hämta inspiration bland 
Raine Navins fantasifulla skapelser. 
Man kunde också pröva p i  att trycka 
på tyg, snickra eller delta i snöskulp- 
turtävling på museigården. Polisen 
besökte oss en dag för att  ha hund- 
uppvisning och demonstrera sin nya 
radiobil. Medarr: Sparbanken Kro- 
nan och Polisen. 
ForcN'rro i BLEKINGE. Föreläsning 
av antikvarie Karl-Axel Björkquist. 
Arr: Moderata samlingspartiet. 
BURUNDANGA - En salig bland- 
ning. Jenny Mattisson och Lasse An- 
dersson bjöd på en fartfylld sång-, 
musik- och dansuppvisning. 
FURS SANATORIUM - en  historisk 
återblick. Föredrag av antikvarie Mi- 
chael Helgesson på Furs sjukhus. 
WIWEN NILSSON - SILVERSMIDETS 
GEOMETRIKER. Föreläsning av över- 
intendent Kersti Holmquist. Samarr: 
TBV. 
PAPPERSTILLVERKNING. Aktivitets- 
dag för  barn. 
TENN - ETT VARDAGSMATERIAL 



FOR TVAHUNDRA AR SEDAN. Före- 
läsning av avdelningschef Nils Nils- 
son. Samarr: TBV. 
FURS SANATORIUM PÅ 1910-TALET. 

Kulturdag för grundskoleelever och 
allmänhet. 
PASKSTOK. Söndagen den 24 mars 
slog museet upp portarna för  årets 
piskstök. Barn i alla åldrar fick färga 
agg med lökskal, tillverka pynt till 
påskris samt deltaga i tävlingar. 
FURS SANATORIUM UNDER FEMTIO 
AR. Föreläsning av antikvarie Mi- 
chael Helgesson för  H j a n -  och 
Lungsjukas förening i Karlskrona. 
ATT BYGGA PÄ LANDSBYGDEN. FÖ- 
reläsning av länsantikvarie Leifh 
Stenholm. 
KULTURHISTORISK RESA I BI.E- 
KINGE i samband med Riksmäklar- 
mötet i Ronneby under ledning av 
antikvarie Karl-Axel Björkquist. 
LIVET F ~ N  VAGGAN TILL GRAVEN. 

Folkmusikprogram med Astrid Sel- 
ling och Carina Klein. Samarr: ABF. 
KULTLIRHISTORISK VANDRING LÄNGS 
KONGSLIJDEN med elever från Kal- 
lebergaskolan under ledning av anti- 
kvarie Karl-Axel Björkquist. 
STADSVANDRING - KARLSKRONA. 
Vandring runt Bergåsa med fil d r  
Erik Bergold och antikvarie Ivar 
Wenster. 
EXKURSION I BLEKINGE OCH PA 
ÖLAND med deltagare i arkeologiska 
seminariet i Lund under ledning av 
antikvarie Karl-Axel Björkquist. 
FORNTIDA TEKNIKER. Föreläsning 
av Tornas Johansson om grundläg- 
gande tekniker i mänsklighetens his- 
toria. Samarr: Lanshemslöjdskonsu- 
lenterna i Blekinge. 
IRE - KULTURLANDSKAP. Utflykt 
med antikvarie Thomas Persson. 
STADSVANDRING - KARLSKRONA. 
Vandring med antikvarie Ivar Wen- 
ster. 
STADSVANDRING - RONNEBY. 
Vandring med antikvarie Thomas 
Persson. 
KULTURHISTORISK RESA I LISTERBY 

SOCKEN med Iarare från Kuggebo- 
daskolan under ledning av antikvarie 
Karl-Axel Björkquist. 
TUBERKULOS - VARD OCH BE- 

HANDLINGSMETODER. Föredrag av 
antikvarie Michael Helgesson för 
elever från Vårdhögskolan vid Furs 
sjukhus. 
KULTURHISTORISK VANDRING LANGS 
FORKARLALEDEN med Iarare från 
Kallingeskolan under ledning av anti- 
kvarie Karl-Axel Björkquist. 
AUGERUM - HERRGARD, KYRKA 
OCH BY. Vandring med antikvarie 
Ivar Wenster. 
MODELLBÅTSBYGGE FOR BARN. Te- 
madag under ledning av båtbyggare 
Thure Olsson och antikvarie Lena 
Alebo. 
KURS I MODELLBATSBYGGE. Kursen 
leddes av båtbyggare Thure Olsson 
och antikvarie Lena Alebo. 
SKARGARDSFEST. Stor folkfest på 
Fisktorget med länsseglingar för ble- 
kingsekor, marknadsgyckel, hantver- 
kare och torghandel. Samarr: KSS 
och Hemslöjdskonsulenterna. 
NARVARANDE BETRAKTELSER. An- 
tikvarie Svante Warfvinge visade ut- 
ställningen. 
HUBENDICKSKA HUSET OCH JACOB 
SILVEN. Föreläsning av antikvarie 
Thomas Persson. Arr: Tempelrid- 
darorden samt Byggnadsföreningen 
Hermes. 
MARIABILDER. Föredrag av Britta 
Birnbaum, Statens Konstmuseer. 
VISNING AV UTSTALLNINGEN 
RIABILDER. Antikvarie Christina Be- 
rup visade utställningen. 
EXKURSION I BLEKINGE OCH PA 
ÖLAND med deltagare i arkeologiska 
seminariet i Lund under ledning av 
antikvarie Karl-Axel Björkquist. 
ARKEOLOGIDAG. Båttur d l  Ungskär 
under ledning av antikvarie Karl- 
Axel Björkquist; Bussresa längs Jo- 
hannishusåsen under ledning av anti- 
kvarie Thomas Persson; Föreläsning 
om medeltidsarkeologi i Sölvesborgs 
konsthall av länsantikvarie Leifh 



Stenholm; Visning av Raä:s lokal- 
kontor av antikvarie Leif Green. 
STADSVANDRING - KARLSHAMN 
under ledning av antikvarie Ivar 
Wenster. 
OPPET HUS - KULTURHUSENS 
DAG. Tillfälle för allmänheten att be- 
söka Tromtö herrgård, Skottsbergska 
gården, Flensburgska gården, Ysane 
och Gammalstorps kyrkor. Samarr: 
Hembygdsförbundet, kulturnämnden 
i Karlshamn, Sv föreningen för bygg- 
nadsvård. 
VISNING AV UTSTALLNINGEN MA- 
RIABILDER. Antikvarie Christina Be- 
rup visade utställningen, 
KULTURHISTORISK V ~ R L N G  LANGS 
FORKARLALEDEN med antikvarie 
Thomas Persson. 
ISTABYUNDERSOKNINGEN. Föreläs- 
ning av antikvarie Karl-Axel Björk- 
quist. Arr: Föreningen Norden, Söl- 
vesborg. 
RONNEBY KYRKA. Kulturhistoriskt 
program i Radio Blekinge med anti- 
kvarie Karl-Axel Björkquist. 
JULSTOK. Museers traditionella jul- 
stök på l :a advent. 
Ljus I VART HUS. Visning av utställ- 
ningen i kombination med julkaffe i 
Grevagårdens kök. 
L p  I VART HUS. Utställningen visa- 
des av antikvarie Karin Nilsson. 

MUSIK PÅ MUSEIGARDEN 
29.5 Ankarspelet 

2.7 Lansmusiken - Blekinge blåsorkester 
9.7 Länsmusiken - Blekinge blåsorkester 
30.7 The eminent east coast dixie stompers 

VANDRINGSUTSTALLNINGAR 1991 
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, 
studieförbund, föreningar inom och utanför länet. 

Utställningar som har varit i cirkulation under 

året är: En  versä ätt ar seglats i ord, bild och ljud, 
Smussla sko och spela skrapnos, Harry Martinson och 
havet, Nar vi sutto i var bänk, Kristianopel - sta- 
den som försvann, Snabbare - högre - starkare. 
Blekingeidrott under 80 år, Båtsman, Hugga i sten 
- stenhuggeriepoken i Blekinge 1860-1930, Ble- 
kinge tur och retur - nya ideér från gamla hängklä- 
den, Folkmusik har och dar. 

Aktivitetslådor som kan hyras är: Manlig och 
kvinnlig slejd, Forntida tekniker och Papperslådan. 

Under 1991 producerades följande vandringsut- 
ställningar: Nils Månsson Mandelgren - bilder från 
en resande konstnärs färder i Blekinge under 
1800-talet, Hugga i sten - en vandringsutställning 
om stenhuggeri, Från kolera till klamydia - om 
epidemier i Blekinge, Ostersjön, Fabian Månsson - 
en vandringsutställning kring arbetarrörelsens 
framväxt. 

FRILUFTSMUSEET VAMOPARKEN 1991 
Tack vare ett ekonomiskt bidrag från Förenings- 
banken i Karlskrona och Blekinge Länsförsäkrings- 
bolag kunde stugorna hållas öppna dagligen under 
juni-augusti kl 10-18. 

Under sommaren visades en annorlunda utställ- 
ning i Vämöparken: "Från kolera till klamydia" där 
stugornas interiörer användes för  att belysa olika 
epidemiska sjukdomar. 

I anslutning till utställningen erbjöds under vec- 
korna 20-21 ett program för högstadiet och gym- 
nasieskolan. För de  yngre barnen fanns en spän- 
nande Vimöpromenad kallad "Folkmedicin och 
folktro". 

Under vecka 20 erbjöds också ett sång-, dans- 
och lekprogram kallat "Ingen rast och ingen ro" 
under medverkan av Astrid Selling. 

TILLFALLIGA UTSTALLNINGAR 
1.6-31.8 FRAN KOLERA TILL KLAMYDIA - 

epidemier i Blekinge. I Båtsmanstor- 
pets lada och i stugornas miljöer 
skildrades olika sjukdomar som drab- 
bat länet. Utställningen arrangerades 
i samband med att Sveriges infek- 
tionssjuksköterskor höll kongress i 
Karlskrona. Utställningen invigdes av 
smittskyddsläkare Rickard Eitrem 
och visades av antikvarie Michael 
Helgesson, antikvarie Karin Nilsson 



och antikvarie Marie Olivendal. 
Samarr: Smittskyddet, Landstinget i 
Blekinge och Vårdhögskolan i Ble- 
kinge. 

17.8-25.8 SLOJDEN LEVER. En utställning med 
blekineeslöid. Arr: Hemslöidskonsu- u ,  

lenterna i Blekinge. 

PROGRAM 
18.8 HEMBYGDENS DAG. Dans, musik 

och hantverk. Arr: Hamboringen och 
Östra Blekinges Hembygdsförening. 

UTBILDNING, KONFERENSER M M 
Länsmuseichefen 
Konferens om regional kulturpolitik, Bräkne- 
Hoby, 29 augusti. 

Länsmuseernas samarbetsråds möte i Linköping, 
18-20 september. 

Museikonferens. Samverkan - forskning - mu- 
seer, Lunds Universitet, 23 oktober. 

Att vidga deltagande i kulturlivet, Bräkne-Hohy, 6 
november. 

Riksantikvarieämbetets höstmöte, Stockholm, 3-5 
december. 

Administrativa avdelningen 
Kurs om avtalsförsäkringar, Karlskrona, 28-30 
maj. 

Information om sjuklön och rehabilitering, Karls- 
krona, 23 oktober. 

Museiavdelningen 
Museiveckan, Stockholm, v 12. 
FUISM-konferens, Näas, 18-20 september. 

Avdelningen för kulturmiljövbrd, dokumentation, 
samlingar och foto 
Byarkaelogiskt mode i Ribe, 7-8 maj. 

Nordiskt seminarium för byggnadsantikvarier, Kö- 
penhamn, 13-15 september. 

Riksantikvarieämbetets kyrkoseminarium, Stock- 
holm. 22-24 oktober. 

Arbetsmöte för de  sjöhistoriska museerna, Stock- 
holm, 21 -22 november. 

Metallpoolsmöte, Västerås, 5-6 februari 

Bonadssymposium, Göteborg, 10-12 mars. 

Foto i arkiv, Biskops-Arnö, 12-16 augusti, 

Frågelistkurs, Karlstad, 14- 15 oktober 

Svenska Föreningen för Textilkonserverings höst- 
möte, Stockholm, 11 november. 

Andra nordiska fotohistoriska konferensen, Sande- 
fjord, 15-18 november. 

BES~KSSTATISTIK 
Besöksantalet vid länsmuseet utgjorde under året 
84.100 personer och i Vämöparkens kulturhisto- 
riska byggnader uppskattas besöksantalet till ca 
25.000 personer. 

EKONOMI  
Kostnaderna bar under året uppgått till 
9.172.000:-. 
Finansieringen av Stiftelsens verksamhet har skett 
eenom bidrar från Landstinget Blekinne med " - 
2,532,600:-, från Karlskrona kommun med 
1.775.000:-, från Statens kulturråd med 
1563.100:- samt från Länsarbetsnämnden för Iö- 
nebid~a~sanstäl ld personal med 1.519.100:-. 

Härtill kommer intäkter från uppdragsverksamhet 
samt intiikter från försäljningsaniklar och övriga 
intäkter med 1.782.600:-. 

Länsmuseet förvaltar följande fonder: 
Behållning 91-12-31 

Foreningen Vdm~parkenrfond. Vård av kulturbisto- 
risk by i Vämöparken 11.557:03 

'Grenadjdrtorpetr fond. Vård av kulturhistorisk by i 
Vimöparken 3.840:55 

Fru Artrid Lindquirtrfond. Främjande av Blekinges 
Kulturhistoria 282.019:18 

Mai Alexandra Svanstroms kulturfond. Underhåll 
och pedagogisk verksamhet 40.720:50 



Stiftelsen Blekinge läns museum vill slutligen rill Karlskrona i februari 1992 
alla som under föregående år på olika sätt lämnat Elisabeth Mattisson Thomas Persson 
verksamheten sitt stöd framföra ett varmt och ordförande t f landsanrikvarie 
hjärtligt tack. 

BALANSRÄKNING PER DEN 31/12 1991 

LIKVIDA MEDEL 
Kassa 
Bankmedel 
Obligationer 
Obligationer 
Avkastningsfond 
Ing moms 

Varulager 
Insatsmedel 
Fordringar 

ANLAGGNINGSTILLGANGAR 
Driftfasrighet 
Byggn Vämöparken 
Halahults Offerplats 
Samlingar 
Inventarier 

SUMMA TILLGANGAR 

SKULDER 

KORTFRISTIGA SKULDER 
P-skatter 
Interima skulder 
Avrakning anslag 
Avrakning soc.avg 
Avrakning semesterlön 
Särskild löneskatt SPP 
Utg moms 

LANGFRISTIGA SKULDER 
Erhållna lån 
Avsatt till pensioner 
Rep.fond 



EGET KAPITAL 
Kapitalbehållning 
Stiftelsekapital 
Arets resultat 

Transport 

FORVALTADE FONDER 
Tillgodohavande 
Fonder 

SUMMA SKULDER O C H  
EGET KAPITAL 

UTGIFTER 
Kapitalutgifrer 
Avlöningar 
Personalförsäkring 
Material 
Främmande tjänster 
Fastighetskostnader 
Övriga kostnader 
Finamiella utgifter 

INTAKTER 
Försäljning 
Ersättning lämnade tjänster 
Statsbidrag 
Landstingsbidrag 
Kommunbidrag 
Hembygdsförbundet 
Lönebidrag 
Vandringsutställningar 
Fondmedel 
Projektbidrag 
Gåvor o dylikt 
Ränteinkomster 
Sålda tjänster 
Övriga inkomster 

KOSTNADER 
153.700:- 

4.040.900:- 
1.849.300:- 

459.000:- 
1.331.400:- 
1.121.600:- 

167.300:- 
48.800:- 

9.172.000:- 

BUDGET RESERVATION 
88.600:- 20.000:- 

4.651.806:- 
2.162.933:- 

370.600:- 30.000:- 
904.000:- 35.000:- 
421.100:- 277.000:- 
173.000:- 50.000:- 
101.600:- 

8.873.639:- 412.000:- 

BUDGET 
98.200:- 
21.600:- 

1.515.525:- 



Undertecknade revisorer, utsedda att  granska Stiftelsen Blekinge läns museums räkenskaper och förvalt- 
ning för år  1991 får efter fullgjort uppdrag avgiva följande revisionsberättelse. 

Räkenskaperna är förda med noggrannhet och ordning samt på ett vederbörligt sätt verifierade. Förelig- 
gande bokslut Överensstämmer till alla delar med förda räkenskaper, varför vi sålunda endast hänvisar till 
detta. 

Fondernas förvaltning har granskats utan anmärkning. 
Vi har genomläst d e  protokoll, som styrelse och beredningsutskott fört vid sina sammanträden under 

1991, utan att finna anledning till anmärkning, 
Stiftelsens samlingar ocli inventarier är brandförsäkrade till betryggande belopp samt fastigheterna för- 

säkrade enligt fullvärdesprincipen. 
Stiftelsens tillgångar i obligationer och värdepapper ä r  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 

fö r  den tid revisionen omfattar. 

Karlskrona den 18 mars 1992 

Ivan Lindell Ingemar Nilsson 
Av Karlskrona kommun Av Landstinget 
utsedd revisor Blekinge utsedd 

revisor 

Bern Possling 
Av Blekinge läns 
hembygdsförbund 
utsedd revisor 



Intresserad av Din hembygd? Gå med i hembygdsförbundet, 
som aktivt varnar om kulturen i Din omgivning. 

Årsavgift 75 kr, stödjande medlerii 250 kr. Ständigt 
medlemskap 1 000 kr. 

Medlemmar erhåller ett exemplar av Blekingeboken gratis. 

BLEKINGE LANS 
HEMBYGDSFORBUND 

Postadress: Blekinge lans museum 
Box 11 1, 37 1 22 Karlskrona 
Postgiro 7 15 21-9, bankgiro 284-1922 
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Länsmuseet, med utställningar specialiserade på Blekinges historia 
och kustkultur, finner Ni vid Fisktorget i Karlskrona. 

Delar av de rika samlingarna, alltifrån stenålder till nutid, 
presenteras på ett överskådligt sätt i basutställningarna. 

Dessutom visas ett varierat utbud av tillfalliga utställningar. 
Se separata annonser i lokalpressen. 

Försäljning av böcker, 
affischer, vykort m m .  sker i museets reception. 

Sommartid serveras kaffe i 1700-talsmiljö. 

Obs! Vintertid helgöppet. 

OPPET: måndag-tisdag, torsdag-fredag 9- 16 
onsdag 9-20 (ej kvällsöppet i Grevagården) 
lördag-söndag 11 -16 

Juli-augusti: måndag-fredag 9- 19 
lördag-söndag 11 - 16 

FRI ENTRE 

BLEKINGE LANS MUSEUM 
Fisktorget 2 
Karlskrona 

Postadress: Box 111, 371 22 Karlskrona. Tel: 0455-801 20. Fax: 0455-131 68 
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