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Bild I. Mandelgren vid 28 års ålder under srudietiden i Kopenhamn. - 
Litografi frin 1841. 
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Mandelgren i Blekinge 
Åke Werdenfels 

Mandelgrens uppväxt- och studieår 
"Höi av Vext, og middel af Bygning, har blondt Haar, blaa Oine" 
berättar ett pass, som utfärdades 1841 för den då tjugoåtta-årige 
Mandelgren (bild 1). Han var alltså född 1813 och växte upp i ett 
bondehem i byn Ingelstrade nara Höganas. Tidigt föräldralös fick 
han själv bidra till försörjningen genom att bl a agera som grindpojke 
(bild 2). För slantarna köpte han ritpapper av gårdfarihandlaren. 
Lusten att teckna och måla fanns dar tidigt. Redan i tolvårsåldern 
började Nils Månsson (som han hette på den tiden) att dekorera 
möbler och rita kistebrev. Det sysselsatte honom fram till sjuttonårs- 
åldern då han kom i kontakt med en porslinsfabrikör i Höganas. 
Dennes son ansågs vara en driven målare. Av honom fick Mandel- 
gren gratis undervisning och presenterades också för excellensen 
Jacob Gustaf de la Gardie till Kulla Gunnarstorp och Löberöd. Med 
dennes hjälp antogs Mandelgren hösten 1833 som elev i den s k 
principskolan vid Konstakademien i Stockholm. 

"Principen" var på den tiden den enda skola dar man kunde in- 
hämta de första grunderna i teckning (bild 3). Utbildningen fortsatte 
sedan i antikskolan dar Mandelgren bl a fick lära sig anatomi och att 
litografera. Bland studiekamraterna fanns G W Palm, Egron Lund- 
gren, J M Stack och Oscar Cardon. Åren 1834-35 tvingades Mandel- 
gren avbryta studierna och vistades då i Skåne. Under denna tid 
kopierade han bl a porträtt på Kulla Gunnarstorp men återvände 
sedan till Stockholm dar akademitiden avslutades 1838. 

Sommaren 1838 lämnade Mandelgren Sverige för att resa till Dan- 
mark dar han vistades i fyra år (bild 4). Vid Konstakademien i Kö- 
penhamn studerade han målning för Wilhelm Eckersberg men tycks 
p i  ett tidigt stadium ha insett att bans egentliga talang var att teckna 
och inte att måla. Kunskaperna ifråga om teknik och material skulle 
dock senare komma väl till pass när Mandelgren arbetade som kopist 
och konservator, hans egentliga levebröd genom åren. Läromästare 
var landskapsmålaren och konservatorn Jens Peter Moller (1783- 
1854). Aven i ett annat avseende fick studieåren i Köpenhamn stor 
betydelse för Mandelgren. Har stiftade han nämligen bekantskap 



med Niels Lauritz Höyen (179&1870), som hade lagt grunden till det 
vetenskapliga studiet av Danmarks äldre konsthistoria och därmed 
visat vägen för en metodinriktad konstforskning. Christian J Thom- 
sen (1788-1865) spelade en motsvarande roll inom arkeologin dar 
han rent praktiskt utvecklade periodsystemet sten-, brons- och jarn- 
ålder. Bekantskapen med Höyen och Thomsen fick avgörande bety- 
delse för Mandelgrens fortsatta arbete och påverkade starkt hans 
vetenskapssyn. 

Hösten 1841 eller våren 1842 gav sig Mandelgren ut på en längre 
studieresa i Europa med besök i bl a Tyskland, Österrike och Italien. 
Julen firades i Rom, dit Mandelgren hade kommit via Milano, Pisa 
och Florens. Han återvände sedan till Florens for att därifran ta sig till 
Paris med besök i Genua, Marseille, Toulouse och Pau, Karl XIV 
Johans födelsestad (bild 5). I november 1843 var Mandelgren åter 
hemma i Sverige. Reseanteckningarna ar delvis ganska sparsmakade, 
men berättar om en sällspord flit. Han besökte museer, studerade 
stader, arbetade på konserveringsateljéer och uppmärksammade un- 
dervisningen vid ritskolor i Tyskland och Frankrike. 

Bild 2. "Mandelgren öppnar grindar för all få en Slnnr Ii11 Rirmaferialier 
(Ingelstrride 1828-1829). " - Teckning av Mandelgren på al(lre d n ~ a r .  
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Bild 3. Den har teck- 
ningen efter en mål- 
ning av I'aill Pr~tter 
gjorde Mandelgren 
förmodligen 18.33. - 
"Mitt första urbeie i 
Principen': - 
Nordiska museet. 

"Stockholmsprojekten " och Sl8jdföre~zingen 
Den märkliga aktivitet Mandelgren utvecklade strax efter hemkoms- 
ten till Stockholm lämnade inga bestående spår. Varken hans förslag 
till Nationalmuseum eller projekt till Stockholms förskönande genom 
att frilägga slottet mer an lämnade ritbordet (bild 6). Sak samma 
gällde hans förslag till vattentorn på Brunkehergsasen, utformning av 
gravkapell på Nya kyrkogården eller Tivoli på Djurgården. Mer 
verklighetsanknytning hade hans tankar på att inrätta en ritskola och 
slöjdförening. Idémässigt hörde detta samman med skråväsendets 
avskaffande och näringsfrihetens införande. Denna utveckling fruk- 
tade man skulle minska båda hantverksskicklighet och moral vilket 
kunde motverkas genom en mer effektiv undervisning. Parallellen 
med förhållandena i Danmark var påtaglig nar Ritskolan började sin 
verksamhet i Stockholm hösten 1844. Mandelgren var själv lärare i 
perspektiv- och figur- samt maskinritning. Året efter var han en bland 
dc rn8nga som undertecknade ett upprop om att man skulle bilda 
Svenska föreningen, eller Svenska Slijjdföreningen, som den kom att 



Bild 4. Det ensidi- 
ga valer uv motiv 
vid Anrikskolan i 
Kijpenhamn var 
typiskr för den ti- 
dens utbildning och 
ledde så småning- 
o m  rill opposition. 
Mandelgren var en 
av iniliarivragarna 
till Konstnärsgillet. 

\ 
' ,f$ Der bild ride.^ i 

Srockholm 1845- 
fl 46 Dar rlromde i. . 7 man o m  err nario- 

-! nellr konstliv och 
för~ökte frigöra sig 
från Konsrakade- 

. . miens anrikvurm. 
Teckningen nr från 
1838. - Nordiska 
mnseet. 

heta när stadgarna antogs den 6 oktober 1845. Den skulle "söka 
betramja svenska konstflitens och näringarnas. varibland de s.k. hus- 
slöjdernas förkovran" och sträva efter "att åt arbetarna inom de 
slöjdidkande klasserna bereda en bättre bildning till sedlighet, för- 
stånd och konstfärdighet, samt i sådant avseende, jämväl inrätta eller 
understödja härtill lämpliga läroanstalter." 

Det senare realiserades i Ystad 1865, men då hade Mandelgren 
sedan länge fått dra sig tillbaka från Svenska slöjdföreningen. Tvek- 
löst var han en kraftnatur, envis, men också långsint, utan större 
bildning och långtifrån diplomatisk. I detta ligger förutsättningarna 
för hans livslånga, oförtrutna insamlingsarbete. men också de stän- 
diga konfrontationerna och alla misslyckanden. Han avkopplades 
tidigt från slöjdskolan, svarade med offentlig kritik och polemik. P2 
motsvarande sätt ifrågasatte han verksamheten vid Nationalmuseum, 
säkert delvis för att själv få en tjänst. Den störste antagonisten åren 
igenom var riksantikvarien Bror Emil Hiidebrand. I ett brev till kolle- 



Bild 5. Den försra urlandcresan förde Mrindelgren bl a till Parr där han 1843 
rirade av Karl X IV  Johans f<>delsehirs. 



gan och vännen Christian J Thomsen i Köpenhamn år 1853 kallar han 
Mandelgren för både rå och okunnig och fortsätter: "Hans insikter i 
konsthistorien prisas högt av honom själv, men jag har ej förtroende 
för personer, som skryta med sig själva. I arkeologi och samhalls- 
historien ar han ohjälpligt okunnig. Utom dess står hans bildning så 
lågt, att han ej kan skriva sitt modersmål." Den har karaktäristiken är 
naturligtvis en partsinlaga, men den saknade inte fog. Mandelgrens 
egna anteckningar avslöjar snabbt hans bristande skolunderbyggnad. 
Mot vallaliga vetenskapsman som B E Hildebrand saknade han helt 
förmaga att havda sig. 

Forskningsfärderna 1846 - 50 
Samarbetet med Hildebrand hade hö ja t  i en positiv anda. Efter 
noggranna förberedelser ansökte Mandelgren 1846 hos Kungl Majt 
om bidrag för att kunna snabbinventera landets medeltidskyrkor och 
uppspåra konstverk till det blivande Historiska museet. Hildebrand 
tillstyrkte och utarbetade instruktioner för den första resan, som gick 
till Östergötland och Sörmland sommaren 1846. Utbytet blev gott: 
Mandelgren hann uppsöka 59 olika kyrkor, dokumentera konstruk- 
tioner, målningar och inventarier, besökte ett flertal städer och avbil- 
dade olika fornlämningar, Samtidigt propagerade han för en hattre 
kulturminnesvård och fick i många fall församlingarna att skänka 
inventarier till Historiska museet. 

Nya anslag utgick åren 1847-50, vilket gjorde det möjligt för Man- 
delgren att besöka flertalet landskap i Sverige, en del vid upprepade 
tillfallen (bild 7). 

Publicering av samlingarna 
Sammanlagt tillbringade Mandelgren 1 435 dagar i fält åren 1846-50, 
resorna uppgick till drygt 1 310 mil. Resultatet av forskningsfärderna 
var imponerande men ställde stora krav på hans personliga ekonomi. 
De medel staten anvisade med Hildebrands goda minne var nämligen 
långt ifrån tillräckliga och avsåg endast resorna. Efterarbetet i form 
av renritning och redigering fick Mandelgren stå för själv. Detta 
utförde han personligen eller med hjälp av biträden men maste då 

Bild h (högersidan). Ett av de mångn "Stockholmsprojekren" var Mandel- 
grens förslag till Nafionalmiiseurn, ett "Svenskt Museum för Ski~lprur och 
Malning': Den rnndn byggnaden i årta vaningar med trappa i niitten skrille ha 
skulptursamlingarna i botrenvaningen. - Nordiska m~iseet. 





som ritlarare eller på annat sätt själv skaffa medel till sitt uppehälle. 
När inte riksdagen beviljade medel till efterarbetet svarade Mandel- 
gren med att hålla inne dokumentationsmaterialet. Han ville först 
publicera ritningarna innan de överlämnades till Vitterhetsakade- 
mien. Själva reserapporterna måste räcka som redovisning med tanke 
på det blygsamma anslaget, menade han. Följden blev en livslång 
ovänskap mellan Hildebrand och Mandelgren dar ingen egentligen 
sparade på invektiven, men där Mandelgren som människa kom till 
korta. 

Några statliga bidrag till tryckningen av det omfattande källmate- 
rialet lyckades Mandelgren inte utverka. Hjälpen kom istället från 
några medlemmar bland den skånska högadeln, som framträdde som 
mecenater. På så sätt såg första häftet av Monuments Scandi~laviques 
dit Moyen Age dagens ljus 1855. Det innehöll avbildningar av Södra 
Råda kyrka i Värmland samt smålandskyrkorna Edshult och Gränna 
(bild 8). Tryckningen gjordes i Paris och Köpenhamn. Av kostnads- 
skäl svarade Mandelgren själv för litograferingen. Han fick alltså 
nytta av kunskaperna fran studietiden i Stockholm. 

Med "Monuments Scandinaves" (som verket senare kallades) bör- 
jade man uppmärksamma Mandelgrens insatser som forskare och 
kulturminnesvårdare. Riksdagen 1859-60 beviljade medel till stöd- 
köp av en  mindre upplaga, från 1862- 63 fick han årligen särskilda 
reseanslag. De utgick fram till 1873 och omvandlades då till livstids 
pension.. Lärda samfund nere på kontinenten kallade Mandelgren 
som ledamot - men inte Vitterhetsakademien i Stockholm. Där mot- 
arbetades han som vanligt av Hildebrand. 

De statliga reseanslagen gav Mandelgren möjlighet att komplet- 
tera källmaterialet och under ekonomiskt drägliga förhållanden om- 
besörja den fortsatta utgivningen. Den kom att omfatta sammanlagt 
fem haften med totalt 10 olika kyrkor. Finansieringen av tryckningen 
av de fyra sista häftena gjordes av franska staten, vilket vittnar om 
Mandelgrens stora kontaktfält och okuvliga energi. Med tanke på de 
tekniska och ekonomiska förutsättningarna maste "Monuments 
Scandinaves" betraktas som ett storverk. Det var det första, största 
och sannolikt mest påkostade planschverket om svenskt måleri nå- 
gonsin, påpekar Andreas Lindblom. 

Parallellt med utgivningen av "Monuments Scandinaves" inledde 
Mandelgren arbetet med Samlingar till Svenska Konst- och Odlings- 
Historien. Av ekonomiska skal utkom endast två häften 1866 och 



Bild 7. Misterl1rrl1.s gUrd vor ett av rndlen under Mandelgrens resa i Småland 
7848. 



1868 med vardera fem planscher. Aven här finns avbildningar av 
konsthistoriskt intresse, men anslaget är bredare, det galler både 
fältmaterialet och de publicerade bilderna. Denna breddning hänger 
möjligen samman med en påverkan från Gunnar Olof Hyltén- 
Cavallius (1818-89). I Warend och Wirdarne (1863-68) lanserade 
denne begreppet etnologi och tillämpade en komparativ metod i 
framställningen. Följdriktigt har Hyltén-Cavallius fått epitetet "den 
svenska folklivsforskningens fader". Vänskapen de båda mannen 
emellan var orubbad åren igenom aven om Hyltén-Cavallius inte 
alltid tog Mandelgrens parti. Vid resorna genom Småland stannade 
denne ofta till på Hyltén-Cavallius Sunnanvik vid sjön Åsnen. Har 
kunde han ha fått en fristad på ålderns höst men valde att bo kvar i 
Stockholm dar han åren 1864-94 hyrde en lägenhet p3 Svartensgatan 
14 i Katarina församling (bild 9). De sista fem åren bodde Mandel- 
gren på diakonissanstalten i Ersta, dar han dog 1899. 

Intresset för den folkliga kulturen låg i tiden. Hazelius hade börjat 
bygga upp vad som senare blev Nordiska museet och Skansen. Aven 
dit lämnade Mandelgren f ö många bidrag. Hyltén-Cavallius lade 
grunden till de samlingar, som sa småningom blev Smålands museum. 
Inom konsten vände dusseldorfarna sitt intresse åt den folkliga kultu- 
ren. Bengt Nordenberg var en av Mandelgrens många vänner och 
medhjälpare. Mandelgrens omfattande korrespondens vittnar också 
om omfattande kontakter med samtidens ledande topografer, etno- 
loger och folklorister. 

I lägenheten p3 Svartensgatan vittnade välfyllda kapslar, portföljer 
och häften om Mandelgrens samlarmöda och dokumentationsflit. 
Endast en bråkdel av materialet utnyttjades i "Monuments Scan- 
dinaves" och "Samlingar". Det skulle istället ske i Atlas till Sveriges 
odlingshistoria, kronan påverket. Både Mandelgrens programförkla- 
ring och grupperingen av materialet speglar den samtida vetenskaps- 
synen, evolutionismen (bild 10). Den finns hos Hyltén-Cavallius lika- 
väl som hos arkeologerna Christian J Thomsen och B E Hildebrand 
eller konstvetaren Niels Lauritz Höyen. Det var f ö Hyltén-Cavallius, 
som hjälpte Mandelgren med uppläggningen av Atlasen. Enligt evo- 
lutionisterna blev enkla eller primitiva kulturyttringar alltmer komp- 
licerade eller "utvecklade". Bostaden, som enligt Mandelgren en 
gång varit "Granens nedhängande grenar såsom skydd, jämte störar" 
utvecklades exempelvis via kåtor och pörten till bondstugor i timmer 
och karolinska salsbyggnader. 
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Bild 8. I "Monuments Scandinaves" återgav Mandelgren b la  den har bilden 
av målningarna i Södra Råda kyrka. Motiven förefaller vara helt korrekt årer- 
givna. Genom Mandelgrens ingripande riktades uppmärksamheten mot den 
märkliga, rivningshotade träkyrkan. Den såldes 1859 till staten och ställdes 
under Vitterhetsakademiens tillsyn. 



Mandelgrens samlingar har en ovanlig bredd. Inget var honom 
främmande eller för oansenligt att dokumentera. Det ar samma 
bredd man möter i uppläggningen av Atlasen, som skulle omfatta 12 
olika huvudavdelningar. Endast fyra häften lämnade trycket 1877-84. 
Intresset var helt enkelt för litet och de ekonomiska svårigheterna 
oöverstigliga när inte staten ville bidra till tryckningskostnaderna. 
Kritiken från Hildebrand var som vanligt både ironisk och nedgö- 
rande. Dessutom började åldern ta ut sin ratt (bild 11). 

Samlingarna och eftervärlden 
I slutet av 1870-talet började Mandelgren tvivla på att han någonsin 
skulle kunna slutföra arbetet med Atlasen. Trots det ville han inte 
Följa Hyltén-Cavallius råd att begränsa omfattningen. Recensionerna 
både i dagspress och facktidskrifter var visserligen välvilliga, men 
1881 avbröt han i huvudsak arbetet och donerade sina samlingar till 
Lunds universitet. De finns numera på Folklivsarkivet i Lund och 
omfattar drygt 22 000 nummer, varav ca en femtedel utgör text. Med 
gåvan till universitetet hoppades Mandelgren säkerligen trygga den 
fortsatta utgivningen. Så blev dock aldrig fallet. Medel ur den fond, 
som medföljde donationen användes istället under tidigt 1900-tal till 
en komplettering av faltmaterialet i form av fotografering av olika 
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Bild l 0  Den har planschen .peglar Mandel~rens vetenskapssyn. Frdn enkla 
trastrillningar hos samerna sker utvecklingen mot bodar och ma~asin i 
liggande rin~iner A t l a s  till Sveriges odlingshistoria, 1877. 



Bild I l .  Nils Månsson Man- 
delgren pd äldre dagar. Oda- 
terat foto, möjligen frun om- 
kring 1880. 

kyrkor. Senare fick avkastningen finansiera tryckningen av några 
konstvetenskapliga studier och till uppordning av samlingarna. 

Mandelgrens faltmaterial presenterades första gangen för en bre- 
dare publik i en uppsats av Gustaf Åberg 1935. Därefter har delar av 
det publicerats i en rad olika uppsatser. Större uppmärksamhet fick 
det först sedan samlingen överförts till Folklivsarkivet 1969 och 
katalogiserats, i huvudsak genom Bengt Jacobsson. Han har ocksa 
svarat för en mer systematisk publicering av materialet med böckerna 
Mandelgren i Dalarna (1981), Mandelgren i Småland (1982) och 
Mandelgren i Östergötland (1985). Åke Stavenow agnade en stor del 
av sitt liv &t tva av Mandelgrens skapelser, nämligen Svenska slöjdför- 
eningen och den söndagsritskola, som senare utvecklades till 
Konstfackskolan. Hans biografi Nils Månsson Mandelgren trycktes 
postumt 1973. I boken Nils Månsson Mandelgren: En  resande konst- 

när i 1800-talets Sverige (1983) presenterade Bengt Jacobsson Man- 
delgren och hans samlingar för en större, svensk publik. En biblio- 

Bild I 2  (hö$ersi<lnn). Fälc.ski.s.serna ar ofta inte särskilt val genomarbetade, 
men att Mundelgren verkligen hade känsla både för motiv och detaljer visar 
den här teckningen av "Prästastolen" i Ronneby kyrka från 1872. 





grafi över den litteratur, som behandlar Mandelgren, hans liv, eget 
tryck, vetenskapssyn och publicering av faltmaterialet ar utarbetad av 
Britt Sofi Zethson. Den ar publicerad i Mandelgrenska samfundets 
årsskrift Odlarmöda 1988. 

Mandekrens material från Blekinge 
Aldrig kunde jag föreställa mig att jag hade så mycket skräp skrev 
Mandelgren till vännen Hyltén-Cavallius hösten 1888 nar han höll på 
att katalogisera sina samlingar. Materialet ar onekligen mycket skif- 
tande. Minutiösa avbildningar av kyrkoinventarier kontrasterar mot 
flyhänta landskapsstudier utan större känsla för perspektivet (bild 
12). Vid sidan av en valhänt uppmätningsritning ligger den mödosamt 
renritade och färglagda slutprodukten. Foton blandas med tidnings- 
klipp, excerpter och grafiska tryck eller kalkeringar. Allt detta vittnar 
om metoden, men också om ett livslångt insamlingsarhete i falt, p i  
bibliotek, arkiv och museer. Tiden räckte nog sällan till, materialet 
samlades på hög, dateringen kunde bli fel. Nar resultatet av somma- 
rens skördar framåt vintern skulle renritas var det lätt att provenien- 
sen blev felaktig, kanske hade Mandelgren glömt den helt. 

Mandelgrens material från Blekinge ar inte särskilt omfattande, 
det utgör endast drygt 200 nummer. Av dessa ar ungefär en tredjedel 
avritningar, foton och excerpter, tidningsklipp och grafiska tryck. 
Raden av excerpter ur N H Sjöborgs Utkast til Blekings Historia och 
Beskrifning (1792-93) vittnar om att detta arbete måste ha varit 
något av en introduktion till landskapets historia och topografi. An- 
dra excerpter och kalkeringar ar hämtade ur Anders Rhyzelius Svio- 
gothia munita, eller historisk förteckning, på borgar, fä.~tningar, slott, 
kongshus och kongsgårdar (1744), Elias Brenners Thesaurus num- 
morum Sveo-Gothicorurn (1691), C G Witts Skildringar ur sjö- 
väsendets historia (1875), H af Trolles Svenska flottan (1868) och G H 
Mellins Sverige framstäldt i teckningar (183840). Bland tidnings- 
klippen finns Illustrerad Tidning, Ny Illustrerad Tidning, Tidningen 
Svalan, Svenska Journalen och Litografiskt Allehanda, ibland i form 
av kalkeringar. Flertalet av dessa ar annars gjorda efter lantmäteri- 
kartor och visar grundplaner hos olika kyrkor vid skilda tillfällen. Av 
grafiskt tryck kan namnas bilder ur Erik Dahlhergs Suecia antiqua et 
hodierna (1667-1716 och följande uppl) eller ur arbeten av 1800- 
talskonstnarer som J H Wallander och kopparstickare som C D Fors- 
sell. Har ar det dräkten som fångat Mandelgrens intresse. Sak samma 
galler fotografierna. Tre av dem visar dusseldorfaren Bengt Norden- 
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bergs välkända oljemålningar, ett par andra återger möjligen blek- 
ingedrakter. På det ena fotot har Mandelgren antecknat fingerat. 
Bilden ar alltså förmodligen arrangerad. 

Större delen av materialet har av dateringarna att döma kommit 
till efter 1850. Det var vid den tiden "Monuments Scandinaves" bör- 
jade bli färdig och Mandelgren alltmer vande intresset mot 
folkkulturen. Trots det är det kyrkor och kyrkoinventarier, som do- 
minerar blekingematerialet. Utöver kalkeringar och grundplaner ef- 
ter olika lantmäterikartor (Karlshamn, Karlskrona, Ronneby och 
Sölvesborg) finns enstaka anteckningar, excerpter, teckningar eller 
skisser från Hjortsberga, Karlshamn och Karlskrona. Ett särskilt in- 
tresse agnade han kyrkan i Elleholm. Den finns återgiven både i plan 
och fasad. I ännu högre grad galler detta Ronneby kyrka. Aven den 
är dokumenterad i plan och fasad förutom en rad detaljer av 
takmålningar och inventarier samt anteckningar, sammanlagt 46 
olika nummer. Ramdala kyrka besökte Mandelgren både 1883 och 
1886. Av allt att döma hade han för avsikt att avbilda denna kyrka i 
Atlasen och tog därför kontakt med kyrkoherde A L C Sjöberg. 
Denne tackar i ett brev 1883 "För Herr Professorns godhet att till- 
sända mig 1sta häftet af detta innehallsrika praktverk" och känner sig 
smickrad "af löftet få Kyrkan beskrifven uti Herr Professorns rykt- 
bara arbete". Med tackbrevet bifogade han sina "grund och 
profilritningar". Materialet blev dock aldrig publicerat. 

Kyrkoherden i Ramdala var en av Mandelgrens förmodligen gan- . . 

ska många medarbetare i fältet. I anteckningarna från Mörrum nam- 
ner han namnen på ett par av sagesmannen, men i flertalet fall får 
man inte veta vem som hjälpt honom eller berättat. Bengt Norden- 
berg (1822-1902) utgör ett viktigt undantag. Han var val förtrogen 
med Blekinge eftersom han föddes och växte upp i Jamshögs socken 
och fick sin första utbildning som hantverksmalare i Sölvesborg. Pa- 
rallellen med Nordenberg nar det galler lärlingsaren ar mycket på- 
taglig. Förmodligen träffades de båda i Stockholm redan på 1840- 
talet. Brevsamlingen från åren 1 8 6 M 3  i Kungliga Biblioteket vittnar 
om en varm vänskap. Vid åtskilliga tillfallen delade Nordenberg med 
sig av sina minnesbilder eller av iakttagelser i samband med besök i 
hemlandet. Han berättar om ingrävda bostäder i norra Blekinge eller 
om högloftsstugornas utseende (bild 13). Teckningen av "En Blek- 
ings- o Smalands-stuga af gamal konstruktion" verkar inte särskilt 
tillförlitlig när det gäller fasaden. Utformningen av lofthusets sval- 
gång, takfönstret och skorstenen ar det svårt att hitta verklighetsför- 
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Bild 1.3. Pd ålderns /iö.st försökte Mandelgren orrinn upp sina sanrlirrgar. De 
förtecknades i en katalog, som rrycktes 1889. 1 samlingarna blandades mer 
eller mindre genomarbetade leckningar med anteckningar. Der har bladet 
berättar om olika skorsrenskonstruktioner och andra byggnadsdetaljer men 
ock.?å om ilännen Bengt Nordenbergs medverkan. - "Jordhodar frågas om 
Siidana fins ännu - i Skåne for 30 dr fans Flyr smedens nara viken 2ne vid 
höganiis - en millan Helsingbor och Landskrona m,fl- i Bleken - medelat af 
Nordenbergfans en i Kullemdla niira Karlshamn som beboddes af Fessa Sissa. 
hennes Man pd fästning för Tjnfnad.. . ". 



Bild 14. Et1 av Nordenbergs bidrag till Mandeigren ar den har teckningen av en 
höglofrsstirga. Atminstone exteriören med utformning av gavelsvale, tak- 
fönster och skorsten förefaller ha ganska liret att göra med verkligheten. 

ankrade motsvarigheter till (bild 14). Då andas skissen av en höglofts- 
stuga med dubbla loft mer realism. Den ar daterad i juni 1863 (bild 
15). Ett tiotal år senare träffades de båda i Dusseldorf nar Mandel- 
gren gastade Nordenbergs hem vid Rosenstrasse . Då fick han veta, 
att å en sten i Tranemåla Småland ( ! ! ) O. M.S har odlat åkren ex ex.. . 
Wisar att man ansåg det märkligt att man till efterverlden ville lemna 
minne af den som gjort arbetet m. f l  dylika stenar. Se dem i Skåne ex  
vid Ousby Dufva. Det senare ar ett memorandum om den bekanta 
stenen vid Marklunds, rest till minne av kronprins Karl Johans besök. 

Liksom i "landskapsböckerna" återges inte materialet rörande 
kyrkorna i den här uppsatsen. Det ar genom sin art och omfattning 
mer lämpat för en särskild publikation. I övrigt presenteras däremot 
Mandelgrens material från Blekinge i sin helhet förutom kalkeringar, 
foton och excerpter samt tidningsklipp och grafiskt tryck. Med tanke 
på den ganska begränsade omfattningen av materialet publiceras 
dock inte bilderna ämnesvis utan efter de orter dar Mandelgren var 
mest verksam: Elleholm, Mörrum och Avelsgarde. Övriga bilder 
Aterfinns dels i det här avsnittet, dels i nästa. Om inget annat anges ar 
illustrationerna hämtade från Mandelgrenska samlingen, Folklivs- 
arkivet, Lund. Text i kursiv anger Mandelgrens egen bildtext utan 
rättelser. Ortnamnen aterges med stavning enligt nuvarande praxis. 
Av Mandelgren angiven proveniens har rattats i de fall dar den varit 
uppenbart felaktig. 
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Bild 15. Högloftsstuga med rvd loft enligt en skiss av Bengt Nordenberg, 
daterad den 20 juni 1863. 
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Bild 16. C A Björkman gjorde den har kolorerade teckningen av en höglofrs- 
stuga i Asarum den 29 augusti 1843. Den finns återgiven i Atlasen. 

Resorna i Blekinge 
Blekinge ar ganska sparsamt representerat i den Mandelgrenska sam- 
lingen, naturligt nog, eftersom resorna hit aldrig blev särskilt minga. 
P i  vag från bostaden i Stockholm till hembygden p i  Kullahalvön 
eller ned på kontinenten passerade Mandelgren Smiland. Blekinge 
låg litet vid sidan av allfarvägen och tycks inte ha fångat Mandelgrens 
intresse på samma satt som många andra landskap. Med hjälp av 
anteckningarna p i  faltmaterialet och resejournalen kan man dock 
rekonstruera ett tiotal besök i Blekinge. Resejournalen avslöjar fler, 
men de har i så fall inte resulterat i nigra skisser eller teckningar. 

1. P i  en av de kolorerade teckningarna i den Mandelgrenska sam- 
iimgen star det antecknat "Bondstuga i Asarum i Blekinge 29 aug. 
1843" (bild 16). I renritat skick ingår bilden i Atlasen och anges där 
vara tecknad av C A Björkman. Det ar sannolikt ocksa denne, som 
två dagar senare på en liten akvarell noterar "ruin vid Sölfvitsborg d. 
31 aug. 1843 (bild 17). Handstilen ar densamma och Mandelgren 
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Bild 18. Gravfältet vid Kasakulle langs vägen mellan Hjortsberga kyrka och 
Fridlevsrad dokumenterade Mandelfren på det har sätter vid sitt besök den 21 
juli 1872. 

stenar som visade sig hvarit en skeppssättning af egen art, det var 17 
steg långt och 4 brett hade en för o aktersta5 öfier alltpå denna ås sågs 
lämningar af stensättningar. 

Val tillbaka p3 rummet i Ronneby gör han en enkel renritning av 
planen av gravfaltet langs vägen Hjortsberga-Fridlevstad (bild 18). 
Fornlämningarna p5 Kasakulle, av vilka idag ett Attiotal ar synliga, ar 
ganska detaljerat Atergivna. Har finns bide skeppssättningar och fyr- 
sidiga rösen. Några treuddar kan man däremot inte urskilja. Flera av 
fornlämningarna var redan vid den har tiden bortodlade eller rase- 
rade, senare fick vägen en ny sträckning och järnvägen drogs fram. 
Landskapsbilden nu ar allts3 inte densamma som mötte Mandelgren. 
I samband med besöket i Hjortsberga passade han också pA att ta en 
titt på Johannisberg, uppenbarligen en felskrivning för Johannishus. 
Dar stod majstangen ännu kvar, vilket fick honom att ta fram papper 
och penna (bild 19). Ronneby lämnade Mandelgren med hat för 
vidare färd till Kalmar. 

4. Ett nytt besök i den här trakten gjorde Mandelgren 1875. Visser- 
ligen tycks han ha tittat in i Tyska kyrkan i Karlskrona, men huvud- 



Bild 19. Kanske var det vid "Johannls- 
berg" Mandelgren sdg den har maj- 
stdngen 1872- "bak för Sågs Skjulaf löf 
eller löf Salar mellan trä baraker för de 
besökande på annat ställe fans Dans- 
bana och Carosel gunga m fl': Men sna- 
rare var det nog vid Johannishus Man 
anar svagt slottet i bakgrunden. Rese- 
journalen anger ocksd art Mandelgren 
gjorde ett besök dar. 

målet var nuvarande Marinmuseets 
föregångare. Det var på den tiden 
inrymt i Tyghuset. Här kalkerade 
han en ritning av tacklingen på en 
kanonslup från 1817 och skrev av 
matten p i  en galär enligt uppgifter 
fran 1743. Av egentliga museiföre- 
mål avbildas endast en änterbila 
(bild 20). Däremot redovisar 
Mandelgren ganska detaljerat vad 
han fick se vid sitt besök i museet 
den 3 september (bild 21): 

Först besöktes följande samlingar tillhörande kronan, Amiralitetets, 
Rustkammaren, af gamla vapen m.m. En Änterbila från 1754. Funnen 
i hafvet efter en örlogsman, som sprängt sig i luften, lunter af lin och 
papper. Lycktor med hornskifvor i stallet för glas 6 a 7sty(cken). Preu- 
siska Infanteri mössor samt en rysk, en mörsare med fot. Stång kula a. 
myningen sedd ofvan från c. stångkulan, har sågs flera stång och Iänke 
kulor, kartecher af äldre fason med skrot och med kulor. Widare sågs 
Enterbilor. Kjedjor som brukades (att) stanga fienden ute med (se dem 
i Wien som begagnades för att stänga turken från öfvergåendet af 
Donaufloden). Gevär från 1704 till 1875. Korsgevär och Pikar som 
brukats vid fästningar. Kruthorn af flera slag ... Slagsvärd och bödel- 
svärd som det u@gaf(s). Patronkök från 1760 tills dato, ej alldeles full- 

Bild 20. Dokumentationen från besöket r Karlskrona är mycket sparsmakad. 
Den här anterbilan ingick i amiraliteters samlingar. 
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Bild 21. Mandelgrens egenhandigo anteckningar om vad hail .\ag vid besöker i 
Karlskrona 1875. 



ständiga. Beck kransar Hand kransar och allt som tillhörde fyrvärke- 
riet. Se vidare Arteleriets Museum i Stockholm och Marieberg. En 
slags pik som sades tillhöra Dalkarlarne. Beckkransar med trianglar, 
fotanglar bomber och granater, hand granater, och dess förteckningar. 
A f  gevär fans Muskedunder. En helfvetes Maskin från 1700t samt 
många egendomliga las för kanoner. Han som visade Museumet var 
föga hemma i saken hvarföre få upplysningar kunde erhållas. En drill 
ansågs som den äldsta modellen af ett Brandskepp. Torpedos från 
17001 af koppar, bord jemte mycket annat aftecknas för mitt arbete. 

Derefter besöktes Modellkammaren för Marinen som har en stor 
samling af skeppsmodeller men så illa vårdade att masken snart äter 
upp allt, ty under nästan hvarje modell låg stora högar af maskmjöl, af 
anteckning vårdade saker voro Galären Brynilda? öppen kanon sluss 
(pp!!) med lavätt, Tältning öfver en kanon slup. Ett 60 kanon skepp 
med genomskärning, ett flytande skepp, 2 sty(ck) Galärer från 1700t. 
Skepp från 17001: utmärkt skulptur på galjon och akter, bör tecknas. 
Skeppet Kronprins G u m f  Adolf1700t: Skeppet Wasa i Dockan, samt 
en Pumpqvarn att pumpa vatten ur dockan. Skeppet Kronan från 
1670t: En modell för ett skepp som skulle kunna gå under vattnet, 
inventerat af en Iifstids fånge. Kinesiska Turkiska och Indiska Kano- 
ter. En amerikansk af nefver. 2ne stycken Galärer, Galären Ingeborg 
däckad, samt flera andra Galärer. Ett Skepp från 1700t: utan ackter 
jemte en mängd detaljmodeller. Modeller a f  allahanda värktyg, mo- 
deller för repslageri, öskar. Se dem från ... Schappmans Epitaphium 
m.m. vidare besågs ej denna gång mina föregående handteckningar 
från detta ställe." 

Dagen efter besöket i Karlskrona var Mandelgren i Ronneby. Där 
dokumenterade han ett torp i grannskapet (bild 23). Från själva 
staden finns förutom det omfattande materialet från kyrkan (1872) 
endast en teckning av en gatlykta (bild 24). 

5. Möjligen var det kyrkan i Karlshamn som var det egentliga 
föremålet för Mandelgrens intresse vid ett besök i staden 1880, men 
det avsatte i så fall mycket få spår. Tydligtvis kom han med båt den 1 
juli och passade då på att rita av kyrkan medan fartyget lade till. 
Dagen efter besökte han kastellet (bild 25) och ritade av en majstång 
inne i staden (bild 26). 

6. Kopparstickaren Ludvig Ruben (1818-75) var en av Mandel- 
grens många bekanta i Stockholm. Han var född i Karlskrona, fadern 
ägde Avelsgarde strax utanför staden. Kontakten med släkten upp- 



Bild 22. "Båt i Karlskrona Skärgård 1875 kallad WrakEka. a Reling på bdten 
B båten. " 





Bild 25. Kastellet i Karlshamn 
den 2 juli 1880. 

%,dh.Aa.<u/ /,fin 
Bild 26. "Majsidng i Karls- (L . 
ham 1880 2ff." ,P i - ~  



ratthöll Mandelgren långt efter Ludvig Rubens död. Att han doku- 
menterade gården ar därför knappast någon tillfällighet aven om 
boningshusets arkitektur i sig måste ha väckt ett berättigat intresse. 
Avelsgarde besökte Mandelgren dels 1883 på hemväg från Köpen- 
hamn via Karlskrona och Växjö, dels 1886. Vid båda tillfällena åkte 
han båt. Ramdala kyrka, inte så langt från Avelsgarde, var också 
föremål för hans intresse såval 1883 som 1886. En skiss av plan och 
fasad av corps de logiet på Avelsgarde ar daterad i maj 1884, vilket 
innebar att Mandelgren skulle ha gjort ett tredje besok i trakten. 
Eftersom inte detta kan styrkas på annat satt ar det förmodligen fråga 
om en feldatering. 

Ytterligare ett par hastiga besök i Blekinge kan beläggas. En snabb 
skiss av utkastaren på ett stuprör bar anteckningen Tak Rännor i 
Knrlsham 1863 (bild 27). Femton ar senare gör Mandelgren en ny 
snabbvisit i trakten. Det ar den 11 september 1878 han noterar att 
Kyrkan i Assarui?~ lzann ej afbildas. Resejournalen berättar att Man- 
delgren den har gången kom från Backaskog med skjuts via Sölves- 
borg till Karlshamn. De har besöken har möjligen samband med 
utgivningsarbetet. Han var helt enkelt på vag för att kontrollera sitt 

Bild 27. Detal] av utkastaren pd ett stuprör i Karlshamn, 1863. 
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Bild 28. "Torp i norra Bleken nora delen nara Sölvitsborg". Odaterad 
teckning. 

äldre. kanske renritade faltmaterial. Om den hastiga faltskissen av ett 
torp vid Sölvesborg ar gjord i samband med ett sådant besök ar ovisst 
eftersom den inte ar daterad (bild 28). Sitt sista besök i Blekinge 
gjorde Mandelgren möjligen 1891 då han med bat från Kalmar gjorde 
"strandhugg" i Karlskrona och Karlshamn på vag till Ahus. 

I Mörrums socken 
I samband med att första häftet av "Monuments Scandinaves" tryck- 
tes i Köpenhamn 1855 gjorde Mandelgren flera besök i den danska 
huvudstaden. Dar fick han Frederik VI1:s uppdrag att teckna av 
rundkyrkorna på Bornholm och Elleholms slottsruin. Ungefär samti- 
digt gav Oldskriftselskabet honom i uppgift att dokumentera runste- 
nar och andra fornsaker i Sverige. 

Att Mandelgren agnade nästan en hel sommarmanad åt Mörrums- 
trakten 1856 var alltså ingen tillfällighet. Slottsruinen vid Elleholm 
var ett givet objekt, säkert också gravfältet vid Ekespjället i Mörrum, 
som på den tiden måste ha varit en mäktig upplevelse. Resterna finns 
dar an idag t v om vägen strax efter viadukten nar man kommer in i 
Mörrum västerifrån. Det maste ha varit från det hållet Mandelgren 
kom nar han gjorde sina flyhänta faltskisser - detaljrika men utan 
egentligt perspektiv. På en gång försöker han återge både vad han ser 



Bild 29. Gravfältet vid Ekespjäller i Miirr~tm den 27 juni 1856. 1 bakgrunden 
skymtar Riksdagsmannagdrden, kyrkan och prästgården. 

och rekonstruera gravfältet. - Kyrkovardurne Sven Jönsson och Mats 
Jepsson sade att för Cirka 20 och 30  år sedan stod har mellan 30  och 40  
st (bild 29). - S  betrknar står L. Ligger anger han på planen och mar- 
kerar på så satt, att många av stenarna var omkullfallna (bild 30). I 
själva verket låg förmodligen flera av de ibland mer än manshöga 
stenarna redan vid den här tiden nere i grustaget strax intill vägen. 
Det tidiga 1900-talets resenärer trodde att detta kom till i samband 
med järnvägsbygget 1885-86, men äldre topografer ger en annan bild. 
Sandgraven finns där på skifteskartan och den fanns där atminstone 
1833 nar amiralitetsapotekaren Moses Söderström och sjömilitie- 
kommissarien S W Gynther besökte platsen. De fruktade att takten 
skulle fortsätta och gravfaltet i sinom tid förstöras. Farhågorna he- 
sannades. Idag finns endast några av de resta stenarna kvar på ur- 
sprunglig plats t v om vägen. Strax intill stod milstolpen, som Mandel- 
gren tecknade av. Den försvann omkring 1918-20 i samband med att 
man breddade vägen eller byggde ett skjul. T h om vägen gapar det 
djupa grustaget dar flera av stenarna åter har rests. Det är vad som 
finns kvar av vad som en gång var ett gravfält från yngre bronsålder - 
äldre järnålder (ca 500 f Kr-500 e Kr). Mandelgren kompletterar: 
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För cirka 20 år sedan har Man funnett kruker med brända ben Sade 
S. Ison och Mats Jepsson sade att Rikdasmannen driing hade funnet en 
stor krukra med brända ben, män krukan gick ity han skale varit så 
stor som 1,2 kannekrus detta skulle hafva Sjett för 3ne år sedun. Rester 
av urnor med brända ben fann man f ö på platsen så sent som under 
1950-talet i samband med dräneringsarbeten. 

Inne i själva byn var det inte de tämligen nya framkammarstugorna 
på Riksdagsmannagården eller Stålagården som fångade Mandel- 
grens intresse. Sagesmän skulle kunna ha berättat för honom att de 
var byggda efter utflyttningen i samband med enskiftet 1813-20. Vad 
han sökte var istället mer ålderdomliga byggnadstyper. Med några 
snabba pennstreck fångar han bilden av ett par knuttimrade bostads- 
hus, stuger med homejer ö,fver både dörr och fönster, båda med 
halvdörrar (bild 31). Den ena hade sannolikt torv-, den andra vasstak. 
För att få en bekvämare passage och släppa in mer ljus hade man 
byggt på entrépartierna och ovanför fönstren. 

Båda byggnaderna hade enkelstugans planlösning med ett enda 
rum och förstuga. Enkelstugan fanns framför allt på småbondegår- 
darna, hos torpare och backstugusittare, Mandelgrens båda byggna- 
der har ganska blygsamma dimensioner. Förmodligen var det därför 
fråga om backstugor, möjligen något båtsmanstorp eller en undan- 
tagsstuga. 

Eldstadskomplexet med ugnen låg indraget i själva byggnaden och 
stack alltså inte ut på baksidan. Så brukade annars ofta vara fallet, 
åtminstone nar det gällde äldre boningshus. Ursprungligen låg det 
inne i själva "stugan" för att sedan flyttas ut i ett särskilt avbalkat kök 
innanför förstugan. De båda byggnader Mandelgren avbildade sak- 
nade särskilt avbalkat kök, de hade istället s k farstukök. Det antyder 
en påverkan från skånsk och kontinental tradition, vilket f ö gäller 
många andra företeelser i Listers härad. Skisserna över planlösningen 
antyder möjligen att det fanns en sättugn i vardera "stugan" för att 
hålla värmen och att rummet hade väggfasta bänkar och ett stort 
bord. 

Att Mandelgren stannade inför byggnader av den har typen var 
knappast något uttryck för socialt intresse. Det var det ovanliga, 
ålderdomliga, som drog till sig uppmärksamheten, i detta fall säkert 
homejorna. Som en parallell möter vi inte mindre än två böglohs- 
stugor i materialet från Hästaryd-Mörrnm. Den ena var en torpare- 
stuga (bild 32-33), den andra beboddes av en smed och finns återgi- 
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Bild 31. Siikerf var der urformningen av enrrrparfierna och rakkuporna eller 
homejornlr, som drog till sig Mandelgrens infresse nar han sBg de hiir bada 
srilgorna i Mörrum. Overst fmad nederst gavel och p/,~nlösning. 
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Bild 34. "Ryggåsa-stuga i Mörum, Bleken 1856 (tillhörd 

ven 1877 i Mandelgrens Atlas till Sveriges odlingshistoria men anges 
där ha Asarums socken som proveniens (bild 34). 

Högloftsstugan bestod av en låg ryggåsstuga med ett eller två 
flankerande lofthus. De mest välkända exemplen är säkert Kyrk- 
hultsstugan på Skansen, högloftsstugan från Nyhygden på Kulturen i 
Lund och Lars-Petterstugan från Holje i Vämöparken, Karlskrona. 
Hade högloftsstugan två lofthus kallades det som lag närmast eldsta- 
den för "framhus", det andra för "bakhus". Andra benämningar var 
"härbärgenn eller "högloft". 



Det sydgötiska husets eller högloftsstugans ursprung ar oklart, 
likaså dess historia. Byggnaden saknar paralleller i Danmark men har 
möjligen en motsvarighet på Gotland och i hansestädernas bebyg- 
gelse. Dar kan man an idag se ett relativt högt packhus med gaveln ut 
mot gatan och en något lägre bostadsdel in mot gården. Innovatio- 
nerna söderifrån har som regel haft Danmark som en förmedlande 
lank, vilket alltså inte tycks vara fallet nar det galler högloftsstugaii. 
Man har därför tolkat denna byggnadstyp som införd söderifrån nar 
Skåne hade direktkontakt med Tyskland under högmedeltidens sill- 
fiske. Det var då Skanör och Falsterbo blomstrade. Möjligen var 
högloftsstugan en gång spridd i hela Skåne, men trängdes så små- 
ningom undan av andra byggnadstyper. Under sent 1700-tal ar den 
kand från norra Skåne och angränsande delar av Småland, Halland 
och Blekinge. I Småland ar den på Ostkusten belagd anda upp till 
trakten av Varnanas några mil söder om Kalmar. 

Redan i slutet av 1700-talet ansågs högloftsstugan ålderdomlig. 
Man höjde ryggåsstugan eller sankte loftet, om det nu inte var två. På 
så satt skapades framkammarstugan i en eller två våningar. Den har 
samma planlösning som högloftsstugan. Aven rummens benam- 
ningar och funktioner ar nara nog identiska. 

Förutom de båda högloftsstugorna i Hastaryd och Mörrum doku- 
menterade Mandelgren en tredje i Bökemåla (bild 35). Alla tre hade 
dubbla lofthus, vilket var ganska vanligt i Listers härad med Jäms- 
högs och Kyrkhults socknar som karnområde. Har finns det numera 
kvar en enda liten högloftsstuga. Den har ett enda loft, ligger i trakten 
av Farabol och uppfördes förmodligen på 1830-talet. Utformningen 
är blygsam och byggnaden ett gott exempel på social reträtt. En 
liknande finns strax intill Elleholm med lofthus i skiftesverk och 
något förhöjt entréparti. Det centrala Mörrum har däremot inga 
motsvarigheter till alla de högloftsstugor som fanns dar nar skiftet 
genomfördes på 1810-talet. Handlingarna berättar ganska detaljerat 
om hur 42 av hushållen bodde - och det var långt ifrån alla. Åtta 
gårdar hade en högloftsstuga med ett enda loft, nitton med två loft. I 
övrigt talas främst om "en våning med vindsrum" eller "envånings 
trähus". I ett enda fall namns en högloftsstuga med tv3 lofthus som 
nybyggd. De nya boningshusen var istället uppförda i en eller två 
våningar och kunde som på Svenstorp och hos häradshövding Bodell 
på nummer 33 vara reveterade. 



Bild 35. Inte bara dateringen utan också proveniensen ar ibland felaktig. Den 
här höglofrssrugan fann Mandelgren säkert i Bökernåla. 

Högloftsstugorna försvann av allt att döma i huvudsak strax efter 
skiftet. På Gravagården fanns den dock kvar ännu under 1870-talet. I 
något enstaka fall flyttades högloftsstugan ut till gårdens nya plats 
norr om byn och försvann först under tidigt 1900-tal. Idag kan man 
med viss svarighet urskilja en enda strax norr om tätorten. Den är 
starkt ombyggd och har ursprungligen haft ett enda lofthus. 



Att högloftsstugan ansågs ålderdomlig redan under sent 1700-tal 
ar lätt att förstå av Mandelgrens tre exempel. Den hade bara ett enda 
bostadsrum, den s k stugan. Bilden från smedens i Mörrum har en 
ganska detaljerad möbelplan (bild 34). I "stugan" fanns albord, bl 
gallbank (gavelbank), c1 södra och dinorra bank, e/ ett hörnskåp, f/ en 
kakelugn, glen kakelugnsbank samt W en sang. Ryggåsstugan från 
Bökemåla hade en liknande inredning, men har fanns också en väv- 
stol. I "stugan" åt och sov man, den var det dagliga uppehallsrummet 
dar man kanske också spann och vävde eller sysslade med träslöjd. 

Ursprungligen låg aven hela eldstadskomplexet inne i "stugan", 
dar lagade man alltså också maten, men Mandelgrens teckningar har 
inget exempel på detta. Torparen i Hastaryd hade visserligen sitt kök 
i ryggåsstugan, men skilt från "stugan" genom en särskild vägg. 1 de 
båda andra fallen ligger köket med sin kupolugn i ena lofthuset. Den 
har lösningen innebar en viss differentiering men samtidigt att man 
förlorade den värmekälla som spisen utgjorde och det ljus som elden 
gav. Alla tre "stugorna" hade därför en sättugn eller "kakelugn", som 
man sa. Den var gjord av gjutna järnhallar och vilade på en fot eller 
särskilda ben. Glöderna rakades från eldpallen ner i sattugnen, som 
hade till uppgift att magasinera värmen. Hur sättugnen kunde se ut 
framgår av en detalj från torparestugan i Hastaryd. De gjutna hallar- 

Bild 36. Faltskimen till bilden uv torpet i Hastaryd (jämför bild 32-3: 
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Bdd37 Faltsktssen hl1 bilden av smedens ryggåsstuga (brld 34) vlsar också hur 
bordet inne r "stugan" såg ut Det hade svarvade, balusierformade ben 

na star p3 ett par ben av spiralvridna smidesjärn. Ovanfor sitter en 
hylla for Wed eller Stickor som torkas (bild 32). De placerades sedan i 
den nischformade urtagningen i murverket strax intill sättugnen och 
fick svara for belysningen - En SPIS vid kakelungen som de bránna 
stickor r under vrnter aftnarna, antecknar Mandelgren pi3 skissen (bild 
36). Det var den s k Idfyren. 

"Sáttugn" ar egentligen en rent akademisk term. I folkmun ta!ade 
man om "kakelugn" eller "jarnkakelugn". Sattugnen var ett forsok 
att mildra verkningarna av sin tids energikris. Den fanns i huvudsak 
i de omraden av Skaneland dar man traditionellt hade ont om 
bransle. I Blekinge forekom den frámst vaster om Ronnebyan. Till- 
verkningen borjade under tidigt 1600-tal vid Huseby bruk, som då 
agdes av Karl Karlsson Gyllenhielm, en halvbror till Gustav II Adolf. 
Senare tog bl a Å I S ~ U I ~  upp produktionen, men det var forst kring 
mitten av 1700-talet som massproduktionen borjade. Då  tog aven 
Dio, Ryo (Delary) och Örmo upp tillverkningen. Det var allts5 de 
smalandska jarnbruken, som tillverkade hallarna, men i Smaland 
vann inte sattugnen insteg i nagon storre utstráckning. Hallarna 



forslades istället söderöver, ibland till borgare och handelshus, som 
sålde dem vidare eller helt enkelt hyrde ut dem. En sattugn var något 
av en kapitalplacering, den kunde kosta lika mycket som en hel häst i 
början av 1700-talet. 

Mandelgrens skiss från torparestugan i Hastaryd antyder att 
sattugnshällarna kunde ha olika motiv (bild 32). Man talade t ex om 
"Kejsarugn", "Drottningugn" och "Nattvardsugn", allt efter motivet. 
Hallarna kunde också avbilda regenter som Gustav IV Adolf eller 
Napoleon. Patriserna, efter vilka gjutformarna gjordes, kopierades 
ibland. Som Sigfrid Svensson visat fungerade motiven på sattugns- 
hällarna ibland som inspirationskällor för folkkonsten. Sankt Göran 
och draken finner vi därför inte bara på sattugnshallarna utan också 
på blekingestolarnas ryggtavlor. 

Att köket flyttades ut i lofthuset innebar en ökad differentiering av 
bostaden. Av allt att döma var detta en ganska sen företeelse. För 
övrigt användes lofthusen, åtminstone på de större girdarna, som 
kistkammare eller för att hysa tillfälliga nattgäster. Ibland fick de 
karaktär av regelrata bostadsrum. Den senare utvecklingen belyser 
Nordenberg i en teckning till Mandelgren, daterad 1863 (bild 15). 
Baklofiet kallas har "Huset". Det har bord och två sängar med ett 
"kontor" emellan, ett skåp. Eldstadskomplexet med den på baksidan 
utskjutande kupolugnen ligger kvar inne i "stugan" men tar också en 
del av framloftets undervaning i anspråk. Detta utrymme kallas för 
"kök" och motsvarar alltså närmast det skånska sterset. En del av 
framhuset ar avbalkat i en liten "kaufwe", som kanske fungerade som 
skafferi. Jamshögsprosten Jöran Johan Oller använder samma be- 
nämning i sin sockenbeskrivning, tryckt år 1800, men säger att den i 
äldre tid betecknade hela lofthuset. Han nämner också "kontoret" 
mellan de båda sängarna. Dar förvarade man ost och andra matvaror. 
Mandelgren anger på sina teckningar endast "kammare", men torpa- 
ren i Hastaryd hade både logen och ladan inrymda i framloftet. Det 
framgår visserligen inte av den renritade teckningen, men val av 
skissen (bild 36). Ovanvåningen på lofthusen användes ibland till 
förvaring av säd. 

Med framkammarstugan, det särskilda köket och en större diffe- 
rentiering av manbyggnadens olika utrymmen försvann mycket av 
förutsättningarna för folkkonsten i dess äldre tappning. Att "pinna 
upp" bonader eller hänga upp hängkladen eller drattadukar var ett 
vanligt sätt att pryda "stugan" nar det var helg. Som regel satt alltså 



varken bonader cller textilier uppe permanent. Rök- och sotsvärtade 
åsar och takbräder visar att detta knappast kan ha varit möjligt nar 
den öppna spisen var vand direkt in mot "stugan" och inte låg i ett 
särskilt kök. För prosten Oller i grannförsamlingen var däremot se- 
den en högst påtaglig realitet under sent 1700-tal: 

"Den delen af stugan, som utgör hälften mot murningen, och ar i 
söder, nyttjas til matredning, och ar afskilgd från stugan med en 
bjelke, som går jämte murningen i norr, och sträcker sig ut til södra 
waggen. Ofwer denna hänges Söndagar och eljest wid högtidliga 
tillfallen, så kallade Hangkladen, bestående af Yllewafnader med 
ilagg, eller wäfde blommor eller rutor af flere cuoleurer. Desse följa 
ock bjelken langs utmed murningen och utgör et slags wacker tapit- 
sering, som tillika skiljer stugan från den delen, dar matredningen 
sker. Sådane ganska wackra Yllewafnader, ofta liknande Turkiska 
mattor, bredas ock öfwer alla bankarne, och äro då ej bredare än 
sjelfwa bankarne. Hartil komma ock de så kallade Hangkladen, 
hwilke nyttjas på de öfrige waggarne i stallet för Tapeter, och bestå af 
smalare och bredare Linnewafnader, liknande handdukar, hwilka 
hängas i wåder, bredewid hwarandra, och äro dels helt hwita, dels blå 
och hwita, stundom wid hwar aln genombrutne genom en slags spets, 
samt rundt omkring med spetsar eller uddar försedde." 

Mandelgrens skisser och anteckningar om textilier i Blekinge ett 
halvsekel senare är inte särskilt omfattande. Intresset och nyfikenhe- 
ten fanns där säkert, men kanske inte kunskapen. Spånad och vävnad 
eller broderi ingick då som nu i rollmönstret mellan man och kvinna 
men föll på den tiden helt och hållet på kvinnans lott. Förmodligen 
var det också endast spår av den en gång så rika textiltraditionen 
Mandelgren själv fick uppleva vid sitt besök i landskapet. Så kan man 
förmodligen tolka anteckningarna från resan 1856: - Uti Bleking i 
Mörums församling fann jag spar af Drättaduks väfnader, men endast 
en person som kände den och derför passerade som konstnär inom 
detta fack uti Sochnen. 

Drattarna kunde vara bade vävda och broderade och hänga an- 
tingen horisontellt eller vertikalt. Terminologin var ganska svävande. 
Ibland kallades drattarna för bonader, vilket gör att man lätt kan 
förväxla dem med de målade bonader, som också kunde pryda "stu- 
gan". D e  hangkladen Mandelgren ritade av hos kyrkvärden Mattis 
Jeppsson i Stålagården i Mörrum var vävda av Marna Jönsdotter 
(bild 38). Bland mönstren, som vävdes i opphämta, krabbasnår och 
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Bild 38. iiiingkladen hos kyrkvärden Mattis Jeppsson i Stdlagdrden. Dare- 
ringen ar felaktig. Besöket gjordes sakerilgen 1856. 

dukagång kan man urskilja rosor samt ett vårdträd -som så ofta med 
en man och en kvinna på vardera sidan. De båda andra teckningarna 
ar svårare att tolka. Det ena hangkladet har möjligen mönster i form 
av någon typ av stjärnkombination, det andra breda barder i opp- 
hämta eller krabbasnår. Om det senare anger Mandelgren, att Denna 

slags äro endast vita men fållade efter stricken och det var gjordt med 
fingrarna af M. I. D.  

Bruket att använda hangkladen och drattar förefaller i Listers 
härad enligt bouppteckningarna ha varit mest vanligt under tiden ca 
1790-1830. Då tycks nästan varje bondehem ha haft mellan 15 och 30, 
i enstaka fall betydligt fler. De vavda drattarna fick i slutet av 1700- 
talet konkurrens av de broderade i färgerna rosa, blått, gult och vitt. 
Dessa har fått större uppmärksamhet an de vavda hangkladena, som 
dock var ojämförligt mest vanliga. Mandelgrens teckningar återger 
typiska motiv som blommor i urnor, enstaka och parstallda blommor, 
slingor, fåglar och människor. Kvinnan t h om blomsterurnan på 



Bild39. Broderade hangkladen, dokumenternde i Mörrum 1856. 
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Bild 40. Ladugårdslänga i Bökemula. Den renritade bilden (bild 41) skiljer sig 
avseviirr f d n  faltskissen. Antingen måste Mandelgren ha haft ett mer om- 
fattande skissmaterial till sitt förfogande vid renritningen (möjligen anteck- 
ningar) eller har han helt enkelt fabrrlerat. 

teckningen längst ned t v bar en  kjol med det karaktäristiska rut- 
mönster, som bildas genom uppspända trådar med sydda korsstygn i 
skärningspunkterna (bild 39). 

På vag upp till Bökemåla tittade Mandelgren tydligen in hos Jöns 
Svensson i Forneboda. Dar fann han en dratt, som hade kunskapens 
trad, sol och måne samt fåglar och hjärtan som motiv. 

De snabba skisserna och lapidariska anteckningarna om att en 
enda person passerade som konstnär inom detta fack uti Sochnen 

antyder en hög grad av specialisering. Ruth Nelsson gör samma re- 
flektion i en uppsats om broderade hangkladen i västra Blekinge 
(Blekingeboken 1938). Mandelgren ger nyckeln: I Mörrums socken 
hette specialisten Marna Jönsdotter strax före mitten av 1800-talet. 

Skisserna av de tre högloftsstugorna ger också en inblick i bygg- 
nadstekniken. Vare sig byggnaderna hade ett något brantare takfall 
och alltså var täckta med halm eller vass eller ett något flackare och 
då med torv, var de uppförda i trä. I äldre tid var boningshusen som 
regel byggda i knuttimringsteknik, ekonomibyggnaderna i skiftes- 
verk. I Mandelgrens byggnader från Hastaryd, Mörrum och Böke- 
måla möts dessa båda tekniker. Framloftet på torparestugan i Hasta- 
ryd var således uppfört i skiftesverk. Det inrymde ju också loge och 
lada. Resten av byggnaden hade däremot liggande timmer. Böke- 
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let inga större fönster. Det var f ö Bökemålastugan, som hade flest. I 
övrigt fanns det bara små gluggar, endast två av bakloften hade litet 
större fönster på gaveln. 

På teckningarna noterade Mandelgren en rad byggnadstekniska 
detaljer och benämningar. - Ryggås som i dessa stugor alltid ar kan- 
tad, berättar han om den torvtäckta torparestugan i Hastaryd (bild 
32). Ryggåsen bar upp sparrarna, dessa var täckta med bräder. det s k 
svallet. Därefter kom näver och torv. Hur halmtaken var uppbyggda 
framgar av Mandelgrens anteckningar på skissen av en ladugård i 
Bökemåla (bild 4W1) .  Själva taket bars upp av "kroppåsen" och 
ytterligare två åsar. Halmen hölls fast av "raften", uppe på nocken av 
kopplade ryggträn. Ladugården var uppförd i skiItesverk. Den hade 
bara några små gluggar, som släppte in dagsljuset till djuren. Här som 
nar det gäller Mandelgrens övriga renritningar visar timran en nar- 
mast perfekt passning. Så var det naturligtvis inte alltid i verklighe- 
ten, vilket möjligen skissen till ladugården i Bökemåla antyder. Men 
planktimret utan rännor eller sat präglas i Blekinge liksom i hela 
södra Sverige i övrigt av en mycket god passning. Så god, att man 
nästan tror att väggarna ar hyvlade. 

Ytterligare en ekonomibyggnad dokumenterade Mandelgren vid 
sitt besök i Mörrum. Det var byns brytstuga, som enligt anteckning- 
arna låg helt nära ån, naturligt nog (bild 42). Vatten måste man 
nämligen ha för att kunna röta linet under ett par, tre veckor, bero- 
ende på temperaturen. Därefter bars det in i bastun och breddes ut på 
Flaken, som kunde bestå av långa stänger. Med hjälp av värmen från 
ugnen hettades sedan stjälkarna upp under någon knapp timme innan 
bråkningen började. Vad Mandelgren återger är närmast en kupol- 
ugn med skorsten och eldpall. Annars brukar ugnen i en  bastu ha en 
betydligt enklare utformning och sakna skorsten, men kanske hade 
den här bastun också någon annan funktion. Byggnaden var enligt 
Mandelgren uppförd i knuttimringsteknik. Gavelsvalen var ovanligt 
långt utdragen och dessutom litet högre än själva bastun. Del var 
säkert nödvändigt eftersom det var där man arbetade med att repa av 
fröställningarna och skilja ut lintrådarna från de vedartade stjälkarna 
med hjälp av linbråkor och skakteträn. Det flacka takfallet antyder 
att bastun var täckt med grästorv. Halm eller vass hade självfallet inte 
varit så bra med tanke på eldfaran. Linbastun brukade av den anled- 
ningen förläggas en bit ifrån den övriga bebyggelsen precis som 
smedjan. 



Elleholm 
Med tanke p i  ytan har Blekinge haft påtagligt många medeltida 
stadsbildningar, som försvann innan 1600-talets slut. Längst i öster 
låg Avaskär, följt av Lyckeby, och längst i väster Elleholm. Det var på 
uppdrag av den danske kungen Frederik VII som Mandelgren som- 
maren 1856 dokumenterade "Alholmen", den långsmala ön mellan 
de båda armarna av Mörrumsån strax innan utflödet i havet. 

Elleholm fick köpstadsprivilegier 1450 men måste som stad ha 
varit äldre. Det anges nämligen ha egen borgmästare 1440. En del 
författare anser t o m staden belagd redan 1161 med utgangspunkt 
från en notis i Saxo Grammaticus Danmarkskrönika. Ursprungligen 
låg Elleholm under arkehiskopen i Lund och var helt och hållet en 
kyrklig angelägenhet, Staden var strategiskt anlagd och grundades 
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kanske i kampen mellan kyrka och kungamakt eller i et1 försök att 
bryta hansestädernas dominans över handeln. Läget var väl valt vid 
en punkt där kustvägen från Skåne och österut passerade Mörrums- 
ån. En annan dalgång följde åslingan i dalgången mot norr. Då som 
nu var Mörrumsån känd för sitt rika laxfiske samtidigt som ån och 
Elleholms läge nära havet gav möjlighet till kontroll och mer än 
begränsad handel enbart med det närmaste omlandet. Handel med 
ved, järn och boskap hade möjligen viss betydelse för borgarna i 
Elleholm, som i övrigt livnärde sig av jordbruk och fiske. 

I början av 1500-talet plundrades och brändes staden upprepade 
gånger av Hansan men repade sig. Aven 1564 härjades staden i sam- 
band med Nordiska sjuårskriget och miste därefter delvis sina stads- 
privilegier. Dråpslaget föll år 1600 när Elleholm förlorade sina stads- 
privilegier helt och hållet och borgarna uppmanades flytta till Sölves- 
borg. Utan stadsprivilegier blev Elleholm närmast en bondby. Det låg 
1624 som avelsgård under Sölvesborgs slott och sägs då endast ha 28 
"små boningshus". 

År 1509 anges Elleholm ha två rader med byggnader ute på ön. 
Förmodligen fanns det också särskilda byggnader för fogden . Under 
tidigt 1800-tal var naturligtvis detta sedan länge historia. Mandel- 
grens kopia av J P Abelins karta över Västra Elleholm fran 1813 visar 
visserligen två rader med byggnader, men det är bara den ena, som 
ligger på själva ön. Den andra är istället förlagd till fastlandet väster 
om åfåran eller Lillan. Därifrån förde fyra mindre och en större bro 
över till ön (bild 44). Där låg corps de logiet till "Hovgården" längst i 
söder. Så kallades fogdegården redan under senmedeltiden. Norrö- 
ver hade tre av bönderna sina boningshus medan ekonomibyggna- 
derna låg väster om åfåran. Sak samma gällde ladugarden till Hovgar- 

Bild 43. Den har bilden ar kanske ett försök av Mandelgren utt rekonstruera 
bebyggelsen h a n  skiftet genon2fiirde.s. 
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Bild 44. Västra Elleholm enligt J P Abelins skifteskarta från 1813. Den 
kopierade Mandelgren vid sitt besök 1856. 

den, som vid den här tiden var lokaliserad längre nedströms och inte 
som idag mitt för herrgården. Byggnaderna i övrigt ute på ön utgjor- 
des förutom av kyrkan av batsmanstorp, gatehus och enstaka ekono- 
mibyggnader. 

I själva verket var bebyggelsen i Elleholm betydligt mer omfat- 
tande an vad Mandelgrens kopia visar. Kartan återger nämligen en- 
dast Västra Elleholm. Öster om åfåran låg Östra Elleholm, som fick 
broförbindelse med ön först 1904. Men har låg bebyggelsen i huvud- 
sak på fastlandet. Vid Mandelgrens besök hade bebyggelsen ute på 
ön i stort sett fått sin nuvarande karaktär, utglesad i samband med 
skiftet 1813-18. Kvar på ön blev endast kyrkan, kanske några gate- 
hus, Hovgården och ett av boningshusen till bondgårdarna. Aven 
detta försvann så småningom nar gården gick upp i Hovgården. 

Möiligen ar det en bild av den samlade beby~~elsen ute pa ön före . . . -- 
skiftet. som Mandclgrcii iorzökcr gc oss i en hastig \kiss (bild 43). Vid 
hans bcsok i Elleholm IX56 rigdes Ho\g,Plrdcn av grcviiiiiaii Danncr. 
Frederik VI1:s morganistiska gemål, den f d balettdansösen Louise 
Rasmussen. Corps de logiet var detsamma som idag, uppfört 1730 



med en tillbyggnad i vinkel fran 1804. Men det var föregångaren som 
intresserade Mandelgren, den gamla fogdeborgen. I samband med en 
plan av det åttakantiga lusthuset fran tidigt 1800-tal noterar han, att 
det var Gamla borgen nu lösth~ts på södra andan af  Elleholmen far- 
ändrad på 1820-talet (bild 46). Möjligen var lusthuset byggt på 1820- 
talet och kanske hade fogden en gång någon typ av byggnad ute på 
den södra holmen, som en 1600-talskarta anger. Han kan också ha 
"residerat" på Sjöborg. Det omtalas av kontraktsprosten Zacharias 
Jensen i en berättelse från 1624 som att "Norden for Elleholm ligger 
3. Holme vdj Elben. Paa samme Holme skall i gamble dage baffue 
standit it Slott kaltitz Sioborg. Det Bleff forstyrret Aff de Lybske i 
Biscop Byrris tid." Sjöborg var kanske rentav äldre än själva stads- 
bildningen. Idag är det svårt att urskilja något av den anläggning, som 
skall ha förstörts av Hansan under ärkebiskop Birger Gunnersens 
ämbetstid (1497-1519). Mandelgren tyckte sig dock se tre klart av- 
gränsade holmar med "slottsholmen" längst i norr. Den ena skulle ha 
skapats genom en grävd kanal, berättar skissen (bild 45). 

Idag finns det inte särskilt många byggnader kvar i Elleholm från 
den tid när Mandelgren besökte platsen. Förutom herrgården med 

Bild 45. Plarr och sektion av platsen för Sjiiborg. 
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Bild 46. Plan och profil av lusthuse-t, som Mandelgren menade ursprungligen 
hade varit en borg. 

lusthuset och kyrkan (som han noggrant dokumenterade) ar det för- 
modligen endast ett par ekonomibyggnader väster om afaran. Den 
största, som ligger alldeles vid kanten av Lillan, iungerade en gång 
som hamnmagasin. En dörr i andra vaningen bar an idag skylten 
"comptoir". Borta ar alltså den byggnad i knuttimring, som Mandel- 
gren anger vara en Lax röknings stuga (bild 47).  Den låg förmodligen 
strax intill hamnmagasinet och försvann först under mellankrigstiden. 
Entrepartiet skyddades av utskjutande tak och vaggar. Kanske var 
det har man forvarade det bränsle, som användes vid rokningen. 



Langs ena sidan av den centralt placerade ugnen, som hade öpp- 
ningar aven på sidorna, står en stege för att man skulle kunna nå upp 
till spjället. Med detta tillskjutet tvingades röken ut i själva byggna- 
den, dar fisken hängde uppe i taket och fann sedan fritt lopp ut i det 
fria genom hål i väggarna. 

Laxfisket vid Elleholm namns redan i Kung Valdemars jordebok 
från 1231. Det var en viktig inkomstkälla för kyrkan och efter refor- 
mationen för kronan, som hade särskild arrendator. Aven bönderna 
och andra markägare hade del i fisket, för vilket de fick avstå viss del 
av fångsten till kronoarrendatorn. Åtminstone i mitten av 1700-talet 
fredades fisket innanför linjen Sternö udde till Listers huvud. I ån 
fanns det då fasta fisken, man fiskade också med not, håv och tenar. 
Utanför mynningen fanns ett trettio-tal platser dar man satte ut 
garnen den 23 juni. Om vädret tillät kunde de få vara kvar anda till 
Vårfruafton året efter, alltså till den 24 mars. Garnsatten lottades 
årligen ut för att man skulle få största möjliga rättvisa. Men varken 
detta eller andra fångstmetoder kunde stoppa utvecklingen. I sam- 
band med att fredningslinjen flyttades in löste kronan in flertalet lax- 
fisken för att slippa ersättningsanspråk för minskad fångst. Det sked- 
de 1928-34. 

Rökning var ett satt att konservera laxen, precis som man torkade 
eller saltade in andra födoämnen. Man tände bädden av enris och 
sägspån (al) och lät den brinna i ungefär fem minuter för att sedan få 
ligga och glöda. Spjället slöts så att röken stannade kvar inne i boden 
för att slutligen söka sig ut genom hål i väggarna. Den rensade fisken 
hängdes uppe i taket och var som regel delad på längden. Ibland fick 
huvudet sitta kvar, ibland tog man bort det. Rökningen tog minst tre 
dygn, beroende på hur stor fisken var. 

På Avelsgarde 
Flera av herrgårdarna i grannskapet av Karlskrona hade en gång 
samma funktion som malmgårdarna i Stockholm. Kanske som ett 
utslag av tidens natursvanneri valde många högre officerare och 
ämbetsmän att tillbringa viss del av året på ett lantställe i närheten av 
staden. Skarva ar förmodligen det mest kända. Andra exempel ar 
Augerum, Hässlegården, Spandelstorp, Torps gård och Verkö gård. 
Vid Lyckeby ligger Avelsgarde och Köpingegården, den senare med 
landshövdingen Anders af Håkansson som ägare i slutet av 1700- 
talet. 



Bild 47. I den har knuttimrade byggnaden rökte man lax. Huset funm kvar 
fram till mellankrigstiden. 

Enligt Prästrelationerna frAn 1624 hade Avelsgärde legat under, 
Lycka slott. Jordrevningsprotokollen från 1670-talet berättar att går- 
den då utgjorde ett helt hemman och därmed var ett av de största i 
socknen. Det var kronobefallningsmannen Sven Svensson Frost, som 
vid den har tiden innehade Avelsgärde i avrakning på lönen. Hans 
son och namne disponerade sedan gården efter ett kort mellanspel av 
amiralen, friherre Eric Sjöblad. Därefter var Avelsgarde anslaget en 
rad olika landshövdingar till lön. Nar gården skattköptes 1759 blev 
kommerserrAdet Jonas Krook den nye ägaren. 

Både med tanke på grannskapet till Karlskrona och innehavarnas 
samhällsställning var säkert Avelsgarde under den har tiden ganska 
ståndsmässigt bebyggt. Under Eric Sjöblads tid besökte Karl X1 trak- 
ten och bodde då f ö på gården. En ritning från 1800-talets första år 
visar att den dåvarande manbyggnaden hade sexdelad plan. Från 
förstugan kom man direkt in i salen, som sköt ut på husets baksida. På 
vardera sidan av förstugan och salen låg tvi lika stora rum, varav det 
ena användes som kök. Entréparti betonades av en frontespis. Den 
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hade möjligen valmat tak liksom sadeltaket. Frånsett mindre avvikel- 
ser hade denna salsbyggnad stora likheter med den planlösning, som 
under sent 16- och tidigt 1700-tal präglade många andra boställen och 
herrgårdar. 

Det corps de logie Mandelgren dokumenterade vid sitt besök på 
Avelsgärde 1883 och 1886 hade inte mycket gemensamt med den 
äldre, karolinska salsbyggnaden. Han mötte istället empiren, ett re- 
sultat av överstelöjtnanten C G Thornquists genomgripande ombygg- 
nad. Den skedde 1804 då karaktarsbyggnaden enligt ett brandförsäk- 
ringsinstrument var "till större delen uppförd". Med detta som ut- 



,elsgarde. Fasad mor söder (överst) s1 mdra vänin) 



gångspunkt och en jämförelse med det äldre ritningsmaterialet vågar 
man dra slutsatsen att den äldre byggnaden breddades samtidigt som 
tak och väggar fick en helt annan utformning. Vid vardera gaveln 
gjordes två mindre tillbyggnader (bild 49). 

En så påtaglig ombyggnad medförde naturligtvis också ingrepp i 
planlösningen, men man kan ändå på Mandelgrens uppmätning ur- 
skilja salsbyggnadens huvuddrag. Utbyggnaderna vid respektive ga- 
vel användes som kammare och kök. Vid den har tiden hyste byggna- 
den av allt att döma två hushåll. - I  öfra vinningen endast Gast rum 
och vind med Skrubbar (bild 51). 

På Mandelgrens färglagda teckning lyser fasaden i svagt rött. Med 
den färgen ville han markera att byggnaden var uppförd i trä - "hela 
Byggningen panelad med furubräder och målad med Oljefärg", be- 
rättar brandförsäkringsinstrumentet. Det höga sadeltaket har i var- 
dera takfallet två brott med en liten vertikal mellandel i övergång- 
arna. Entrépartiet mot söder betonas av fyra refflade kolonner, som 
bar upp ett skärmtak med rikt profilerad kant (bild 50). Mot norr var 
utformningen enklare. Från östra gaveln kunde man gå ut till en 
gråstenskallare. Den namns redan 1804 och var i bruk vid sekelskif- 
tet, men ar senare igenlagd. 

Det antiksvärmeri, som mötte Mandelgren på Avelsgärde är en 
direkt parallell till af Chapmans Skärva. Inspirationen kom från sam- 
ma håll. Thornquist hade besökt Italien, varifrån han hämtade hem 
en antik spis i huggen marmor. Antikens bildvärld präglar också 
tapeterna i salongen, tillverkade i Frankrike under tidigt 1800-tal. I 
trädgården vittnar de tre lusthusen i tempelstil om samma idévärld. 

År 1811 förvärvade fabrikören Fabian Philip Avelsgärde. Han var 
av judisk börd och en framstående affärsman. som bl a startade en 
segeldukstabrik i Lyckeby. Genom dottern Eleonoras giftermål med 
Joachim Moses Ruben övergick gården sedan till slakten Ruben, som 
äger den an idag. Corps de logiet byggdes om i sin helhet av gross- 
handlaren Anton Ruben åren 190&03 i huvudsak som en kopia av 
den äldre byggnaden. Fönstren gjordes dock något högre och blev 
samtidigt fler. De gotikinspirerade smafönstren med ursprungligen 
rundade sidor fick en bruten överkant. Aven det tidigare raka gavel- 
röstet utformades som brutet men pryds nu inte av en fackla utan av 
ett musselliknande akroterion liksom de olika takfallens nedre hörn. 
De tillkom i samband med ombyggnaden. Då fick även norra fasaden 
sin nuvarande pilasterdekoration. 



Kallvarde och vetenskapssyn 
Blekinge kom Mandelgren att leva med i mer an 40 år. Sitt första 
besök i landskapet gjorde han på 1840-talet, det sista förmodligen 
1891. Den trettio-årige mannen med nyss avslutade studier bakom sig 
hade blivit en nara åttio-årig gubbe, som resignerat överlamnat sitt 
livsverk till Lunds universitet i förhoppningen att någon annan skulle 
ta vid. Den förhoppningen kom av naturliga skal aldrig att infrias. 
Den tekniska utvecklingen hann nämligen ifatt Mandelgren redan 
under hans levnad. Hans vetenskapliga metod var dessutom föråld- 
rad. Att enbart på formell och ofta ytlig likhet gruppera företeelser 
helt lösryckta ur sitt sammanhang var knappast särskilt vetenskapligt. 
Som många av sina samtida saknade han känsla för betydelsen av 
"unity of space", om vikten av samstämmighet i tiden. Desto större 
värde har hans faltmaterial, det visar inte minst den har lilla studien 
kring Mandelgren och Blekinge. Parallellen med Bengt Nordenberg 
ar påtaglig: Aven hos honom ar det faltskisserna som intresserar 
etnologen, inte det färdiga, ofta omstuderade, verket. 
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Rölakan i Blekinge 
Viveka Hansen 

De blekingska rölakansvävnadernas spridning och historia ingår i ett 
större arbete om teknikens förekomst i hela Sydvästsverige. Artikel- 
materialet grundar sig främst på min inventering vid museer och 
hembygdsgårdar samt bouppteckningsprotokoll fran de fyra ble- 
kingska häraderna. Slutresultatet av hela inventeringsarbetet tillsam- 
mans med många andra studier kring ämnet rölakan ska resultera i en  
bok som beräknas att publiceras 1992. Arbetet pågar som ett projekt 
vid Institutet för Kulturforskning (IK). 

Det sydvästsvenska rölakansområdet 
Precis som många andra vävtekniker hade även rölakan sin koncen- 
tration till det textiltäta Skåne, da nästan 90% av de inventerade 
vävnaderna framställdes i detta landskap. Den resterande delen till- 
verkades i ett område som sträckte sig över Blekinge, södra Småland, 
Halland, Bohuslän, Västergötland samt i enstaka exemplar längre 
norrut i landet. Bland dessa landskap var det Blekinge som hade den 
största rölakansproduktionen. Rent tidsmässigt är det ofta omöjligt 
att satta klara skiljelinjer när vävningen började och slutade i ett visst 
område, då ett exakt årtal troligtvis aldrig har funnits. Däremot kan 
det konstateras att tekniken i det stora hela vävdes mellan 1700-1850 
bland allmogens kvinnor, med en guldålder från ca 1780-1820 i de 
flesta bygder. Dessa årtal går antingen att få fram genom vissa textili- 
ers märkning eller genom att rölakan namns i boupptecknings- 
protokoll. 

Teknikens utbredning i Blekinge. 
Inventeringen visar på en ganska jämn utbredning av tekniken i 
landskapet med 14 vavnader i Listers, 15 i Bräkne, 16 i Medelstad och 
17 i Östra härad samt ytterligare 15 exemplar utan närmre proveniens 
an Blekinge. Dessa 77 vavnader är naturligtvis bara en liten del av 
vad som tillverkades en gång, men trots det ringa antalet är det ändå 
möjligt att fastställa många intressanta mönsteregenskaper fran de 
olika bygderna. Vävnadernas spridning inom häraderna visar sig ock- 



Fig 1. Karta över det sydsvenska rölakansområdet: Streckade områden samt de 
omtalade blekingska häraderna har känd rölakansförekomst 

Fig 2. Täcke, vävt i Listers eller Brdkne härad år 1820, med en för denna bygd 
typisk mönsterupphyggnnd. Foto och ngare: Nordi.ska museet, Stockholm, 
katalognummer 18I.ZYY. 





så vara utbredd då rölakan bevisligen vävts i flertalet av socknarna. 
När dessa uppgifter jämförs med en tidigare inventering utförd av 
Emile von Walterstorff på 30-talet, kompletterar de varandra väl och 
en lång intressant sockenlista blir resultatet (Walterstorff 1940). 

Listerr härad: 6 av 8 socknar Bräkne hiirad: 6 av 6 socknar 
Gammalstorp Asarum 
Jämshög Hoby 
Kyrkhult Hallaryd 
Mjallby Karlshamn 
Sölvesborg Åryd 
Ysane Oljehult 

Medelstads härad: 9 av 13 socknar 
Backaryd 
Edestad 
Eringsboda 
Fridlevstad 
Hjortsberga 
Listerby 
Nattraby 
Ronneby 
Sillhövda 

Östra härad: 9 av 9 socknar 
Augerum 
Jamjö 
Karlskrona 
Kristianopel 
Lösen 
Ramdala 
Rödeby 
Sturkö 
Torhamn 

Man kan av denna nästan totala sockenanslutning förstå att tekniken 
under sin storhetstid vävdes flitigt av blekingekvinnorna, vilket även 
visar rölakansvävningens omfattning och popularitet utanför tekni- 
kens egentliga centrum, Skåne. 

Tekniken 
Rölakan grundar sig på tuskaftbindningen med endast två trampor, 
vilka bildar två motsatta skäl under vävningens gång. Trots den enkla 
grundtekniken är rölakan mycket tidskrävande att väva och kräver 
en skicklig väverskas hand för att resultatet ska bli tillfredsställande. 
Mönstret plockas in i väven genom ett rntsystem. I Blekinge sträcker 
sig vanligtvis varje ruta över fyra, ibland sex, varptrådar. Under väv- 
ningens gång snärjes garnet med sin närmsta grannruta vid v a j e  
inslag, vilket medverkar till att de så karakteristiska upphöjda val- 
larna bildas på vävnadens baksida, s k dubbelslingning (Fig 3). Den 
annars så oumbärliga skytteln vid vävning används här endast då 



enstaka avgränsande ränder ska bildas. I östra delarna av Blekinge 
förekommer aven en blandform mellan rölakan och flamsk, då rut- 
systemet i mångt och mycket frångås och resultatet istället blir run- 
dare konturer pa figurerna. Vävnaderna kallas ofta,fiämst eller fläm- 
ster i bouppteckningsprotokollen, men dessa räknas ändå till gruppen 

.i Schernarrsk bild av 
riken rölakan. 

av rölakan. Detta pg a att de ar vävda på en vanlig vävstol med 
horisontellt liggande varp samtidigt som de är dubbelslingade precis 
som de ordinära rölakansvävnaderna och dessutom står de mön- 
stermässigt långt ifrån flamsktekniken ( Fischer 1962 ). 

Materialet 
Vävnadernas material är hos huvudparten av de inventerade röla- 
kanstextilierna lin som varp och ull som inslag. Lin - Linurn 
usitatcssinzum - är en blåblommande växt som odlades i stor omfatt- 
ning i landskapet för sina många åtråvärda egenskaper. I första hand 
var det oumbärligt för hemmets linneförråd och kläder, men linet var 
också viktigt till konstvävnadernas varp. För ändamålet tvinnades 
flera lintrådar samman och bildade på så satt ett starkt varpgarn som 
klarade av inplockningens upprepade nötningsmoment. Vid några 
rölakansvävnader har troligtvis också den kraftigare hampan använts 
som varp, dessa båda växtfibrer är i grova kvaliteter mycket svåra att 
skilja åt med blotta ögat. Hos en enda vävnad från Listers härad har 
ett ännu grövre varpmaterial kunnat analyseras, nämligen jute, som 
annars främst nyttjades till grov säckväv. Till vävnadernas inslag var 
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ullen så gott som allenarådande, den kom från gardarnas egna får. 
Kjellberg berättar så har om de blekingska farens egenskaper, fåren 
var av ratt liten kroppsbyggnad och ganska rika på ull sanzt kanneteck- 
nades av kort kropp och kort svans, de vägde 16-20 kg efter slakt. Vid 
två unika vävnader från Medelstads härad samsas dock ullen med ett 
flertrådigt bomullsgarn i inslaget (mer om dessa vävnader senare). 
Detta förekommer inte någon annanstans i det sydvästsvenska röla- 
kansområdet. Trots vissa materialvaritaioner blir teknikens utseende 
alltid detsamma med ett inslag som bildar mönsterformerna och sam- 
tidigt döljer varpen. 

De typiska blekingska mönsterformerna 
Landskapets fyra härader har ingen egentlig enhetlig mönsterflora, 

Fig 4. Mönstertyp, Orrabladsrosor 

men ändå kan man se vissa samlade typiska mönsteruppbyggnader 
som bara finns i Blekinge. Rölakansvavningen består företrädesvis av 
tolv huvudformer: stjärnan, rosen, åttkantsrutan, fågeln, liljan, trä- 
det, timglaset, palmetten, människofiguren, hjorten, bäckahästen och 
blixten. Trc av dessa utgör grunden för hela den blekingska 
rölakansvävningen. nämligen stjärnan, rosen och åttkantsrutan. Yt- 
terligare fem huvudformer forekommer i mindre omfattning; liljan, 
trädet, timglaset, hjorten och blixten, medan de övriga inte alls är 
representerade i landskapet. 



Fig 5. Mönstert):p, stjnrna i 
dttkantsrutn i åtrabladsros 
med upplöst valknitt. 

Brakne och Listers härader 
De två västligaste häraderna domineras av två näraliggande mön- 
stertyper. För det första flerdubbla åttabladsrosor dar bottnen van- 
ligtvis tacks av kantiga sicksack-linjer(Fig 4). Motivet vävdes företra- 
desvis på tacken och banklängder. Just i denna kombination återfinns 
mönstret endast i provinsen, men i något varierat utseende aven på 
spridda platser i Bohuslän, Halland och Småland. Den andra mön- 
stertypen utgörs av en stjärna i åttkantsruta i åttabladsros med 
upplöst valknut(Fig 5) .  Detta mönster ar ännu mer särpräglat för 
området och näst intill en isolerad företeelse har, med undantag av 
två vävnader med skånsk härkomst. De resterande rölakanstextilier- 
na återfinns i spridda mönstervariationer och framför allt Listers 
härad har ett och annat gemensamt med sitt skånska grannhärad 
Villands i sydväst. Har finns bl a liljetrad inom åttkant omväxlande 
med tulpan (Fig 6) och toppböjt trad i rak åttkantsindelning som båda 
ar typiska Villandsmotiv. Andra mönster i området ar främst stjärnor 
i olika kombinationer samt de så ovanliga vävnaderna med hjort- 
hastfigur och trad inom åttkantsramar från Brakne härad. Samman- 
fattningsvis kan man konstatera att rölakansvaverskorna i Brakne 
och Listers härader måste ha haft förkärlek för rosor och stjärnor i 
upprepningsmönster på stora textilier. 



Medelstads och Ostra härader 
I de två östligast belägna häraderna är stjärnor och rosor i alla dess 
kombinationer, vävda i bårder, i majoritet. Det största antalet texti- 
lier ä r  dessutom vävda i bllindtekniker med rölakan; krabbasnår, 
halvkrabba-dukagång, krabbasnår-dukagång, krabbasnår-halvkrabba 
(Fig 7). krabbasnår-halvkrabba-dukagång och tillsammans med flamsk 

Fig 6. Mönsrerryp, liljerräd eller liljekors inom ankan1 (~mvaxlande med riilpan. 

Fig 7. Vävnad i rölakan-krahhasnår-halvkrahhn f d n  Sjötorps hy, frid lev sr ad.^ 
socken, Medelsiads härad. Tacket är vävt i omvä.xlande breda och smala 
barder i de olika teknikerna. Foro och ägare: Nordiskri museer, Srockholm, 
katnlognummer 120.228. - 





Fig 8. Mönstertyp, blandteknikpr mellan rölakan och flamskt. 

(Fig 8). Dessa ar vävda i en outsinlig mangd av kombinationer med 
bårder i omväxlande bredder och tekniker, blixtrölakan ar har också 
en ofta förekommande mönstertyp. Storslagenheten som är så på- 
taglig bland täcken och banklangder vid de omtalade bland- 
teknikerna uppnåddes varken västerut i landskapet eller norrut i 
Småland. Två andra, tidigare omtalade, unika tacken med ull och 
bomull i inslaget från Enngsboda socken i Medelstads härad är 
mycket intressanta mönstermassigt. De är vavda i bårder, men liknar 
för den skull inget annat inom rölakansvävningen med sina ovanliga 
korskombinationer. Mönstret (Fig 9) består av enkla stjärnor, 
blixtrölakan, kristna kors i olika formgivningar tillsammans med del 
egyptiska tecknet för liv "ankh" ( Walterstorff 1925). Hur detta egyp- 
tiska tecken har kommit in på ett blekingskt symboltäcke i rölakan 
förblir en gåta. Ytterligare ett intressant täcke med en ovanlig 
mönsterkombination härstammar från Skrävlegård, Ramdala 
socken, Östra härad. Har ar rosor vavda omväxlande med timglas 
(Fig 10). vilka man annars inte alls ser i den blekingska mönster- 
skatten. Förövrigt syns en och annan vävnad med enkla stjärnor i 
kombination med kantiga sicksack-linjer, som är desto vanligare i 
grannlandskapet Småland i norr. Kvinnorna i dessa två härader ver- 
kar ha satsat hela sin kraft när det gäller rölakanstextilier på stora 
välarbetade täcken i en fantasifull blandning av stjärnor och rutor, 
vavda i bårder. 



Fig 9. Mönstertyp, täcke vävt i bårder med symboler 

Vävnadernas fiirger 
Rölakanstextiliernas kulörer i landska- 
pet ar många och i skiftande fargskala. I 
allmänhet ar tonerna dampade, ibland 
till och med klara och friska, men för 
den skull aldrig grälla eller skarpa i ny- 
anserna. De dominerande färgerna ar 
brunrött. rödbrunt. brunt, beigt och gult 
medan rött, svart, grått, mörkblatt, vitt 
och grönt vanligen återfinns i mindre 
omfattning. Den klart kochenillröda är 
dock ganska vanlig i speciellt Listers 
härad, vilket har sin förklaring i att det 
gränsar till Villands i Skåne dar farg- 
ämnet var mycket populärt. Den röda 
kulören kallades har aven scharlakans- 
rött och eftersom färgen var sa vanlig på 
rölakansvävnader benämndes dessa 
aven scharlakansväv (Coyet 1931). 
Samma förhållande har tydligtvis även 
ratt i Listers härad eftersom scharla- 
kansväv har påträffats bland boupp- 
teckningsprotokollens textilier. 

Fig 10. Mlinstertyp, 
rosor omväxlande 
med timglas. 



Vävnadernas tathet 
Textiliernas tathet varieras med hjälp av vävskedens finlek vilken 
varptrådarna trädes genom. Varptätheten kan skifta högst visentligt 
inom rölakansvävningen, från 2 - 7 trådarlcm. I Blekinge återfinns 
dock inte de tätare kvaliteterna utan har ar vavnaderna tillsammans 
med de småländska genomsnittligt de grövsta i hela rölakansom- 
rådet. Det dominerande antalet av textilierna i landskapet har 2 - 4 
trådarlcm medan de övriga håller sig mellan 4 5 trådarlcrn. Resulta- 
tet av denna grova kvalitet blir stora rutor med enkel mönstring och 
utan möjlighet till utveckling av finare detaljer. Daremot syns en 
avvikande tendens i Östra härad till något finare kvaliteter på vissa 
vävnader, vilket bl a var en nödvändighet i kombinationen rölakan - 
flamsk där mönsterkornbinationerna blev mer detaljerade. 

Märkning 
Textilierna märktes i allmänhet ganska sällan i de flesta bygder i 
rölakansområdet och så var aven fallet i Blekinge. Men ett härad i 
landskapet frångår klart och tydligt denna regel. nämligen Bräkne. 
Har är 8 av de 15 vavnaderna signerade antingen med årtal eller både 
årtal och initialer. Varför detta område har en så hög märknings- 
frekvens ar underligt då Lister och Östra har vardera endast en 
signerad vävnad och Medelstads härad överhuvudtaget ingen alls. 
Om förhållandet ar en rcn tillfällighet ar också svårt att spekulera 
kring, i alla händelser ar årtalen utspridda över en lång tidsperiod 
iran 1788 till 1858. Detta visar att det var kvinnor under flera genera- 
tioner som tydligtvis brukade signera sina rölakansvavnader. Allra 
främst var det de vackra och valarbetade täckena, som förärades 
initialer och årtal då dessa utgjorde en del av hemmets stolthet. Ett 
exempel på ett sådant tacke ar träd och hjorthästmotiv inom att- 
kantsinramningar med en bred blixtvavd bård omkring (Fig 11). Här 
lyder märkningen "1799 KPD BPD", vilket står för två kvinnonamn, 
då båda bokstavskombinationerna slutar på "D" = dotter. Vem som 
har tillverkat vävnaden ar okänt, men bokstävernas troliga betydelse 
visar att en moder har vävt täcket till sin dotter. Ibland syns också 
bokstavskombinationer som slutar på "S" = son tillsammans med ett 
kvinnonamn, "PAS EPD 1794". Detta betyder vanligtvis att den unga 
kvinnan har vävt en dyna eller ett tacke till sitt kommande bröllop 
med sina och den blivande mannens initialer. Aven om man inte har 



Fig II. Täcke frdn Hoby socken i Bräkne härad med märkningen "1799 KPD 
BPD" placerad inom de två nedre åttkanterna med träd. Foto och ägare: 
Nordiska museet, Stockholm, katalognummer 197.443. 



E7g I 2  Iriteriör nied ho~r<ifi)li: JirUri R/?Xinge <flel- en oijc,n~<ilning ni. P ~ h r  
Hillersrröm (17.73-1816) - Efter Blekingehokm 1937. 

någon kännedom om namnen bakom bokstäverna kan märkningarna 
ändå ofta ge intressanta informationer om vävnadens härkomst, både 
tidsmässiga och familjära. 

Vävnadernas storlek 
Rölakan vävdes i fyra olika storlekar; stoldyna, åkdyna, täcke och 
banklängd. I huvudområdet Skåne intar de små vävnaderna, stol- och 
åkdynor en dominerande stallning. I Blekinge ar däremot förhållan- 
det det omvända. Har består textilbeståndet främst av tacken och 
banklangder. Varför de annars så vanliga dynorna ar fåtaliga och 
anledningen till att de större textilierna a r  i niajoritet förblir dock en 
obesvarad fråga. I Brakne, Medelstads och Östra härader intar 
täckena en framträdande position medan banklangderna ar förhars- 
kande i Listers. Har följer en procentuell uppställning av storlekarnas 
fördelning i Blekinge i jämförelse med två skånska härader efter 
inventeringsmaterialet. 



Blekinge Skåne 
Listers Bräkne Medelstads Östra Torna Ingelstads 

Stoldyna 7 % 7 % 6 % 17.5 % 18% 15,5 
O h  

Åkdyna 14% 13.5% 13% 59 % 57.5 

Täcke 22 % 60 % 68 % 65 % 3,s % 10.5 

Bänklangd 57 % 19.5 % 13 % 17.5 % 12.5 % 15 
O h  

Fragment - 7 % 1.5 
O h  

Blekingska bouppteckningar 
Bouppteckningsprotokollen redovisar mer eller mindre detaljerat 
vad som fanns i den avlidnes ägo och hur föremålen skulle fördelas 
mellan arvingarna. Hemmets textilier står omnämnda under rubriker 
som sang-, gång-, lin- eller bankklader. Ofta ar beskrivningarna inte 
särskilt ingående, det talas helt enkelt bara om dyna, täcke, bank- 
dyna eller puta. Vilken vavteknik som avses har ar omöjligt att saga. 
Ibland dyker dock noggrannare anteckningar upp som snarjeputa, 
snårddyna och snå jatacke. Dessa olika stavningar med "snärja" var i 
gamla tider en samlad benämning för ett flertal olika vavtekniker: 
rölakan, krabbasnår, halvkrabba, dukagång, rosengång och upp- 
hämta. Som tidigare nämnts uppträder aven "flamst" och "flamster" 
framförallt i Östra härad och "scharlakansvav" i Listers härad. Men 
själva ordet "rölakan" har jag inte paträffat vid min undersökning av 
flera hundra slumpvis utvalda bouppteckningsprotokoll i Blekinge. 
Rölakansvävnaderna, som bevisligen förekommit i landskapets flesta 
socknar döljer sig med andra ord bakom ovanstående mindre detalje- 
rade benämningar. Här följer tre exempel på typiska protokoll över 
sängkläder. 

Östra härad 1790 den 2 febricari efter avlidne Sven Andersson, 
Tjurkö. 
Sängkläder 
1 snard bänkdyna 1.16 
l sydd dito 1. - 
1 dito dito 1.16 
1 blårandigt bolsterwahr 2.24 
1 dito dito 2. - 
1 blirandig puta 1. osv 



Lhters hiirad 1797 den I 1  juni eper avlidne Nils Hansson i Mörrum. 

Sängkläder 
l rya - .l6 
1 bänkakläde - . l6 
l dito - . l 2  
1 dito - .8 
1 puta - .Z 
1 dito - .2 

Medelstads härad 1810 den 12 januari efter avlidna Sissa Svensdotter i 
Edestads socken. 

Sängkläder 
1 bolster 10. - 
1 dito gammal -1.16 
1 puta 1. - 
1 dito - .32 
1 dito - . l6  
1 dito - .l2 
1 rya 2. - 
1 dito 1.16 
1 dito 1. - 
1 bankadyna - .40 
1 dito 1. - 
1 parhyenden - .8 
1 hankaklade - .24 osv 

Människorna kring vävnaderna 
Norrifran raknat är Blekinge indelat i tre olika vegetationszoner, 
skogsbygden, mellanbygden och strandbygden där också den hör- 
digaste åkermarken finns ( Sjögren 1935). Helt naturligt levdc folk i 
äldre tider under helt olika förutsättningar i den fattigare skogsbyg- 
den i förhållande till strandbygdens rikare marker. Rölakan och an- 
dra konstvävnadstekniker var just en sådan företeelse som hade sina 
starkaste rötter i mer burgna områden. Har fanns större möjligheter 
att klara sig på sitt lantbruk. Det innebar att kvinnornas överskottstid 
kunde utnyttjas till påfyllning av hemmens "exklusiva" textilförråd, 
medan kvinnorna i mindre välbeställda bygder istället var tvungna att 
skaffa extra inkomster genom avsaluvävning av i huvudsak vadmal 
och Ennerackor. 



Fig 1.3. Vasreiiropeiska kriltrrrsrrömningar, r vliire och r /r @ter 1600-talets mitt. 
- Efrer Nylén, Svensk hemslöjd, 1969. 

Under 1700-talet och även en bit in på nästa sekel gick livet sin 
gilla gång på landsbygden utan större förändringar av seder och bruk. 
Allt var ungefar som det brukade vara. Detta gällde också rölakans- 
vävnadernas mönster, vilka bibehöll sin karaktär och utformning 
under hela denna tid. Denna kulturfixering, dvs att traditionerna mer 
eller mindre konserverades under en längre tid, var ett faktum i hela 
Sydvastsverige. Bakgrunden till situationen var de västeuropeiska 
kulturströmningarna som ändrade riktning vid 1600-talets mitt 
(Nylén 1978). Så länge området tillhörde Danmark kom influenser 
och nyheter snabbt in i provinsen, vilket medverkade till att 1600- 
talets blekingar var ganska "moderna". Detta fick dock ett snabbt 
slut genom Roskildefreden 1658 då landskapet blev svenskt, vilket 



medförde att handels- och strömningsvagar fick helt nya banor med 
Stockholm som en given centralpunkt (Fig 13). Blekinge liksom det 
övriga Sydvästsverige hamnade nu långt ifrån handelsvägar och fick 
på så sätt mycket sporadiska kontakter med nya influenser. Vid 
svensktidens inträdande drogs även stadsrättigheterna in för Sölves- 
borg (1654) och Ronneby (1680), vilket innebar att Karlshamn och 
Karlskrona blev landskapets enda städer (Johannesson 1984). Karls- 
krona var redan från början den dominerande staden och hade år 
1800 över 10 000 invånare (Malmö 3 900) samt dessutom en stor och 
viktig hamn. Den östra delen av Blekinge blev därför i många av- 
seenden den rikaste bygden med störst möjlighet att få kontakt med 
yttervärlden. Nar det galler rölakansvavningen ar det vanskligt att 
dra slutsatser om vissa företeelsers uppkomst. men i alla händelser är 
de fantastiska rölakan-flamsktextilierna enastående i sitt slag och 
förekommer just bara i landskapets östra delar. Hur har de annars så 
grova blekingska rölakansvävnaderna kunnat förfinas utan att för 
den skull övergå till att bli flamskvävnader? Kanske har 1700-talets 
Karlskrona, sjövägen, fått in någon mönsteridé som sedan slagit rot i 
provinsen. Manga frågor kring varför vissa mönster spreds över ett 
stort område medan andra förblev isolerade fenomen i en snäv bygd 
är idag omöjliga att besvara med säkerhet, Helt klarlagt ar däremot, 
att de vackra konstvävnaderna tjänade flera olika syften för dåtidens 
människor. För det första var de naturligtvis en prydnad för hemmet 
vid fest och högtid när stugan kläddes med gårdens textila klenoder. 
Samtidigt fick kvinnor, som var skickliga i vävning och kunde visa 
upp ett rikhaltigt och vackert textilförråd för grannar och släktingar 
ett ökat anseende. Bouppteckningsprotokollen visar också rent vär- 
demässigt att hemmens sammanlagda textilinnehav ofta utgjorde en 
ansenlig del av boets förmögenhet. Det var med andra ord hög status 
både prestigemässigt och ekonomiskt att aga rölakan och andra 
konstvävnader, som värderades högt ur många olika aspekter. 



KALLOR OCH LITTERATUR 

Otryckta kallor 

Landsarkivet i Lund. 
Bouppteckningar fran Bräkne härad 1791-93 och 1828-29, Listers härad 
1786-88 och 1797, Medelstads härad 1785, 1810 och 1840, Östra härad 
178686 och 1790. 

Litteratur 

Blekingeboken 1937, Karlskrona 1937. 
Coyet Henriette, Skånes hrmbygdrslöjd, Malmö 1931. 
Fischer Ernst, Flamskvavnuder i Skåne, Malmö 1962. 
Johannesson Gösta, Skdne, Hnllnnd och Blekinge, Varnamo 1984. 
Kjellberg Sven T, Ull och ylle, Lund 1943. 
Nylén Anna-Maja, Hemslöjd, Lund 1978. 
Sjögren Otto, Sverige en geografisk undersökning, Stockholm 1935. 
von Walterstorff Emile, Textilt bildverk. Stockholm 1925. 
von Walterstorff Emile, Svenskn vavnndrtekniker och mönstertyper, Stock- 

holm 1940. 
Zickermann Lilly, Sveriger folklign textilkonst, Stockholm 1937. 

Fig 3 4  och 8-10 ar tecknade av artikelförfattaren. Inventeringen har genom- 
förts med medel fran Bo Hammarskiölds stiftelse. Stockholm: Crafoordska 
stiftelsen, Lund; Gyllenstiernska-Krapperupsstiftelsen, Krapperup och 
Letterstedtska föreningen, Stockholm. Till dessa och ansvariga för samtliga 
inventerade samlingar samt personalen vid Landsarkivet i Lund och Malmö 
stadsbiblioteks läsesal. riktar författaren sitt tack. 





Silpingetradet och andra jultrad 

En studie i tradition och revitalisering 

Nils-Arvid Bringéus 

Sammanhanget mellan de svenska hemslöjdsbutikernas varuutbud 
och dess traditionsbakgrund ar ett problemområde som ar dåligt 
belyst. Anledningarna kan vara flera. Hemslöjdsföreningarna, muse- 
erna och de traditionsinsamlande arkiven har olika malsattning. 
Hemslöjdsaffärerna ar nutidsinriktade, medan museerna och folk- 
livsarkiven rymmer äldre material. Museiföremålen ar inte till salu 
medan hemslöjdsaffärerna har ett stort saljbehov för att överleva. 
Hemslöjdsrörelsen har av ålder direkt och indirekt givit sina kunder 
anvisningar om vad som ar akta, riktigt och vackert, medan museerna 
förhållit sig mera värdeneutrala. Etnologerna å sin sida tycks länge ha 
saknat intresse både för museiföremålen och hemslöjdsartiklarna. 
Etnologer studerar ju människan som kniturvareise, inte föremål. 

Likväl är det kanske dags att ta upp frågor som borde vara gemen- 
samma för museerna, hemslöjdsföreningarna och den etnologiska 
forskningen. Både hemslöjdsaffärer och museer måste ju ratta sig 
efter vad människor tycker, tanker och känner för. Vad ar säljbart 
och vad ar intressant? Moderna museer har inte bara skådesamlingar 
utan en museishop, som förenar bok- och pappershandelns sortiment 
med souvenirbutikens och hemslöjdsaffärens. Om man vill erbjuda 
museibesökaren något annat an ett vykort eller en bok att ta med sig 
hem blir varusortimentet en viktig fråga. I länsmuseerna liksom i 
hemslöjdsaffärerna söker man efter det som ar lokaltypiskt eller 
kännetecknande för regionen. 

Om vi som etnologer inte helt avvisar den traditionspraglade kul- 
turen räcker det inte med att bedriva deltagande observation eller att 
göra intervjuer. Också föremålen runt omkring oss - t ex i hem- 
slöjdsaffärerna och museerna - ställer frågor som förtjänar att besva- 
ras. Det betyder inte återgång till studiet av den gamla bondekultu- 
ren. Däremot finns det idag stor anledning att studera sambandet 



mellan tradition och revitalisering, mellan hantverksmässig produk- 
tion och nutida konsumtion, liksom rorande människors förhållande 
till tingen förr och nu. 

Jag skall har belysa problematiken genom en elementstudie i mi- 
niformat. Som indikator väljer jag hemslöjdsaffärernas och den folk- 
liga traditionens jultrad, en speciellt utformad bordsstake av trä för 
äpplen och ljus. Det har skapats i snickarboden eller verkstaden och 
likheten med ett trad bestar främst i att stammen har grenar som 
äpplena kan stickas fast i eller hängas upp på. Det ar alltså ett jul- 
äppleträd, men samtidigt en ljusstake. 

Hemslöjdsaffärernas julträd 
Jultradet ar en sydsvensk julprydnad. Det ar främst i de sydsvenska 
hemslöjdsaffärerna de har sålts. 

Hemslöjdsaffärernas försäljning av jultrad tycks ha börjat under 
andra världskriget, en period, då flera olika slags julprydnader tycks 
ha spritts såväl i Sverige som i Danmark (Pi0 1990). I Växjö har man 
sålt "Urshultsträdet", i Halmstad "Knaredstradet" och i Karlskrona, 
Ronneby och Karlshamn "Blekingetradet". I Kristianstad har det 
emellanåt också funnits ett jultrad av skånskt ursprung till salu. 
Hemslöjdsaffarerna har lanserat benämningarna som förstärker jul- 
tradens lokala eller regionala identitet. Den småländska "Skatelövs- 
staken" ar ett exempel bland ljusstakssortimentet. 

Låt oss har se lite närmare p?i de olika jultraden: 
urs hult st ra de^, som bar namn efter tillverkningsorten i södra Små- 

land, är ett enkelt, men ädelt format jultrad med rafflad stam och 
rafflad kryssformig fot, bild 1. Svängda äppelpinnar ar inborrade i 
stammen i tre våningar. Stammen avslutas upptill med en skuren 
spets. Stammen avslutas nedtill av fem ljusarmar med ljushållare och 
under dessa hänger sm8 trakulor eller "traapplen". 

Urshultstradet började saluföras av Hemslöjden omkring 1940. 
Om modellen berättar Henning Tarstad i Urshults krönika 1960: "I 
Froaryd bodde ... en man som hette Adam Abrahamsson Creutz. Han 
var född 1833 och drev ett litet jordbruk samtidigt som han gjorde 
möbler och redskap av trä. Han lär aven ha varit husar, åtminstone 
har hans far Abraham Creutz varit detta. Till en jul snidade Adam 
Creutz ett julalrad och gav sin svåger Nils Johan Nordstrand i pre- 
sent. Detta julatrad har sedan gått i arv i slakten och äges nu av en 



I .  7i~,y<, C;~,,srqf:s.so,,. , / r ,  riieil <,II tiyril1i:rrkrrr ji,/~rli</. roro: Sven 
Hjalnirrr.snn 1991. 
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sonson till Nils Johan Nordstrand, Tore Nordstrand i Rösmåla. Detta 
trad ar urmodellen till de Urshultstrad, som Alfred Svensson i Rös- 
måla snidat och sålt, dels själv, dels genom hemslöjden i Växjö." 

Efter Alfred Svenssons frånfalle har tillverkningen av Urshults- 
trädet tagits upp av den nyligen pensionerade slöjdläraren Tage 
Gustafsson i Urshult. På auktionen efter Alfred Svensson ropade han 
in dennes mallar och verktyg liksom ett jultrad, som ar utfört 1959. 
Också ett par andra slöjdare har under någon tid tillverkat jultrad av 
Urshultsmodell. 

Knaredstradet från södra Halland liknar mer en stake med sju ljus 
an ett äppelträd, bild 2. D e  tre armarna liksom stammen ar kladda 
med grönt fransat papper. Utrymmet mellan de två nedre Ijusarmar- 
na fylls ut av överklädda ståltrådsslingor. Rödlackerade traapplen 
hänger i snören under ljusarmarna. Hallandstraden tycks tidigast ha 
uppmärksammats av landsantikvarien Erik Salvén, som till julen 1928 
inredde en ryggåsstuga i Norre Katts park på traditionellt satt 
(Ejwertz s 63). Lanshemslöjden i Halmstad säljer Knaredstradet se- 
dan 30 år tillbaka. Modellen ar kand genom ett äldre exemplar i 
Halmstads museum och genom beskrivningar i Folklivsarkivet i 
Lund. Trädet har funnits också i angränsande socknar, aven på andra 
sidan Smålandsgransen. Det tillverkades ursprungligen av en handi- 
kappad Knaredsho som hemarbete för hemslöjdsföreningen och se- 
nare av AMU-centret i Halmstad. Numera har tillverkningen ater- 
upptagits av Sigvard Ljungberg i Knäred. 

Sedan 1940-talet saluför Hemslöjden aven en annan variant av 
Knaredstradet. Det har liknande form som ovannämnda, dock utan 
slingor mellan ljusarmarna. Det ar av grönmålat trä och saljer på 
grund av brandfaran med pappersklädseln - numera bättre an det 
äldre Knaredstradet. 

Blekingetradet med fot av fyra hastar, har fyra ljusarmar med 
ljushållare, 20 appelpinnar, som sitter fyra och fyra i stammen och en 
fågel i toppen, bild 3. 

Blekingetradet började sannolikt, på initiativ av dåvarande hem- 
slöjdschefen Harry Mårtensson i Karlskrona, att tillverkas på 1930- 
talet eller i början på 1940-talet av Johan Karlsson i Byttemåla, 
Rödehy. Förebilden var ett av jultraden i Blekinge museum av okänt 
ursprung (inv nr 10450:171). Cirka ett dussin jultrad levererades varje 
år åt hemslöjden. År 1946 övertog Herman Gustavsson i Rödeby 
(f 1916) tillverkningen åt hemslöjden. Gustavssons föräldrar var slöj- 



L. Julrräd tillverkar av Sigvard Ljungberg, Knäred. Försäljes genom L,..,- 
hemslöjden i Halmstad. Foro: Sven Hjalmarson 1991. 
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3, "Blekingetrad" från 1960-ralef. Tillhör,förfi Foro: Sven Hjalmarson 1991 
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dare och tillverkade bl a skedar. I samband med pensioneringen 
överlät han rörelsen till Gustavsson & Svenssons svarveri i Rödeby, 
som numera ar nerlagt. Ännu finns dock en del trad av Herman 
Gustavssons hand till salu i hemslöjdsbutikerna. Samme tillverkare 
utför för Hemslöjdens rakning aven den s k Odinsstaken, som likale- 
des ar uppbyggd av fyra hastar och har fem ljus samt den sk Blekinge- 
tuppen. 

Rödeby ar en gammal slöjdbygd och aven andra slöjdare i denna 
trakt har tillverkat hemslöjdens julträdsmodell, t ex Anton Gustafs- 
son. Även grossistförsäljning har skett genom AB Blekingeslöjd 
(Rolf Holmberg, Balganet, Hallabro). 

Andra jultrad 
Jultraden har aven tillverkats inom arbetsterapin och skolslöjden 
under de senaste årtiondena, liksom av hobbyslöjdare. Särskilt det 
enkla Blekingetradet har därvid tjänat som förebild. Jag måste har 
förbigå denna tillverkning för att i stallet uppmärksamma några slöj- 
dare som tillverkat jultrad för försäljning, tre i Blekinge, en i Skåne. 

Stig Svensson i Backaryd började att kopiera ett trad, som en faster 
hade ropat in på en auktion i Fiskareby, Backaryd 1912. Jultradet har 
fyra hastar som stativ, sex armar med ljushållare, appelpinnar i fyra 
avdelningar och överst en tupp. 

Senare har Stig Svensson utvecklat ett eget jultrad, dar de fyra 
hästarna ar lösgjorda från stativet och förspända med skaklar. Stam- 
men ar profilsvarvad och bar upp fyra utskurna ljusarmar med "b lad  
i tre våningar med plats för tolv ljus. På det undre grenverket sitter 
utskurna ekorrar, på det översta fåglar medan tuppen tronar överst. 
Detta jultrad har ställts u1 på en utställning av blekingsk julslöjd på 
Blekinge lans museum. 

Formgivaren Ronny Nilsson har &jourfört Rödebybygdens slöjd- 
traditioner i "Blekinge Slöjdverkstad" i Rödeby, dar han ensam står 
för tillverkningen. Efter att till en början Ila tillverkat jultrad som 
hobby har han sedan 12 år tillbaka gjort jultrad, Ijuslrad och båtmo- 
deller på heltid. Ronny Nilsson ar noga med att framhålla att hans 
jultrad alltigenom ar handgjorda. Stativet följer Blekingetraditionen 
med fyra hastar men i övrigt ar trädet hans egen modell och det har 
bl a atta tulpaner och fyra blad. 

Kjell Svensson i Olofström ar anstalld på Volvo och har jultrads- 
tillverkningen som hohhy. Som son till en "träkarl" har han "kretan- 
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det" och svarvningen i blodet. Att han kom på idén att göra jultrad 
berodde på, att han tyckte att hemslöjdens Blekingetrad var fult. 
Själv tog han sin förebild i ett s k Silpingetrad i Blekinge lans museum 
i Karlskrona. Kjell Svenssons jultrad ar mycket välgjorda, men också 
mycket arbetskrävande, bild 4. 

Den skanske slöjdare som tagit upp tillverkningen av jultrad heter 
Karl Erik Aronsson och ar bosatt i Varestorp, Sihbhult, norr om 
Kristianstad. Han tillhör en gammal snickarslakt. Hans far (1893- 
1982) hade som åttaåring år 1901 utackorderats till Mölleröds gård i 
V2nga socken, dar han första gången s2g ett grönmålat jultrad. Han 
hade ett visuellt minne och berättade ofta om jultradet i gården. 
Sedan Karl Erik Aronsson p2 grund av arbetsskada som byggnads- 
snickare måste övergå till lättare arbete gjorde han i början av 1970- 
talet ritningar på jultradet efter faderns anvisning och försökte sig på 
att tillverka det. De första exemplaren kasserades, men vid det har 
laget har han gjort ett femtiotal jultrad, av vilka ett exemplar finns i 
Orsnas hembygdsgård i Mjönäs och ett annat på länsmuseet i 
Kristianstad, bild 5. 

Jultraden i museer och arkiv 
Jultraden uppmärksammades tidigt av de kulturhistoriska museerna. 
P G Wistrand förvärvade sålunda flera julträd till Nordiska museet 
under sina insamlingsresor i Småland på 1880-talet. Kulturens Ble- 
kingetrad inköptes enligt accessionskatalogen efter en hemslöjdsut- 
stallning i Karlshamn 1912. Flera jultrad finns aven på museerna i 
Karlskrona, Kristianstad och Halmstad, liksom i många hembygds- 
gårdar. 

Jultraden i museerna har närmast klassificerats som folkkonst. 
Detta framgår tydligt av Louise Hagbergs presentation i den ståtliga 
festskriften till Nordiska museets styresman Gustaf Upmark 1925. 
Samtidigt betraktades jultraden som relikter av forntro och fornsed. 
Detta medförde att hemslöjdsbutikernas jultrad knappast blev re- 
presenterade i de museala samlingarna i likhet med de många pap- 
perskladda jultraden, som ar avbildade i Folklivsarkivets bildarkiv. 
Varken hemslöjdens sortiment eller museernas material speglar så- 
ledes helt den bakomliggande traditionen. 

Hemslöjden har endast reproducerat ett urval av de äldre jultra- 
den. Ett av de förbigångna jultraden kan vi kalla Sunnerbotrudet efter 
det härad i sydvästra Småland, dar det ar hast dokumenterat. 



4. J~iltrud av Silpingetyp, ulförr av Kjell Svensson, O l ~ f s i r ö n ~ .  Foto: Sven 
Ifjalmarson 1991. 
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5. Jultrad tillverkat av Karl Erik Aronsson, Väresrorp, Sibbhult. Foto: Sven 
Hjalmarson 1991. 



Sunnerbotradet ar helt och hållet svarvat och vittnar om en hög 
skicklighet hos tillverkaren. Ljusarmen med de två ljushållarna ar 
gängad i stammen och därmed höj- och sänkbar. Appelpinnarna, som 
kan uppgå till femton stycken, ar intappade i en krans i bottenplattan, 
bild 6. Nordiska museet förvärvade tidigt ett exemplar från Torpa 
socken i Sunnerbo ( NM 51.950, avbildning i Hazelius 1888, fig 34 och 
i Celander 1928 s 135) och senare ett från Traryd (NM 52.099, avbild- 
ning i Hagberg, plansch 31 c). Ett snarlikt jultrad med en något 
annorlunda utformad fot kommer från Pjatteryd ( NM 170.665), va- 
rifrån Folklivsarkivet aven har foton av jultrad (LUF 4465; LUF B 
16.466). Ytterligare ett från Granna finns i Jönköpings lans museum 
(JM 12.588).* 

Sunnerbotradet har en motsvarighet i några tvåarmade ljusstakar 
av trä från Småland och södra Halland utan appelpinnar (NM 59.636 
Långavd, Vastbo hd; NM 71.422 Barkeryd, Tveta hd; NM 91.729, 
Skirö, Östra hd; NM 53.569, Veinge, Höks hd). Sådana ljusstakar 
uppges ännu på 1840-talet ha varit "i ratt allmänt bruk och förfardiga- 
des då af spinnrockssvarfvarne" (Mandelgren s 45). Ornamentet på 
stammen och ljushållarna påminner om utsmyckningen på lju~kr0n0r 
av trä. 

Att Sunnerbotradet inte har reproducerats torde i främsta rummet 
bero på att det krävt en betydande hantverksskicklighet att tillverka. 
Därmed har det inte heller varit lönsamt att marknadsföra. 

Folklivsarkivets bilder och uppteckningar visar att man inte pa 
motsvarande satt, som ifråga om de nytillverkade jultraden, kan sar- 
skilja klart avgränsade typer. Olika detaljer har kombinerats fritt och 
det finns ett stort antal "hybrider". "Jultradet ar till formen ganska 
varierande, beroende på snickarens fantasi" heter det i en uppteck- 
ning från Ronneby (LUF 620). 

Det har, för att namna ett exempel, inte bara funnits etc Urshults- 
trad, ulan flera. I Nordiska museet finns ett jultrad från Urshult med 
endast en Ijuspipa i toppen av stammen, i vilken raka pinnar för 
äpplena ar inborrade på olika nivåer. Stammen ar kladd med vitt och 
rött papper. Detta jultrad. som kommer från ett soldathem i Smöra- 
måla, kan måhända betraktas som en fattigform, bild 7. 

Hemslöjdsbutikerna har inte heller tagit upp alltför komplicerade 
typer av jultrad, som det ståtliga Silpingetradet i Brakne-Hoby i 
västra Blekinge som finns på Kulturen i Lund, se omslaget. Foten 
består av sex hastar, förenade av en kedja, skuren av trä. Stammen ar 
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6. Jrrliippleträd f d n  Torpa, Sunnerbo harnd Nordi.ska museet inv. nr 51.950. 
Foto i Nordirka museets arkiv. 

svarvad med infällda ormslingor och bar upp tv3 "kronor" med var- 
dera sex ljus. Jultradet kröns av en rundel med utskurna fåglar (höns) 
och toppas av en tupp. Under varje ljushållare och fågel hänger en 
liten rundsvarvad "droppe". Detta julträd ar kant i flera exemplar 



7. Juläpplerrad från Smöramåla, Urshult Nordiska museer inv. nr 208.988 
Foto i Nordiika museets arkiv. 

såväl i museer som i privat ägo (Blekinge museum, Nordiska museet, 
Vambåsa, Biskopsmala). Men också Silpingetraden visar variationer. 
Nordiska museets jultrad, bild 8, saknar stativ med hastar och har 
enbart en ljuskrona. Hönsen och tuppen i toppen paminner dock 
mycket om Kulturens jultrad. Kulturen har ytterligare ett jultrad från 
Silpinge, utan hastar men med fagel i toppen. Det har fyra ljusarmar 
och appelpinnar i inte mindre an fem avsatser. 

Det ar uppenbart att det funnits en mer eller mindre hantverks- 
mässig tillverkning av jultrad i Silpinge. Tillverkaren av Kulturens 
julträd var svarvare och finsnickare. I bygden kallades han "Krete- 
pelle" (LUF 9.269:l). Hans riktiga namn var Per Andersson och han 
levde mellan 1824 och 1912. 

Silpingetradct representerar en kulmen inom jultraden som folk- 
konst och har blivit föremål för flera efterbildningar (förutom Kjell 



8 Julrrad från Silpinge. Nordiska museet inv. nr 111.729. Foto i Nordi.ska 
museers arkiv. 

Svensson i Olofström uppgives en slöjdare i Landskrona ha utfört 
denna modell). 

Avbildningar i Folklivsarkivet från 1900-talets förra hälft visar att 
många julträd - i likhet med Knaredsträdet - var kladda med papper 
på liknande satt som ljusstakar. Ofia brukades fransklippt silkepap- 
per i två färger runt ljushållarna och stammen, bild 9. Sådana julträd 
har inte heller bevarats i museerna i större utsträckning. De var ju 
avsedda att kläs om med några års mellanrum och i originalskick ter 
de sig snarast vanprydande. 



9. Pappersklatf julappletrad. Nordiska museet, Foto i Nordi.skri nir<.seets arkiv. 

Konstruktionen 
För det äldre materialet kan tillverkningsproceduren i grova drag 
rekonstrueras genom studium av bevarade föremål, i viss mån också 
genom fotografier av äldre julträd i Folklivsarkivet i Lund. Man får 
därvid ett starkt intryck av den variationsrikedom som varit möjlig 

Nasra uppslag: 10-11. Dokumentation nv Tage GusraJ~.sons tillverkning av 
jultrad i Urshult. Jfr bild I .  Foto: Sven Hjalmarson 1991. 
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inom ramen för de olika huvudtyperna som beskrivits i det föregå- 
ende. De flesta äldre jultrad ar typiska hemsnickeriprodukter. Vad 
som brustit i skicklighet har kunnat döljas genom klädseln. Medan 
husfadern tillverkade trädet var det frun i huset som målade det eller 
prydde det med papper. Det kunde rentav enligt mina sagesman råda 
en viss tavlan om vems jultrad som var vackrast. Därför blev de ofta 
överarbetade. Det ar ganska få jultrad ur detta äldre sortiment som 
tål att granskas av en finsnickare. Undantagen bekräftar regeln och 
det ar just undantagen som bevarats i enskild ägo och i museerna. 

Jag har följt tillverkningen i några verkstäder samtidigt med den 
fotografiska dokumentationen. Min avsikt ar dock inte att beskriva 
konstruktionen i detalj utan endast att peka på några variationer. 
Dessa galler redan virkesvalet. Urshultsträdet och Blekingetradet har 
tillverkats av björk och detta galler uppenbarligen också Sunnerbo- 
trädet. Björk var möbelsnickarnas traditionella virke och ett utmärkt 
material för handbearbetning och svarvning. Det förefaller som om 
"Kretepelle" i Silpinge - se nedan - också arbetat med björk. Den 
nutida jultradsmakaren i nordöstra Skåne har däremot tillverkat sina 
jultrad av fur. Omställningen torde hänga samman både med virkes- 
tillgången och med den ökade maskinbearbetningen. Flera slöjdare 
pekar på svårigheten att få tag i bra trä nuförtiden. 

Jultraden framställs i små serier, t ex om tio stycken åt gången. 
Detta rationaliserar i viss mån tillverkningen och gör det samtidigt 
möjligt att ha några jultrad på lager. 

I det äldre materialet finns både skurna och svarvade jultrad. 
Namnet "Kretepelle" hänsyftar just på att han skar i trä och hans 
hastar bar vittnesbörd om en utomordentlig säkerhet med kniven. 

Jultradens uppbyggnad ar baserad på talen sex, fem eller fyra. 
Silpingetradet har sex hastar, Ijusarmar, ljushållare, höns o s v. Karl 
Erik Aronssons jultrad - liksom Urshultstradet ar baserat på femtalet 
eller nerifrån och upp: 5 hastar, 5 Ijusarmar, 5 appelpinnar, 5 gass, 5 
appelpinnar, 5 Ijusarmar, 5 höns jämte en tupp i toppen. Lanshem- 
slöjdens Blekingetrad liksom en rad senare variationer utgår ifrån 
fyrtalet, vilket innebar en stark förenkling. 

En annan olikhet galler sammansättningen. Folkskollärare Hå- 
kansson i Urshult fick formskydd på ett jultrad med lösa delar. Her- 
man Gustavsson i Rödeby tillverkade ursprungligen sina Blekinge- 
trad med fastlimmade grenar och pinnar. Då många trad gick sönder 
under transporten lat han leverera delarna lösa i en kartong. Numera 



är de fyra hästarna ofta häktade på stammen med en skruv som träs in 
i ett "nyckelhål". 

Tidigare spetsades äpplena p3 pinnarna, vilket dock hade till följd 
att de snabbt ruttnade. Folkskollärare Håkansson fann därför på att 
låta äpplena vila i en liten spiralformad korg av mässingsplåt. Tage 
Gustafsson började i stället fila en liten skara innanför pinnarnas 
spets som fäste för en sytråd som knyts runt äpplets skaft. På så vis 
skadas inte äpplena. Under senare år tillhandahåller han aven jultrad 
med röda äpplen av trä i tre olika storlekar. Också Knareds- och 
Urshultsträdet säljs som vi sett numera med traäpplen. 

Den ökade rationaliseringen av tillverkningen har givetvis skett 
mot bakgrunden av den minskande lönsamheten av rent hantverk. 
Ett så komplicerat jultrad som Silpingeträdet förblir dock till större 
delen ett hantverk. Inte minst monteringen av de hundratals delarna 
är mycket tidskrävande. 

Aven om de flesta slöjdare haft en äldre modell att utgå ifrån har 
de funnit på att variera olika detaljer, både för att försköna julträdet 
och för att förenkla arbetet. Efter hand visar det sig dock vilka julträd 
som svarar mot köparnas smak. Alltför egensinniga förändringar har 
endast medfört att tillverkningen måst upphöra. 

I november 1985 annonserade t ex Thomas Peterson, Ronneby, i 
Allers om ett handsvarvat jultrad, som tidigare bara sålts lokalt i 
Blekinge. Det var 50 cm högt och bestod enligt annonsen av ett stativ 
med fyra bockar, fyra ljusarmar, tolv appelpinnar, åtta fåglar och 
hjärtan samt en stjärna. Denna hybrid mellan Urshultstradet och 
Blekingetradet (med bockar i stallet för hastar) blev ingen större 
framgång och tillverkningen ar numera nedlagd. 

Produktionen 
Den variationsrikedom som julträden i museerna och avbildningarna 
i folklivsarkiven visar tyder på att de flesta jultraden i äldre tid 
gjordes i snickarboden för husbehov. Ett senare stadium represente- 
rar de trad som utförts av särskilt skickliga trähantverkare eller 
bygdehantverkare pa beställning. En jultradsmakare som Alfred 
Svensson i Urshult sågade och skar sina jultrad för hand ännu i slutet 
av 1950-talet. Han hade inte ens en svarvstol. Däremot hade han 
mallar för de olika detaljerna, vilket var tidsbesparande vid tillverk- 
ning i något större skala. 

Andra tillverkare hade trampsvarv. Johan Karlsson i Byttemåla 



t ex brukade trampsvarv för tillverkning av sina Blekingetrad. Lik- 
som Sunnerbotradet har många jultrad tillverkats av svarvare. Om ett 
jultrad i Ronneby heter det bl a att det utförts av "Snurrebussa Julle", 
som aven brukade svarva toppar eller "snurrebussar" (LUF B. 
13.800). 

Våra dagars tillverkare arbetar liksom sina föregångare efter mal- 
lar, men med hjalp av eldrivna maskiner. Tage Gustafsson nyttjar 
sålunda kapsåg, bandsåg, rikthyvel, svarv, borrmaskin och slipma- 
skin. Men det finns ändå moment som måste utföras helt för hand. 
Det galler räfflingen av stam, fot och ljushållare, som sker med hjalp 
av bildhuggarjärn. Det arbetsammaste ar tillverkningen av de svang- 
da äppelpinnarna som helt måste utföras för hand sedan ämnena 
sagats ut. 

Kjell Svensson i Olofström är för sin tillverkning av de små detal- 
jerna i sitt jultrad av Silpingemodell beroende av flera maskiner som 
han delvis konstruerat själv. Hit hör bl a mönstersägen, en eldriven 
version av den gamla lövsågen. Eftersom vissa delar blott har en stor- 
lek av nagra millimeter maste sammansättningen ske med hjälp av ett 
stort förstoringsglas. 

Utmärkande för alla nutida tillverkare av jultrad ar den utomor- 
dentliga uppfinningsrikedom som präglar tillverkningen av olika de- 
taljer i akt och mening att rationalisera arbetet. Detta innebar å andra 
sidan att de har gjort betydande investeringar i sina maskiner och 
aven har utgifter för elkraften. 

Vissa detaljer har dock varit för olönsamma att tillverka. Traku- 
lorna på Urshultstraden köper sälunda Tage Gustafsson på ett svar- 
veri dar de tillverkas automatiskt och detsamma galler traapplena, 
som köps fardigmålade. D e  små märlorna som håller fast trakulorna 
köper han i stora satser, medan däremot Kjell Svensson i Olofström 
tillverkar dem för hand. T o m snöret som hans traparlor ar upptrad- 
da på ar gjort av hemspunnet lin. 

Det säger sig självt att en sa omständlig tillverkning aldrig kan bli 
lönsam. Alternativen ar att förenkla jultraden, som Heinslöjdens 
Blekingetrad, eller att göra dem exklusiva och därmed ge dem en 
annan kvalitet, som Kjell Svensson i Olofström gjort. 

De som tillverkar jultrad för försäljning i våra dagar kallar sig 
själva för hobbyslöjdare. En målsättning ar ofta att produktionen inte 
får bli så stor att den blir momspliktig. Detta betyder att de hellre 
säljer sina jultrad privat an genom Hemslöjden som ju ar momspliktig 



och måste göra rejäla påslag på priset. Den ende heltidstillverkaren 
ar Ronny Nilsson i Rödchy. 

De julträdsslöjdare jag träffat har alla funnit en stor glädje i sitt 
arbete. Nar Tage Gustafsson i Urshult skar sina initialer och tillverk- 
ningsåret under jultradets fot visar detta att han sjalv uppfattar sin 
tillverkning som nagot av ett konsthantverk. Detta galler aven om 
Ronny Nilssons produktion i Rödeby. Produktionens omfattning ar 
det svårt att få nagot säkert grepp om bade hos tillverkarna och 
Hemslöjden. En uppenbar skillnad finns dock mellan hobbyslöjdar- 
nas produktion och den mera yrkesmässiga tillverkningen till Hem- 
slöjden. Karl Erik Aronsson tror inte att han gjort mer an samman- 
lagt ett 50-tal jultrad. Tage Gustafsson i Urshult och Ronny Nilsson i 
Rödeby uppskattar t ex att de inalles har gjort ett par hundra trad 
vardera. Slöjdaren Herman Gustavssons tillverkning åt Hemslöjden 
har vissa år uppgått till 300-400 jultrad. På goda grunder kan man 
därför anta att det ar Hemslöjdens Blekingetrad som ar det mest 
spridda. 

Dekoren 
Det museala materialets Colkkonstkaraktar framhävs av julträdens 
dekor. Man måste se Kulturens Silpingetrad i dagsljus för att fullt ut 
uppmärksamma hur formen samspelar med färgen. Stammen och 
grenarna ar gröna, medan drakarna ömsom ar blå, ömsom vita. 
Ljusholkarna ar röda och gula och de röda fåglarna har en elegant 
bronserad fjäderskrud. Färgerna ar milda och väl avstämda. Ännu 
praktfullare ar det restaurerade Silpingetradet hos familjen 
Wachtmeister på Vambåsa. 

Silpingetradet ansluter sig alltså val till den målade traskarning 
som vi möter i olika delar av vårt land alltifrån 1700-talet. Närmast till 
hands ligger det att jämföra med de kända Blekingestolarna, men 
aven med den rika polykromin i den sydostskånska möbelkonsten. 

De med papper Överklädda stakarna, till vilka Knaredstradet hör, 
visar ett annat prov på färgglädje. Det gröna fransklippta papperet 
associerar till trädets grönska. Men ofta har man aven klatt traden i 
rött och vitt silkepapper, lika ljusstakarna. Det finns aven exempel på 
att man prytt traden med pappersblommor så att jultradet blommar 
och bar frukt på samma gång. Det förefaller som om denna klädsel 
representerar ett yngre stadium an de skurna och målade traden. 
Influensen från ljusstakarna ar uppenbar. Nar jultraden aven har 



Rödeby. Säljes genom Lanshemslöjden, Karlskrona. Foto: Erling Klinfefors/ 
Blekinge läns museum 1991. 



prytts med julgranskarameller och annat pynt har det varit verkligt 
"bondgrant". 

"Bondgrant" skulle man aven kunna kalla Hemslöjdens Blekinge- 
träd med sin bjärta oljemålning i vitt, blått, gult och rött. Den har 
utförts av kvinnor som hemarbete för Hemslöjdens rakning. Någon 
förebild härtill har knappast funnits bland museernas Blekingeträd. 
Snarare tänker man på den leksaksfabrikation som tidigare förekom i 
Herman Gustavssons barndomshem. Blekingetradet har genom sin 
farggladje passat bättre i varuhusen än i hemslöjdsaffärerna. Detta är 
väl aven anledningen till att Hemslöjden för något år sedan övergått 
till malning i äggoljetempera, vilket ger trädet en battre "hemslöjds- 
karaktär", Också trääpplena ar handmålade och harmonierar helt 
med stakens dekor, bild 12. 

Ronny Nilsson torde vara den ende slöjdare som själv målar sina 
jultrad. Han har därvid valt Blekingefargerna blått, rött, gult, grönt 
och vitt. Men färgskalan skiljer sig helt från andra träd. Den är 
"fräckare", eller "niodernare" om man s5 vill. 

Ett av Silpingetraden i Blekinge lans museum är omålat och skiljer 
sig därmed starkt från övriga Silpingetrad. Det har kanske kommit 
direkt från svarvaren och inte hunnit bli målat. Urshultstradets före- 
bild har knappast varit trävit, men som hemslöjdsartikel levereras det 
alltid odekorerat. Därmed passar det även nutida sparsmakade kö- 
pares förkärlek för det trävita. Köparen får samtidigt större möjlighet 
att själv färgsätta trädet t ex med röda ljus och med röda äpplen. I en 
uppteckning fran Urshult heter det: "På toppinnarna av träpinnarna, 
vilka alla voro riktade snett uppåt, fastsatte man äpplen. D e  vanli- 
gaste julapplen, som man på 1800-talet hade, voro 'frostkyllingar', en 
sorts små hårdsöta äpplen, vilka ej voro ätbara förrän de hunnit bli 
ordentligt frostbitna . Vidare funnos 'Kobackaapplen' = glasäpplen, 
'Ranginga' = Grågyllen samt härligast av alla äpplesorter, de vackra 
'Rönetterna', våra nuvarande Kungsäpplen" ( EU 8.095:75). De sist- 
nämnda odlas numera sällan, eftersom smaken inte håller måttet i 
konkurrensen med moderna äpplesorter. 

Tillverkaren brukar leverera trädet med rödlackerade trääpplen i 
tre olika storlekar. Aven på Knaredstradet har de röda trääpplena en 
viktig dekorativ funktion. 

Också Kjell Svenssons ståtliga julträd ar omålade och inbjuder 
därför liksom Urshultstradet till att prydas med röda ljus. Karl Erik 
Aronsson har lackerat sina jultrad, men också levererat trävita till 
särskilt kräsna köpare. 
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Jultradens alder och uppkomst 
I Urshults krönika 1960 berättar Henning Tarstad att förebilden till 
Urshultstradet ar ganska exakt 100 år gammal, medan julastaken i sig 
själv "ar en uråldrig företeelse". 

Det ar inte ovanligt att man vill göra levande traditioner så gamla 
som möjligt. Enligt en annan uppgift skulle Urshultsträdet gå tillbaka 
till 1700-talet, vilket låter rimligare, men inte heller detta kan bestyr- 
kas (jfr LUF B 10.479). 

Julträdet i Kristianstads läns museum ar ursprungligen en gåva av 
landshövdingen M G de la Gardie på 1850- eller 60-talet. Et1 julträd i 
Varnamo museum köptes på en auktion 1860 efter ett par gamla 1 
fröknar i staden. Att jultraden går tillbaka till förra delen av 1800- 
talet kan det knappast råda något tvivel om. 

Många uppteckningar visar att jultradet var en föregångare till 
julgranen. I flera hem kastade man ut julträdet nar man började med 
julgran, men man kan också ha haft både jultrad och julgran jämsides. 
Det var inte heller ovanligt att hänga ett äpple under varje ljushållare 
i de första julgranarna, kanske efter förebild från jultradet. 

Uppteckningarna visar att jultradet inte var någon borgerlig tradi- 
tion aven om det fanns i de små Blekingestaderna. Det brukades 
främst på landsbygden, såväl bland bönder som torpare. De senare 
hade inte alltid plats för julgranen varför de i stallet tände sitt jultrad. 
Det berättas t o m att en fattig gumma gick och tiggde Ijus och äpplen 
till sitt "julatra". Å andra sidan är det uppenbart att det varen stor lyx 
att tända lio eller tolv Ijus samtidigt. Ett sådant överflöd kunde van- 
ligt folk endast uppleva vid julottan, men för den Ijush3llningen krav- 
des speciella åtgärder (Bringéus 1955 s 215 f). 

Den sociala skillnaden bar i bygder dar jultradet förekom inte gått 
mellan dem som ägde eller saknade jultrad utan mellan dem som 
ägde ståtligare eller enklare jultrad. Ett av de ståtligaste Silpinge- 
träden tillhör sålunda familjen Wachtmeister på Vambåsa, bild 13. 
Julträdet var alltså valintegrerat i de bygder dar det förekom. Till 
dessa trakter hörde aven nordöstra Skåne, varifrån Kulturen har ett 
vackert julträd. 

Föremåls- och uppteckningsmaterialet visar att jultradets utbred- 
ning omfattade Blekinge, nordöstra Skåne, sydligaste Småland (Urs- 
hultstrakten och Sunnerbo) och södra Halland. Med koncentration i 
vissa trakter var det ett tämligen sammanhängande utbredningsom- 
råde på ömse sidor om den gamla riksgränsen. En företeelse av gam- 
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13. Jlilrriid fr8n Silpinge hos familjen Wachlniei.srer, Vanibäsu. Folo: Sven 
Hjirlmarson 1997. 
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14. "Julappel" av en skalad grantopp. Teckning efter minner i uppreckning 
frdn A1,qhult. LU FM2921. 

15. Appeltrad. Teckning efrer minnet av E. Lagerkvist, Eringsboda. LU F M 
625. 

maldanskt ursprung skulle rimligen ha haft ett annorlunda utbred- 
ningsmönster. 

Utbredningsområdet kan emellertid vidgas om vi aven raknar in 
en närbesläktad företeelse, den s k "julapeln" "julappeln", "turren" 
eller "applastaken". I sin enklaste form bestod dessa av en avskalad 
grantopp, eller en vildapel, p i  vars grenar man faste äpplena. Vanli- 
gen hade den dock liksom jultradet en stam i vilken man borrat in ett 
bestämt antal appelpinnar. Vidstående teckningar visar hur julapeln 
kunde se ut, bild 14-15. Till skillnad fran jultradet saknade julapeln 
ljus, men stammen och foten kunde vara kladd med papper. 

Julapeln ar i Folklivsarkivets uppteckningar kand i Allbo, Kinne- 
valds, Konga, Uppvidinge och S Möre härader och har möjligen 
förekommit aven i delar av Västergötland (Hagberg s 63) och mel- 
lersta Blekinge (LUF 723). Från Ronneby finns ett fotografi av ett 



16. "Odensstake': urförd av viisfsvensk träslöjdare. Foto: Sven Hjalmarson 
1991. 

jultrad som kan betraktas som en direkt övergångsform mellan jul- 
apeln och jultradet. I stället för äpplen har man på några pinnar fast 
potatisar med hål för julgransljus (LUF B 13.803). 

Jultradet ar enligt min uppfattning en julapel som försetts med ljus, 
eller en kombination av en julapel och julljusstake. I vissa delar av 
utbredningsområdet har äpplena en mera betydelsefull roll (t ex i 
Urshultstradet), i andra utgör de närmast ett bihang till en ljusstake 
(Knaredstradet). 

Julträdets traditionskomponenter 
Ett grundelement i Blekingeträdet utgör foten med de fyra, fem eller 
sex hästarna. Eftersom de vänder ryggen åt trädstammen tanker man 
inte på att de vanligen saknar bakben och genom att de ar placerade 



bredvid varandra märker man knappast att de oftast bara har ett 
framben. Samma konstruktion möter vi redan på en ljusstake, kon- 
struerad som en "trollknut", dar Ijuspipan håller ihop de fyra häs- 
tarna. Nils Månsson Mandelgren omtalar den som en fattigform på 
Kullahalvön och hans skildring illustreras med en stake från Karrs- 
torp i sydvästra Skåne (Mandelgren s 12ff). Nordiska museets sam- 
lingar visar att den varit kand i södra Sverige anda upp i Värmland 
och in i Sörlandet i Norge (exemplar i Bergens museum). Denna s k 
"Odinsstake", som kan ha varit "knalleslöjd", har nyproducerats och 
säljs bl a av Kulturen i Lund och av Blekinge lans hemslöjd, bild 16. 

Nar man finner att slöjdarna i våra dagar på egen hand utvecklat 
sina jultrad ligger det nara till hands att tanka sig att jultraden av 
Blekingetyp utvecklats från en sådan Ijusstake. Hästarna har ju gam- 
mal anknytning till julen, dels genom seden att föra ut hästarna och 
vattna dem i någon kalla annandag jul, dels genom Staffansvisan. 
Aven på de sydsvenska julbonaderna var hästarna viktiga element. 

Aven faglarna ar förknippade med julen. Det förekom att en tak- 
fågel hängdes upp under den pall som spändes upp över julbordet i 
ryggåsstugorna. Liksom på de s k tuppabonaderna i Sunnerbo tolka- 
des fågeln vanligen som en tupp. Följden blev att övriga fåglar upp- 
fattades som hönor. Gässen, som förekommer på Karl Erik Arons- 
sons jultrad, hörde hos de besuttna i Sydsverige, liksom i Danmark, 
till julbordets läckerheter (Genrup). De omformade utsmyckning- 
arna på flera Blekingetrad sätter en av slöjdarna i samband med 
snokens roll för gårdens tomtebolycka (Hyltén-Cavallius I s 331, I1 s 
XXXIII ff). Andra har i stallet tolkat dem som drakar. 

De svarvade Ijuspiporna har uppenbarligen hämtats från ljusstakar 
och placeringen på grenar runt stammen påminner om ljuskronornas. 
En påfallande likhet med träkronornas svarvade ljushållare har Sun- 
nerbotradet. Idén att göra ljusarmen höj- och sänkbar på Sunncrho- 
trädet möter oss aven i den sydsvenska "lysekaringen" för torrveds- 
stickor (Erixon s 55). 

Inlånade formelement kan likväl inte förklara själva seden att 
placera ett jultrad på julbordet. Det finns emellertid också en anknyt- 
ning till folkseden. I äldre tid var det nämligen brukligt att låta maten 
stå framme på ett svarvat saltmatsfat under hela julen som ett slags 
"skådebröd" (Mandelgren s 12 f). Också julapplena skulle sitta orör- 
da på sina pinnar under hela helgen. De kunde också toppa julhö- 
garna med nybakade brödkakor. som staplades ovanpå varandra som 



17. Detaljfoto av tupp och hönor på jultradet bild 13. Foto: Sven Hjalmarson 
1991. 

en pyramid. I södra Halland brukade man sålunda på 1860-talet 
överst på julhögen lagga "tre vackra röda äpplen, som ofta betalades 
med 2 skilling stycket, hvilket här på orten var ovanligt dyrt. Julhögen 
stod orörd hela julen över" (Ysenius s 13; jfr Bringéus 1967 s 136 f; C 
Hyltén-Cavallius s 28). Bade saltmatsfaten, julhögarna och julträden 
var ett satt att exponera julmaten pa ett iögonfallande satt. Det ar just 
inom saltmatsfatens och julhögarnas område jultraden haft sin ur- 
sprungliga utbredning. 

Tillverkningen av jultrad i nordöstra Skane, västra Blekinge och i 
Urshult skulle man kanske dessutom kunna förknippa med den fram- 
trädande roll äpplena spelat i dessa trakter förr som nu. Redan Linne 
uppmärksammade den myckenhet av suräpplen som växte i vissa 
trakter av nordöstra Skåne vid 1700-talets mitt (Linné s 45 f). 

Men det finns aven skal att sammankoppla tillverkningen av jultra- 
den med äldre hantverkstraditioner. Spinnrockssvarvarnas roll för 
tillkomsten av Sunnerbotradet har redan berörts. Sigfrid Svensson 
har infogat Silpingetradet som ett led i den skickliga trasnidarkonst, 



som i västra Blekinge fortlevde in på 1920-talet (Svensson s 66) och 
som bl a kommer till synes på de berömda trebenta Blekingestolarna. 
Ett annat slöjdcentrum utgjorde Rödeby, dar Hemslöjdens Bleking- 
etrad tillverkats. 

Jultradens revitalisering 
Medan de lokala slöjdarnas produkter i gången tid fick nöja sig med 
uppskattning i den närmaste omgivningen sprids de i våra dagar till 
nya sociala miljöer tack vare kvalitetsprägeln. 

I jämförelse med "Kretepelles" säkert snidade, tredimensionella 
hastar ter sig de nutida jultradens hastar platta och statiska. Hästarna 
på lanshemslöjdens Blekingetrad har rentav kvar sin bradkaraktar. 
Men också enkelheten har sin charm och vi uppskattar den i våra 
dagar troligen mer an i gången tid. 

Aven nar slöjdaren haft en äldre förebild blir hans egen skapelse 
sällan helt överensstammande. Men härtill kommer att jultradet ock- 
så kan pyntas och placeras på olika satt av brukaren. 

Alltjämt skall äpplena helst vara riktiga röda julapplen, aven om 
de på senare tid ibland ersatts av rödlackerade traapplen av samma 
sort som man ibland hänger i julgranen och som kan brukas år efter 
Ar. 

En anpassning till nutida bostadsstandard innebar ofta att äldre 
möbeltyper och prydnadsföremål förminskas. Alla har t ex inte ut- 
rymme för den nioarmade Skatelövsstaken, varför denna numera 
saluförs i mindre varianter med sju eller fem ljus. En av Urshnltsslöj- 
darna har tillverkat jultrad i två olika storlekar, något som dock 
knappast inverkat på priset eftersom arbetet ar detsamma. 

Kjell Svensson tillverkar ett större och ett mindre jultrad. Det 
mindre motsvarar närmast de traditionella traden, medan det större 
skulle kunna betraktas som en herrgårdsvariant med sin höjd på ca 
1,s meter. Inte för inte skulle den kunna vara ett alternativ till en 
julgran. Man skulle emellertid med lika stor ratt kunna ta detta 
jultrad som exempel på en barockiseringstendens, alltså raka motsat- 
sen till den förenkling som Hemslöjdens Blekingetrad representerar. 
Liksom Silpingesnidarnas träd på sin tid har Kjell Svenssons jultrad i 
våra dagar blivit ytterst exklusiva. Vid mitt andra besök i hans verk- 
stad hade han ritningarna klara till ett trad med en höjd på 1,8 meter 
för ett kant svenskt företag, bild 19. Ett annat av hans stora trad, helt 
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18. Julträd från 1800-talets mitt med konstgjorda ljus och äpplen. Tillhör f: 
kyrkvaktmnstaren Kurt Petersson, Brakne-Hoby. Foto: Klas Wennerberg 
1991. 



utfört i enetra finns i USA, dar det finns en stor marknad för svenska 
jultrad. 

Knaredstradet har med orätt kommit i skymundan, men i sin pap- 
perskladda form ar det kanske det mest nostalgiframkallande. Det 
påminner om de papperskladda ljusstakar som var så vanliga under 
1900-talets förra hälft och som ofta såldes på stadernas julmarknader. 
Samtidigt har det ökande medvetandet om eldfaran bidragit till att 
man hellre köper det malade an det papperskladda Knaredstradet, 
som man ofta använder utan att tanda ljusen. Ett annat satt att 
kringgå eldfaran ar att förse jultradet med elljus, vilket skett såväl 
med Knaredstradet som med Karl Erik Aronssons trad. 

Intresset för jultradet i våra dagar tycks vara större an nagousin 
tidigare. I andra upplagan av Svensk Uppslagsbok illustreras artikeln 
"Jul" bl a med ett "Jultrad fran Blekinge". Hemslöjdsföreningarnas 
julutställningar kan ha gjort sitt liksom reportagen i hemslöjdsmaga- 
sin och andra tidskrifter. Liksom en gång dalahästen i kolossalformat 
utanför Sverigepaviljongen på New York- utställningen 1939 blev 
Kjell Svenssons jultrad på Nordform i Malmö 1990 något av en sym- 
bol för svensk träslöjd (jfr Ågren s 5 f). Den saknar trähästens enkel- 
het, men å andra sidan hör den ihop med arets största högtid. 

Revitaliseringen av jultraden under hemslöjdsföreningarnas infly- 
tande har medfört en produktionsmassig likriktning av de olika ty- 
perna. Traden tillverkas efter mall och målas på likartat satt. Darige- 
nom förvandlas de till ett slags idealtyper, utvalda bland de formskö- 
naste förebilder som funnits att tillgå. Hemslöjden har samtidigt måst 
acceptera serietillverkning av lönsamhetsskal. Detta har i sin tur 
medfört att de mest exklusiva jultraden av Silpingetyp hamnat utan- 
för och i stallet tagits upp av enskilda slöjdare som mera drivits av 
traditionsmassiga och estetiska motiv an av ekonomiska. Därigenom 
blir jultraden samtidigt exklusiva. De riktar sig till speciellt kultur- 
eller kvalitetsmedvetna köpare. 

Om hemslöjdsbutikerna i Blekinge inte kunnat sätta Silpingetra- 
det i produktion har tuppen i trädets topp däremot stått som förebild 
för en helt ny produkt, nämligen den s k "Silpingetuppen", som 
tillverkas i olika storlekar, vackert dekorerad i Blekingefargerna. 
Den har enligt uppgift lanserats av en slöjdare i Rödeby, far till 
Herman Gustavsson. Karakteristiskt ar att den numera marknadsförs 
som "Blekingetuppen". 

Revitaliseringen av jultraden medför alltså samtidigt en slags om- 
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19. Kjell Svensson, OloJiir-ön,, n~r<i  sir) rirnijig rill eir .sion ji~lirii<l oi ,  Silpirige- 
typ. Foto: Sven Hjalmarson 1991. 
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kategorisering av dem. Vi kan rekonstruera en produktionskedja från 
husbehovstillverkning, hantverk, tillverkning i hemslöjdsföreningar- 
nas regi, terapi- och hobbyslöjd, till konsthantverk eller rentav konst. 
Hemslöjden har därvid under det första merkantila skedet inte bara 
varit en stimulerande kraft utan samtidigt agerat som smakdomare 
och talat om för sina kunder vad som är t ex ett "äkta Blekingeträd. 
Därmed har Hemslöjden också spelat en viktig roll som stilbildare. 
En julgran kunde för ett par decennier sedan inte kläs hur som helst. 
Möjligen kunde man som en eftergift låta barnen få en egen gran i 
barnkammaren som de kunde få klä som de ville. 

Hemslöjden fryser en form och tolkar dess innebörd. Därmed 
auktoriseras en viss typ. Just Blekingeträdet visar emellertid att också 
Hemslöjden måste anpassa sig efter förändrade tider. När ett fabriks- 
tillverkat julträd kan köpas billigare i varuhuset gäller det att ge 
samrna jultrad en ny karaktär genom en sobrare dekor. Blekinge Iäns 
hemslöjd har lyckats väl med den uppgiften. 

Försäljningen 
På den stora hemslöjdsutställning som anordnades för Medelsta och 
Brakne härader i Ronneby 1912 av den kända textilspecialisten Lilli 
Zickerman och föreståndaren för Hushållningssällskapets slöjdma- 
gasin i Karlskrona, Hilda Landgren, utställdes för första gången 
julträd, vilka senare förvärvades av Kulturen i Lund. Det förefaller 
inte otroligt utställningen även fick till följd att jultrad började tillver- 
kas för avsalu i Slöjdmagasinet, som öppnat redan 1885 och dit sloj- 
dare från hela Blekinge kunde lämna sina alster (Green s 18 f). År 
1913 inköpte nämligen Nordiska museet ett julträd från Bräkne- 
Hoby av Hushållningssallskapets slöjdmagasin för 8 kronor (NM 
120.310). Två år senare inköpte Blekinge Iäns museum ett jultrad i 
Slöjdmagasinet för 3 kronor (inv nr 8.416). 

Först sedan hemslöjdsaffärerna tog med jultraden i sitt sortiment 
rönte de större uppmärksamhet. Dåvarande Hemslöjdschefen Harry 
Mårtensson i Blekinge torde ha varit den förste som på 1930-talet 
eller början av 1940-talet tagit detta initiativ. Hemslöjdens leverantö- 
rer har varit småslöjdare ute i bygderna och den arliga tillverkningen 
var till en början endast något dussin. Darmed kunde Hemslöjden 
aven garantera att julträden var verklig "hemslöjd". 

Hemslöjdsaffarerna har på grund av egna omkostnader och moms 
tvingats att ta ut marknadsmässiga priser. Flera tillverkare har därför 



föredragit att sälja på egen hand. Ryktet om en god tillverkare har 
spritt sig i bygden. En yngre tillverkare som ville få större avsättning 
för sina jultrad annonserade i Allers. Framgången var dock inte stor 
eftersom jultradet inte var bekant mer an i en begränsad del av landet 
och en liten svartvit annonsbild knappast gjorde rättvisa åt jultradet. 

Den vaxande floran av tidskrifter av typ "Allt i Hemmet" och 
"Femina" har däremot under senare år haft behov av att visa sköna 
ting och därmed har vissa jultradsmakare fått gratisreklam. Ronny 
Nilssons jultrad och Ijustrad har ofta synts i dessa publikationer. 
Därmed har den regionala vallen brutits och jultraden har blivit 
kända i vidare kretsar. Hemslöjdsutstallningar och separatutstall- 
ningar har också bidragit. 

Den som idag vill lansera en ny produkt i större skala ar dock helt 
beroende av varumässorna. Ronny Nilsson visar sina jultrad på 
Formex som har en vår- och en höstmassa i Sollentuna. Men han har 
aven haft en egen monter på massor i Norge, Danmark och Tyskland. 
Kunderna ar inmatade i hemdatorn och deras spridning framgår av 
en karta på väggen i kontoret med knappnålar över stora delar av 
Europa, men också med nedslag i USA och Japan. 

En så bred marknadsföring kräver emellertid ett bredare sorti- 
ment an enbart jultrad. Ronny Nilssons satsning på Ijustrad (utan 
äpplen) har möjliggjort detta, men aven hans produktion av tratulpa- 
ner. Han var till en början ensam om denna artikel på Formex, men 
konkurrenter har sedan dess vuxit upp som svampar ur jorden var- 
jämte helt maskintillverkade tratulpaner importeras från Thailand. 
Ronny Nilssons svar på konkurrensen har varit att bygga ut det 
ordinarie tulpansortimentet i 25 olika färger med en "antiklinje" dar 
de målade tulpanerna slipas och får en mera individuell prägel. 

Naturligtvis finns det en prisfaktor med i försäljningsbilden. Me- 
dan man far betala 235 kronor för Knaredstradet i lanshemslöjden 
och för Blekingetradet SM) kronor, kostar det i sin nya handmålade 
version 650 kronor och dubbelt så mycket med handmålade äpplen. 
Ronny Nilssons jultrad kostar 2.950 kronor i handeln. För ett nytill- 
verkat Silpingetrad får man betala 5.000 kronor för den mindre vari- 
anten och 8.000 kronor för den större, eftersom traden ar mycket 
arbetskrävande. 

Det säger sig självt att de olika jultraden därmed aven vänder sig 
till olika kundkategorier. En sådan ny kundkategori ar de stora före- 
tagen, som kan vanda sig direkt till tillverkaren och använda jultra- 
den och ljustraden som presenter till anställda och kunder. 
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Julträdens Sitz im Leben 
Ett lysande trad, som bar frukt mitt i vintern leder Iatt tankarna till 
den fromma legenden. I julträdel kan intc bara faglarna utan också 
fantasin få faste och dikta nya julsagor. Men vad finns det på mera 
saklig grund att saga om jultradets funktion? 

Jultradet var förr som nu ett satt att skapa julstämning i hemmet. I 
de trakter dar det var allmänt utgjorde det ett gemensamt traditions- 
arv för människorna, vilket närmast motsvarar julgranen i våra dagar. 
Jultradet var en symbol för julen liksom bonaderna som pinnades 
upp på julaftons morgon. Jultradet måste därför ha haft en mycket 
mera central funktion i gångna tiders allmogehem an i våra dagars 
medelklasshem, dar det bara ar en bland många julprydnader. Kyrk- 
värden Lasse i Lassaberg citerar i sin skildring av folklivet i S Unna- 
ryd sin gamla mamma som brukade säga: "Det blir ändå inte likt till 
jul förrän stora bord blir prydt" (Bringéus 1967 s 136 f). 

Några uppteckningar vittnar direkt om jultradets roll som stam- 
ningsförmedlare: "Född 1903 kom jag som fosterbarn till ett småhru- 
karhem i Smaland, Berga socken i Kronobergs lan. . . Mitt första 
minne av julen ar förknippat med det levande ljuset. Ljuset var julen. 
Julklappar förekom aldrig nar jag var barn. Den första "julgran" jag 
minns var en stake av trä som min fosterfar som var snickare gjort. 
Det fanns fem egna barn i familjen och det var en "årsring" för varje 
barn på staken, som stod på golvet. Armarna var satta kryssvis och 
kläddes med kortkrusat grönt papper. Det hängdes också äpplen p i  
armarna. Senare ersattes den av julgranen. Den mjukt ludna glorian 
omkring de tanda ljusen fyllde mitt barnahjarta till brädden av julens 
helighetsatmosfar" (EU 52.213) . 

I en uppteckning från Ronneby heter det: "Vid julhögtiden ställdes 
jultradet p3 ett mindre bord vid ett fönster så att det kunde synas 
tydligt aven utifran. Under hela helgen tändes ljusen i trädet vid 
upprepade tillfallen. Jultradet kläddes inte bara med äpplen och det 
fransade papperet utan aven med konfekt. Plundringen skedde tret- 
tondagen då barnen i familjen fick dela pa äpplena och innehållet i 
konfekten. Det fransade papperet byttes kanske bara vart femte år. I 
farföräldrahemmet hade man vid julen endast detta jultrad. Någon 
julgran förekom inte" (EU 52.213). 

En intressant fråga ar om jultradet aven haft ett specifikt symbol- 
värde liksom julbonaderna. Frin Urshult heter det i en uppteckning: 
"För dessa väggbonader - ehuru anfrätta av tidens tand och solkiga av 
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flottiga fingrars beröring - hyste alla, såval äldre som yngre en djupt 
religiös vördnad. Gamla gummor brukade hålla händerna samman- 
knäppta, medan de betraktade bilderna" (LUF 2.89732). 

Jag har inte funnit exempel i uppteckningarna på en motsvarande 
hållning till julträden, men detta var man å andra sidan inte heller 
inställd på att fråga om när man sände ut frågelistor om dem. Dare- 
mot har man spekulerat över antalet ljus eller appelpinnar i julapeln 
och jultradet. Från Sjösås i Uppvidinge härad omtalar sålunda den 
kände bygdeskalden J A Göth att "julaturren skulle ha udda armar, 
helst nio, men om det var tolv, femton, aderton, tjugoen eller tjugofy- 
ra var det lika bra. Det gick ju att multiplicera med det heliga treta- 
let" (LUF 2.915). B1 a Sunnerboträdet har just tolv appelpinnar, 
vilket kan ha förkiiippats med de tolv apostlarna, något som kan ha 
aktualiserats av den s k husförhörsvisan, som alluderade på olika tal i 
den bibliska historien från tolv till ett. 

I en artikel om "Nya ljusstakar med gamla traditioner" avbildas 
bl a den s k Tuppstaken eller Apostlastaken, vars förebild troligen 
gjorts någon gång på 1700-talet i Leksand. Det heter att denna drivna 
jarnstake är "mattad med symbolik. Stakens huvudform, hjärtat, står 
för kärleken. De tre ljusen är treenigheten som omramar kärleken, 
Fadern, Sonen och Den helige ande. I hjartat finns tio Guds bud 
inprickade under Kristi taggade törnekrona. Som förbindelselänkar 
hänger de tolv apostlarna mot jorden och över alltsammans tronar 
tuppen, vaksamhetens symbol" (Allt i Hemmet 1211971). 

Aven om den enda gemensamma nämnaren mellan ljusstaken och 
jultradet är tuppen respektive tolvtalet frågar man sig naturligtvis om 
det ar en sentida tolkning eller om den också funnits i den lokala, 
muntliga traditionen. Jag har funnit exempel p5 att köparen inte 
sällan informeras om symboliken genom en liten minibroschyr som 
medföljer ljusstaken. Därigenom blir den intressantare och skiljer sig 
från en varuhusartikel. 

Louise Hagberg, som behandlade jultradet i en liten studie 1925, 
associerade i tidens anda både till det bibliska livsträdet, till fornin- 
diernas heliga träd och Idunas äpplen samtidigt som hon påminde om 
seden att nyårsdagens morgon förtära ett äpple för att få halsa under 
det kommande året. 

Också exempel på "fruktbarhetsmagi" i anslutning till julen och 
fruktträden skulle kunna anföras, t ex att man skulle gå ut och skaka 
dem för att få god skörd under det kommande året. I en uppteckning 



i Nordiska museet från O Broby av Pehr Johnsson 1923 heter det: 
"Min mor brukade lala om, att i hennes barndom var det vanligt att 
på julaftonen skaka äppleträden hemma i deras trädgård. Och jag har 
mera an en gång har i socknen sett att man gjort detta, allt under 
tanke på att det skulle bli mera frukt." Att bara in vackra äpplen ur 
det gångna årets skörd och låta dem få en hedersplats på julbordet 
skulle kunna betraktas som en kvarleva av ett ursprungligt juloffer, 
eller av mera rationalistiskt inställda forskare, som en form av magisk 
mutning. 

Nu kan vi ju inte bevisa att vare sig jultradet eller julapeln ar en 
"uråldrig" julsed. Benämningen "Odinsstake" är snarare en lärd tra- 
dition an en folklig (jfr Celander 1920). Men för den som gärna vill se 
traditionerna som uråldriga gör den ju inte saken sämre. En slöjdare i 
Västergötland har rentav marknadsfört ljusstaken under denna be- 
namning. 

Något motsvarande säljargument har näppeligen funnits för jultra- 
det. Nar jag frågade föreståndaren för Hemslöjden i Halmstad vilka 
som numera köper Knaredstradet, fick jag till svar att det var perso- 
ner med anknytning till denna trakt. Knaredstradet påminde dem om 
deras barndoms jular, om farföräldrar eller morföräldrar, Julträdet 
har alltså blivit laddat med en nostalgi som bara den kan kanna som 
raknar jultradet till sin egen barndoms jultraditioner. Endast hos 
köpare med anknytning till julträdsbygderna har det ett affektions- 
värde. För svenskamerikaner från dessa trakter måste jultradet' ha ett 
alldeles speciellt affektionsvärde. Här har ljusstakar av svenskt ur- 
sprung, s k "light crowns" bidragit till att bekräfta den egna identite- 
ten (Esping). Tage Gustafsson i Urshult omtalar att många av hans 
jultrad skickats som julgåvor till utvandrade smålänningar i hela värl- 
den. Han har därvid förpackat dem omonterade . 

Jag frågade tyvärr aldrig mina föräldrar varifrån de någon gång på 
1940-lalet skaffade vårt Urshultstrad. Fars slakt hade dock anknyt- 
ning till Växjö och jag gissar att det är därifrån den kommit. Att min 
egen familj på 1960-talet fick ett jultrad av Blekingeiyp sammanhang- 
er med att min svagerska då var bosatt i Karlskrona. Många jultrad i 
svenska hem utanför det gamla kärnområdet torde kunna förklaras 
genom liknande familjeanknytning. 

Jultradet har rentav kunnat bli en symbol för hembygden. Urs- 
hultstradet finns i flera offentliga lokaler. Men det har också vid flera 
tillfallen medtagits som present vid kommunala utlandsbesök. En 



20. "Blekingetr~det" tillverkat av Ronny Nilsson, Rödeby 1945, i Lans- 
styrelsen, Karlskrona. Foto: Sven Hjalmarson 1991. 

kvinnlig gymnastiktrupp fran Tingsryd har t ex under utlandsturueer 
brukat medföra ett Urshultstrad som present. Blekingekommunerna 
överlämnade ett stort jultrad av Rouny Nilsson till länsstyrelsen vid 
invigningen av de nya lokalerna 1945, bild 20, medan ett litet ljustrad 
av samme tillverkare pryder landshövdingens tjansterum. 

Jultradet kan betraktas som ett led i vad Mats Rehnberg kallat 
"1800-talets ljusrenassans", vilken fått sitt verkliga genombrott först 
efter andra världskriget. Jultradets raison d'ttre sammanhänger alltsa 
inte längre helt och hållet med julen. Liksom stearinljusen, som vi i 
Sverige tänder aret om medan de tidigare enbart var knutna till julen, 



har jultradens brukstid vidgats. Från Urshult uppges att många unga 
familjer har dem framme som en prydnad året om. Någon familj 
brukar ta fram Urshultstradet också om påsken då det i stallet pryds 
med färgade äggskal i grenarna. Jnltradet förvandlas därmed till ett 
påskris. 

Ronuy Nilsson i Rödeby har gått ett steg vidare, då han efter 
förebild från jultradet gjort ett "ljustradn som inte ar årstidsbundet. 
Detta trad saknar hästarna och i stallet för applepinnar bar trädet 
grenar med stiliserade löv. Dessa trad har i sin tur kunnat varieras 
genom olika färger. För ett internationellt evenemang tillverkade 
Ronny Nilsson rentav trad i de olika ländernas färger som en marke- 
ring av delegaternas platser. I samband med Ronnebyprasten Elisa- 
bet Gerles fredsaktion tillverkade han ett fredstrad. På detta sättet 
har Ijustradets symbolinnehåll kunnat förändras och därmed har det 
ursprungliga jultradet kunnat få en ny funktion som närmast erinrar 
om kyrkornas smidda ljustrad som blivit allt vanligare under senare 
år. Samtidigt som ljustandningen flyttas från hemmet till kyrkan far 
det en ny sakral funktion som ar ganska flexibel. Man kan t ex tanda 
ett ljus till erinran om någon avliden anförvant, men också för varlds- 
freden. Jultradet kan alltså inte bara generera nya former utan också 
svara emot ett ökat symbolbehov. 

Liksom de hemtillverkade jultraden erbjöd otaliga variationer 
tycks dagens köpare undvika de massfahricerade jultraden och hellre 
betala ett rejält pris för ett "handtillverkat" eller "formgivet" jultrad, 
som kan gå i arv inom slakten. För Hemslöjden torde det bli allt 
svårare att följa med i denna utveckling medan den öppnar nya 
möjligheter för konsthantverkarna. Ytterst återspeglar alltså jultra- 
dels historia samhällets egen förändring ifråga om teknik, kontakt- 
nät, ekonomiska möjligheter och mentala behov. 

*) 1 en pristävling utlyst av Tidningen Vi ( 51152 1957) och Nordiska museet efterlystes 
bl a denna juläpplestake, men inga nya uppgifter inkom enligt svanmaterialet i Nor- 
diska musect. En undersökning av juläpplestakar i Blekinge uti<irdes 198546 av 
Annhelen Olsson, Torna Hällestad, som skriftlig uppgift i den högre Hemslojds- 
utbildningen vid Handarbetets Vänner. 
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Strömma bomullsspinneri 
Ivar Wenster 

När jag för ett par år sedan för första gången besökte Strömma 
bomullsspinneri norr om Karlshamn hade produktionen för länge 
sedan avstannat. Putsen flagnade, fönsterrutor saknades och duvorna 
huserade i de gamla spinnerisalarna. Trädgårdstäpporna vid hruksbo- 
staderna var för länge sedan övergivna och nässlorna fyllde rabatter- 
na mellan äppleträden. Inbäddad i kompakt grönska med åfall och 
dammspegel blev fabriken till en förfallen idyll, en antydan om det 
goda välordnade samhället som sjunkit ned i historiens brunn. Idyllen 
gjorde det till en början svårt att föreställa sig den bullriga och dam- 
miga arbetsmiljön, de stora klasskillnaderna mellan disponent och 
spinneriarbetare, de internationella konjunkturernas vågskål som be- 
stämde skillnaden mellan arbetslöshet och arbete. Alla de ramar som 
en gång bildat fabrikens liv och innehåll hade sen årtionden varit 
försvunna. När jag vandrade genom de tomma fabrikssalarna fanns 
bara små fragment kvar som antydde att här hade generationer av 
textilarbeterskor och arbetare haft sin dagliga sysselsättning. En upp- 
tejpad idolbild av en tvålfager filmstjärna, omklädningsrummens 
klädskåp, markerade med små lappar med namnen "Karin" och 
"Gun-Britt" etc. 

Maskinparken med alla sina tekniska underverk hade för länge 
sedan skickats till skrotning eller kanske till ett utvecklingsland dar 
lönenivån var densamma som Strömmas spinneriarbetare hade under 
1800-talet. Kvar var stämpelklockornas sega timvisare som efter mer 
än tio år fortfarande tickade på. Någonstans mitt i skräpet och för- 
fallet gick det dock att ana den brusande arbetsplatsen med allt dess 
slit, sorger och glädjeämnen. Det är utifrån minnena och de kvar- 
glömda fragmenten som Strömmas historia kan beskrivas. Företagets 
arkiv har till stor del för länge sedan förkommit och slutligen hamnat 
på soptippen. 

Den svenska textilindustrin 
Industrialismens genombrott i Sverige skulle kunna beskrivas genom 
textilindustrins utveckling. Många innovationer inom industriell or- 



ganisation och teknikutveckling har sitt ursprung i den engelska och 
tyska spinneri- och väveriindustrin. 

Försök med s k manufakturer hade under hela 1700-talet prövats 
här i landet med relativt svaga resultat främst på grund av organisa- 
tionssvårigheter relaterade till de många hantverksbaserade arbets- 
momenten. En tydligare förindustriell organisation fanns dock i de 
s k förläggarbygderna med en omfattande hemproduktion av texti- 
lier. Det ar också i dessa bygder som de första textilkvarnarna etable- 
ras. Tillgången till god vattenkraft var i detta sammanhang helt avgö- 
rande. 

Det stora genombrottet får de mekaniska spinnerierna under 1820- 
talet följt av de mekaniska väverierna på 1850-talet. Under 1800-talets 
slut mekaniseras så också sömnad och beklädnadstillverkningen. 

Genom de många arbetsmomenten inom textilhanteringen kan 
1800-talet betecknas som ett ständigt innovativt och expansivt skede. 
Trots att de stora uppfinningarna med mekaniska spinn- och vävsto- 
lar härrör från 1700-talet är det under 1800-talet som dessa maskiner 
sätts in i en industriell organisation. 

Hur allt började. 
Det stora fallet i Mieån mellan Karlshamn och Asarum hade i över 
hundra år före spinnerikvarnens tillkomst använts till både mjölkvarn 
och ett mindre pappersbruk. Tillgången på vatten var god under hela 
året och fallhöjden tillräcklig för flera små industrier. Fastigheten 
ägdes och förvaltades av staden och utarrenderades till en mjölnar- 
familj. 

Var ursprungsidén till en spinnerikvarn vid strömmafallet här- 
stammar ifrån är idag obekant men ryktena om spinneriverksam- 
hetens snahba lönsamhet torde ha lockat mången karlshamnsborgare 
med investeringskapital. Investeringarnas storlek lär dock ha av- 
skräckt många lycksökare. Bolaget startade i början av 1830-talet 
som ett andelsföretag med sex delägare. Delägarna lär redan före 
bildandet förvissat sig om att tillgängliga maskiner skulle kunna in- 
förskaffas. England var helt ledande på tillverkning av textilmaskiner 
vid denna tid. Den explosiva utveckling näringen fick i övriga Europa 
gav de engelska spinnerierna en ovälkommen konkurrens och i bör- 
jan av 1830-talet belades spinnstolar och kardmaskiner med export- 
förbud. Detta tycktes dock inte avskräcka det nybildade bolaget. En 
representant avreste till England för att anställa en kunnig och skick- 



V<i t tet~kr~f ien var ov <iv,yö>.aiide hrrvdelse far lohaliseringen av irrrli<srriri i 
äldre rid. Firller~ i Mirån mellaii Asi i r i~m och Karlshnmn hade länge drivii häde 
n~ jö l -  och sdgkvnrnar nur nianr~fnkturverken borjade växa frnm: gnrverier pä 
Backagirden (1718), Grnnefor.7 koppnrhammare 1 7 3 )  Strömma 
pappersbruk (1747), Olof Oh1,ssons garveri yd Stampen (1756) och Strömma 
Dom~rllsspinneri (1831). Längre uppströms lag Ldngasjönäs papperrhruk 
(nämni för.~ia gdngen 1762). - Srrönzmgfallet 1965. Foto: Stig Svensson. 

lig verkstadstekniker. Under dennes överinseende kunde så merpar- 
ten av maskinerna tillverkas direkt på platsen med bistand av lokala 
smeder. 

Själva bomullsspinneriet anlades 1833 och bolaget övertog arren- 
det för mjölkvarnen och drev denna parallellt med spinneriet. 

Byggnaderna for ?pinneri. verkstäder mm uppfördes i lokala bygg- 
nadsmaterial men med förebilder från engelsk textilindustri. Redan 
1841 drabbades spinneriet av brand som totalt odelade anläggningen. 
Bolaget kunde dock snabbt investera i en ny anläggning och 1843 var 
tillverkningen ater igång. Äganderätten var under hela 1800-talet 
uppdelad p8 ett stort antal andelar fördelade i huvudsak mellan 
karlshamnsfamiljerna Meyer och Hellerström. 



Textilindustrins tekniska landvinningar 
Grovt räknat kan hela anläggningen indelas i tre perioder. Den första 
omfattar tiden mellan 1833 och 1885 då produktionen var helt inrik- 
tad på otvinnat bomullsgarn. Från 1885 fram till 1947 breddades 
tillverkningen med tvinnat garn och med tyg och slutligen 1947 fram 
till nedläggningen då den nya fabriken var i drift. 

Förutsättningen för den tidiga textilindustrin var tillgången på bil- 
lig vattenkraft. Ångmaskiner fanns förvisso att tillgå men investe- 
rings- och driftskostnaderna var mycket höga. Lokaliseringen skedde 
ofta på platser som tidigare utnyttjats för mjölkvarnar, stampar mm. 
Principerna för de första fabrikerna var ofta desamma som för andra 
större vattenkvarnar. Byggnadernas läge styrdes av placeringen av 
vattenhjulet. Det äldsta Strömma-spinneriet placerades med gaveln 
ut mot åfåran för att få en rak kraftöverföring utan kuggkransar och 
kardaner. Kraften från vattenhjulet kunde efter utväxling direkt 
överföras över transmissioner till spinnstolarna. 

Den urspungliga anläggningen bestod av den stora spinnerikvar- 
nen i tre våningar. Norr därom var maskinsmedjan belagen vilken 
också utnyttjade vattenkraften. Spinneriet uppfördes i tegel av en 
murare Uppgren från Sölvesborg med taktegel och mursten levererat 

Varumärke från 1880-talet. Bildefl visarfabriken friin sijder med " ~ u m l a "  och 
"nya" spinneriet. I hakgrnnden skymlar taken ti l l brirksbostadernu. - 
Xylografi. 
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Spinnerikvarnen frfriin 1840-tnler. - Furu: Blekinge liins mirserirn 1989. 

från greve Mörners tegelbruk. För att spinnmaskinerna skulle fun- 
gera med bomullsråvaran krävdes det en varm och fuktig luft varför 
en stor ångpanna installerades på nedre botten. Den första maski- 
nella utrustningen bestod av tolv spinnstolar', en dragstol, tre för- 
spinningsmaskiner, en stol för kardspinning, en press och tio 
hasplingsmaskiner. Vattenkraften utnyttjades med ett 11 alnarsz 
kvarnhjul som troligtvis var av järn. All kraftöverföring skedde med 
fasta transmissioner och remmar. 

Den stora branden 1841 började vid ångpannan och brände ut hela 
byggnaden. Endast grundmur och stenfot återstod. Byggnaden var 
dock brandförsäkrad och brandförsäkringsverket utbetalade 134.000 
Rdr. 

Med försäkringspengar och nytt insamlat kapital återuppbyggdes 
fabriken och samtidigt förhöjdes byggnaden med en våning och nya 
maskiner införskaffades från England där exportstoppet hävts ett par 
år tidigare. Kvarnhjulet byttes 1845 till ett hjul från Gihson och 
Keiller i Göteborg som då var ledande på området. 

Tillverkningen av garn fanns kvar i byggnaden fram till 1885 då 
produktionen successivt övergick till tillverkning av väv. Byggnaden 



Spinrierikvarnen och mosl<insmedjan. B&ia drevs irrsps/irunglige~i liv v<rttcrillii<l 
De snir på gaveln ti l l resp byggnad, krafien var direkiverkandr. 1918 hijrjnde 
man använda elektri,vk kraft. Trätuben i bildens mitfftilrfirins for(rarande kvar. 
Den är co 100 m lång och ledde vattnet ti l l turbinerna. - Effer foto i 
Karlshamns museum. 

var i drift fram till 1947 då väveriet flyttades till den nybyggda fabri- 
ken. 

Under hela 1800-talet var fabriken bunden till denna form av 
direktverkande kraftöverföring och det är först med turbingenera- 
torer (1918) som anläggningen kunde planeras mera fritt. Med elkraft 
och elmotorer kunde inånga av de farliga transmissionerna och rem- 
marna plockas bort, samtidigt som fler maskiner kunde installeras. 

Gamla spinneriet ar uppfört enligt samma princip som Thomas 
Crotchetts spinnerikvarn i Derby, England. Denna kvarn uppfördes 
ca 40 år före Strömma och kom att bli stilbildande för den första 
generationen textilfabriker. 

Själva den inre stommen i Strömma-spinneriet bestod av ett pe- 
lare- och balksystem i tre skepp. Mindre delar av det aldsta systemet 
från 1840 finns bevarade i spinneriets bottenvåning. 

Fördelen med pelaribalk-systemet var att stora fria ytor skapades 
utan störande hjärtmurar och mellanväggar. Hela våningsplanen 
kunde disponeras fritt, vilket var viktigt, inte minst för belysning och 
kraftöverföring. Sektorer med mycket tunga maskiner kunde enkelt 
förstärkas med extra kryssbalkar. De första konstruktionerna bestod 
av trabalkar med gjutjärnspelare vilka efterhand ersattes med valsade 
I-balkar i järn. 



Inrpt.iiör fr&i slii>~,irriki~arne,i. Systrwier med pelure och halkar gjorde ull liela 
vatiingsplaner kiinde disponeras tämligen frifr. - Fbto: Blekinge Ilin5 museum 
lY8Y. 

Gjutjärnspelarna, som ofta gavs en konstnärlig utformning med 
kapital och bas, brukades fram till sekelskiftet då ocksa dessa ersattes 
av valsat material. 

De äldsta pelarna ar troligtvis importerade från England medan 
merparten av järnbalkarna är från tyska och svenska järnverk. Pro- 
duktion av pelare har förekommit p2 manga platser i Sverige och bla 
finns ett antal vackert utformade pelare fran Ljunggrens gjuteri i 
Kristianstad. 

Pelare- och hulksysremet, detalj. 
Peliiren har försetts med ett s k 
foskanskt kapitäl. - Foto: 

~- 
/ -  I 

Blekinge liins muserim 1989. 1 i 



På grund av den stora risken för självantändning av bomullsdam- 
met installerades ett stort sprinklersystem 1919. Systemet bestod av 
en stor cistern placerad högst uppe på spinneriets flygel och kunde 
vid nödsituationer fungera utan pumpar. Bränder var oftast ett av de 
största hoten mot industrier som bearbetade textilfibrer och aven 
Strömma-fabriken drabbades vid ett par tillfallen av småbrander. 
Belysningen av spinneri- och vävsalar skedde ursprungligen med olje- 
lampor med redan 1855 byggdes en gasklocka för framställning av 
stenkolsgas. Anläggningen installerades som det första centrala agg- 
regatet för belysning. Vid mitten av 1890-talet övergick bolaget till 
elektrisk belysning för att på så vis ytterligare minimera brandrisken. 

När fabriken bö j ade  producera vävnader uppfördes en helt ny typ 
av byggnader. Precis som med spinnerikvarnen hämtades förebilden 
från England. De mekaniska vävstolarna var extremt tunga och orsa- 
kade under drift kraftiga vibrationer. Pelareibalksystemet var delvis 
otjänligt i bärande konstmktioner för denna typ av maskiner. Istället 
uppfördes två laga, nästan kvadratiska byggnader med sågtandstak. 
Maskinerna placerades direkt på en fast stenplatta. Det stora taket 
bars upp av pelare och träbjälklag. Själva taket var av s k "north-light 

Spinneriet dr 1898 med inyeniijr Lnr .~  Lindqilist i fdrgr~inderi. Spinnerier f ick 
gasbelysning rerlnn 1855. Den drtakantiga byggnaden t h om spintierikvnrnen 
är den ännu bevarade gasklockan, Elektrisk helysnin,q inforr1e.s 1895.. - Efter 
foto hos Asarums hembygdsförening. 



weaving sheds" med glasade norrsidor. Byggnadsprincipen intro- 
ducerades vid de engelska väverierna men kom att bli vanlig inom 
många sektorer av verkstadsindustrin med tunga maskiner. Det i 
dagligt tal så kallade sågtandstaket har allt framgent kommit att bli 
symbolen för tillverkningsindustri. 

De första mekaniska vävstolarna köptes till Strömma 1885. Under 
kortare perioder på 1890-talet var platsbristen för väveriet så stor att 
delar av maskinparken flyttades upp till den norr om bruket liggande 
Nötabråne kvarn. Vid sekelskiftet var de båda "shed-byggnaderna" 
färdiga och tillverkningen var igång fram till 1950-talet då vävningen 
flyttades till den nya fabriken. 

Under slutet av 1800-talet började en intensiv byggnadsperiod. 
Det nya spinneriet uppförs. Byggnaderna planeras i en mer obunden 
form an tidigare. Det var i första hand strävandena efter ett effekti- 
vare produktionsflöde som bestämde byggnadskropparnas läge och 
utformning. En stor byggnad söder om gamla kvarnen kom att bilda 
stomme till det nya spinneriet som började uppföras i slutet av 1800- 
talet. Planeringen av det nya spinneriet påskyndades av övergången 
från otvinnat till tvinnat garn. I samband med produktionsomlagg- 
ningen började även produktionen av vävnad. Nya spinneriet 



S/~inrierierfi i in 1898. - Foro: Blekinge läns museum 1989. 

"Nyn ,fabrikenp blev den sista stora inveiteringen som r<tfi;r<le.\ pd Srri>i?~mo. 
Byggnaden är präglad av 1940-talets industrifi<nkiionalism mcd kon/r<rrrer 
mellan olika b)~ggnadsmateriul och byggnadskroppar. - Foro: Blekingr lans 
museum 1989. 



Awlöggnin~pi~  u r  lY6.7. - Foto: Sii,y Sve,i<.soli. 

byggdes på och utvidgades i flera etapper för att omkring 1910 bestå 
av en tre vaningar hög L-formad byggnad med stora öppna salar. 

Redan pa 1920-talet uppkom samordningsproblem inom fabriks- 
anläggningen. Fabriksbyggnader hade tillkommit under nästan 100 år 
utan någon enhetlig plan. Bolagets kontor och andra mindre enheter 
var belägna inne i Karlshamn. 



För att komma till rätta med problemen planerades en ny stor 
fabriksanläggning sydöst om det gamla fabriksområdet. Byggnaden 
skulle innehålla ett nytt väveri samt kontor och lager. Förslaget rita- 
des av AB Viktor Månsson i Malmö. Byggnaden kom att bestå av en 
stor massiv byggnadskropp ansluten till den gamla fabriken genom en 
pelarburen gång. 

Byggnaden som invigdes 1950 består i huvudsak av en stor kvadra- 
tisk vävsal ca 50 x 50 meter. Principen var densamma som för de 
första "shed-byggnaderna" med stora öppna salar och takfönster. 
Sågtandstaket ar dock ersatt med det tekniskt fullvärdigare lanter- 
nintaket. På norra sidan uppfördes en fyra våningar hög byggnad för 
kompletterande produktion och på västsidan förlades kontors- 
byggnaden. 

Nybygget innebar ingen direkt produktionsökning för fabriken, 
utan var i första hand avsett som en rationaliseringsåtgärd med ned- 
skärningar av personalen som följd. 

Textilarbeterskan 
Grunden till textilindustrin var en nästan obegränsad tillgång till 
billig arbetskraft. 

Av den ekonomiska eliten betraktades privatekonomisk nytta of- 
tast liktydig med samhällets nytta. Så anförde företagets direktion i 
sin ansökan till stadens magistrat att ... 

"fabriksanläggningen isynnerhet bliver särdeles nyttig till lättnad 
för medellösa föräldrar, vilkas minderåriga barn inom detta samhälle 
till en mängd kunna finna en daglig sysselsättning och förtjänst vid 
fabriken och därigenom undvika att falla fattigvården till last...". 

Precis som vid de engelska textilfabrikerna skulle en stor del av 
arbetskraften bestå av barn och minderåriga. Under företagets första 
30 år användes minderåriga som huvudsaklig arbetskraft. 1842 var 
160 av företagets totalt 204 anställda minderåriga. Fördelen med 
minderårig arbetskraft påstods vara, förutom låga lönekostnader, att 
barn lättare kunde röra sig i och mellan spinnstolarna. Det monotona 
arbetet krävde snabbhet och flinka fingrar och mera sällan fysisk 
styrka. Jämsides med barn och ungdomar dominerade kvinnorna helt 
bland spinneriarbetarna. De män som arbetade p3 fabriken hade 
främst hantverksbaserade uppgifter som mekaniker, färgare, kuskar 
etc. På 1860-talet förbjöds barnarbete inom industrin och istället 
tillkom ytterligare lågavlönade kvinnor. Denna uppdelning kom att 



S<rmt/iga nn.stullda vid Strömma homull,s.spinnrri omkring 1890. Lärigst r k 
ingenjör Lars Lindquisr, t v vuvmastare Frans August Joha,is.son. - Efrer,foto 
i Karlskamns museum. 

kvarstå under fabrikens hela existens och fortfarande dominerar 
kvinnorna stort inom textilindustrin. Vid starten låg arbetsstyrkan 
runt 100 personer som arbetade i tvåskift (12-12). Den långa arbets- 
dagen kvarstod under många år och avskaffades inte helt förrän in på 
1900-talet. Produktionen hölls igång året runt utan uppehåll för hel- 
ger eller ledigheter. Arbetsstyrkan rekryterades främst från Karls- 
hamn och de omkringliggande byarna. Ständiga annonser i dagspres- 
sen tyder på att arbetsstyrkan sällan var fullbesatt och att några större 
kvalifikationer inte krävdes. 

Fabriksarbetets status var under 1800-talet mycket låg men många 
föredrog detta "fria" arbete framför de betydligt mer bundna pig- 
tjänsterna. Fabriksarbetet gav också en  helt ny möjlighet till försörj- 
ning som tidigare saknats och många ensamstående mödrar tog ar- 
bete på Strömma. 

Det välordnade samhället 
Bomullsspinneriet tillkom under en tid av stora ekonomiska föränd- 
ringar som samtidigt avspeglar sig i sociala rörelser. D e  båda initia- 
tivtagarna, Meyer och Hellerström, tillhörde Karlshamns ekonomis- 
ka elit. Samtidigt som de drev olika tillverknings- och handelsrörelser 
var de engagerade i staden politiska liv. 



Meyer som var en stor arbetsgivare var samtidigt ordförande för 
stadens fattigvård. 

IIellerström ar kand för dc m%nga donationer som kommit staden 
till godo. B la finansierade familjen Hellerström varmbadhuset, en 
föreläsningssal och ett pensionärshem, 

Omsorgen om de anställda var präglad av en starkt patriarkalisk 
samhällssyn. I det längsta drog sig företagsledningen för permitte- 
ringar och uppsägningar. Under kristider när produktionen i det 
närmaste låg nere uppbar de anställda halv lön. Företagsledningen 
kunde också köpa in stora partier av livsmedel för gratisutdelning. 

Flera pensionskassor inrättades på initiativ av företagets styrelse 
och disponenter. På 1910-talet inrättade företaget en livsmedelsaffär 
för de anställda, 

Genomgående för alla dessa åtgärder och förmåner var att de 
anställda helt saknade inflytande över besluten. Det var först i sam- 
band med organisering av fackföreningar som de anställda fick ett 
större inflytande över anställningsförhållande och förmåner. Före- 
tagsledningen bekampade in i det längsta alla initiativ från de an- 
ställda och försökte hela tiden förekomma krav och behov med 
företagskontrollerade förmaner. Strömma-fabriken har aldrig byggt 
arbetarbostäder i någon större skala vilket var vanligt vid många av 
de svenska textilfabrikerna. Bolaget uppförde dock under 1800-talets 
första hälft tre arbetarbostäder norr om spinneriet. Beslut om 2-3 
byggnader togs redan 1833 men det är osäkert vilket år dessa upp- 
fördes. Norrbacken och Söderbo ar troligtvis de äldsta. Bergåsa till- 
kom ett tiotal ar senare och Åhrinken byggdes omkring 1850. Bygg- 
naderna ligger val grupperade kring en öppen plats med trädplan- 
teringar och tradgårdar. 

I förhållande till det stora antalet anställda kan bostäderna bara ha 
räckt till ett litet fåtal. Byggnaderna planerades som familjebostäder, 
bl a för spinnmästare och mjölnare. Bostäderna var alltså inte i första 
hand avsedda för den stora gruppen outbildade arbetare utan fyllde 
mer funktionen av tjänstebostäder. Både Norrbacken och Söderbo 
planerades med ett centralt kök som delades av de boende. Husen ar 
gediget byggda med starka influenser från engelska bruksbostader. 

Under 1900-talet organiserade bolaget ett eget egnahemsområde 
dar de anställda kunde få uppföra mindre villor. Tomterna såldes 
fördelaktigt men med långa amorteringstider för att binda kvar ar- 
betskraften. 



Söderho - orberrirel>osrn</. itr.s,~rririgiigrwi rir>ikr rom /~o.rfrr<l i l  utfu funiiijer 
med rvd gemensumni<r kök. B~,ygá'riii<l,sc~~,~en hiir drog fr& 1700-laleis sverisku 
hrrrkshos1"der och engelska frihriksarhrtarebosr<iner. - Foto: Blekinge l r i~u  
museum 1989. 

Konjunkturerna 
Tillverkningen var relativt lönsam fram till 1860-talet. I samband med 
det amerikanska inbördeskriget minskade tillgången på bomull och 
produktionen avstannade. Tillverkningen återupptogs snart men den 
stora lönsamheten for spinnerierna var redan över. Under 1880-talet 
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gick hela textilindustrin in i en djup kris och aktieägarna övervägde 
nedläggning. Produktionen breddades dock, först med tvinnat garn 
och senare med bomullsväveri, och företaget klarade sig igenom 
lagkonjunkturen. Textilindustrin var mycket känslig för internatio- 
nella svängningar samtidigt som kontinuerliga investeringar krävdes. 

Företaget stabiliserades under sekelskiftet men drabbades av 
importstoppet på bomull under första världskriget. Produktionen la- 
des tillfälligt om till pappersgarn vilket dock var av dalig kvalitet och 
svarsålt. 

Efter krigsslutet började en intensiv period för företaget med stora 
nyinvesteringar samtidigt som den redovisade vinsten steg kraftigt. 

Den sista stora investeringsperioden skedde i samband med ny- 
byggnaden av det stora väveriet i slutet på 1940-talet. Svensk tekoin- 
dustri hade redan d& börjat känna av konkurrensen från Iåglöne- 
länder och speciellt hart drabbade denna fabriker med halvfabrika- 
tion. Ägarintresset koncentrerades under denna period och Ström- 
ma-bolaget uppköptes av konkurrenter. Produktionen hölls igang in 
på 1970-talet då en 150-arig textilfabrikation gick i graven. 

Srkelskifiris indi~srriirrilji~. Vtivsalen ,iii Sirörnniil nzrrl viivrilrislaren Frans 
Augusr Joh<in:ron. - &flerfolo hos Asnrums hembygdsrorening. 



I'iivsalen pd Srrömma <ir 196.5. D e  SO0 vrivslolarna prodiicerode tillrammans 
omkring 1.200 m t)'g varje timme. Aulomariseririgen var Idngt driven. E n  enda 
väverska svarade för 16-20 vavsrolar. -  fot,^: Slig Svensson. 

Teknologisk estetik 
Stora delar av Strömma bomullsspinneri ar planerade efter engelsk 
förebild. Inte bara maskinella och byggtekniska innovationer hämta- 
des från textilindustrins moderland, utan aven principerna för arbets- 
delning och produktionsplanering. Jämsides med denna teknologiska 
utveckling skapas också en ny estetik som på många olika plan flätas 
in i "fabrikskulturen". Stilen kom att f5 en internationell karaktär 
med likartade spinnerifabriker från Bombay i Indien till Borås i 
Sverige. 

Den estetiska utformningen var mycket stram och sparsmakad 
med många exempel på teknikglorifiering. Maskinerna förses med 
vaxtornamentik och pelare utformas som antika kapital. Har finns 
dock ett intressant stilhistorisk brott. Under 1800-talet utstyrdes och 
förskbnades maskinerna med tidens dekorelement. Efter ca 1910 
börjar en nya maskinestetik att vaxa fram dar maskinen i sig blir ett 
estetiskt ideal. Kraftspel och hastighet framhävs med överdimensio- 
nerat gods och skinande beläggningar av krom. Detta ideal avspeglar 
sig också i industriarkitekturen dar det barandc skelettet markeras 
och framhävs istället för att som tidigare. inklädas och döljas. Vid 



"Moskii?parken ,iied <rll<i sii~rr trkir;.skir L I I I ~ ~ P I V F ~ ~  linde for /<inge sedun 
skickais till skroininy eller kanske 1111 err iiivecklirigslnnii Oar loriefiivdrr var 
deilsamma som Srrömrnos spinneriarbetare hadr under 1800-irrlet. Kvnr var 
stiimpe1klockornrr.s sega rimvisare som efter mer nn rio år fortfarande tickade 
på". -Foto: Blekinge lans muser~m IY89. 

sekelskiftet lanseras också nya principer för arbetsorganisation och 
arbetsledning genom bl a Taylors skrift om "Scientific Manage- 
ment"'. Industriorganisationer skulle styras genom metodisk och ra- 
tionell disciplin. Arbetsmomenten skulle tids- och metodstuderas för 
att förbilliga och effektivisera produktionen. 

Arbetsskiftens början och slut har på Strömma markerats både 
med ringklockor, fabrikssirener och stämpelur. Utöver den rent prak- 
tiska betydelsen gavs dessa tidmätare en medveten utformning för att 
inpränta vikten av punktlighet och närvaro. Taylorismens främsta 
kännetecken - stämpelklockan infördes dock så sent som på 1960- 
talet. 

Bruksbostäderna skiljer sig från fabrikens rationella värld och re- 
presenterar mer, en sinnebild av det goda och välordnade samhället. 
Avskilda från den bullriga och dammiga fabriken skapades en mot- 
bild. 

Fabriksområdet planerades med stor omsorg med både estetiska 
och ideologiska principer i åtanke. Fabriksanläggningen kan i sin 
nuvarande form lätt uppfattas som en lätt kaotiskt och slumpvis 
hopkommen samling byggnader, men som för alla större industrian- 
läggningar har den ständigt föränderliga produktionsprocessen ska- 
pat tillbyggnader och utvidgningar. 
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Siröri?in<i-firl>rihc~,, oi>ikrhi,q IY20 I /i;r,qrirndei~ .s\tis eii  sror- honii~lisl<ii i i i . - 
/%ro: Blekinge lrins museum 

" '  l 
Avslutning 
Strömma-fabriken ar på många satt ett främmande inslag i det svagt 
industrialiserade Blekinge. Tillsammans med ett par konfektions- 
industrier kom Strömma att vara de enda representanterna i landska- 
pet för den i Sverige och västerlandet så viktiga textilindustrin. Idag 
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spelar textilindustrin en marginell roll i det svenska näringslivel och 
både tråd och kläder importeras billigt från utvecklingslander i tredje 
världen. Oavsett den högt drivna mekaniseringen, var och kommer 
textilindustrin att vara beroende av textilarbetaren, vars lönenivå blir 
ett av de främsta konkurrensmedlen. 

Den gamla spinnerikvarnen vid Mieån har under de sista åren Ater 
börjat fyllas med liv. Hantverkare och lättare tillverkningsindustri 
flyttar in i de gamla väverierna och brukshostäderna planeras bli 
renoverade till fullgoda bostäder. 

I sitt initialskede stod Strömma-fabriken med ena foten i det gamla 
bruks- och skråsamhallet och den andra i det gryende industrisam- 
hället. Fabriken är en viktig länk i vår historia med kapitalstarka 
pionjärer och en kraftigt ökande grupp lönearbetare. 

LITTERATUR 
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'Troligen av s k mule-type 
'ca 6.5 meter 
'The Principles of Scientific Management, 191 1 



Att sammanföra personer med 
intresse för Karlskrona 

Lennart Kloo 

Det vacker ofta förvåning (och ibland möjligen mer eller mindre 
motvillig beundran eller t o m avund), nar man berättar att Före- 
ningen Gamla Carlscrona har mer an 4.500 medlemmar. Ett 
medlemsantal pa 500-1.000 anses nog normalt eller ganska bra för en 
hembygdsförening med liknande befolkningsunderlag. (Utan tvivel 
finns det dock från små orter exempel på föreningar som lyckats 
engagera en mycket stor andel av befolkningen.) Så vitt jag vet, ar det 
bara Gamla Lund, som kan göra oss rangen stridig som landets 
största hembygdsförening av jämförbar karaktär. 

Att bli vald till ordförande för en så stor förening bör val uppfattas 
som ett bevis för ett starkt förtroende från medlemmarnas sida, eller 
åtminstone valberedningens och årsmötesdeltagarnas. Men samtidigt 
undrar man lite ängsligt, hur man skall kunna motsvara förvantning- 
arna, hålla ställningarna och helst erövra ytterligare terräng. Sedan 
jag våren 1989 hade tillträtt som ordförande för FGC (Föreningen 
Gamla Carlscrona), ställde jag mig ganska snart frågan: Vad ar för- 
klaringen till föreningens framgång? Denna uppsats ar ett försök att 
besvara fragan. Det ar min förhoppning, att läsare med hemvist i 
andra föreningar skall finna ett och annat fruktbart uppslag till att 
utveckla den egna verksamheten och att de skall få inspiration till att 
vitalisera hembygdsrörelsen och engagera ännu flera människor. 

Innan jag griper mig an med att söka lörklaringen till föreningens 
imponerande medlemsantal, bör jag kanske ta stallning till huruvida 
medlemsantalet ar ett bra mått på framgång. Stadgarna för FGC 
börjar: "5 1. Föreningen Gamla Carlscrona har till uppgift att sam- 
manföra personer med intresse för Karlskrona ...". 

Utan att ha genomfört någon djupgående undersökning vågar jag 
havda att våra medlemmar ar intresserade av Karlskrona. Det inne- 
bar förvisso ingen större ekonomisk uppoffring att bli medlem i FGC 
- årsavgiften ar f n 25 kronor - och det kan möjligen sagas att man 
därför riskerar att enrollera aven personer med ett ljumt intresse för 
föteningens syften. Det finns emellertid många tecken som tyder på 
att engagemanget för Karlskrona ar starkt och utbrett bland våra 



"Vid sluter av 1930-talet började mun ilppfijru bygxnader med enkel 
frrnktionell utformning. Denna kom att nigöra en väldig konrrasr till den äldre 
slunrberonade, hopgyttrade ierabebyggelsen. Bilden ar frdn år I945 och 
beskriver bebyggelsen efter Stora Möllebnckens norra sluttning ner mor Västra 
Kapmangatan" (Erik Langemnrk och Carlscrona, 1977). 

medlemmar. Jag törs därför påslå, att FGC har lyckats väl med sin 
uppgift "att sammanföra personer med intresse För Karlskrona". 

Fortsättningen av 8 l i stadgarna lyder: "för 

att varda och bevara historiskt, topografiskt, konstnärligt och kultu- 
rellt värdefulla minnen och särdrag i Karlskrona, 

att verka för att historiska och konstnärliga krav tillgodoses vid 
Karlskronas omdaning och utveckling, 

att samla bidrag till Karlskronas historia, samt alt i skrift och bild 
återgiva desamma, 

att uppliva och levandegöra minnet av märkligare tilldragelser och 
personligheter ur Karlskronas historia, 

att bidraga till specialundersökningar från äldre skeden i Karls- 
kronas historia, och redogöra för viktiga beslut och händelser 
inom Karlskrona under det senast förflutna året, 

att samla medlemmar och intresserade till information och upplys- 
ning om Karlskrona." 



UTSTALLNI NGEN 

AV f LANGEMARK 

DAGL. 13-16. 19-2/1 
E N T R ~  50 ÖRE. 

Föreningen Gamla Carlscrona bildades I945 i samband med utställningen 
"Gamla Karlrkrona". Dar visade Erik Langemark och Tore Nobling 
teckningar och akvareller av en stud i förvandlin,q Utställningen var en protessi 
mot rivning.svdgen och en dokumentation av det Karl.~krona, som höll pd art 
,försvinna. -Affisch inför utställningen (Föreningen Gamla Carlscrona). 



Jag hoppas att det skall framgå, att föreningen har lyckats sam- 
manföra ett aktningsvärt antal personer med intresse för Karlskrona 
utan att göra avkall på de övriga uppgifter, som stadgarna ålägger oss. 

FGC bildades år 1945 i anslutning lill utställningen "Gamla Karls- 
krona", där Erik Langemark och Tore Nobling visade teckningar och 
akvareller. De bida konstnärerna hade upprörts av den rivningsvåg 
som hade dragit fram över staden, och de hade påtagit sig uppgiften 
att i bild dokumentera det Karlskrona, som höll på att försvinna. 

"I våra dagar skulle vi ha kallat vad de gjorde för en proteströ- 
relse", skriver Bengt Garting i sin historik över föreningens första 35 
år. En förklaring till att föreningen har så många medlemmar skulle 
kunna tankas vara dess karaktär av proteströrelse. Ar föreningen så 
stor för att bebyggelsen i Karlskrona mer an i andra samhällen har 
varit utsatt för förändring ochleller för att karlskronaborna har en 
ovanligt stark känsla för sin hemort? 

Förvisso har förändringens vind under det senaste halvseklet farit 
hårt fram med det äldre byggnadsbeståndet i Karlskrona, men mot- 
svarande förödelse torde dessvärre ha drabbat åtskilliga orter i vårt 
land. Och nar det galler en särskilt stark och utbredd hembygdskarlek 
hos karlskronaborna, torde denna - om den nu kan konstateras - 
snarare vara en följd av Föreningen Gamla Carlscronas verksamhet 
an en orsak till dess framgångar. 

Ett diagram över medlemsantalets utveckling ar här på sin plats: 



Belt<rgiirna fröngs i Konserthusrti ,fonjL' vid Urrmöiei 198.5. - F i ~ l o ;  L'rtnrinr 
Ekström. 

Av diagrammet framgår att föreningen under sina första 25 år 
hade mellan 100 och 300 medlemmar. Under perioden förekom årli- 
gen 2-3 arrangemang. Vanligast vid sidan av arsiiiötet var stads- 
vandringar och föreläsningar. men någon gång anordnades också en 
utflykt till en sevärdhet i stadens omgivningar, en konstutställning 
med karlskronamotiv eller en visafton med lutsång. Under de tjugo- 
fem åren 1946-70 gav föreningen ut nitton årsböcker samt en turist- 
broschyr och en grammofonskiva. Den utåtriktade verksamheten 
från föreningens tillblivelse till 70-talets början skulle kunna sam- 
manfattas sålunda: en aktningsvärd bokutgivning och ett fåtal pub- 
lika arrangemang årligen. Det inre arbetet var ganska svagt och för- 
delat på få händer. (Styrelsesammanträden och t o m årsmöten ute- 
blev periodvis.) Medlemsantalet var lågt och ekonomin konstant 
prekär. 

Vid mitten av 60-talet inträdde en viss vitalisering av föreningen, 
som kanske kan ses som inledningen till den dramatiska utveckling, 
som vidtog i och med 70-talets början. 



Föreningens ordförande var under heta 70-talet Bert Svanstein, 
som valts in i styrelsen 1967. En mycket stor del av förtjänsten för den 
positiva utvecklingen får tillskrivas hans entusiastiska arbete. 

Den utåtriktade verksamheten intensifierades. och mot decenniets 
slut anordnade föreningen årligen ett tiotal program för publik. Mu- 
sik och sang förekom ofta, och i övrigt bjöds bl a på filmvisning, 
föredrag och utflykter. MAnga inslag hade ett betydande underhåll- 
ningsvärde, även om den lokalhistoriska anknytningen oftast var tyd- 
lig. 

Ett nytt inslag i föreningens verksamhet var lokalhistoriska kurser. 
Dessa anordnades i samverkan med Föreningen Norden under rubri- 
ken "Lar kanna din stad - börja med dess historia". 

En värdefull tillgang blev från mitten av 70-talet de dokumentar- 
filmer, som Anders Abrahamsson skapade. Under en följd av år 
speglade han föreningens verksamhet, och dessutom har han produ- 
cerat en rad kortfilmer av hög klass med ämnen av stort lokal- 
historiskt intresse. 

Under aren 1970-79 gav FGC ut inte mindre än 22 böcker. Ett par 
av dessa torde ha betytt särskilt mycket för att starka karlskrona- 
bornas känsla för hemstaden och deras intresse för FGC. (De bidrog 
ocksa i hög grad till att starka föreningens ekonomi!) lag syftar på 

Tid  i.alnicri!eriii/c mrdal~örer, som betrii niyckcifijr Gnmlii Cnrlscror>rr: Herr 
Svansrcin och Erik Langemark. - I:oro: G~rnrinr Eksfrijnl 1984. 
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Claes Wachrrneisler visar Skärva far intresserade S<ire~~ingsme<llernmar 
Folo: Gunnar Ekström 1983. 

Erik Langemark och gamla Karlskrona (1975) och Erik Langemark 
och Carlscrona (1977), den senare utgiven i samarbete med Spar- 
banken till dess 150-årsjubileum. I detta sammanhang vill jag fram- 
hålla värdet för FGC av att under alla år ha fått inspiration och stöd 
av Erik Langemark, en av föreningens upphovsman och alltjämt 
ledamot av styrelsen. 

Jag lånar några av de tidningsrubriker som Bengt Garting citerar i 
sin historik för att belysa framgångarna under 70-talet: 

MANGA AKTIVITETER HOS GAMLA KARLSKRONA 

GAMLA CARLSKRONA POPULART 

GAMLA CARLSCRONA SLOG MOTESREKORD 

STOR SUCCE FOR GAMLA CARLSCRONA 

GAMLA CARLSCRONA SAMLADE STORPUBLIK 

VALBESOKT TRIVSELKVALL HOS GAMLA CARLSCRONA 
Det var kreativitet, djärvhet och idogt arbete av ordföranden och 

styrelsen i övrigt, som lade grunden till framgången. Utvecklingen 
illustrerade sanningen i de gamla teserna "Lyckan står dem djarvom 
hi" och "Flit är framgångens moder". Men den ar också ett tydligt 
exempel på att "ingenting har sådan framgång som framgången". 



Publiciteten inte bara speglade den alltmer tilltagande uppslutningen 
kring föreningen utan bidrog också till att öka allmänhetens förvänt- 
ningar och engagemang. 

Okande medlemsantal och stora publikframgångar medför inte 
bara publicitet utan även en starkare ekonomisk stallning, som i sin 
tur möjliggör nya, djärva satsningar. Under de första 25 aren av 
föreningens existens nådde årsomsättningen sällan över 2.000 kronor, 
men i slutet av följande tioarsperiod låg den kring 200.000 kronor. 

Medlemsantalet visar en ohruten ökning under den första hälften 
av 80-talet för att sedan stabiliseras på nivån strax över 4.500. 

Ett tekniskt missöde med föreningens dator hösten 1988 bragte 
kraftig oreda i medlemsregistret, och föreningen tappade flera hund- 
ra medlemmar, som inte nåddes av försändelser med inbetalnings- 
kort för årsavgiften. Fr o m 1990 sköts registret i samarbete med ett 
dataföretag, och Er o m årsskiftet 1990191 redovisas nettoantalet 
medlemmar, dvs de som betalat årsavgiften och som är i livet vid årets 

- 

Lövmailrnadsop~t torsdagen 23 iuni 

fr& "ATTA TILL ATTA" Klubblokalen, Borgmästare- 
gatan 1. Vi bjuder pQ saft! 

Besök aven vCir torgförsäljning vid Trefaldighetskyrkan där vi 
emellon&t biuder p0 muntration1 
PASSA PAI Karlikronalitteratur, vykort, Carlscranagrom m.m. 
saluföres. 

' VhLKOMNA 
leleforuvaran p.r besked p6 nr 191 90 för dam som Bnskar kan- 
hikhi fömnlngon d e r  sommaren. 

slut. Tar man dessa omständigheter i beaktande, kan man konstatera 
att intresset för föreningen alltjämt tar sig uttryck i en positiv ut- 
veckling av medlemsantalet. 

Det finns naturligtvis en övre gräns för detta, men var den går är 
inte lätt att gissa. Svaret får sökas genom att styrelsen med optimism 
och engagemang fortsätter att söka "sammanföra personer med in- 
tresse för Karlskrona". 



Äkr Nordin ock Gtjran Kockum p8 Lövmarknndrn 1985. - Foto: Gunnar 
Eksrröm. 

Det känns alltjämt lätt att rekrytera medlemmar. Man slipper helt 
de hämningar, som ofta ar förknippade med försöken att värva pro- 
selyter till politiska eller religiösa organisationer, och den laga med- 
lemsavgiften ger knappast upphov till något köpmotstånd. 

Som ett indicium på att det fortfarande finns utrymme för före- 
ningens expansion kan namnas att vi enrollerade 60 nya medlemmar i 
samband med det "Framtidsforum", som Karlskrona kommun ar- 
rangerat den 2-3 mars 1991. 

Som vi har sett, har Föreningen Gamla Carlscrona efter en 25-årig 
tillvaro på nivån 100-300 medlemmar svingat sig upp till stallningen 
som en av landets största hembygdsföreningar med över 4.500 med- 
lemmar, och det förefaller som om ytterligare expansion ar möjlig. 
Förklaringen till den starka tillväxten fr o m 1970-talets början torde 
huvudsakligen ligga i följande omständigheter: 
- Årsavgiften har konsekvent hållits s3 låg, att praktiskt taget ingen 

av ekonomiska skäl behöver tveka att bli medlem. 
- Föreningen har tagit initiativ till kulturarrangemang med starkt 

publiktycke i en tid av hastiga förändringar. Vi har insett hur 
mycket det förflutna betyder för nutidsmänniskan. 



- Karlskronaborna erbjuds årligen av föreningen ett stort antal eve- 
nemang av informativ och underhållande karaktär. 

- Föreningen ger ut uppskattade publikationer i form av årsbok, 
vykort, julkort etc. Särskilt stort värde för medlemmarnas känsla 
av samhörighet med föreningen torde medlemsbladet Kauls- 
kroniten ha. Detta kommer ut med två fylliga nummer årligen och 
sänds till medlemmarna utan särskild kostnad. 

- Varje styrelsemedlem har minst en speciell arbetsuppgift som t ex 
arkivarie, filmansvarig eller ledamot av en kommitté. 

- Styrelsen arbetar utan någon ekonomisk ersättning, vilket garan- 
terar ett oegennyttigt och starkt engagemang. 
Den nuvarande styrelsen bygger på erfarenheter från de gångna 

åren, men jag tycker mig också kunna konstatera ett tydligt intresse 
för förnyelse. I Blekingeboken redovisas arligen föreningens aktivite- 
ter, och jag vill därför här begränsa mig till att helt kortfattat kom- 
mentera aktuell organisation och verksamhet. 

Föreningslokalen är centralt belägen (Borgmästaregatan 1) och 
inrymmer förstuga, tre rum och pentry. Ett rum används som kontor, 
ett disponeras för sammanträden och film-lbildvisning och det åter- 
stående för exponering och försäljning av föreningens produktion 
(böcker, vykort, Carlscronagram). Under tiden september-april hålls 
lokalen öppen varje onsdag kl 17.00-19.00. Styrelseledamöterna turas 
om att svara för filmvisning, försäljning, information och övrig service 
till besökarna. Nar lokalen ar obemannad, får medlemmar och andra 
med hjälp av automatisk telefonsvarare information om kommande 
aktiviteter och hänvisning till någon styrelsemedlems hemtelefon. På 
annan adress hyr föreningen två förrådslokaler, av vilka den ena 
avses bli försedd med arbetsplats för arkivarien. 

Årsmötet äger rum före utgången av mars månad. Utom stadge- 
enliga förhandlingar upptar dagordningen en föreläsning eller ett 
kåseri. Föreningen har fått förtroendet att förvalta ett par fonder, 
vilkas avkastning skall användas för att uppmuntra ungdomar som 
utbildar sig i klassisk musik eller agnar sig åt annan kulturell verk- 
samhet. Stipendierna delas ut vid årsmötet och mottagarna brukar 
tacka genom att ge mötesdeltagarna prov på sina talanger. 

Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. 
Under de senaste åren har flera kvinnor blivit invalda, men fortla- 
rande dominerar mannen - åtminstone antalsmässigt. Fördelning: 5 
kvinnor, 8 män. Vi sammanträder normalt första måndagen i varje 



Föreningen Gamla Carlscrona 

Medlemsblad 



månad utom juni och juli. Såväl suppleanter som ordinarie ledamöter 
deltar, och närvarofrekvensen är mycket god. Inte sällan ar vi tretton 
vid bordet. Nytillkomna styrelsemedlemmar får genomgå en särskild 
utbildning om tre ?i fyra kvällar, varunder föreningens historia, orga- 
nisation och arbetssätt genomgås. 

Nar utskick till alla våra medlemmar skall göras, samlas styrelsen, 
ofta för tillfället förstärkt, till arbetsafton i föreningslokalen. 

För behandling av skilda ärenden finns inom styrelsen följande 
organ: 1. Arbetsutskott 2. Programkommitté 3. Bokkommitté 4. 
Marknadsföringskommitté 5. Kommitté för stadsplane- och bygg- 
nadsvårdsfrågor 6. Redaktionskommitté. 

Inom styrelsen utses också vice ordförande, sekreterare, kassör, 
klubbmästare, matrikelansvarig, lokalansvarig, arkivarie, bildarki- 
varie samt filmansvarig. 

Föreningen lägger inte an på museiverksamhet i hävdvunnen me- 
ning, men genom gåvor har vi kommit i besittning av en del föremål. 
Ett urval av dessa exponeras i föreningslokalen, medan övriga är 
magasinerade. Sedan något år arbetar vi med inventering och katalo- 
gisering av vårt omfattande bildmaterial, och vi hoppas kunna dra 
nytta av ett blivande blekingskt bildarkiv. 

Jag har ovan nämnt att föreningslokalen hålls öppen en kväll i 
veckan under tiden september-april, Detta ger tillfälle till många 
kontakter. men mest med medlemmar. (Ar inte besökarna medlem- 
mar när de kommer, brukar de vara det när de går!) 

Vid sidan av onsdagskvällarnas öppethållande framträder före- 
ningen vid ett 30-tal tillfallen årligen med arrangemang av skilda slag: 

Flottans Musikkar. modell aldre. Cdenstens 

BIUETiER PA INFORMATIONSCENTRALEN -För madlemmar i FGC 
Ir.o.m. 17 sept. För alimänheten fr0.m. 19 sept. Biljener kan även kapar 
speldagen den 29 sept. i Konserthuset tran kl 17.00 

MEDARRANG~R. SYD~STRAN 



fir~ningens fen~ sr,iosre ordftjrrrndr. I;,. v: Lennart Kioo, Erlnnd Jnnner 
Bengt Gnrting Rert Svrinslrin och Bo Sivohn. - Foto: Guntlar Ekström. 

- Vi medverkar vid reveljen den 1 maj, nationaldagen den 6 juni och 
vid liknande tillfällen. 

- Vi arrangerar stadsvandringar, föreläsningar, konscrter o s v. (Ex 
1990: Taubeafton i Konsertlinsteatern under medverkan av or- 
kestrar, kör och solister, samtliga välkända lokala förmågor av igår 
och idag. Publik: omkr 650 personer f u l l t  hus). 

- Vi visar film och diabilder på servicehus, sjukhus, sjukhem, för- 
skolor och andra institutioner samt vid sammankomster i olika 
föreningar. (Ex 1990: Filmvisning i fyra timmar i Mcdborgarhuset, 
Stockholm. Publik: omkr 200 karlskroniter i förskingringen). Jag 
vill i detta sammanhang livligt rekommendera andra föreningar att 
bidra till kulturutbudet gentemot de äldre, de sjuka och de handi- 
kappade. Belöningen blir riklig, inte bara i form av uppskattning 
och varme, utan också i form av kunskap. 
En verksamhet som självfallet starkt bidrar till att föreningen syns 

och betvder något för allmänheten ar utgivningen av böcker, med- 
lemsblad, vykort, julkort och annat tryck. 



Tillflödet av manuskript ar rikt, och det är av utomordentligt värde 
för föreningen att så många vill lagga ner så mycken författarmöda 
utan någon ekonomisk vinning. Ett par exempel på boktitlar kan 
illustrera vår strävan att berika litteraturen om Karlskrona saval med 
lokalhistoriska verk av vetenskaplig karaktär som med hågkomster 
av personlig art: 
- Rune Hillbom: Landsortsteater i Karlskronaperspektiv 

- Bengt Andersson: Så minns jag Vasterudden 

Till tjänst för synskadade tillhandahåller föreningen medlemsblad 
och årsbok, inlasta på kassetter. 

Till sist: jag har inte kunnat avslöja några märkvärdiga knep och 
konster som förklaring till Föreningen Gamla Carlscronas fram- 
gangar. De råd jag möjligen skulle kunna ge till dem som vill främja 
uppslutningen kring den egna hembygdsföreningen förefaller inte 
heller särskilt sensationella: 
- Inse och tillgodose det stora behovet av kontinuitet och kontakt 

med det förflutna i en tid av hastig förändring! 
- Bidra till ett rikare liv i bygden genom att ge kulturellt och socialt 

värdefulla upplevelser! 
- Ge god och generös service till medlemmar och andra intressen- 

ter! 
- Engagera hela styrelsen och gärna andra i arbetet! 

P S ! Föreningen Gamla Carlscrona har just börjat fundera på att 
tillsatta en framtidsgrupp för strategisk planering. Det galler att inle 
vila på lagrarna! 

Bengt Garting: Gamla Crrrl.~crona 1945-1980 (Karlskrona 1980) 



BLEKINGE LANS HEMBYGDSFORBUND 1990 

Asanims Henthygdsfiirening. Ordf Nils Magnusson, sekr Thyra Månsson. 
Verksamheten far året inleddes med samling till årsmöte den 28 mars. För 

programinslagen svarade dcls Klockeback~skolans kör under Agneta Thomassons 
ledning, dels fotografen Arne Andersson, som visade bilder från det äldre Karlshamn. 

I början av året blev föreningen i tillfälle att förvärva ytterligare ett stort antal 
teckningar och handskrifter från den på sin tid mycket välbekante hembygdskännaren 
August Holmherg i Svängsta. 1 samband med förvärvet har föreningen erhållit ett 
anslag på 3 000 kr från Blekinge Läns Hembygdsförbund. vilket med tacksamhet 
noterades på årsmötet. 

Den traditionella bussresan hade Öland som främsta mal. Där besöktes bl a hem- 
bygdsgården i Pukeberg. Den väl lyckade resan genomfördes i samarbete med 
Månssons Resor i Kyrkhult. 

Vid marknaden i Asarum den 2 juni sålde föreningen hembygdslitteratur och 
vykort. Redan dagen efter. som var Pingstdagen, vidtog nästa aktivitet. Då  öppnades 
museet p i  Stenbacka för säsongen. Som vanligt fanns där flera hantverkare och slöj- 
darc på plats. "Folkmusik- och dansiret 1990" satte acksa sin prägel p i  festligheten 
med musik och uppvisningar i olika omgångar av såvdl yngre som äldre medlemmar 
från Asarums Folkdanslag. 

Föreningen har under året haft ett gott samarhete med Karlshamns kulturnamnd. 
Sålunda anordnades gemensamt en konsert med Marinens Musikkår den 5 juli. P i  
grund av regn fick den planerade friluftskonserten på museigarden flyttas till aulan i 
den närbelägna Stenbackaskolan. Trots detta blev konserten en fin musikupplevelse 
med 100-talet ihörare. 

Vid förenineens höstträff höll folklivsforskaren Lvnn Åkesson fr in Lund ett in- " 

tressant föredrag om "Bygdeoriginal i västra och östra Blekinge". Vid samma tillfälle 
visades första delen av den sockenfilm, som spelades in i Asarumsbygden på 1950-talet. 

Genom styrelsens försorg hur en skrivelse överlämnats till kommunledningen i 
Karlshamn. Där tolkar man Asarums-bornas syn v i  att den gamla badhusbyeenaden i . . . .. 
samhället bör bevaras. 

Arets "Asarumsdalen" blev klar omkring 1 december. Liksom tidigare om åren 
fick den ett välvilligt mottagande bland såväl medlemmar som övriga lasare. 

Medlemsantal: 287. N M  

Blakne-Hnhy Ssmhälls- och Hemhygdsf"förening. Ordf Klas Wennerberg, sekr Elsa 
Juhlin. 

Föreningen Iivr ut Ekbackens festvlats till Hobv CIF.  PRO och andra föreningar. - .  u 

Hoby Gammelsöndag är ett stort arrangemang med ca 8 OW besökare. Det sköts helt 
av LIONS i Brakne-Hoby och Svenska Ungdomsringen. 

Tv2 resor anordnades under året. en till hembygdsmuseet i Bjärnum och en till 
östra Blekinge. Vid tre vandringar har man besett fornminnen i hemtrakten. Medlem- 
mar har deltagit i Hembygdsförbundets kursdagar. Vid ett par arrangemang i museet 
och församlingshemmet har uppslutningen varit mycket god. Hembygdsmuseet har 
haft ca 800 besökare, bl a från förskolan, grundskolan och folkhögskolan. 

Museicirkeln har haft 50 studietimmör och fortsatt insamlings- och inredninps- 
arbetet. Kopiering har skett av bortgångne Ingvar Krokssons 17 pärmar, resultatet av 
hans stora forskningsinsatser kring bebyggclsc och släkter i örserydsområdct. 

Valborgsmäss firades traditionsenligt vid folkhögrkalan. Till kommunen har före- 
ningen vädjat om en uppsnyggning av centrum i Brikne-Hoby. 

Medlemsantal: 243. K W  



Eringshoda Samhalls- och Hemhygdsföreninflemhygdssektionen. Ordf Nils Mar- 
tinsson, sekr Ragnar Hagwaern. 

Sektionen höll sin traditionella friluftagudstjänst vid hzmbygdsstugan p8 midsom- 
mardagen. Dellagarantalet var mindre än föregaende ar. Det berodde troligen p8 
ändrad tidpunkt. Under året har bedrivits forskning. insamling och dokumentation. 
Läsapparat och filmapparat liar stått till allmänhetens förfogande, Sektionen förfogar 
över egen samlingslokal i Föreningsbankens lokaler. 

Medlemsantal: 120. 
N M i R H  

Flymens Hembygdsförening. Ordf Siri Andersson, sekr Birgitta Larsson. Till styrelsen 
har varit kopplade sex olika arbetsutskott med uppgift att handlägga fragor rörande 
bl a marklägcnheter, köp av hembygdsgarden och hantering av fonderna. Dessutom 
har det funnits ett trettio-tal funktionärer med sueciella arbetsiio~rifter. 

Föreningen har under året haft 15 olika möten inklusive arsmötet. Den deltog i 
Samarbetskommittins samtliga möten och var representerad på Hembygdens Dag i 
Vämö, vid festligheterna i Karlskrona i samband med Svenska Flaggans Dag och vid 
demonstrationer för en levande landsbyed i Hörby resvekiive Stockholm. Revresen- 

Kultlirakriviret~r i föreningens regi: 

- Torpvandringar. 
- Fjärdsjömaladagen med kyrkkaffe. 
- Valborgsmassobal i Granemila. 
- Gökotta vid Ulvasjön med friluftsgudstjänst och medverkan av "Gamla Vis- och 

Spelmansklubben". 
- Besök 08 Gullahodagen. 

- Torstrampen i Torsas. 
- Midsommarfest i Fjärdsjömala. 
- Visning av Hembygdsgarden för förre ägaren Valborg Månsson. 
- Loppmarknad vid Hembygdsgarden. 
- Hembygdsdag vid Krichakällarcn. 
- Bussutfärd till Huseby. 
- Logdans i Hembygdsgarden, Krogsmåla. 
- Besök i Hembygdsgarden av Karlskrona kommuns kulturchef Tina Lindemalm 

och bibliotekarie Birgitta Olsson. 

.- 
- Luciafest i Fjärdsjömala. 

Fritidsgardsverksamhet har bedrivits varje fredag under varen och hösten med 
omkring 30 barn. Under sportlovet medverkade ungdomarna vid städning i Hem- . 
bygdsgirden; Föreningen arrangerade under aret tre studiecirklar p i  temat Rygde- 
inventering, Ängar respektive Rikare skog; Myndigheter och kommunala förvalt- 
ningar har uppvaktats i frågor rörandc bl a vägbelysning och hastighetsbegränsning. 

Medlemsantal: 318. 
S N B L  



lirmbygd~rijrelsens traditionellii roll som opinionsbildare känns naturlig for 
föreningen i Asnrum. Därfor uppvaktade man kommunledningen med 
önskemdl om att brandstationen med badhuset skulle bevaras. Den sena 30- 
talsbyggnaden i stram funktionalism är tidstypisk och bildar med park och 
omgivande flerfamiljshus en väl sliiten miljö. - Foro: Nils Magnusson. 

förrättades utdelnine ur Harm Svenssons Minnesfond. 30000 kr tilldelades John 
u 

Thorvaldsson, Brastorp, och Karl-Erik Andersson, Nettleryd, för värdefulla natur- 
vardsinsatser. Efter kaffe och trevlie. xemenskao visade John Nilsson från Diurarnala, - - 
Tingsryd, filmer om "Stenrika Smaland". 

Midsommarfesten hölls som vanligt i Fridlevstad mcd rekordstor tillslutning. . 
Hantverksalster av olika slag var utställda och vann stort intresse, flera hantverkare 
tillverkade och salde sina alster. Lekar och dans kring midsommarstangen leddes av 
Ulf Ebbessan och Lola Ebbesson. Dessutom gick olika tävlingar av stapeln. Lotteri- 
verksamheten nav ett bra ekonomiskt utbyte. 

Museet harinder sommaren varit öppet varje söndag kl 14-16. Det besöktes av ca 
1 100 personer, bl a från alika skalar. Två informationstavlor sattes upp under aret, 
den ena vid Höryda, där det för länge sedan fanns ett kapell, den andra på platsen där 
kvarnen för Norra Höryda en ging lag. 

Medlemsantal: 93. E S  

Föreningen Gamla Carlserona. Ordf Lennart Kloo, sekr Gunnevi Petersson. 
Arsmötet hölls i Konserthuset den 8 mars. Samtliga styrelseledamöter och supple- 

anter omvaldes. Efter förhandlingarna kaserade Sten-Eric Lindström. Föreningen 



iörvaltar ett nar fonder. vilkns avkastning skall användas till att uppmuntra unga - . . - 
karlskroniter. som studerar klassisk musik eller ägnar sig at annan kulturell verksam- 
het. Ur Jultomtefonden tilldelades Marie Gustavsson ett stipendium pa 5 000 kronor. 
Stipendier p6 samma belopp ur Björkholmens ~aldersfondtilllöll staffan Storm och 
Sven F"dalfsson. Till föreningen Lycka kammarmusikfestivals vänner utdelades 
10000 kronor av det belopp. varmed Baldersfondens donatorer velat stödja vänfö- 
reningen under åren 1990-92. 

Aktiviletec 
1811 Filmafton i Konserthusteatern. 
2614 Stadsvandring: Blekinge Läns Tidnings tryckeri. 
115 Revelj 
3115 Stadsvandring: Trefaldighetskyrkan och Statt Hotell. 
616 Medverkan under Nationaldagen. 
2116 Lövmarknaden, försäljning pil Stortorget och i föreningslakalen. 
1218 Medverkan under Karlskronadagen. 
3018 Stadsvandnng: Statshälsan, Boverket och Ostersjöskolan. 
819 Filmvisning i Medborgarhuset, Stockholm. 
2919 Taubeafton i Konserthusteatern. 
2112 Julskyltningssöndagen, öppet hus i föreningslokalen. 
10112 Föreläsning av Jan-Ojvind Swahn och musik av Lycka kammarmusik- 

festivals ensemble i Chapmanskolans aula. 

Filmvisning har förekommit i föreningslokalen och vid några sammankomster i 
andra föreningar. 

Vid ett dussintal tillfällen har diabilder visats på servicehus. sjukhus och andra 
institutioner samt för pensionärsföreningar. 

Ordföranden har medverkat vid två arrangemang i regi av Föreningen Norden: 
2212 Föredrag i Hiller@d om Karlskrona. 
1716 Rundtur i Karlskrona för besökare från Hiller0d. 

I föreningslokalen, Borgmästaregatan 1, som hölls öppen onsdagar kl 17-19 (ej 
maj-augusti) och i övrigt efter överenskommelse, ranns tillfälle att se film, studera 
föreningens bibliotek och bildarkiv samt för medlemmar att köpa av föreningen ut- 
givna böcker, vykort m m. 

Förenineens årsbok 1990 var författad av Vincent Rundkvist och behandlade . 
skeppsgossefartyget "Jarramas". som sjösattes år 1900. 

Medlemsbladet Kaulskraniten utkom som vdnliqt med tv?! innehållsrika nummer, . 
som medlemmarna fick utan särskild kostnad. 

'Till tjänst för synskadade talades under aret ytterligare några nummer av Kauls- 
kroiiiten in pa kassetter. 

Föreningens närradiosändningar, som Bengt Garting svarat för under en följd av år. 
upphörde med februari månads utgang. 

En ny serie nytryck av gamla kolorerade vykort har utgivits, liksom ett par mycket 
populära julkort. 

Medlemsantal: 4.542. L K 

dr Peter Broberg, Landskrona, som med hjälp av fascinerande diabilder höll ett enga- 
gerat och mycket uppskattat anförande. betitlat "Skaneland - sett med skånska ögon". 
Den 7 november arraneerades et1 höstmöte vid vilket docenten vid Lunds universitet " 
Rengt Ankarloo inför en tacksam och intresserad publik kaserade om "Kvinnoöden i 
Karlshamn vid förra seklets mitt". - Styrelsen har haft fem sammanträden under året. 



tirsrä/lrringen "Ryska ikoner" vifr fire[<- siortr begivenhet vid Kur/.~haniiis 
mitsruni. - Foio: Sraffall Litrdhom. 

. . 
festivalledningen ett antal ikoner av världsklass fran 14-. 1 5  och 1600-talen ur ryska 
samlinrar! Begivenheten lockade en mycket stor publik fran när och fjärran och blev 
välmot~verat omskriven inte bara i lokalpressen: En stor k ~ n s t u p ~ l ~ v e l s e .  dock på 
mera lokalt plan, gav en jubileumsutställning under hösten med akvareller av Oskar 
Wickström. Karlshamns konstförening arrangerade som brukligt också flera andra 
välbesökta utställningar i konsthallen. 

Årsbokcn utkom med sin femte utgåva i form av Carlshamniana 1990 i god tid före 
jul. Den ingår numera i arsavgiftcn. 

Gruppen ler en utställning om u r  och urtillverkarc i Västblekinge har fortsatt sitt 
arbete. Förhoppningen ar att man om något år skall kunna vara färdig med alle de  
uppgifter man har ambitionen att engagera sig i -inventering. tillverkning, utställning 
m m. Arbetet med att ställa iordning Expressenfastighrten har i brist på kommunala 
medel ej kunnat påbörjas. Styrclscn hyser dock förhoppningen att museets egen perso- 
iial skall kunna genomföra en upprustning så att lokalerna provisoriskt kan tas i 
anspråk. 

Vid halvårsskiftet anordnades tillsammans mcd kulturnämnden ett par kulturdagar 
på temat "När seklet var ungt" med omfattande arrangemane. Under festivalen var . 
som vanligt kulturkvarteren fyllda av aktiviteter och bzsökartillströmningen var syn- 
neiligcn god. Första julskyltningssöndagen h611 museet ett succeartat "Oppct hus" 
tillsammans med Föreningen Nordens lokalavdelning. Under våren hölls en studiecir- 
kel med 12 deltagare kring temat "Livet förr". 



Museet med konsthall. punschfabrik och tryckeri hade även under l990 öppet 
vardagar mellan kl 13 och 16, under sommarmanaderna juni-augusti dock alla dagar 
utom mindagar mellan kl 12 och 17. Antalel besökare har varit 11 409 till de olika 
muscerna och i övrigt 5 244, franräknat öppet hus-dagen. 

Medlemsantal: 340, varav 33 familjemedlemmar. B G/A V A  

Hslasjö Hembygdsförening. Ordf Bertil Genehack, sekr Greta Anderberg. 
Åismötct hd l s  den I6 februari med ett 50-tal av föreningens medlemmar närva- 

rande. De fick efter förhandlingarna ta del av Tommy Nilssons vandring runt Vättern. 
Antalet styrelsemöten har varit atta. 

Programverksamher: 
- Besök av kyrkoherde Christer Sjögren och kyrkokören, 
- Sju vandringar i Halasjöbygden i syftc att lära känna bygden. 
- Bussresa till operettkväll i Växjö och "hemlig" tur till Skane. 
- Valborgsmäss och Midsommar firades traditionsenligt vid hembygdsgarden. 
- P3 temat "Hemsöborna" deltog föreningen i [estivaltiget i anslutning till Oster- 

sjöfestivalen. 
- Nottastugan har varit öppen 12 söndagar under juni, juli och augusti. Varje gång 

har minst två hantverkare visat sitt kunnande. 
- De numera n2slan traditionsbundna "dagarna" en "Kyrkans gr2nsträff'. "Sill och 

Päredacen" och "Folkmusikdaeen" arraneerades som vanligt. " 
- Vid Hemhygdcns dag ordnade föreningen i samarbete med Blekinge Läns Hem- 

slöjdsförening "Korgens dag" med ett femtontal deltagande hantverkare. 
- Ett flertal aktivifeler har förekommit i hembygdsgarden. t ex Visafton, Höstfest, 

Familiekväll, Julförheredelser och Julfest. 
Andra utgåvan av Halasiöbygden kom ut, nämligen 1989-90. 
Medlemsantal: 296. B G/C A 

Hembygds- och Studieföreningen Facklan. Ordf Gunnar Pilthammar, sekr Chrktina 
Hillmansson. 

Studiecirkelsarbetel har bedrivits i nio cirklar med sammanlagt R5 deltagare. Kul- 
turdaeen den 14 iuli var mvcket välbesökt med närmare 4 000 Dersoner. Fiskareflickan 

. . 
hantverk visades upp, bl a spinna. karda, väva och färga garn. Seglingen vanns av 
Yngve Rhenström i ett fint sommarväder. 

Föreningen har haft flera manadsmöten. Vid ett av dem medverkade "Vandrar- 
Tommy", som visade bilder fran sin vandring genom Sverige. Bo och Maria Knutsson 
medverkade vid ett annat. De framträdde med ett Tauheprogram, som var myckct 
uppskattat. 

Dans kring midsammaist5ngen arrangerades traditionsenligt i hembygdsparken 
tillsammans med Listers EFS. Den var soin vanligt välbesökt. Aven cn brasafton 
anordnades under somrnarcn nere vid havet. Lokala förmaeor framträdde med soel " 

och sang. Trettondagen dansades ut med julsAnger, som spelades av föreningens väl- 
kända orkester. Den har verkat i mer än 30 år. Tomten var ocksa cn.4 olats och delade ut  . . 
julklappar. 

Hembygdsgarden i Hällevik har byggts ut mcd handikappvänliga toaletter och en 
ny ramp. Byggnaden har fatt nytt golv, köket har renoverats. Invigningsdagen var 
mycket lyckad. Ruth Andersson med kökspersonal serverade middag. 

Medlemsantal: 330. C P 



Att kora ')?ska- 
reflickan" hiir 
till de rradirio- 
nella inslagen 
vid Kulturdagen 
i Hallevik. Jo- 
hanno Thör11- 
berg blev 1990 
drs 'Yiskare- 
flicka ". 

Holmsjö Hembygdsförening.Oidf Ivar Pettersson. sekr Anna-Christina Erinson. 
Det gångna årets verksamhet kan hctraktas som god. Föreningen har under året 

haft fem styrelsemöten och ett extra möte rörande Holmsjö-dagen. Arsmötet för 19881 
89 hölls den 23 maj. 

Under året arrangerades de vanliga festerna och sammankomsterna. nämligen 
midsommarfesten tillsammans med Skytteföreningen och SAIK. Holmsjö-dagen, Lu- 
cia-fest och Valborgsmässofirande. Arets gökotta hölls vid Dängla-torpet. Höst- och 
vårmarknader har hållits. De blir större för varje år och ä r  en viktig inkomstkälla för 
föreningen. 

Serveringen på Hembygdsön under sommaren var mycket välbesökt. Styrelsen har 
beslutat att en inbjudan att bli mcdlemmar i föreningen skall skickas ut till alla 
nyinflyttadc i Holmsjö. 

Medlemsantal: 271 A-CE 



Järnshögsortens Hernhygdsförening. Ordf Bcngt Björkhem. sekr Tharsten Paulin. 
Årsmötït den I6 mars samlade ca 'Ki medlemmar. Efter förhandlingarna fijrciästc 

textilkonstnärinnan Helga MSrtensson, Simns, över ämncl "Från skapelsen till Pirlc- 
oortcn" och visadc sina vävnader med motiv från Gamla Testamentet. Styrelsen hade 
under årct sex protokollförda sammanträden. Vid dessa diskuterades bl a installatioii 
av hörslinga och handikapphiss i Hembygdsgarden, utgivning av Kronsjös sacken- 
krönika och stödköp av Thomassons dikter från 1865 i nyutgåva. Andra frågor gällde 
atcrinförande av postnamnet Jämshög. start av ungdomsgrupp. invigning av det nya 
museirummrt och omorganisation av skolmusect. 

K8~lri<revencniong: 
- Valborgsmissofirandc vid hyabrunnen och fackeltåg till Hallaberget. 
- Utflykt till Gudahagcn i Näsum och Djupadal i Drögsperyd. Eva Arvidsson och 

Thorsten Paulin medverkade i Näsum, Evcrt Eskilsson och Göte Mattisson vid 
Djupadal. 

- J F Anderssons minnc högtidlighölls den 6 juli. Man samlades först vid platsen för 
lians födelse. I Hembygdsgården berättade S E Salje sedan initierat om den 
säregne jämshögssonen. 

- Invigning av museiavdelningen "Hantverkaregatan" den 30 september. Dagen ef-  
ter återfick Jämshög sitt postala namn. Sven Edvin Salje högtidstalade för omkring 
250 deltagare, som också fick höra hcmbygdskören. Postmästare Bo Lindström 
frambar Postverkets lyckönskan. 

Hembygdsgarden och dess samlingar visades v a j e  lördag och söndag under tiden 
3Ojuni-12 augusti. Dessutom har grupper och enskilda under hela året haft tillträde till 
samlingarna efter särskild hänvändelse. 4 619 persoiier har vid 185 visningstillfällen 
besökt Hembygdsgarden. D e  av kulturnämnden arrangerade Martinson-turerna har 
samtliga avslutats i Hembygdsgarden. 

Th'hoi.,sre~~ Porrliri, BPIZ,T~ Rjijrkhen~ och Karl-Axel Björkquur Iiur srar1 far  
myckel nv nrbrref med n~irseirumrnei "Hnnrvrrkaregaran". Det hur vnrir 
Jiimshögsorfens Hembygd.sfijrenings stora satsning under senare dr.  
Utställningen invigdes den 30 seprember. Den herarrar om yrkesmunnen i 
bykärnan när Sven Edvin Solje var ung Hyvelbänken påminner om arr hans 
far var snickare. - Foto: Bo Edenborg. 



Biigsv<~rrls I;olke<lnii.se~förenirig gj(j,.de jïeni ~rp/ii,ioiirigirr i rnrnh«ii<t 1r8r.d 
vanurr.shesöker i Ro,ineby i juli. 

Museirummet "Hantverkaregatan" färdigställdes under Aret av Karl-Axel Björk- 
quist, Ronneby. Centralt i rummct står modellen av Hantverkaregatan, framställd av 
Thure Wahlström och Per Serre, Karlshamn; Hörslinga, som täcker samtliga allmänt 
tillgängliga rum i Hembygdsgården har installerats. 

Medlemsantal: 196. Th P 

Kallinge Hemhygds- och Folkdansgille. Ordf Claes Lanson, sekr Eva Andersson. 
Föreningen anordnade traditionsenligt Valborgsmässofirande i Lönnamohagen 

med majhal och tal av kyrkoherde Bengt Larsson samt sång av Vasa Singers. Till 
Lönnamohagen var också midsommarfirandet förlagt med b i a  uppvisning av 
barnlaget. 

Hembygdssektionen svarade för "Gökotteutfärden", som denna gång gick till forn- 
borgen "Hästhagen" Flera släktgardar m m i Kalleberga har studerats av hembygds- 
sektionen. 

Scglora hemhygdsiörening hesökte föreningen den Y juni och den 6-8 juli gästades 
föreningen av det danska vänortslaget. Bagsvards Folkedanserförening. Vid detta 
besök gjordes uppvisning i Ronliehy. Flera dansgrupper har varit verksamma under 
årct. sex torsdagskvällar har det varit dans p2 dansbanan i Lönnamohagcn. Med 
anledning av Svenska Ungdomsringens 70-årsjubileum dcltog föreningen i "Stora 
Riksdansen" i Stockholm. 

Medlemsantal: 911. C-A L 

Kyrkhults Hembygdsförening. Ordf Jan Ottosson, sekr Kerstin Alexiindersson. 
Lakarvillan har under året målats om utvändigt. l inder sommaren arrangerades 

utställningar i byggnaden, vilka rönte stor uppskaltning. Det var Lars Hobergs minia- 
tyrmodeller, Karin Petterssons vävnader och William Akessons snidade träfigurer som 
visades. Musect var som vanligt öppet under sommarmAnaderna. Det besöktes av ca 
1 500 personer. 



Aven under 1990 har en mängd gamla bilder fotograferats av. Registreringen av 
bilder i förenineens fotoarkiv har fortsatt. Aven äldre handlinear har kauierats med 

. . - .- u 

och bandade intervjuer har genomförts i bl a Mulatorp, Björkefall, Snöfleboda och 
Åmad. 

En del av styrelsens ledamöter genomgick under hösten en gmndläggande data- 
kurs. Genom att flera personer n u  behärskar föreningens datoranläggning har den .. - 

också blivit mer utnyttjad. Bland annat pågar registrering av föreningens stora mängd 
tidningsklipp. Likasa har ett kart- och skyltregister iipprättats. Medlemsregistret ligger 
redan tidigare på data. 

Vägvisare av sten och hrostyckemarken har restaurerats, en del har ommalats. 
andra har rengjorts. En karta har tagits fram över 43 olika sevärdheter i bygden. Den 
mer än 250 år gamla märkesstenen vid Kungsadran i Mörrumsan återuppsattes i 
augusti p?+ sin ursprungliga plats sedan den hade återfunnits nedgrävd vid en trappa till 
Hemsjö gård. Stenen är försedd med artalet 1733 och Fredrik 1:s namnchiffer. Vid 
uousättnineen bistod reuresentanter fran Rineamåla hemhvedsförenine. . . u " .u " 

Styrelsen ordnade under året tre bussutfarder, den 13 maj till södra Skåne. 7-11 juli 
eick färdcn till Sörmland. Uanland och Åland. Deii 15 seotember besöktes Halland. " . . 

När nationaldagen firades den 6 juni var föreningen medarrangör och deltog i 
marschen från Kyrkhults skola till Södersjön. Där hölls det tal, utdelades flaggor, 
musicerades och serverades ärtsoppa, k o n  och kaffe. 

Tulsehodadagen firades traditionsenligt midsommardagen den 23 juni tillsammans 
mcd Tulsehoda Vänner. På programmet stod hl a dans kring midsommarstånpen och 
brunnsdrickning. . 

Brasaftan arrangerades tillsammans mcd LRF i Ehbemåla dcn 21 juli. Den 18 
augusti företogs en hembvgdsvandrine i Amad under John Franssons ledning. Inqe - . . - .  
Svensson stod för hela programmet vid en film- och hildaiton i Vilshult den 16 oktober. 
Den 29 novemher visades hildcr i församlingshemmet från årets utfärder och övrig 
verksamhet. 

Medlemsantal: 669. J O/K A 

Lyckeby Gille. Ordf Tar Widfeldt, sekr Sten Jislind. 
Föreningen höll sitt årsmöte den 27 mars 1990 i Mariagården i Lvckehv. Efter 

tionskommittén med Gunnar Carlsson som sammankallande hade aven denna gAng 
gjort ett förnämligt arbete. Den framtagna Arsskriften var den sjätte i följd. 

Valhorgsmässo- och midsommarfirandet genomfördes traditionsenligt i Ekchacken 
tillsammans med scoutkåren. VSrtalet hölls av ordfiiranden i Karlskrnna natuniards- 
förening. lektor Lennart Mattsson. Nntio~ialdagen högtidlighölls vid Mariagården med 
körsång och högtidstal. Lycka Kammarmusikfestival anordnades under dagarna 9-15 
iuli med Berth Nilsson som konstnärlie ledare. "Årets konsthantverkare" i Lvckebv . , 
utsågs för fjärde årct i rad av Lyckehy Gille. Lena Sjöstrand som bland annat tillverkar 
waldorfdackor tilldelades Gillets diplom som bevis p i  sin värdighet. 

Studiebesök har anordnats på Augerums gård med visning av byggnader, trädgård 
och omgivning. S:t Jacohi Marknad anordnades den 29-30 juni och den 1 juli. Som 
vanligt besöktes marknaden av flera tusen människor. Den tredje marknadsdagen är 
familjc- och hembygdsdag med traditionsenligt hembygdståg genom Lyckehy. IJndcr 



Sa,ri<irhcre ?iver ,grun.ser>ln: Kyrkli irltr Hern l~ jg~1 ,s f i j ren i~  och foreni~lgen i 
Ringamlrln hjälptes dr art resrourerri och snrra upp niinnerstenen vid 
Ku~lgsddrun i Mörrumsrin pd ursprrrngligplnts. - Foto: Jan Orros.~on. 

året har Iöreningen presenterat sin verksamhet vid två utställningar i banklokalerna 
hos Föreningsbanken och Sparbanken Kronan i Lyckeby. 

Hembygdsaiton hölls söndagen den 28 oktober i Medborgarhuset. I aktiviteten 
medverkade Ingegerd Bodner som föreldste om "Harry Maflinson som diktare och 
varnare". mcd tanke p& Aniara. Far den musikaliska underliållningen svaradc spel- 
mansgruppen Hässelbälgarna under ledning av Stig Wihlborg. Julstök med öppet hus 
anordnades lördagen den X dccember i Mariagårdcn och Biblioteket. Lyckeby Gille 
var medarrangör. Styrelsen för Blekinge lans hembygdsförbund besökte föreningen i 
september för information om verksamhelen. Hembygdsfdrbundrt har beviljat före- 
ningen ekonomiskt bidrag till skriften LYCKERY-BILDER. som beräknas bli fdrdig- 
tryckt i fcbruari 1991. Bildarkivet har kompletterats under Aret. 

Medlemsantal: 230. T W 

Mörrums Hembygds- "rh Fornminnesförening. Ordf Axel Ingemansson, sekr Matts 
Antonsson. 

Föreningen höll sitt årsmöte lördagen den 21 april. Eftcr förhandlingarna höll 
Thorsten Paulin ett föredrag om Jämshöj-skalden Pcr Thomasson med titcln 
"Bondpojken som lärde svenska folket läsa". Arsmötet höllssom vanligt i Stålagarden. 

Arrangemnng: 
- Den 13 januari hölls den sedvanliga Knutsfesten. Omkring 70 personer deltog och 



lät sig väl smaka av läckerheterna p i  matbordet. Dcn här gången var dct männens 
tur att svara för serveringen. 

- Filmafton o2 Norrevånesskolan den 7 februari. Bertil Rydman visade egna filmer, 
delvis medljud. 

u 

- Aenes Wiren från Bräkne-Hoby berättade dcn 8 mars om "Några emigrantöden". 
- u k r d  till " R U ~  bro'' för sedvanlig vårstädning den 28 april. 
- Kulturdae r>å Lanaeården den 11 mai. -. . 
- ABF:s musikkår konserterade på Stalagården den 19 juni. 
- Den 27 srotcmber berättade Lynn Akesson från Fulklivsarkivet i Lund om "Byg- 

deoriginal från Blekinge". 
- Visafton hölls på Stalagården den 11 november Det var trubadurer från "Visans 

vänncr" som stod för underhållningen. 

fick föreningen ta emot flcre skolklasser f r i n  Mörrums skola. Eleverna delades upp i 
grupper och fick vara med om olika göromål, t ex att kärna smör, baka bullar, väva 
band och hugga sten. D e  fick också lära sig något om Stilagårdens historia. 

Kommittén för Bild och ljud har reproducerat en del äldre bilder och dessutom 
dokumenterat Johnny Marlinssons arbete med skulpturen "Treklang". 

En grupp medlemmar har ägnat åtskillig tid åt byggnaderna på Stålagården. främst 
Jeppa-Nissa-langa". Norra rummet skall såsmåningom inrymma en snickarebod. Detta 
utrymme fick gjutet golv och väggarna bekläddes dclvis. 

Damerna i Syföreningen var somvanligt aktiva. Söndagen den 25 mars hölls arbets- 
auktion pa Stalagården. 

Medlemsantal: 304. 
A I 

Olofströms Hembygds- & Fornminnesförening. Ordf Göthe Persson. sekr Wivan 
Lönquist. 

Besöken på museet var under året ganska få. Det berodde till stor dc1 på, att 
serveringen på Näbbehoda-garden var slängd p g a  vattenskada. 15 skolklasser har 
under sina lektionstimmar besökt museet. Ordföranden har guidat atta turistbussar 
runt i bvedeii och berättat om dess historia. Den 9 september visades Dannfcltska .- 
gravkapellet för 180 hcsökande. 

Föreningen anordnade flera studieresor under året: 
- till Bornholm den 2&22 maj. 
- en resai  blekingsk natur den I6 juni. 
- till Kulturen i Lund och Ostarp samt Börringeklosters konsthantverk den 6 sep- 

tember. 
Verksamiietdret avslutades med ett gammaldags julbord. 
Medlemsantal: 92. 

C P 

Ringamala Hembygdsförening. Ordf Elsa Lundström, rekr Elsa Olsson. 
Verksamheten inleddes med anmötet  den 18 mars i Bygdegården, Högaböke. 

Sven-Gunnar Månsson visade bilder från en Norge-resa. Styrelsen har haft tre sam- 
manträden. 

A ktivifefrr: 
- P4 Valborgsmässoafton firadcs vårens ankomst med tal av Peter Vingren och sing 

av kyrkokören. 



.,-x- 
N,. 

Mrdlemrnur frdn Ririgamdla Hemhvgdsfirening deltog i slclttern pd Ire. Det ar 
ett sari art föra tradition oc11 kuriskap vidare och arr sld vakt om h d -  
skapsbilden. Ideella insat,~er av der har slaget blir allt viktigare i en tid av 
krympande ekonomiska resurser. -Foto: Michael Stenqvisr. 

Festligheterna på Idrottsplatsen midsommardagen arrangerades tillsammans med 
Idrottsföreningen och Bygdegardsföreningen. 
Ett tiotal medlemmar deltog i slåtterarhetet på Ire ängar. 
I juli manad hölls som vanligt öppet i Nissagarden med utställningar av hantverk 
samt underhallning. Servering och tipspromenader var ett trevligt söndagsnöje för 
inanga. 
Barn- och ungdomsgudstiänst vid Nissagarden i augusti. 
Traditionell höstfesl med smöreishord den 10 november Christer Löväng och 

- . -  
- Tillsammans med Kyrkhults hemhygdsförening har föreningeri märkt ut kungs- 

idran i Mörrumsan vid Härnäs. 
Hembygdsgården var under året flitigt anvind som fest- och samlingslokal för 

föreningar och enskilda. 
Medlemsantal: 150. E L  

H<inneh!o,rlpn* Ilrrnl,!yd~liiicoiiip. O r d i . ~ r ; i i i i i . p i i  \ d l  ml.  hi Ir ic  I.iiiJIiI.i.I 
, \ i .mo t~ i  ljt>ll\ .l;n I i  iii i i \ ~~i,:rkl.,;h.i~i I - i i . ,  Ltrii;iiiilI$ric:irt~i~ I i i t i l  .inithi.iri: 

Marie Olivendal ett intressant föredrag om medeltiden och dcionstrcrade föremal 
från denna tid. 



Skottsbergska gården fick bilda rum n<ir Kar1shamn.srevyns ungdomssektion 
under sommaren uppförde "En man för mycket': - Fofo: Bosse Akesson. 

Föreningen har under sommaren haft flera kulturkvällar, alla välbesökta. Damerna 
i föreningen har haft flera arbetsmöten i Möllebackagarden. Tva turistvärdinnor har 
under tiden 1.631.8 arbetat i Möllebackagarden, som under aret haft 1300 besökare 
förutom skolklasser och turistgrupper. Under aret har föreningen haft en person 
anställd för alt ordna och katalogisera föreningens samlingar. 

Studieresan detta ar gick till Sofiero och Kullahalvön. Den samlade ctt 40-tal 
deltagare. Den 16 december hölls Lucia-fcst med sedvanligt program i Möllebacka- 
garden. 

Per Bejer har under aret varit ledare för en studiegrupp i Ronnebys och Blekinges 
histona. I samband med länsmuseets utställning "Askar och äskor" bidrog föreningen 
med ett stort antal föremal. May Britt Elmstedt hade i augusti en utställning av textilier 
i Möllebackagarden. 

Medlemsantal: 265. E L 

Stiftelsen fiir Skatfsberesks Gardens i Karlshamn bevarande. Ordf Lars-Erik Johans- - 
son, sekr Lena Camphell. 

Under aret har allt lagrat material i maxasinen flyttats till f d SJ-verkstaden vid - 
Energiverkets nya lokaler. 

Skottsbergska garden hölls öppen under sommarsäsongen 9 juni-19 augusti med 
Åsa Jonsson och Carolina Qvarlandei som guider. Antalet besökare var 4 999. Därtill 
kom ett oräknat antal besökare under Ostersjöfestivalen samt teaterpublik. uppskatt- 
ningsvis sammanlagt 8 500 penoner. 

Garden och källarvalvet har under sommaren uppplatits till Föreningen Norden, 
Visans Vänner och KRUS (Karlshamns Revyns Ungdomssektion) som under somma- 
ren gav "En man för myckel", sammanlagt I6 föreställningar. Vid halvarsskiftet ge- 



"omfördes "När seklet var ungt" i kulturkvarteren. I aktiviteterna ingick musik, sten- 
huggeri och kaffeservering. en positivhalare medverkade och man visade veteran- 
fordon. L - E J  

Stubbelycke Hembyzds- och Kulturfärening. Ordf Ingemar Johansson, sekr Magnus 
Andreasson. 

Föreningen har haft åtta urotokallförda styrelsesammanträden. Vid årsmötet . 
väcktes frågan om att utnyttja skolan som daghem. Detta resulterade i att ett föräldra- 
koouerativ med 11 familiei bildades. Planer på en ombyegnad har tagits fram. Den är 

är den största förändringen av skolan p& mycket länge. Styrelsen är övertygad om. att 
initiativet kommer att påverka hela bygden i positiv riktning. . . 

Sammanlagt 112 aktiviteter har förckammit i skolan. I egen regi arrangerade före- 
ningen följande program: 

2 mars Arsmöte med sedvanliga förhandlingar. Därefter visade Erik Hansson bil- 
der och berättade om sevärdheter i Blekinge. 

30 april Valborgsmässofirande. Sigvard Mattsson svarade för vdrtalet. Inge Matts- 
son underhöll med sång och musik. 

20 maj Tipspromenad med ca 40 deltagare. 
4 juni Bussutfärd till Vissefjärda, Langasjö och Eriksmåla med 50-talet deltagare. 
13 okt Information om den förestående ombyggnaden av skolan. Efter informatio- 

nen visade John Nilsson frin Tingsryd film. 
29 dec Julfest tillsammans med Vi Unga. Omkring 60 personer deltog. 

Föreningen har deltagit i hembygdsrörelsens samarbetskommitte. Vid träffarna har 
bl a representanter från kommunerna medverkat vid diskussion om aktuella frågor och 
problem. 

Medlemsantal: 259. M A  

Sölvesbores Fomminnesförenlne. Ordf Karl Rvdine. sekr Bruna Malm. " - , u 

P8 initiativ av Hilding Olsson har lämningarna efter den en gång till slottel hörande 
fattigstuean vid "Niurahuset" i Gummarp u~prnärksammats. . . . .. 

Den upprustning av "Backanders källa", som under ledning av Eric Eneström 
genomfördes förra året, har dessvärre inte blivit bestående. För att uppväga effekterna 
av en till synes helt onödig vandalism torde nya och stora ansträngningar erfordras. 

Till den sedvanliga pepparkakshusbyggtävlingen i december inkom flera hade fyn- 
diga och genomarbetade bidrag. Juryn kunde med förnöjelse ocksa konstatera, att allt 
byggmaterial. vilket är ett oavvisligt tävlingskrav, gick att äta. 

Bland de e&vor. som förenineen under året tacksamt mottaeit. kan namnas en 
u " 

biblisk "resebeskrivning" (itinerarium) tryckt i Stockholm år 1588. Skriften. som är 
skänkt av, Bror Nveren. antas vara den första svenska boken med kartillustrationer. 

Medlemsantal: 147. 
H M  

Årvds Hernhv~dsförenlne. Ordf Torsten Liuneström. sekr Lillemor Svensson 

 immar ren ägnades bl a åt byggnadsiind&håll i form av utvänd&mining.  öreni ingens 
lokaler var uthyrda vid ett flertal tillfallen. 

175 



Pro,qrurnverksnmlrel: 
- Auktion och loppmarknad i hembygdsparken. 
- Medarrangör i Blekingelunken. 
- Valhorgsmässofirandc i Hembygdrgarden. Hiillaryds kyrkokör mcdverkadc. 

Medlemsantal: 165. 
K-O S/L S 

Älmtam4ls Skolrotes Intresseförening. Ordf Inger Bark-Lagergren. sekr Ulla Horn. 
Till styrelsen har varit knutna en sarskild festkommitté och en kommitté som 

arbetat med NOLA-projektet. Dessutom har föreningen haft särskilt tillsatta hy- 
ombud. 

Utaver årsmötet hade föreningen tre kvartalsmötcn sam1 tre särskilda arbetsdagar. 

Arrangemang: 
- Julfest för föreningens medlemmar. 
- Filmafton, da olika filmer från föreningens verksamhet visades. De var tagna av 

Kjell Elmdén och Hans Bark-Lagergren. 
- Midsommarfest pB vanligt manér. 
- Demonstration av museisamliiigen på Furs sjukhus. 

Samarbete har inletts med Mikael Helgesson, Blckinge läns museum. Han har tagit 
sig an den stora museisamlingen, som finns bevarad p i  Furs sjukhus. En studiecirkel av 
tvoen "Gräv där du står" har startats i samarbete med Kursverksamheten i Lund. , . 
Tanken är att vi skall få veta hur Furs sanatorium en gång kom till. hur människorna 
runt denna stora arhetsolats hade det. både de somvar knutna tillsiukhuset och de som 

. 
under året. 

Erik Ingelsson har nedtecknat en antal histaner a m  människor, som levt i hygden. 
Jonas Frykman har lovat redigera textrnia och hjälpa till så att det blir en skrift av 
materiillet. 

Den 9 september medverkadc föreningen vid restaurering av cn slåtteräng i Buska- 
hult. 

Lägenheten i andra våningen i skolan har varit uthyrd. Samlingslokalerna har vid 
ett flertal tillfällen varit uthyrda för olika ändamål, t ex löreningsarrangemang, 
studiecirkelsverksamhet eller för rent privat bruk. 

Medlemsantal: 131. I B L I U H  

Ostni Blekinge Hembygdsförening. Ordf Karin Brunsberg, sekr Gerd Jonsson. 
Aret sam gått har kinnetecknats av mariga oväntade och omstörtande världs- 

händelser bl a i Oststatcrna. Lite av de aktuella problemen har belysts vid olika 
tillfällen i vår förenings verksamhet. 

Vid årsmötet i Ramdala berättade Stig Pettersson till vackra diahilder om Kina, 
som han besökt några veckar och lämnat just när de stora manifestationernaikra- 
vallerna inleddes på Röda Torget i Pcking. 

. 
majbrasan. För att öka förståelsen för andra folkslag och deras värderingar inbjöds 
flyktingar till slåtterna i Stcneryd. Några ungdomar underhöll oss med exotiska folk- 
danser och Ingela Gånedal talade engagerat om att ett ökat utbyte med flyktingar kan 
ge oss $i myckct och vidga vara referensramar. 
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Varda, bevara - levandegöra: 
Ruben Petersson berättade om 
hällristningarna vid Möckleryd nar 
Östra Blekinge Hembygdsförening 
samlades till gökotta den 24 maj. Pd 
bilden överst detalj av hiillristning- 
arna. - Foto: Roland Afidersson. 



Av övriga arrangemang kan nämnas konscrt i Jändelskolan av lanimusiken och 
fotoutställning om järnvägsminnen Eran vara bygder. Vid gökottan i Stencryd guidade 
Ruben Petersson vid hällristningarna. 

Hembygdens Dag på Vämö blev åter en succé. Hembygdstemat för året var "Trä - 
ett livsvillkor". Ann-Margareth och Tage Ahlin var drivande krafter som kunde entu- 
siasmera duktiga Fcmrnerydsbor, som efter idoga förberedelser. kunde visa oss 
timmerkultur fran tidigare sekler. Man visade skrädning eller bilning för hand och 
sedermera kransåenine av timmerstockar för användnine som bveenadsmateriel. På 

u - .." 
Vämö började man bygga en knuttimrad stuga. Till del arbetskrävande timmerarhetet 
krävdes reial husmanskost. som besökarna 03 Vamö ävcn erhiöds avsmaka. M8nea toe - u 

med sig hem receptet på "Blekingska fläsksso" (se "armare Ostra Blekinge Hem- 
bygdsförenings medlemsblad 1990:Z). 

Hembygdsföreningens 20-årsjubileum gick av stapeln den 8 december 1990. 
Jändelskolan var dukad för fest och scenen vackert dekorerad med föreningens em- 
blem och svenska fanor. D e  120 besökarna lat sig väl smaka av Astrid Fordons 
dipnande julbord, som avslutades med ostkaka. Hyllninpar framfördes från anpräns- . . 
ande föreningar som vi regelbundet samverkar med. Stig Nilsson kåserade. En kaval- 
kad över föreningens verksamhet under de  20 åren framfördes av styrelseledamöterna 
Maj-Rut, Gunilla, Anneli och Curt. Till vackra diabilder med autentiskt ljud från olika 
tillfällen väcktes minga minnen från de  gangna åren. Ingvar Guslavsson svarade för 
visningen. Lagom till jubileet utkom föreningens nya skrift "Landsbygdsförändringar i 
östra Blekinge", där ett 15-tal författare medverkat. 

Medlemsantal: 550. 
K B 



BLEKINGE LANS HEMBYGDSFORBUND 

Styrelse: 

Fil mag Klas Wennerberg. Bräkne-Hoby, ordförande 
I d  Stadsarkitekt Lars Thorsén. Karlskrona. suppleant (avlcd mars -90). 

Konstnär Erik Langemark. Karlskrona, vice ordförande 
Länsbostadsdirektör Gustav Cranmalm, Lyckehy, suppleant 

Museichef Peter von Busch, Karlskrona 
Lantbrukare Anders Pehrsson, Fridlevstad, suppleant 

Bveenadssnicköre Gösta Andersson. Hällevik 

. 
Lektor Arnold Kvist, Ronneby, suppleant 

Busschaufför Sven-Gunnar Mansson, Kyrkhult 
Fil kand Ragnvi Hyllstedt. Karlskrona. suppleant 

Greve Hans Wachtmeister, Vamhåsa 
Adjunkt Ann-Marie Elmqvist, Karlshamn, suppleant 

Fil mag niorsten Paulin, Jämshög 
Konsult Göthe Persson, Olofström, suppleant 

f d Bankdirektör Karl Ryding, Sölvesborg 
Elinstallatör Ivar Pettersson, Holmsjö, suppleant 

Slöjdlärare Nils Magnusson, Asarum 
Trävaruhandlare Göte Svensson, Asanim, suppleant 

Naturvardsdirektör Karin Brunsberg, Lyckehy 
Yrkesvalslarare Ingvar Gustavsson, Jämjöslätt, suppleant 

Avdelningsdirektör Bert Svanstein, Karlskrona 
Fil mag Lennart Kloo, Tving, suppleant 

Landsantikvarien självskriven ledamot. 

Förvaltningsutskott: 

Fil mag Klas Wennerberg, ordförande 
f d Bankdirektör Karl Rvdine, suppleant . . .. 

Konstnär Erik Langemark, vice ordförande 
Konsult Göthe Persson, suppleant 

Naturvårdsdirektör Karin Brunsberg 
Fil mae Lennart Kloo, suppleant . ~ ~ 

Fil mag Thorstcn Paulin 
Busschaufför Sven-Gunnar Mansson, suppleant 

Greve Hans Wachtmcister 
Slöjdlärare Nils Magnusson, suppleant 

Avdelningsdirektör Bert Svanstein 
Byggnadssnickare Gösta Andersson, suppleant 

Landsantikvarien självskriven ledamot. 

Ekonomiutskott: 

Karl Ryding, Karin Brunsberg och Bert Svanstein 
Representanter i styrelsen £Or Stiftelsen Blekinge läns museum: 
Erik Langemark. Karin Brunsberg och Klas Wcnnerberg. 



Suppleanter: Hans Wachtmeister, Karl Ryding och Gösta Andersson 

Revisorer: 

Biinkdirektdr Roland Aspelund, Karlskrona 
Bankkamrer Ulf Ringberg, Karlskrona, suppleant 

Bankdirektör Bern Passling. Jämjöslätt 
Bankdirektör Bo Holmqvist, Karlskrona, suppleant 

Bankdirektör Lennart Olsson, Karlskrona 
Bankkamrer Benny Hansen, Karlskrona, suppleant 

Valberedning: 

Karl-Gustaf Johansson (sammankallande), Stig Henrikssan. Hans-Göran Rydberg, 
Bertil Elmqvist och Bengt Björkhem 

Redaktionskommitté för arsboken: 

Thorsten Paulin, Klas Wennerberg, Karin Brunsberg, Sven-Gunnar Mansson, Thomas 
Persson och Åke Werdenfels (redaktör) 

Till Blekinge lans hembygdsförbund anslutna föreningar: 
Asarums Hembygdsförening, Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening, Erings- 
boda Samhälls- och Hembygdsförening, Flymens Hembygdsförening, Fndlevstads 
Hembygdsförening, Föreningen Gamla Carlsnana. Halasjö Hembygdsförening. Hem- 
bygds- och Studieföreningen Facklan. Holmsjö Hembygdsförening, Jämshögsortens 
Hembygdsförening. Kallinge Hembygds- och Folkdansgille, Karlshamns museum 
u p a, Kyrkhults Hembygdsförening, Lyckeby Gille, Mörrums Hembygds- och Forn- 
minnesförening, Olofströms Hembygds- och Fornminnesförening, Ringamala Hem- 
bygdsförening, Rannebyortens Hembygdsförening, Stiftelsen för Skottsbergska gar- 
dens i Karlshamn bevarande, Stubbelycke Hembygds- och Kulturförening, Sölves- 
borgs Fornminnesförening, Åryds Hembygdsförening, Almtamala Skolrotes Intresse- 
förening. Ostra Blekinge Hembygdsförening. 

Stödjande föreningar: 
Blekinge Lans Hemslöjd och Blekinge Lans Hushallningssällskap. 

Antalet medlcmmar i dessa föreningar var den 31112 1989 9.890 st. Antalet medlem- 
skan ur>~eick vid arets slut till 10.811 Dersoner. Av dessa var 921 enskilda medlemmar. . 

Styrelsen har under aret sammanträtt fyra ganger: Karlshamn 1312. Kropp 2414, 
Lvckebv 2519 och Hallevik 21111 . . 

Årsmötct hölls den 9 juni i Ramdala församlingshem. Innan förhandlingarna höll 
ordföranden parenlation över Lars Thorsén och framhöll hans stora engagemang för 
förbundets angelägenheter. Thorséns minne hedrades med en tyst minut. 

Till att leda årsmötets förhandlingar utsags Klas Wennerherg. Ombud från 14 av 
förbundets medlemsföreningar var representerade samt enskilda medlemmar. Stadge- 
enliga dagordningspunkter behandlades. 

Vid arsmötet fastställdes följande avgifter: 

- sammanslutning, ?om ar  kollektiv medlem. ska erlagga en avgift au 25 örelmedlem - 
förbundsmedlem ska crläeaa en avif t  av 50 kronor 



Till hedersordförande beslöt årsmötet med acklamation utse greve Hans Wacht- 
meister. 

Karin Brunsberg valdes till ombud för Riksförbundets årsstämma 1991. 
Efter årsmötesförhandlingarna presenterade hembygdsbibliotekarie Kristin Nils- 

son, länsbiblioteket, sig och sin verksamhet, varefter kaffesamkväm iöljde och buss- 
utflykt till några av torhamnsområdets hällristningslokaler, som visades av I:e antik- 
varien Thomas Persson. 

Under aret har följande kurser, riktade till hembygdsföreningar, ägt rum: 
3.3 Kataloeiserine och märkninp av museiföremal. Antikvarie Annika Klar 

u 

10.11 Utställningsteknik. I:e antikvarie Karin Nilsson, landsantikvarie Ingemar 
Ieppssan. 

Remissyttranden har avgivits p5 följande utredningar: Riksförbundet för Hem- 
bygdsvårds organisationsutredning: Regional museiverksamhet i Blekinge. Förslag 
från Iänsmuseiutredningcn i oktober 1990, i vilken ordförandcn Klas Wennerberg 
ingår som ledamot. samt Riksförbundet för Hembygdsvårds enkät angående miljö- och 
naturvardsfragor. 

Till stöd för föreningarnas verksamhet har följande projektbidrag beviljats: 
- Mörrums Hembygds- och Fornminnesförening 10.000 kr till belysning i "Jeppa- 

Nissagårdens" ladugardslängor. 
- Hemhygds- och Studieföreningen Facklan 10.000 kr för inköp av modeller från Stig 

Henriksson till museet i Hällevik. 

, , 
- Asarums Hembygdsförening 3.000 kr för bidrag till inköp av teckningar av August 

Holmberg. 
- Östra Blekinge Hembygdsföre~iing 10.000 kr som bidrag till skrift om lantbruk och 

landsbygdsförändringar i östra Blekinge . 
Kriterierna för at1 mottaga anslap är att vraiekten uvvfvllei föliande krav: 1. 

- . . . . . 
använts. 

Oppet Hus arrangerades söndagen den 9 september i samarbete nied länsmuseet 
och kommunförbundet varvid följande byggnader visades: 

Olofströms kommun: Gränums bränneri (Arnold Stackebo). Holie. Dannfeltska 

~ ta t ion  (Evert Matsson). Strömma bomullsspinneri (Ingolf Hakansson och Ivar 
Wenster). 

Karlskrona kommun: Blabandshuset i Nättraby (Mårten Mårtensson). Vatten- 
borgen i Karlskrona (Björn Gustafsson) och Metodistkyrkan i Karlskrona (Nils Daag). 

Blekinge läns museum har beviliats 7.000 kr ur Landshövdineoch FTU Haeströmers 
u u 

fond för inköp till arkivet av skrivelse från Ebbe Ulfelt till menigheten i Blekinge. 
dagtecknad den 19 oktober 1676. samt 4.800 kr ur A Lindwalls fond för inköp av tavlor 
fran utställningeii A4  och en matäska från Kyrkhults socken samt ur Emil Peterssons 
fond 1.500 kr för inköp av blckingelitteratur. 



Blekingeboken, gemensamt organ för hembygdsförbundet och Iänsmusect, har 
enligt träffad överenskommelse bekostats av Stiftelsen Blekinge läns museum. 

Karlskrona 1 W 2 - 2 5  1 P& styrelsens vagnar 

KLAS WENNERBERG 
ordförande 

INGEMAR JEPPSSON 
sekreterare 

Balansräkning 3U12 1990 

TILLGANGAR 
2.38850 

225.196:57 
127.265:19 

............................... 354.850:26 
738.717:80 

1.093.568:06 

UMMA TILLGANGAR 1.093.568:06 

SKULDER 
Avräkning anslag . 236.500:- 
Interima skulder ..................... .--- .............. 2.000:- 238.500:- 

EGET KAPITAL 

112.400:- 
Tillfört bundet ka 2.100:- 114.500:- 

1.49278 
35748 

116.350:26 

Kungl Karlskrona 
194.236:lS 

57.17457 

A Lindwalls fond 318.93343 

Emil Peterssans fond ...................................... 28.887:81 

SO Swahns fond 6.141:95 

Törnströmska fonden ..................................... 44.95464 

Wachtmeisterska mf ....................................... 88.389:15 

SUMMA SKULDER 



Resultaträkning 1990 

INTÄKTER 

Landstingsbidrag .......................................... 52.600:- 
.................... .................... Ränteinkomster .. 36.215:78 

Medlemsavg ........................ .. ........................ 45.910:- 
Medlemsavg Riksförb ................................. 276- 
Övriga inkomster ............................................ 8.28690 

FONDERNA 

...................... Ränteavkastning samt tillskott 
TOTALA INTAKTER 

KOSTNADER 

Kontorsmaterial 
Annonser, reklam 
Porto 

....................................... Resor o traktamente 

........................ 

" " 
.............................. Administrativa kostnader 

Tillfört Grundfond ........................................ 
Överskott 1990 lägges till dispositionsfond 

SUMMA KOSTNADER 

FONDERNA: 

Avkastning tillfört fondkapital 
........................................... + odisp avkastning 75.457:17 

Inköp till samlingarna 
.................. genom Hagströmers minnesfond 7.000:- 

............................................. A Lindwalls fond 1.5M):- 
..................................................... E Peterssons fond 1.500:- 

TOTALA KOSTNADER 

Underteckande revisorer, utsedda att granska Blekinge läns hembygdsförbunds räken- 
skaper och förvaltning för ar 1990. far liar efter fullgiort uppdrag avgiva följande 
revisionsberättelse. 

Räkenskaperna är förda med noggrannhet och ordning samt p% ett vederbörligt 
sätt verifierade. 



Föreliggande hokslut överensstämmer till alla delar med förda räkenskaper. varför 
vi salunda endast hänvisar till detta. 

Fondernas förvaltning har granskats utan anmärkning. Vi har genomläqt de proto- 
kall, som styrelse och förvaltningsutskott fön vid sina sammanträden under 19W, utan 
att finna anledning till anmärkning. 

. 
ker vi ansvarsfrihet for den tid revisionen omlattar. 

Karlskrona den 21 mars 1991 

ROLAND ASPELUND BERN POSSLING 

LENNART OLSSON 



STIFTELSEN BLEKINGE LANS MUSEUM 1990 

INLEDNING 

Styrelsen har genom sin sekreterare varit representerad i den utredning som initierats 
av landstingets förvaltningsutskott för att undersöka möjligheterna att bilda ett musei- 
nätverk i Blekinge. Syftet med ett musein%tuerk är att dels bredda länsmuseets kom- 
petens till sådana omraden som hittills inte kunnat utvecklas t ex ekologi, naturvsrd 
och konst, dels att öka lokalt engagemang och regional finansicring för att ge underlag 
till en statlig utökning av antalet grundbelopp i enlighet med intentionerna i "Kultur i 
hela landet" och 1989 års statsverksproposition som förebadar en regional kultursti- 
mulans med 300 miljoncr kronor. 

Utredningens betänkande Regional museiverksamhet i Blekinge, förslag fran läns- 
museiutredningen i oktober 1990, föreslar tv i  alternativa organisationsmodeller för 
det framtida museinätverket. I alternativ 1 föreslas samtliga kommuner ingå som 
stiftare i den nya stiftelsen Blekinge Iäns museer. Det andra alternativet, alternativ 2, 
föreslår att kommunerna erbjuds möjlighet att teckna avtal med länsmuseet om peno- 
nalsamverkan och servicebehov. 

Styrelsen beslöt i sitt remissyttrande att förorda alternativ 2 som det smidigaste att 
genomföra och som genom sin konstruktion kunde erbjuda intressenterna skräddar- 
sydda lösningar efter var och ens hehov. 

Med anledning av vad som inledningsvis anförts har styrelsen aktivt arbetat för 
etablering av ett konst- och konsthantverksmuseum i länet och noga prövat förutsatt- 
ninearna för att förverkliga sådana olaner inom ramen för länsmuseets orqanisatian. 

u u - 
Förverkligandet kräver sådana resurscr och kompetens att det kan leda utvecklingen i 
länet och förmedla kunskalicr inom sitt område genom utställningar och annan ut??t- 
riktad verksamhet samt förutsätter att aktuell forskning följs upp. Bland viktiga upp- 
gifter ingar hl a att 

utveckla. samordna och upprätthålla goda kontakter med skolor och andra utbild- 
ningsenheter, föreningar, organisationer, institutioner och myndigheter 

* främja samarbete hade inom och utom landct med andra museer 
tillhandahålla och förmedla expertkunskaper inom ansvarsområdet 

Det regionala kanst- och konsthantverksmuseel fÖnitsättes ha ett övergripande . . 
länsansvar for samordning som kräver stor öppenhet och som bygger på nära och täta 
kontakter med ämnesamradets intressenter och som underhand utformas vid samråd 
av olika slag. 

Till denna verksamhet föreslås en rad andra arhetsuppgifter med anknytning till / 
länsmuseets arbetsområden. exempelvis idecentrum för barn- och ungdomskultur. 
hemslöjdscentrum, mediaverkstad för foto, film och video. länsbildcentral. kulturism1 
information. besökscentrum. 

Vid samrad med kommunerna i Blekinge har det visat sig att Ronneby kommun 
med sitt kulturcentrum erbjöd de överlägset bästa förutsättningarna för ett nytt regio- 
nalt konst- och konsthantverksmuscum, inte bara lokalmässigt utan också i viljan att ge 
eoda ekonomiska förutsättninear för verksamheten. Satsningen förutsätter att Iäns- 
u u 

museet genom ökat statsbidrag får möjlighet att inrätta en rad nya tjänster vid det nya 
regionala konstmuseet samt att förstärka sin basorganisatian. 



STYRELSE 

Valda av Landstinget Blekinge: 

Elisabeth Maitisson, Karlskrona, ordförande 
Jan Maltestam, Sölvesborg, supplcant 
Nils Arozenius, Olofström, ledamot 
Berith Johansson, Karlshamn, suppleant 
Sture Peterson, Rarndala, ledamot 
Ingegerd Lindén, Backaryd, suppleant 

Valda av Karlskrona kommun: 

Kent Lewén, Fridlevstad, vice ordförande 
Stig G A Nilsson, Karlskrona, ledamot 
Per-inge Gustavsson, Lvckebv, ledamot - . . 
Ake Svensson, Iämjöslätt, suppleant 
Lars Thorsén, Karlskrona, sup-pleant (avled 904-033 . . 
Sven Persbäck, Karlskrona, suppleant 

Valda av Blekinge Iäns hembygdsförbund: 

Erik Langemark, Karlskrona, ledamot 
Hans Wachtmeister, Wambasa, suppleant . . 
Karin Brunsberg, Lyckeby, ledamot 
Karl Ryding, Sölvcsborg, suppleant 
Klas Wennerberg, Bräkne-Hoby, ledamot 
Gösta Andersson, Sölvesborg, suppleant 

Landsantikvarien, föredragandc och sekreterare 

Beredningsutskott 

Elisabeth Mattisson, Karlskrona, ordförande 
Stig G A Nilsson, Karlskrona. suppleant 
Kent Lewén, Fridlevstad, ledamot 
Lars Thorsén, Karlskrona. su~oleant . . 
Erik Langemark, Karlskrona, ledamot 
Klas Wennerberg, Bräkne-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 Iäns hembygdsförbund 
Sten Jönsson, suppleant 



Stiftelsens styrelse har under 1990 sammantratt vid följande tillfällen: 31 januari i 
Bräkne-Hoby, 14 mars i Karlskrona, 20 maj DA Hanö (resa), 18 se~tember  i Karlshamn ". 
och 13 november i Ronneby. 

Beredningsutskottet har sammanträtt vid 8 tillfällen under året. 

PERSONAL 

Lansmuseichef: 

Landsantikvarie Ingemar Jeppsson (112 sjukskriven t a m 900205) 
t f landsantikvarie Thomas Persson (112-lid t o m 900205) 
sekreterare 

Administrativa avdelningen: 

Avdelningschef 
assistent 
kontorsvaktmästare 
receptionist 
receptionist 
receptionist 
receptionistiarkiv 
lokalv8rdare 
fastighetsltradgårdsskötare 
fastighetslträdgårdsskötare 
museibiträde 
Tillfälligt anställdaltimtjänst: 

Museiavdelningen: 

1:a antikvarie 

antikvarie 

antikvarie 

antikvarie 

antikvarie 
museitekniker 
museitekniker 
museitekniker 
Pro;ektanställda: 

Gunnel Wahlberg 

Lirbeth Jonsson 
Ingela Ekelund 
Knut Andersson 
Karin Åkesson 
Svea Hakansson (50%) 
Doris Nilsson (50%. t o m 9<H)930) 
Britt Rylander (fr o m 900702) 
Viola Hansson 
Ola Beruo ftimtiänst. t o m 900112) . .  , 
Göran Göransson (fr a m 900301) 
Åke Widlund (avliden 901001) 
Carl Hansson, Katarina Andersson, Anette Lin- 
nersjö, Anna Johansson. Kristoffer Ottosson, 
Anna Jeppssan. Anette Johansson. Elin Fryk- 
man, Lena Eriksson, Helene Nicklasson, Jenny 
Petersson, Ann-Sofie Jonsson, Susanne Nicklas- 
son och Francisco Gamba. 

Karin Nilsson (tjänstled 114-tid fr o m 901101 för 
arbete med Ostersjöutställningen) 
Christina Berup-Larsson (Ijänstled 114-tid fr  o m 
901 101 för arbete med Osters~öutställningen) 
Lena Alebo (1;änstled 900409-900527, Y 0 1 W  
901231) 
Marie Olivendal (vik 900401-9iH3601. 901001- 
901231) 
Svante Warfvinge (vik 112-tid fr o m 901105) 
Ruben Eriksson 
Gösta Nilsson 
Peter Niklasson 
Åke Franzén, Bengt Saltö Hakansson, Jimmy 
Persson, Loa Miller, Katja Hultgren och Sven 
Green. 



Avdelningen för kulturmiijövSrd, dokumentation, samlingsr och foto: 

1:e antikvarie 
antikvarie 
antikvarie 

Projektanställda: 

Thomas Persson 
Anders Stjernberg (t o m 900420) 
Maria Geijer (vik 900320-900630) antikvarie Ivar 
Wenster ( f rom 900701, II2 tjänstled t o m 
900820) 
Karl-Axel Bjiirkquist. Maria Geijer, Annika Nils- 
son, Martin Hansson och Ola Neij. 

Dokumentation och samlingar: 

antikvarie Annika Klar 
museitekniker Karl-Erik Petersson 
museitckniker Silva Brising 
museitekniker Elon Wernersson (50%) 
museihitrade Lennart Andersson 
bibliotekslarkivassistent Arne Petersson (50%) 
Projektanställda: Ulla Holmir. Stefan Flöög. Stig Svensson och 

Svante Warivinge. 

Foto: 
Museifotograf 
fotoassistent 

Erling Klintefors 
Bruno Svensson 

Beredskapsarbeten: Stefan Flöög, Karin Vienh och Margareta F Os- 
man 

Inskalningsplatscr (ungdomslag): Anette Johansson, Jenny Pctcrsron och Anne- 
Charlotte Rapp 

Lena Alebo: FUISM, styrelseledamot. 
Lena AleboMarie Olivendal: Blekinge Läns Bildningsförbunds barnkulturgrupp, le- 
damot: Samarhetsgruppen "Kultur i Särskolan" (KULTISAR). ledamot. 
Christina Berup: Blekinge Läns Hemslöjds produktråd, ledamot; Karlskrona Konst- 
förening, styrelseledamot. 
Ingemar Jeppsson: Blekinge läns hembygdsförbund, sekreterare; Blekinge TuristrAds 
referensgrupp, ledamot; Blekingsekeförhundet. vice ordförande; Erik Langemarkr 
konstfond, Icdamot: Föreningen Marinmusei vänner, ledamot: Föreningen Wämö- 
parken u p a, ledamot: Karlskrona kommuns och Lions stiitclse Björkholrnsstugor, 
Icdamot; Karlskrona Konstförening, ledamot: S:t Knuts gille i Ronneby, Icdamot; 
Stillelsen for Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande. ledamot: Turistfrämjan- 
det i Karlskrona, ledamot. 
Annika Klar: Blekinae Läns Idrottshistoriska Sällskan. stvrclseledamot. . . 
Karin Nilsson: Blckingc Läns Hemslöjds ideella förening. styrelseledamot; Regionala 
arbetsgruppen för Folkmusik och Dansåret, ledamot. 
Thomas Persson: Karlskrona kommuns och Lions stiftelse Björkhalmsstugor, supple- 
ant; Föreningen Wämöparken u p a. suppleant. 



ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN 

Avdelningen svarar för bl a länsmuseets personal- och ekanomiadministrativa arbets- 
uppgifter och innefattar: personaladministration, ekanomiadministration, sekreterar- 
uppgifter, telefon- och informationsservice. försäljning, post- och kontorsservice, in- 
köosärenden, lokalvard. fastiehetsskötsel, övervakning och förlagsdistribution. - 

I sedvanlig omfattning har service lämnats at hembygdsförbundet vars kansli- 
funktion handhas D& u~~dragsbas i s .  

Museikamerala föreningens arsmöte 

,.* 

MUSEIAVDELNINGEN 

Avdelningen svarar för utställningar, program och undervisning såväl p8 museet och 
friluftsmuseet som i länet. 

Under aret har en omfattande verksamhet bedrivits. Bland arrangemangen kan 
nämnas utställningar, föreläsningar, musik, utflykter och temadagar. 

Den pedagogiska verksamheten har också varit livlig med program och aktiviteter. 
Museet har även bedrivit fortbildning för lärare. förskollärare, turist- och omsorgs- 
penonal. 

Museiavdelningen har varit representerad vid museivzckan i NorrköpingiLinkö- 
ping och vid seminariet "Ljus och ljussättning i utställningar" 18-19 oktober pa Riks- 
utställningar samt vid Trämässan 30-31 augusti i Göteborg. Tre dagar i september 
arrangerade Iänrmuscet N I S M s  (Föreningen för Undervisning i Svenska Museer) 
arliea konferens. Temat för konferensen var ekologi. 

Speciell uppmärksamhet har under aret riktats mot utställningen "Människan - en 
onödie. varelse". en egen~raducerad utställning om konsumtion, ekologi och vart - . . 
ansvar. Till utställningen knöts olika föreläsningar och aktiviteter. Utställningen visa- 
des ocksa under hösten på Kulturcentrum i Ronneb". 

Inför sommarens utställning "Alla tiders landskap" ordnades under våren en fore- 
läsninysserie kring det blekingska kulturlandskapet. En mängd kulturhistc>riska vand- 
ringar och resor runt a m  i Iänct har arrangerats. 

Skärgårdsfesten den 11 augusti rönte acksa mycket uppmärksamhet. Flera tusen 
personer trängdes på Fisktorget med fiskargummor, dansande björnar. skäggiga da- 
men och marknadsstand. 

i Undervisning och information 

Länsmuseets pedagogiska avdelning har under aret undervisat sammanlagt 277 grup- 
Der varav 142 har besök1 länsmuseet och 135 besökts i länet. 

1990 ars undervisningpa länsmuseet domineras av aktiviteterna kring utställningen 
"Människan - en onödie varelsc? "som hade vernissage i Karlskrona den 19.3. 

" . - . .  ~ . -  
temat jordens resurser (och vad gör vi mcd dem? )va r  anpassad för främst barn och 
ungdom. Utstallningen rönte stor uppmärksamhet i radio och press. Sammanlagt tog vi . . ~ ~ 

emot ca 125 grupper. darav h lunchvisningar. Under september manad visades "Man- 
niskan - en onödig varelse? " på Kulturcentrum i Ronneby och bevistades ävcn där av 
ca 125 grupper. 



Ett projekt benämnt "Forntida tekniker" har pågått under året. Genom anslag från 
uthildnines- och kulturföwaltnineen vid Landstinget Blekinsc har rnuseipedaeoeen " u - . .. 
tillsammans mcd länshemslöjdskonsulenterna bedrivit forskning kring förhistorisk tcx- 
til. smide, keramik och skinnbcredning. En skärmutställning jämte två studielådor har 
tillverkats, där vi f5r följa väverskan Gunhild och smeden Runir i deras sysslor under 
iärnaldern. Detta utställnings- och arbetsmaterial presenterades for Listerlandets 
samtliga lärare 2211. 

Under sen daear aå våren och hösten eenomfördes utbildningsdagar för fritids- - .  - . - 

pedagoger. förskollärare och dagbarnvardarc i Vämöparken. Tillsammans med rnusei- 
pedagogen bedrcvs studier i folktro och blekingska sägner. vilket utmynnade i byg- 
gande av tittskåp under konstnärlig ledning av Bengt Saltö Håkansson. 

Klass 5 a3 Hästöskolan, Karlskrona, har tillsammans med museipedagogen arbetat 
med ett priiek1 kallat "På farfan t i d .  Barnen besökte museets ark; och bibliotek för 
forskning och studier vid fem tillfällen under hösten. 

I december månad ledde rnuseipedagogen två utbildningsdagar med tema "julen" 
för personal vid Saltö Fritidshem, Karlskrona. P5 programmct stod bl a ljusstöpning 
och gamla jullekar. 

Utöver detta tillkommer visningar av Sven Fristedts textilutställning, visningar av 
basutställningar, samt uppsökande verksamhet i länet såsom paskprogram i Mörrum, 
forntidsdag i Jämshög m m. 

I oktober startades i samregi med Kunverksamheten vid Lunds Universitet en 
studiecirkel med tema "Fur. vårdplats - arbetsplats - hembygc. Kursledare ä r  Mi- 
chael Helgesson 

Programverksamhet 

28.1 GRAFISKA TEKNIKER. Temadag för alla åldrar där besökarna själ- 
va fick prova p% olika grafiska tekniker. Konstnärerna Ake Franzén. 
Bengt Saltö och Esb,iörn Adolfsson medverkade. 

7.2 OPPET HUS med Karlskrona Konstförening som bl a innehöll ett före- 
drag am grafik av Thomas Kjellgren, Sölvesborg. 

14.2.7.3.25.4 FRAGA OM FOREMAL. Museet ordnade en frågestund fur allmän- 
heten då antikvarie Annika Klar besvarade frågor om loremål. 

19-23.2 FEBRUARILOVSKUL. Aktiviteter [ör skollovslediga barn med bl a 
grafisk verkstad, experiment med sol. vind och vatten samt ullverkstad. 
Medarr: Hemslöjdskonsulenten. Sparbanken Kronan och Kulturnämn- 
den. 

21.3,28.3,4.4 MANNISKAN - EN ONODIG VARELSE. Antikvarie Lena Alcbci 
visade utställningen för allmänheten. 

25.3 MANNISKAN - EN ONODIG VARELSE. Öppet hus bland sopor 
och maskar, en temadag om vad vi kan göra för att förbättra vår miljö, 
bl a informerades am kompostmaskar, alternativa varor, sophantering 
och ekobyar. Medan: Studiefrämjandet i Blekinge. 

44.4,18-20.4 LUNCHVISNINGAR. För att kunna erbjuda kulturaktiviteter även 
under veckodagarna inbjöds arbetsplatser och enskilda att deltaga i en 
visning av utställningen "Mäniiiskan - en onödig varelse" på sin lunch- 
rast 1 paketet ingick ocksa vegetarisk lunch i museets café. 

6.4 LADAKH. Föreläsning av Hclena Norberg-Hodge i Karlskrona Stads- 
biblioteks hönal. Samarr: Vuxenskolan, TBV, Studiefrämjandet, Blc- 

190 



Mariga brirngtnqprr h r o k t e  irisräliningen "Människan - en onödig varelse?" 
-Foto: Erling Klinrrfors/Rlrkin,qe lans museum 1990. 

kinge Iäns bildningsförbund, Blekinge Iäns museum och Karlskrona 
Kullurkontor. 

PASKSTOK för hela familjen med bl a äggfärgning och tillverkning av 
påskpynt. 

KULTURHISTORISK VANDRING pa Gullberna med antikvarie 
Anders Stjernberg. 

STADSLANDSKAP. Föreläsning av docent Lennart Amecn. Medarr: 
Vuxenskolan. 

DEN BLEKINGSKA SKOGSBYGDEN. Föreläsning av docent Olof 
Nordström. 

HISTORISK VANDRING PÅ EKHOLMEN OCH SALT0 med anti- 
kvarie Maria Geijer. 

BLEKINGES SKARGARD. Föreläsning av prof Björn Berglund. 

DET BLEKINGSKA KULTURLANDSKAPET. Föreläsning av I:e 
antikvarie Thomas Persson. 

KULTURHISTORISK RESA I KARLSKRONAS OMLAND. Rund- 
tur med huss under ledning av I:e antikvarie Thomas Persson. 

KULTURHISTORISK VANDRING LANGS FORKARLALEDEN 
under ledning av I:e antikvarie Thomas Persson. 



13.5 FURS SANATORIUM. Antikvarie Michael Helgesson höll föredrag 
för AImtam3la skolrotes intresseförening om den psgående kulturhisto- 
riska dokumentationen av Furs sanatorium. 

20.5 KULTURHISTORISK RESA TILL BRONSALDERNS HALL- 
RISTNINGAR. Bussresa under ledning av antikvarie Karl-Axel Björk- 
quist. 

7.6 EPIDEMIER. Föredrag på Vårdhögskolan i Karlskrona om äldre ti- 
ders epidemier i Blekinge av antikvarie Michael Helgesson. 

4.7 OPPET HUS PÅ FURS SANATORIUM. Allmänheten fick se sam- 
lingarna och höra personal från länsmuseet berätta om dakumenta- 
tiansarbetet. 

9.7 EXKURSION TILL FORKARLALEDEN. Antikvarie Karl-Axel 
Björkquist visade Sveriges parkchefer den nyanlagda fornstigen. 

11.7 KULTURHISTORISK VANDRING I RONNEBY BRUNN under 
ledning av Le antikvarie Thomas Persson. 

29.7 HANTVERKSDAG p3 muscigarden med bl a träslöjdare, korgma- 
kare, skomakare, bokbindare och instrumentbyggare. 

1.8 KULTURHISTORISKVANDRING I SOLVESBORG under ledning 
av I:e antikvarie Thomas Persson. 

8.8 SKARVA. I:e antikvarie Thomas Penson visade Skärva. 

11.8 SKARGARDSFEST. Star folkfest p3 Fisktorgct med länsseglingar för 
blekingsekor, marknadsgyckel, hantverkare och torghandel. Samarr: 
Blekinge läns hemslöjd, KSS och Vänortskommittén. 

15.8 KULTURHISTORISK VANDRING PA JOHANNISHUSASEN un- 
der ledning av Le antikvarie Thomas Persson. 



Bland rnyck~r onnat gyckel under skargdrdsfesten kunde 6skKdarriu huskådu 
sköna Rosirthune frdn LAngö. - Fofo: Erling KlinfefOrs/Bleking~ lans 
mr~seum 1990. 

26.8 ARKEOLOGIDAG. Vandring längs Förkärlaleden som avslutades 

... . 
SVAMPDAG. Svamputställning - svampexpert Olle Andersson visade 
svamparna och besvarade besökarnas fragor. 

A4 INSTALLATION. I samband med utställningen anordnade Ble- 
kinge Konstnärsförening en illuminerad installation på Fisktorget och 
Borgmästarefjärden. 

VISNING AV UTSTALLNINGEN A4. Antikvarie Christina Berup 
visade utställningen. 

VISNING AV CHAPMANSSKOLAN. Antikvarie Ivar Wenster vi- 
sade och berättade om Chaomansskolans aula för allmänheten. 

OPPET HUS I MUSEETS ARKIV. Museet bjöd in till presentation av 
arkivet och dess rika material. Aktiviteten leddes av I:e antikvarie Tho- 
mas Persson och antikvarie Annika Klar. 

FORNTID I BLEKINGE. I:e antikvarie Thomas Persson berättade. 

PARON & MOLN, RANDER & BLAD. Inga Lindén fran Kalmar 
Konstmuseum visadc utställningen med Sven Friatedts textilier. 

TEXTIL I BLEKINGE. I:a antikvarie Karin Nilsson berättade om tcx- 
tila material. 

FRISTEDT I TIDEN. Svensk textildcsign från 1960-talet och framat. 
Föreläsning av Hedvig Hedquist, Stockholm. Samarr: Karlskrona 
Konstförening. 

EXKURSION. Antikvarie Karl-Axel Björkquist ledde en exkursion 
med elever från Kallebergaskolan, Ronneby, Iängs Förkärlaleden. 



18.11 TEMADAG - TEXTILTRYCK. Textilkonstnärerna Tina Nilsson, 
Ylva Foglert och Elisabeth Jcppsson visade tentiltryck och lät besö- 
körna prova själva. 

20.11 CAFE TELLUS. I:a antikvarie Karin Nilsson och antikvarie Marie 
Olivendal anordnade en aktivitctskväll för invandrarkvinnor p i  Café 
Tellus. Tema - gamla jultraditioner. 

21.11 INDUSTRIARKITEKTUR I BLEKINGE. Föreläsning av antikvarie 
Ivar Wenster. 

25.11 KRONOARBETSKOMPANIET PÅ TJURKO. Föreläsning av jur dr 
Klas Lithner, Malmö. Medarr: Medborgarskolan. 

28.11 HIARTAT I STRUMPAN. Föreläsning om folkliga tatueringar av 
landsantikvarie Ingemar Jeppsson. 

2.12 JULSTOK. Museets traditionella julstök p& första advent. 

16.12 BARNENS JULSTOK. Etc speciellt julstök anordnades för barn. 

Musik och dans 

14.6 ABFs MUSIKKAR spelade p3 12nsmuseels gard. Medarr: Karlskrona 
Kulturkontor. 

8.7 FOLKMUSIK FRAN BLEKINGE. I samband med invigningen av 
utställningen "Folkmusik h ä r  och där" improviserade folkmusiker på 
museigirden och i utställningen. 

9.8 KARL PETERMANN GROUP spelade på museigården. Medarr: 
Karlskrona Kulturkontor. 

10.8 DANSUPPVISNING med Hamboringen och dansgruppen Zilvinas 
från Litauen. Arr: Karlskrona Kulturkontor, Hamboringen. 

Teater 

16.8 ANKARSPELET uppträdde på museigarden. Medarr: Karlskrona 
Kulturkontor. 

25.2 TROLLKARLEN MYSCO uppträdde för barn under sportlovet. Sam- 
an:  Karlskrona Kulturkontor. 

22.7 LERGOKEN - A la Cartc Kabark med Cecilia Stenhammar och Mats 
Norrman. Samarr: Karlskrona Teaterförening. 

Program i Vämöparken 

12.7 VAMOPARKEN RUNT. Visning av landsantikvarie Ingemar 
Jeppsson. 

19.8 HEMBYGDENS DAG. Länsmuseet deltog med försäljning av böcker 
o dyl och en utställning am bebyggelsehistoria i Karlskrona kommun. 
Dramatisering i Soldattorpet och Lars Petterstugan dar man kunde 
träffa Lovisa Erika Hult och Anna Larsdotter fr3n förra århundradet 
som skvallrade med besökarna samtidigt som de utförde sina sysslor. 

Tilliälliga utställningar 1990 

20.1-25.2 SVENSK GRAFIK. Björn Bredström. Leif Elggren, Maria Hordyj. 
Mona Huss-Walin, Åke Johansson. Lars Lerin, Svenrobert Lundquist, 
Hans Wigert och Jukka Vänttinen. 
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Erling Klinrefors flekurernr pepparkakor vid drers ju1,stök. - Foto: Bruno 
Svensson/Blekingr lans museum 1990. 

Vid utställningsöppnandet berättade konstnär Esse Adolfsson, Ron- 
neby, om grafiska tekniker. Under utställningstiden arrangerades en 
temadag kring grafiska tekniker samt ett föredrag. Samarr: Karlskrona 
Konstförening. 

19.3-27.5 MANNISKAN - E N  ONÖDTG VARELSE? En utställning om kon- 
sumtion, ekologi och vart ansvar. Utställningen riktade sig främst till 
barn och ungdom. 

Under utställningstiden arrangerades visningar och temadagar. Utställ- 
ningen kommer att visaspa flera platser i länet. 

30.3-2.5 BLEKINGEBYGD. En utställning om kulturmiljöer i Karlskrona 
kommun. Utställningen öppnades av kommunalradet Bernth Johnson. 
I samband med utställningen arrangerades föreläsningar och kulturhis- 
toriska vandringar. 

30.3-2.5 FOLKSKOLAN PA 1920-TALET. En utställning om 1920-talets folk- 
skola i Karlskrona. sammanställd av förre rektorn Sven Green. Utställ- 
ningen öppnades av skoldirektör Bo Hjelmvarefter den visades av Sven 
Green. Samarr: Karlskrona skalkontor. 

19.5-23 .l0 KRISTIANOPEL-staden som försvann. En utställning om staden som 
byggdes av dansken och raserades av svensken. 

BATSMÄN. En utställning am livet för en vanlig båtsman och hans 
familj under stormaktstiden. 
Utställningarna gjomes som examensarbete av elever fran den lokal- 
historiska kursen "Griinsland" vid Högskolan KarlskronaiRanneby. 
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ALLA TIDERS LANDSKAPIFORKARLA - [rån bondebygd till 
storgods. Utställningstemat ingick i ett landsomfattande projekt fös att 
lyfta fram länets riksintressen. 

Utställningen öppnades av länsantikvarie Leif% Stenholm. Under ut- 
ställningstiden anordnades ett flertal resor och vandringar inom några 
av länets riksintressen. 

VINDVISARE. Vindflöjlar av konstnär Harry Loontjens. Utstall- 
ningen öppnades av kultursekreterare Christina Jansson. 

FOLKMUSIK - här och där. En ljudande utställning om folkmusik i 
Blekinge, Sverige och världen. Utställningen är utarbetad som vand- 
ringsutställning. 

Utställningen invigdes med improviserat fiolspel av Kurt Johansson, 
Gerhard Ekvall, Astrid Selling m fl. 

"KUNG KRISTINA". Teckningar, fotografier, scenografanteckningar 
och kastvmskisser. Om arbetet bakom UDGs teaterföreställninr "Kune - - 
Kristina", sammanställt av konstnär Äke Franzén. 

RYSKA IKONER - från 1400.. 1500- och 1600-talen ur sovjetiska 
samlingar i Karlshamns konsthall. 

Kommunalrådet Mats Olsson hälsade välkommen och ordföranden i 
riksdagens kulturutskott Ingrid Sundberg öppnade utställningen under 
medverkan av en delegation från ryska federativa republikens kultur- 
ministerium under ledning av vice kulturminister Natalia Vavilova, 
sovjetrepubliken Karelen. "Den ryska ikonen" presenterades av Ulf 
Abel. I:e intendent vid statens konstmuseer, en folkmusikerupp från . .. 
Petrosovodsk framträdde och förfriskningar serverades. 

Under utställningstiden föreläste och visade I:e intendent Ulf Abel 
utställningen vid 8 tillfällen. Drygt 10.000 personer besökte utställ- 
ningen och 25 skolklasser. 

Arrangemanget var möjligt att genomföra för länsmuseet och Oster- 
sjöfestivalen tack vare generösa sponsorer som Sparbanken i Karls- 
hamn, Blekinge Länförsäkringsbolag. Svenges Kyrkliga Studieförbund. 
Landstinget Blekinge, Statens kulturråd, Stiftelsen Svenska Institutet, 
Frikyrkliga studieförbundet och Karlshamns församling 

BLEKINGE KONSTNARSFORENING I A4-FORMAT. Konst av 
Esse Adolfsson. Göran Bengtsson, Signar N Bengtsson, Anders Blom- 
qvist, Äkc Franzén, Lars-Erik Håkansson, Alf Jarnestad, Henrik 
Köhler Pedersen. Anita Larsson. Harry Loontjens, Anette Lennarts- 
son, Kelly Lindblom, Gertie Lundberg, Alve Nardenhielm, Maria Pe- 
tersson, Susanne Pettersson och Bengt Saltö. 

Utställningen invigdes av Karlskrona Konstförenings ordförande Britt 
Gars och konstnär Esse Adolfsson oresenterade Blekinge Konstnärs- 
förening och de utställande konstnärerna. 

Under utställningen arrangerades bl a en "A4 installation" på 
Fisktorget och Borgmästarefjärden vilken också fick inleda "Konstens 
vecka". Samarr: Karlskrona Konstförening. 
PARON & MOLN, RANDER & BLAD. Textiltryck av Sven Fristedt. 
En utställninr fran Arkiv för Svensk Formgivning vid Kalmar Konrtmu- . - 

seum Utställningen öppnades och visades av intendent Inga Linden, 
Kalmar. 



En temadag om textiltryck, en föreläsning samt visning anordnades 
under utställniiigstiden. Samarr: Karlskrona Konstförening. 

1.12-13.1 1991 YVONNE LARSSON. Måleri och erafik. Utställningen öppnades av - . . .  
Britt Gars, Karlskrona Konstförening. Konstnären var närvarande, 
Samarr: Karlskrona Konstförenine. 

2.12-13.1 1991 SKRIN ASK ASKA. Utställningen innehöll gamla slöjdade skrin och 
askar fran länsmuseets samlingar, inlånade fran museer, privatpersoner 
och länets hembygdsföreningar. Alster av länets slöjdare som inbjudits 
till en jurybedömd tävling på temat samt svepaskar av slöjdare Mats 
Sjöbbcrg, Linköping, visades rom exempel på vår tids folkkonst. Samarr: 
Hemslöjdskonsulenterna i Blekinge och SE-banken. 

Vandringsutställningsr 1990 

Blekinge läns museum producerar och distribuerar vandringsutställningar på upp- 
dragsbasis från landstinget till i första hand länets vårdinrättningar. Utställningarna 
kan även bokas av bibliotek, skolor, studieförbund inom och utanför länet. Utställ- 
ningar för cirkulation är: NAR VI SUITO I VAR BANK, SKRATID, SMUSSLA 
SKO OCH SPELA SKRAPNOS. BLEKINGSEKAN - bruksbåt och nöiesbåt. 

OCH RETUR-nya ideer från gamla hängkläden. AKTIVITETSLADOR manlig och 
kvinnlig slöid. BATSMAN - om livet Iör en batsman och hans famili under stormakts- 

w ,  

tiden, KRISTIANOPEL - staden sam försvann - om staden sam byggdes av dansken 
och raserades av svensken. 

P g a  museets svåra ekonomiska situation fannsstara svårigheter att hålla Vämöparken 
ömen under sommaren. Föreninesbankcn och Länsförsäkrinasbola~et gick då in med . . . - - 

ett ekonomiskt bidrag som möjligglorde att Värnaparken kunde hallas öppen dagligen 
under juni-augusti kl 1Ck18. 

AVDELNINGEN FOR KULTURMIWOVARD, 
DOKUMENTATION, SAMLINGAR OCH FOTO 

Länsmuseet har cn viktie roll inom kulturmiliövården. Arbetet innefattar flera verk- 

rådgivning till föreningar och enskilda. 
Under aret har närmare 300 diarieförda ärenden behandlats. Härtill kommer Iö- 

pande besiktningar, samråd och konsultationer. Uppdragsverksamheten i form av 
arkeologiska undersökningar, byggnadsutredningar, inventeringar m m har liksom 
under föregsende ar bedrivits i betydande omfattning. 



I samband med enskiftet 1811 uppfördes en ny mrinydrdshy~gnod 11; 
Göksjöholm i Rödeby socken. Huset försiigs i mitten av 1800-tcrler med en 
tillbyggnad, som inrymde en sal. Den dekorerades med mdlningar pä en 
bröstning runt rummet och med ettpar dijrroverstycken. Bibliska scener och 
landrkap omväxlar med mer lokala motiv. Det nr frejdiga, naiva mdlningar, 
urförda av Petter Gustaf Petterson. Han dekoreradepd 1860-ral~tfleru gdrdar i 
iistra Blekinge. 

Gärdens nuvarande ägare, Tor.sten Johansson, genomfor f n  en 
genomgripande renovering av den gamla frumkammarstugan. statsbidrag har 
utgått till en restaurering av målningarna. - Foto: Erling KINitefors/Blekinge 
läns museum 1989. 

Länsstyrelsen är avdelningens främste samarbetspartner. En star del av de löpande 
ärendena uteörs av samradsyttranden och utredningar för länsantikvariens räkning. " 

Länsmuseet förbereder bl a flertalet Iåne- och bidragsärenden samt svarar för anti- 
kvarisk kontroll i samband med dessa. 

Museet deltar vidare i planeringen av landskaps- och fornvardsarbeten och är 
antikvarisk kontrollant av dessa. Under aret har museet på länsstyrelsens uppdrag bl a 

~ ~~ 

I iiera av länets kyrkor har arbeten genomförts eller aktualiserats under året. En 
omfattande inre renovering har skett i Ringamala kyrka. Kontroversiella frågor om 
förändrinear av bl a hänkinrednineen i Treialdiphetskvrkan i Karlskrona samt i Auge- u u - .  
rums kyrka har varit föremål för samrad med riksantikva"eämbetet och församling- 
arna. Föliande kvrkor har besiktigats: Sölvesbore. Miällby, Gammalstorp, Elleholm, - 
Asarum. Kyrkhult. Hallaryd. Ronneby. Listerby, Edestad, Hjortsberga. Kallinge, 
Nättrahy, Eringsboda, Trefaldighetskyrkan, Fredrikskyrkan, Augerum, Lösen, Kri- 
stianopel. Ramdala. Torhamn, Sturkö, Tjurkö och Aspö. 



Under ett prrr säsonger har befi~.sllling.srnurc~r~~i~ pd Kar1rhumri.s ka.slel1 
resraiirerars. Ros och vegetation har iisradkommil stora skador. Arbetet rrtfirs 
med beredskapsmedel. Lunsmuseel svarnr f o r  antikvarisk kontroll. - Foto; 
K-A BjörkquisUBlekinge lans museum 1990. 

Under Aret har 17 arkeologiska undersökningar och utredningar genomförts. 
Bland dessa märks en undersökning inom den kända Siretorpsboplatsen pA Lister. 
Planerad nybebyggelse föranledde här en större utgrävning. som är ett värdefullt 
komplement till tidigare undersökningar inom omradet. 

Det under 1989 pibörjade forskningsprojektet om vikingatida och medeltida sa- 
songshosättning i Östra skärgården fortsattes under sommaren med en fältinventering. 
Resultatet av denna har radikalt förbättrat var kunskap om skärgardens tidigare 
utnyttjande och utgör en god grund för en fortsättning av proiektet. 

Tillsammans med Iinsstyrelsen stod länsmuseet den 26-27 okt sam värd för riks- 
antikvarieämbetets metadkanferens 1990 på temat fornlämningar i kustmiljö. Konfe- 
rensen lockade ett 80-tal deltagare från hela landet. 

Med medel från riksantikvarieämbetet har Iänsmusect p3 Iänsstyrclsens uppdrag 
svarat för anläggandet av en kulturhistorisk vandringsled i Farkärla. Leden invigs vå- 
ren 1991. 

Under det gAngna året har det hlekingska kulturlandskapet varit ett övergripande 
tema för avdelningens publika verksamhet. Den av museet utförda kulturmiljö- 
inventeringen i Karlskrona redovisades i en utställning under varen. I samband här- 
med arrangerades en serie föreläsningar på landskapstemat samt kulturhistoriska 
vandringar och resor. I sommarutställningen "Alla tiders landskap" presenterades ett 
av Iänetq riksintressen, Förki4rlahygden. 

En serie vandringar arrangerades under sommaren till några av länets riks- 



intressen, Kristianopcl. Skärva - Verstorp. Johannishusåsen, Ronneby brunn samt 
Sölvesborg. 

På Arkeologidagen den 9 september anordnade museet en vandring langs För- 
kärlaleden, avslutad med demonstration av förhistoriska tekniker vid Hjortahammör. 

Oppet hus 

I den rikstäckande "Öppet husdagen", då kinda och okända byggnader öppnas för 
allmänheten, deltog länsmuseet med 12 olika obfekt. Arcts tema var knutet till folk- 

Lansmu.seet.s knappa ekonomiska villkor avspeglas i ert Drisffalligt 
fasrighetsicnderhåll. Fasaderna flagnar pU GrevagUrden, tradgiirdrterrassen 
vittrar. 

Med anslag frrln riksantikvarieämbetet har ett viirdprogram upprättats under 
aret Diskussioner förs med huvudmannen om extra anslag för en akut 
renovering. - Uppmätning av trädgdrdsterrassen, Barup & Edström 
Arkitektkontor 1990. 

Rygpadshisto"ska undersökningar och byggnadsvad 

På uppdrag av länsstyrelsen har dokumentationer utförts av Augerums gård, Fattig- 
huset i Sölvesborg, Järnvägsstationen i Sölvesborg och Tulseboda brunn i Oloiströms 
kommun. Under Aret har länsmuseet eenom vraiekterinear och dokumentationer 

u . . - 
ansvarat för restaureringsprojekt på Karlshamns kastell. Fångmatsalen på Tjurkö och 
ekonomibvepnad i tre naturreservat. Pa kommuner och enskilda Dersoners uvvdrae . -- .. - 
har avdelningen utiört byggnadsdokumentationer av bl a kv Holmdahl i Karlskrona. 

FomvSrd: 

Karlshamns kastell - antikvarisk kontroll 
Förkärla - kulturhistorisk vandringsled, broschyr 

Arkeologiska undersökningar: 
Sölvesborg, kv Korpen - arkeologisk utredning 
Slottet 760, Sölvesborgs sn arkeologisk utredning 
Sölve 5:49, Sölvesborgs sn - arkeologisk undersökning 
Sölve 15:12, Sölvesborgs sn - arkeologisk undersökning 
Skönabäck 1:11. Miällbv sn - arkeoloeisk utrednine . . u 

Siretorp 419, Mjällby sn - arkeologisk undersökning 
Mörbv, Miällbv sn - arkeoloeisk utredning . . .  - 
Siretorp 3 3 .  Mjällby sn - arkeologisk utredning 



Projekrer om vikirigaiida och ridigniedrliido hostirrning i östra skdrgarderi 
forrsuric irnder 1990 med rn invrnrering av fornlämningar nied niarin 
unknyrning. Omkring 190 objekt regirtrerades, bl a ert flertal tidigare okända 
hustomtningar och gruvanlaggningflr. 

Bilden v i ~ a r  en hustomtning i karaktärist~skt läge på Flakskär. - Foto: K-A 
Bjorkqnist/Blekinge läns mnsertm 1990. 

Ronneby, Kvrkoeatanarkcoloeisk utredning 
w 

Djupadal 1:67, Ronneby sn arkeologisk utredning 
Hjortahammar, Förkärla sn - arkeologisk utredning 
Listerby. Listerby sn - arkeologisk undenökning 
Lyckehy 4:3 - arkeologisk utredning - 
Kristianopel, stg 36 arkeologisk undersökning 
Kristianopel, V Långgatan - schaktkontroll 
Binga 9:15, Jamjö sn - arkeologisk undersökning 
Binga, Jamjö sn - arkeologisk utredning 

övrigt: 

Inventering av marina fornlämningar i Östra skärgården 

En grupp inom styrelsen med ordf Stig GA Nilsson och Sven Pershack har startat en 
studiecirkel för att dokumentera beklädnadsindustrin i Karlskrona. 



Antikvarien har under aret gjort ett par intervjuer med personer sam har arbetat 
på ABU i Svängsta om deras yrkesliv. 

Fotadokumentationer av bl a Strömsbergs snickeri, Rödeby sn. 

Samlingarna 

Föremalssamlingen ökade under året med 250 nr. Bland d r  större förvärven kan 
nämnas cn testamentarisk giva av Märta Olsson, bestående av bl a konst- och silverfd- 
remal. En stor samling gip~skulpturrr av Erik Höglund har under året registrerats. 

I samhand med skärgardsfesten på Fisktorget i augusti överlämnadc Stads- 
budskaren i Karlskrona g c m m  sin ordförande Camilla Odlinoff vrakekan Klaura till 
länsmuseet med löfte till stiftelsens ordförande att tillskjuta 6.(XQ-/Ar under 5 ar  för 
ckans underhall. 

Stiftelsen Erik Langemarks konstfond överlämnade sitt första konstinköp till läns- 
museet i form av en naturinspirerad akrylmålning av Rolf Palvén. 

Med medel frAn av Blekinge Iäns hembygdsförbund förvaltade fonder har till 
Iänsmusects samlingar forvärvats: Skrivelse från Ebbe Ulfelt till menigheten i Blc- 
kinge, daterad Calmar 19/10 1676, 3 konstverk från utställningen A4. en snappäska 
från Kyrkhults socken samt blekingelitteratur för biblioteket. 

Inredning till textilsamlingen införskaffades och textilierna överflyttades från äldre 
magasin till Kungshall. Magasinet har haft många besök av forskare och slöjdare som 
studerat föremål i vara samlingar. 

Antikvarien har hallit föredrap. för studiecirkeln "Gamla tine hcrättar" Rån Nättra- 
u " 

by och Fridlevstad. Under varen höll antikvarien en kurs i föremalsdokumentation i 
Brdkne-Hohy for hembygdsföreningar. Museet arrangerade aven en  kurs om vard och 
förvaring av föremal med konservator Christina Lindqvist, Marinmuseum. som före- 
läsare. 

Tre onsdagskvällar under varen hade allmänheten tillfälle att fraga om föremål och 
två onsdapskvällar var det " O p ~ e t  hus" i arkivet. Båda arraneemaneen var mvcket . . 
uppskattade och välbesökta. 

. 

Avdelningen har gjort en del studiebesök p2 andra föremålsmagasin under Aret. 
bl a Kulturen, Lund, och Kristianstads läns museum. 

Museets fotograf och antikvarien deltog i en dokumentatioiiskurs i Nordiska mu- 
rects regi (där deltagarna i text och bild gjorde en minidokumentation av Sture- 
gallerian). 

I oktober anställdes en fotograf i ett EKODOK-projekt. Avsikten är att göra en 
stillbildsvideo om fiske. kustkultur och miljö. 

Fotoarkivet ökade med 236 nr, vilket inncbär ca 700 negativ. 

Kurser - sammanträden - studieresoi 

Antikvarien: 

Urinventering i Karlshamn 
SAMDOK, Metallpoolen 
"Minnesinsamling" pA Nordiska museet 
Museiveckan (MABBAS, teknikergruppen) 
Dokumentationskurs på Nordiska museet 
Rädda bildcn, Malmö 
Kulturens nys föremålsmagasin 
Kristianstads Iäns museums föremålsavd 



Magasinsföreståndarcn: 

FöremBlsmagasin i Skara. Vänersborg 
Kristianstads Idns museums fiiremåisavd 
"Hantering av föremål" på Nordiska muscet 

Textilmagasin till Kungshall 
Roksamling kv Bonde till Kungshall 
Soldattorpets lada till Kungshall 

Medieinhistoriska samlingarna 

Stor uppmärksamhet har under året riktats på dokumentationsprojektet vid Furs f d 
sanatorium. Arbetet har innefattat märkning och registrering av föremålssamlingen. 
En bredare kulturhistorisk dokumentation. byggd på arkivmaterial, intervjuer m m har 
också ingatt som en del i Furprojektet. 

En "gräv där du står-studiecirkel" med Furs äldre historia som tema har bedrivits 
för allmänheten under hösten. Studiecirkeln var ett samarbete mellan Blekinw Iäns 
museum och Kursverksamheten vid Lunds universitet. 

Med aktiv hjälp från avdelningen har renoveringen av epidemiambulansen blivit 
genomförd. 

En monterutställning med tema "Sjuksköterskeyrket förr" har producerats av 
avdelningen. Utsrtillningen visades på centrallasarettet och på Trossö vårdcentral. 

Planeringsarbetet för en epidemiutställning i maj -91 påhöjades under året. Ut- 
ställningen som kommer att handla om dagens och gångna tiders epidemier är ett 
samarbete mellan Blekinge Iäns museum. infektionskliniken på Centrallasarettet och 
Vårdhögskalan i Karlskrona. 

Avdelningen har vid länets vårdutbildningsinstitutioner hållit föredrag som byggt 
på olika medicin-, kultur- och socialhistoriska teman. 

Foto 

Förutom det lorande arbetet msd utställninrar och föremalsfoto~raferin~ har enheten 

Besöksantalet vid länsmuseet utgjorde under året 79312 personer och i Vamöparkens 
kulturhistoriska byggnader uppskatlas hrsöksantalet till ca 25.000 personer. 



EKONOMI 

Kostnaderna har under året uppgått till 8.603.700:-. 
Finansieringen av Stiltzlsens verksamhet har skett genom bidrag från Landstinget 

Blekinge med 2.070.600:-, fran Karlskrona kommun med 1.775.000:-. från Statens 
kulturrad med 1.371.600: samt från Länsarbïtsnämndcn för Iönebidraeranställd oer- 
sanal med 1.802300:-. 

Härtill kommer intäkter från uppdragsverksamhet samt intäkter [rån försäljnings- 
artiklar och övriga intäkter med 1.584.900:-. 

Länsmuseet förvaltar följande fonder: 

Behållning 90-12-31 
Föreningen Vamöparkens fond 
Vård av kulturhistorisk by 
i Vämöparken 10.602:84 
Grenadjärtarpets fond 
Vard av kulturhistorisk by 
i Vamöparken 3.52346 
Fru Astrid Lindqvists fond 
Främjande av Blekinges 
Kulturhistoria 274.704:87 
Mai Alexandra Swanströms kulturfond 
Underhall och pedagogisk verksamhet 37.358:27 

Stiftelsen Blekinge läns museum vill slutligen till alla som under föregående år på alika 
sätt lämnat verksamheten sitt stöd framföra ett varmt och hjärtligt tack. 

Karlskrona i fehma" 1991 

Elisabeth Mattisson 
ordförande 

UTGIFTER 
Kapitalutgifter 
Avlöningar 
Persanalförsäkring 
Material 
Främmande tjänster 
Fastighetskostnader 
Ovriga kostnader 
Finansiella utgifter 

Resultaträkning 1990 

KOSTNADER 
265.500:- 

4.142900:- 
1.823.500:- 

486.200:- 
1.090.100:- 

626.500:- 

Ingemar Jeppsson 
landsantikvarie 

BUDGET R E S E R V A T I O N  
82.000:- 160.000:- 

3.955.763- 20.000:- 
1.839.866:- 

380.200:- 
838.100:- 30.000:- 
389.900:- 90.000:- 
160.200:- 

Okning av reservationer 

Lön, avser I l  20.000:- 14101 
Fastighctsunderhall (fond) 40.000:- 24618 
Inventarier 160.000:- 14050 
Fastighetsombyggnad 50.W- 24618 
Förlagskonto 30.000:- 9-4509 

300.000:- 
204 



Balansräkning per den 3VlZ 1990 

LIKVIDA MEDEL 

Kassa 
Bankmedel 
Obligationer 
Ohligationer 
Avkastningsfond 

Varulaser 
Insatsmcdcl 
Fordringar 

Drift, Castigher 
Byggn Vimöparken 
Halahults Offerplats 
Samlingar 
Invenlarier 

Skulder 

KORTFRISTIGA SKULDER 

P-skatter 
Inierima skulder 
Avräkning anslag 
Avräkning soc.avg 
Avräkning scmesterlbn 
Avräkning fack.avg 

LANGFRISTIGA SKULDER 

ErhSllna lån 
Avsatt till pensioner 
Rep.fund 

EGET KAPITAL 

Kapitalbehållning 
Stiltclsekapital 
Arets resultat 



Transport 

FORVALTADE FONDER 

Tillgodohavande 
Fonder 

SUMMA SKULDER OCH 
EGET KAPITAL 

* Nedskrivning Halahults offerplats 9:- 

Revisionsberättelse 

Undertecknade revisorer, utsedda att granska Stiftelsen Blekinge Iäns museums rä- 
kenskaper och förvaltning för Ar 1990 far efter fullgjort nppdrag avgiva följande 

~~ ~ ~ 

revisionsberättelse. 
Räkenskaperna är förda med noggrannhet och ordning samt p& ett vederbörligt 

s2tt verifierade. Föreliggande hokslut overensstämmer till alla delar med förda räken- 
skaper. varför vi sålunda endast hänvisar till detta. 

Fondernas förvaltning har granskats utan anmärkning. 
Vi har genomläst de protokoll, som styrelse och beredningsutskott fört vid sina 

sammanträden under 1990. utan att finna anledning till anmärkning. 
Stiftelsens samlingar och inventarier är brandforsäkrade till betryggande belopp 

samt fastigheterna försäkrade enligt fullvärdesprincipen. 
Stiftelsens tillgångar i obligationer och värdepapper är förvarade pa ett betryg- 

gande sätt. 
Vi tillstyrker att den i bokslutet intagna balansräkningen fastställes. 
DA salunda ingen anledning till anmärkning framkommit under revisionen, till- 

styrker vi ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

Karlskrona den 21 mars 1990 

Ivan Lindell 
Av Karlskrona kommun 
utsedd revisor 

Ingemar Nilsson 
Av Landstinget 
Blekinge utsedd revisor 

Bern Possling 
Av Blekinge Iäns 
hembygdsförbund 
utsedd revisor 
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