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Tack till Hans Wachtmeister! 
Blekinge Musei- och Hembygdsförenings, senare Blekinge Lans 
Hembygdsförbunds, ordförande Hans Wachtmeister har lett orga- 
nisationen i fyrtio år. I Blekingeboken möter vi honom i artiklar, 
vid årsmöten och i de lokala föreningarna som talare, under hela 
denna tid. 

Ibland med hetta, alltid med beslutsamhet, engagerar han sig för 
hjärtefrågorna inom natur- och kulturvården. Man har roligt i hans 
sällskap. X Ilvaret i budskapen står inte i vägen för den fyndiga och 
slående formuleringskonsten. 

Många blekingar har Hans nått med sina radioföredrag och före- 
läsningar. Lyssnaren fångas in med någon detalj, som Hans strax 
placerar i ett större sammanhang. Vi får en kunskap så levande att 
vi kanner oss delaktiga och medansvariga. 

Talaren och författaren Hans Wachtmeister har också en tredje 
sida, den tålmodige politikerns. Alla sina resurser fick han mobilise- 
ra i den trettio år långa kampen för ett nytt Blekinge läns museum. 
Vid sitt inträde i förbundets ledning fann han följande: en landsan- 
tikvarie, en vaktmästare och en omöjlig lokal. I årsberättelsen 1947 
hoppas man på att museets byggnadsfråga skall lösas "inom en icke 
alltför avlägsen framtid". 

Landsantikvarien Ingemar Atterman börjar vid mitten av femtio- 
talet bygga upp samlingar och kompetens kring kustkulturen. Fis- 
keredskap, båtar och stenhuggeri skall utgöra kärnan i det framtida 
museets samlingar. F d landsantikvarien Sigfrid Leander får upp- 
draget att med årsboken 1963 "Hundra år i Blekinge" skildra bak- 
gmnden till landstingets lika langa verksamhet. I förordet förtvivlar 
Hans nästan om museet: "Väntan kan bli så lång att den till sist 
upplöses i intet." Till slut kommer lösningen, då landstingsdirek- 
tören Kurt Berg föreslår Grevagården och området vid Fisktorget. 
Landstinget och Karlskrona kommun ställer upp, det blir inköp och 
arkitekttävling. Förslaget "Wachimeister, får jag notan!" vinner. 
Efter omarbetningar, prutningar och mer än tio års manglingar står 
museet klart 1979. 

För Hans återstår att hålla invigningstalet och att ordna skilsmas- 
san mellan museet, organiserat som en av politiker ledd stiftelse, 
och hembygdsförbundet. Allt ordnas till det basta. Vid sidan av de 
båda andra huvudmännen står hembygdsförbundet som stiftare 
med tre av nio ledamöter i styrelsen för Blekinge läns museum. 



Hemslöjden har alltid legat Hans Wachtmeister varmt om hjärtat. Här 
samtalar han med en av slöjdarna, som deltog i ulrtällningen "Blekingska 
slöjdtradiiioner för nutid och framtid". Den arrangerades 1983. 

Under de senare åren har alltså Hans varit det nybildade Ble- 
kinge lans hembygdsförbunds ordförande. Kontakten med fö- 
reningarna har starkts genom kurser, konferenser och stora kam- 
panjer som "Hembygdens år" och "Hela Sverige skall leva" med 
Karin Brunsberg som drivande kraft. Meiian museet och hembygds- 
förbundet fungerar förbindelserna utmärkt. 

Genom fyra decennier har Hans Wachtmeister haft anledning att 
tacka många för deras insatser. Det har varit landshövdingar, politi- 
ker, landsantikvarier, redaktörer för årsboken, personal, idégivare, 
styrelsekamrater och hembygdsföreningarnas medlemmar. Listan 
kan göras längre. 

Vi hembygdsvanner i Blekinge tackar nu dig med denna årsbok 
för den del av ditt livsverk som så generöst har omfattat oss. Hem- 
bygdsrörelsen har vuxit i styrka. Kulturmiljövården synes mer fram- 
trädande an någonsin. Vi vet alla mer om vårt landskaps ömtåliga 
ekologi och om kulturbanden bakåt. Du har inte kämpat förgäves 
som förvaltare och väckare. 

Klas Wennerberg 



Hans Wachtmeister - 
ett vanportratt 

Anne-Beate Jonsson 

Greve, filosofie hedersdoktor, riksdagsman, civiljägmästare, re- 
servofficer, storgodsägare; hur ringar man in och beskriver livs- 
gärningen av en man med så många strängar på sin lyra som Hans 
Wachtmeister? Arbetsfältet spänner över så vida områden, att en 
sammanfattning endast kan göras i svepande drag för att inte urar- 
ta till ett torrt register. 

Omsorgen om Blekinge läns museum har alltid varit en hjärte- 
angelägenhet för Hans. I likhet med sin far och farfar har han upp- 
burit ordförandeskapet för föreningens styrelse i många år. Hans 
tid som styrelseordförande innebär en epok av omvälvande föränd- 
ringar i den verksamhet som museet bedriver i Ianet. Från att ha 
varit en ganska sluten institution, bemannad av en handfull tjäns- 
temän - tidvis stängd för allmänheten - har den samlade verksam- 
heten utvecklats till en omfattande rörelse med stor bredd och en 
fast förankring hos hembygdsföreningar, skolor, konstkluhbar och 
en intresserad allmänhet. Detta har bl a skett genom att Blekinge 
Musei- och Hembygdsförening år 1968 genom Hans medverkan 
kunde förvärva det Wachtmeisterska stadspalatset, Grevagården, 
med tillhörande barockträdgård och ekonomibyggnader. 

Från sin position som riksdagsman har Hans haft tillfalle - och 
förmåga! - att som flitig motionär aktualisera en lång rad ämnen, 
angelägna såväl för Ianet som för riket i övrigt. Riksdagsmannaska- 
pet bedrevs även med sakkunskap i andra sammanhang genom ytt- 
randen, interpellationer och utskottsarbete. I stor utsträckning 
kom frågorna härvidlag att handla om kultur och naturvård, vilt- 
vård, jakt, fiske. 

På riksplanet representerade Hans en mycket påtaglig sakkun- 
skap, då han som en  av landets sista fideikommissarier ingick i den 
statliga byggnadsvårdsutredningen 197679, samt som ledamot i 
Styrelsen för Livrustkammaren - Skokloster och Hallwylska mu- 
seet. 

Inom länets gränser har arbetsdagarna fyllts av åtaganden av de 
mest skilda slag. I23  år verkade Hans inom landstinget, under någ- 
ra år som dess vice ordförande. D e  många gånger betungande upp- 
gifterna belönades genom att Hans av landstinget tillerkändes dess 



Grevagdrden med infarten frdn Borgmästaregatan. Akvarell frdn 1814 av 
Johan Törnström. - Privat ägo. 

Barockträdgdrden kring sekelskiftet. 
- Efter foto i Blekinge läns museum. 
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Grevagården var del Wachtmeisterska stadipalarsrf. Del uppfördes 
170345 av amiraliietsbyggmästaren Rudolf Bientz. Byggherre var amiral- 
generalen Hans Wachtmeister (1641-1714), en av mannen bakom Karls- 
kronas grundläggning - Foto: Bruno SvenssoniBlekinge lans museum 1986. 

Byggnaden präglas av barockens stilideal genom den markerade tredel- 
ningen av fasaden. Fritrappan, som slopats dr 1800, återställdes 1971-72. 

Aren 18961971 hade Blekinge läns hushdllningssällskap sin expedition i 
Grevagdrden. - En av styrelseledamöterna under senare dr var Hans 
Wachtmeister. 

Genom Hans Wnchtmeisters medverkan kunde Blekinge Musei- och Hem- 
bygdsförening dr 1968 förvärva Grevngdrden. Kring denna byggdes det nya 
länsmuseet upp, en unik skapeke, präglad av kulturhistorisk atmosfär. 



Otaliga ar de gdnger Hans Wachheister medverkat vid exkursioner. Har 
guidar han en grupp frdn Karlskrona Naturvdrdsförening vid Listersjön en 
oktoberdag 1982. -Foto: Gunnar Ekström. 

kulturpris. Nar landstinget några år senare instiftade ett miljöpris 
utsågs Hans som den förste mottagaren av detta pris. 

Aven Hushållningssallskapet tog länge Hans tjänster i anspråk, 
under ett par decennier som dess ordförande. Inom ramen för Hus- 
hållningssällskapets verksamhetsområde ar det kanske främst frå- 
gor rörande fiskevården och skogen som varit mest framtradande. 
Nara knutet till Hushållningssällskapet ligger intresset för länets 
hemslöjd, ocksa det ett arv från tidigare generationer i familjen. 
Hans har verkat med kraft och entusiasm aven på riksnivå med den- 
na del av vårt kulturarv som under senare år brottats med tilltagan- 
de svårigheter. 

Främst ar det emellertid naturvården som legat Hans hjärta nar- 
mast. Han har både i tal och skrift givit frispråkiga och välformule- 
rade uttryck för misshagliga ingrepp i den särpräglade hlekingena- 
turen. Det mest minnesvärda exemplet härpå är kanske hans inlägg 
i kampen för Mörrumsån på W-talet, där han rakryggat tog strid 
med potentater på både hög och låg nivå. 

Insikten att det äldre kulturlandskapet i Sverige håller på att för- 
svinna fåt Hans att kontinuerligt medverka i inventeringsprojekt 
och andra verksamheter, som bedrivs av Lunds Botaniska Före- 



Alickfirng som det har hade vi kanske inte fatt uppleva utan Hans Wacht- 
meisters ihärdiga kamp mot regleringen av Mörrumsdn. - Fotor Leif Jo- 
hansson 1984. 

nings specialsektion "Blekinges Flora", vars ordförande han varit 
sedan dess tillkomst 1958. Rollen som arvtagare till ett stort jorda- 
gods med delvis märkliga byggnadsverk, har hos Hans bidragit till 
att utveckla medvetandet att natur och byggnader hör samman. 
Vården av detta adelslandskap dar känslan för historiska varden 
kanske inte alltid gått att förena med ekonomiska intressen, har 
Hans löst på ett elegant satt genom skapandet av ett flertal natur- 
reservat av hög dignitet. Noblesse ohlige! 



Bokvännen och skribenten Ham Wachtmeister har bl a varit en av stöt- 
tepelarna för drsboken Blekinges natur, en mycket aktiv medarbetare i re- 
dationskommittln sedan 1969. - Foto: Hans G Friberg 1988. 

Kreatursbetet som effektivt hindrade skogens återväxt innebar i 
gammal tid ofta en total skövling. På de Wachtmeisterska gårdarna 
-liksom på annan adelsjord i sydsverige - har naturen i århundran- 
den fått utvecklas under god vård med måttligt bete. I generation 
efter generation har familjen varnat om sin adellövskog och Hans 
har som den siste fideikommissarien mycket påtagligt följt traditio- 
nerna i detta hänseende, Han har därmed bidragit till att skänka 
Blekinge tillgångar av stort och bestående värde. 

Listan över Hans alla uppdrag kunde göras lång. Mera väsentlig 
ar den älskvärdhet och det okonventionella sätt på vilket Hans all- 
tid ställer sig till förfogande. Att genom arv sättas att förvalta stora 
domäner med allt vad det innebar av ansvar för marker och manni- 
skor kunde tyckas vara en uppgift stor nog att fylla en människas 
liv. Att aga förmågan att därutöver racka till för så mycket annat i 
samhället torde vara få förunnat. Generöst har han under årens 
lopp hållit föredrag, lett exkursioner, lotsat skara efter skara genom 
Jobannishus slott. Varme, humor, lärdom och esprit i skön förening 
skänker besökaren känslan av att vara välkommen på ett alldeles 
speciellt satt. 



Hans Wachtmeisters tryckta skrifter 
Knappt 20 år gammal publicerade Hans Wachtmeister sin första 
uppsats, "Något om floran i Ollesjöarna och deras närhet." Bi- 
dragen har sedan dess blivit många, flertalet med anknytning till det 
blekingska kulturlandskapet, dess fauna och flora. Intresset för na- 
tur och kultur präglar också i hög grad Hans Wachtmeisters garning 
som politiker. Det var t ex en motion 1961 av hl a dåvarande leda- 
moten av Andra kammaren, Hans Wachtmeister, som lade grunden 
till vår nuvarande lagstiftning om strandskydd. Den har selektiva 
bibliografin tar dock inte med Hans Wachtmeisters alla tryck i form 
av exempelvis motioner, kommitté- och utskottsarbeten som riks- 
dagsman eller landstingsledamot, inte heller artiklar i dagspressen. 
Aven som distriktsordförande i Blekinge scoutförbund åren 
1944-56 och som ordförande i Svenska scoutförbundet 196C71 
strävade Hans Wachtmeister genom sin publicistiska verksamhet 
efter att vidga förståelsen för kulturlandskapet och dess villkor. 
Bibliografin ar också i detta sammanhang selektiv. Mindre artiklar, 
ledarstick etc i "Ledarbladet Samspel. Svenska scoutförbundets le- 
dartidning" ar således inte medtagna. 

1932-1940 

NBgot o m  floran i Ollesjöarna och deras närhet. Blekingeboken 10 
(1932), s. 194-207. 

Ett unikt fynd från Blekinge. Fornvannen 29 (1934), s. 17C178. 

1941-1950 

En blomma till 25-åringen. Karlshamns scoutkår 1923-1948 
Jubileumsskrift, 1948, s. 9, 11. 

Blekinge. En bortglömd landsända. Sveriges Natur, årsbok 42 
(1951), s. 45-52. 

Den nya naturskyddslagen. Blekingeboken 31 (1953), s. 119-124. 
Striden o m  Mörrumsån. Blekingeboken 32 (1954). s. 82-89. 
Blekinge - landet bortom allfarvägarna. Natur i Blekinge, 1957, s. 

5672 .  
Det högre djurlivet. Natur i Blekinge, 1957, s. 109-129. 
Jakten. Natur i Blekinge, 1957, s. 130-137. 
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Barrskogslandet. Natur i Blekinge, 1957, s. 155-173. 
Hörnet i nordväst. Natur i Blekinge, 1957, s. 174-182. 
Mörrrumsån - en livsfrdga för Blekinges natur. Natur i Blekinge, 

1957, s. 183-198. 
Langs Ronnebyån. Natur i Blekinge, 1957, s. 203-213. 
Hörnet i nordöst. Natur i Blekinge, 1957, s. 214-222. 
Fdglar i Blekingeskargården. Natur i Blekinge, 1957, s. 243-254. 
Blekinges östkust (tills. med Hjalmar Hylander). Natur i Blekinge, 

1957, S. 331-343. 
Naturskydd - en lyxvara. Ekskölden 5 (1958), s. 3-10. 
Nya stadgar och nytt namn. Blekingeboken 36 (1958), s. 7-8. 
Träden i Blekinges skogar. Lustgarden 3 W 0  (195&59), s. 141-157. 
Exkursionsfuhrer durch Blekinge, 1959, 4 s. 
Vattenj?ågorna - ett riksproblem. Sv. stadsförb. tidskr. 52 (1960), 

s. 523-528. 

1961-1970 

Aktuella natuwdrdsproblem. Blekingeboken 39 (1961), s. 75-84. 
Den gudabenådade våren. Blekinge. I .  Wahlen, Svensk vår, 1961, s. 

27-36. 
Blekinge. Bygd och natur 44 (1963), s. 3541. 
Vår natur - hur skall vi bevara den? Ymer 85 (1965), h. 314, s. 5-35. 
Änget och hagen. Debatt. Ymer 85 (1965), h. 314, s. 44-53. 
Den framtida jordbrukspolitiken. Folkförsvaret 27 (1966), h. 4, s. 

15-16. 
Diskussionsinlägg. P. Sköld, Den adla lövskogens framtid i Sverige. 

Skogs- och lantbruksakad. tidskr. 105 (1966), h. 3-4, s. 123-124. 
Hot mot kulturlandskapet. Bygd och natur 47 (1966), h.2, s. 66-74. 
Markägarenssynpd nedskräpningen. Hygien. revy 55 (1966), h.6, s. 

242-245. 
Mörrumsån. Reflektioner kring en vattendom. Sveriges Natur, tid- 

skrift 57 (1966), h.5, s. 17&172. 
Florainventur in veränderlicher Landschaft. Einige Eindrucke von 

Blekinge in Sudschweden. Aquilo. Ser. Botanica VI, 1967, s. 
189-196. 

Kartor och korrektur. Ymer 87 (1967), s. 243-244. 
Med sikte pd naturen. Med sikte p i  framtiden. Svenskt scoutliv 

1967, s. 5-7. 



Synpunkter på de övergivna åkrarnas användning. Skogs- och lant- 
bruksakad. tidskr. 106 (1967), h. 6, s. 239-247. 

Naturvårdslagen och landskapsskyddet. Blekingeboken 46 (1968), 
s. 7-16. 

Almö naturpark. Blekinges natur 1 (1969), s.  87-100. 
Almö naturreservat. Guide utg. av Svenska Naturskyddsförening- 

en, 1969, 16 s. 
Schutz der Kustenlandschaft in Blekinge (Siidostschweden). 

Naturschutz im Ostseeraum, 1969, s.  41-51. 
Stiftelsen Blekinge Naturvård. (Naturvård i Blekinge 1968, verk- 

samhetsberättelse). Blekinges natur 1 (1969), s. 167-168. 
Blekinge länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen (tills. 

med Torsten Pira; Naturvård i Blekinge 1969, verksamhetsberat- 
telse). Blekinges natur 2 (1970), s. 122-123. 

Kronhjorten i Blekinge (debattinlägg). Blekinges natur 2 (1970), s. 
107-109. 

Skogen i natur- och miljövård. Ymer 90 (1970), s. 71-80. 

1971-1980 
Blekinge länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen (tills. 

med Torsten Pira; Naturvård i Blekinge 1970, verksamhetsberat- 
telse). Blekinges natur 3 (1971), s. 85-86. 

Blekinge Läns Jaktvårdsförening (tills. med Jerker Steneld och Stig 
Cadström; Naturvård i Blekinge 1970, verksamhetsberättelse). 
Blekinges natur 3 (1971). s. 89-91. 

Die Technisierung und Rationalisierung der privaten Forstwirt- 
schaft im Spannungsfeid zwischen Wirtschaftlichkeit und Landes- 
pflege. Confederation Europeen de 1'Agriculture. Co-rapport nr 
50, 1971, 8 s. 

Hur hushållar vi med våra stränder? (debattinlägg). Blekinges na- 
tur 3 (1971), s. 77-80. 

La mécanisation et la rationalisation de la sylviculture privée aux 
prises avec la rentabilité et la protection du paysage. Confedera- 
tion Europeen de I'Agriculture. Co-rapport nr 50, 1971, 9 s. 

Sveriges park och örtagård. Blekinge. Svenska Turistföreningens 
årsskrift 1971, s. 8-33. 

Blekinge länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen (Natur- 
vird i Blekinge 1971, verksamhetsberättelse). Blekinges natur 4 
(1972), s. 89. 
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Blekinge Läns Jaktvårdsförening (Naturvård i Blekinge 1972, verk- 
samhetsberättelse). Blekinges natur 5 (1973), s. 132-135. 

Blekinges scout nr 1. Karlshamns scoutkår 1923-1973. Jubileums- 
skrift, 1973, s. 52. 

Ingemar Atterman. Blekingeboken 52 (1974), s. 6-7. 
Goda viltår - och dåliga. Blekinges natur 7 (1975), s. 146-152. 
Naturvården i 1974 års riksdag. Blekinges natur 7 (1975), 

s. 153-165. 
Blekinge länsförbund av Svenska Naturvårdsföreningen (tills. med 

Heinz Bleckmann). Naturvård i Blekinge 1975, verksamhets- 
berättelse. Blekhges natur 8 (1976), s. 17C-172. 

En markägares syn (Allemansrätten, debattinlägg), Blekinges 
natur 8 (1976), s. 154159. 

Kommentarer (Allemansrätten, debattinlägg), Blekinges natur 8 
(1976), s. 159-161. 

Johannishusreservaten. Kommentarer till och tankar kring en 
reservatbildning. Blekinges natur 9 (1977), s. 3&56. 

En pessimistisk betraktelse (Vattenkrisen i Blekinge, debattin- 
lägg). Blekinges natur 9 (1977), s. 15&155. 

Vårjakten på sjöfågel (debattinlägg), Blekinges natur 10 (1978), s. 
119-123. 

Inventering av Blekinges flora (tills. med Björn E. Berglund). 
Sv. botan. tidskr. 73 (1979), h. 6, s. 405-408. 

Inventering av Blekinges flora (tills. med Björn E. Berglund). 
Blekinges natur 12 (1980), s. 135-145. 

Tal vid invigningen av Blekinge museum den 9 september 1979. 
Blekingeboken 58 (1980), s. 7-10. 

1981- 

5:3-skogarna och naturvården (debattinlägg), Blekinges natur 15 
(1983), s. 108-115. 

Kommentarer och förtydliganden (debattinlägg), Blekinges natur 
15 (1983), s. 126-127. 

Tankar om en ung hundraåring. Blekinge Läns Hemslöjd 100 år. 
1885-1985. Jubileumsskrift, 1985, s. 3-5. 

En 150-åring funderar. Blekingejagaren. Blekinges lans jaktvårds- 
förening 150 år. 1836-1986. Jubilumsskrift, 1986, s. 4 6 .  

Historik över Förkarla kyrka, 1986, 4 s. 
Hur gick det se'n? Kommentarer till årsbokens första årgång. Ble- 

kinges natur 18 (1986), s. 129-135. 



Blekinge - landet bortom 
allfarvägarna 
Hans Wachtmeister 

Langst nere i sydöstra hörnet av Sverige ligger Blekinge, vårt näst 
minsta landskap och vårt minsta Ian, känt för alla svenskar som vårt 
lands trädgård, okänt för kan handa de flesta, vad det galler land- 
skapets yttre gestaltning. Blekinge har hittills varit och ar än så 
länge ovedersägligen - och lyckligtvis - landet bortom allfamagar- 
na, relativt oberört av allsköns pråliga valfardsanordningar för den 
sorts turister, som anser att resandets vederkvickelse ligger i största 
möjliga antal krogbesök eller i att fotografera så många storslagna 
vyer som möjligt. Denna turismens svans har vårt landskap inget att 
bjuda, och icke heller kan vi langs E 66, som genomskar Blekinge i 
hela dess längd, ge bilisten en riktig bild av den blekingska naturen. 
Vi visar väl tillräckligt för att klargöra, att Blekinge är ett kuperat 
skogslandskap och ingalunda huvudsakligen kännetecknas av en öp- 
pen slättbygdsnatur, en annars ganska vanlig missuppfattning. För 
övrigt stiftar man från kustlandsvagen inte bekantskap med det 
riktiga Blekinge, som endast ar åtkomligt från småvägarna, smala, 
krokiga och backiga; något landskap för bilturisten är det sannerli- 
gen inte. 

Allt ar smått i detta landskap, inte bara ytvidden, utan även sjöar 
och berg och överhuvud taget alla drag i naturen. Frånsett Ram- 
dalaslatten i öster och Listerlandet i väster lyser större slätter med 
sin frånvaro. Höjderna ar låga, och inga himlastormande berg tor- 
nar upp sig nedifrån den blekingska kusten. Blekinges högsta 
punkt, Boafalls backe i Jamshögs socken på gränsen till Skåne, får 
nöja sig med den blygsamma höjdsiffran 180 m ö h. Sjöarna, som 
enligt vår barndoms geografi saknades, finns i stort antal, men de ar 
alla små. Av de 1219 sjöarna och tjärnarna upptar endast 11 en areal 
över 100 hektar med Halen i Jämshögs socken som största sjö (339 
ha). Darnast i storlek kommer Raslången, aven den i Jämshög på 
gränsen till Skåne, med en areal inom Blekinge av 236 ha, Lister- 
sjön i Hjortsberga socken 192 ha, St. Alljungen i Fridlevstad 187 ha 
och Orlunden i Jämshög 164 ha. 
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men de ar alla små. " - Iglagölen, oktober 1976. Foto: Ingmar HolmåsenlN. 

Högersidan: "För övrigt stiftar man från kutlandsvagen inte bekantskap 
med det riktiga Blekinge, som endast ar åtkomligt från småvägarna, sma- 
la, krokiga och backiga; något landskap för bilturisten ar det sannerligen 
inte." - Mjölken skall hämtas, Kyrkhult den 8 juli 1959. 
Foto: Ingmar HolmåsedN. 





Blekinge ar ett tättbefolkat landskap, vars befolkning hyser en 
brinnande kärlek till sin torva, något som medfört, att en gång stora 
och bärkraftiga brukningsdelar vid arvsskiften gång efter annan 
styckats, så att de ofullständiga jordbruken för Blekinge nu är ett 
allvarligt socialt problem. Denna uppdelning av marken har givetvis 
på ett mycket påtagligt satt kommit att påverka landskapsbildens 
utformning. Regeln att så gott som all vår natur numera ar mer eller 
mindre kulturpiverkad ar i högsta grad tillämplig på Blekinge. Som 
exempel på att detta förhållande inte behöver förstöra några skön- 
hetsvärden utan tvärtom kan nyskapa sådana må har blott namnas 
våra björkhagar och lövängar. 

Skogen har utnyttjats till sista vedpinnen, och snart sagt allt djur- 
liv har utsläckts, tills vår generation infört eller i varje fall söker in- 
föra nya seder. Nu går utvecklingen i motsatt riktning. Vad tidigare 
skövlats, byggs åter upp, och på de genom flykten från landsbygden 
överflödigblivna åkerlyckorna i skogsbygden återtar skogen snabbt 
den terräng, som människans odlingsflit en gång berövat den. Den 
blekingska landskapsbilden andras alltså hastigt, ehuru åtminstone 
för närvarande i relativt obetydlig grad genom människans våldsam- 
ma ingrepp. 

Därmed ar dock ingalunda sagt, att människans verksamhet 
knappast skulle markas. Det blekingska landskapet, framför allt i 
kustbygden, förfulas i skrämmande takt av den moderna bebyg- 
gelsen, och lövskogens ljusa grönska ersatts av den mörka kultur- 
granen. Hotet mot Mörrumsån ar nu inte awarjt, och om planerna 
på åns utbyggnad skulle realiseras, tillfogas landskapsbilden ett 
oläkbart sår. 

Den blekingska landskapsbilden ja, vad menar man d'armed? Det 
finns val inte något av våra landskap som inom sina gränser har en 
så otroligt mångskiftande natur som Blekinge. Har finns snart sagt 
alla landskapstyper företrädda, från flygsandsfält till bördiga ler- 
slätter, från tallhedar till lövskogslundar, från högmossar till kalk- 
rikkarr, och det ar val egentligen bara fjällnaturen, som av naturliga 
skal saknas. Helt borta ar för övrigt inte heller den, eftersom den 
har kvarlämnat en representant i östra Blekinge, fjällnejlikan 
(Lychnis alpina). 

Redan detta att vi har på ett litet område om 3039 km2 med de 
ungefarliga måtten 105x30 km har denna mosaik av landskapstyper 
ar att betrakta som något specifikt blekingskt, men det finns bland 
dessa typer några, som är våra egna, som inte lånats från annat håll. 

22 



' 'Den blekingska landshapsbilaen ]u, vua menar man uurmcui uc i  j i r i i i s  

väl inte något uv vira landskap som rnuni ~ ~ r i u  grurdaer riu digt 
mangskiftande narur w r r i  dlekinge." - Ramslök och adel101 
sjö, i V L ~ L ~ J  J U L K ~ ~ ,  S juni 1958. Foto: Ingmar HolmLveniN. 



Av ålder brukar man tala om de tre trappstegens landskap, kust- 
bygden, mellanbygden och skogsbygden. Den som försöker sig på 
att entydigt definiera dessa begrepp, stöter genast på stora svårig- 
heter och inser, att det inte räcker med tre trappsteg. Dessutom ar 
de olika naturformerna så blandade om varandra, att en trappa, 
som byggts med sådana steg, kommer att göra ett skäligen fallfär- 
digt intryck. Docenten Sven Björnsson, vår i förtid bortgångne 
blekingegeograf, urskilde fem olika landskapstyper: 

I .  Norra Blekinges platdområde 
2. Dallandikapet: a) der inre dallandskapet b) kustlandet 
3. Skärgården 
4. Listerlandet 
5. Ost-Blekinges urbergsslatt. 

Vad ovan sagts om de tre trappstegen innebar inte, att en sådan 
uppdelning av Blekinge skulle vara värdelös. Den ar tvärtom för 
dagligt bruk mycket användbar och används också. Man måste dock 
ha klart för sig, att därmed inte åsyftas några naturgeografiska 
trappsteg utan fastmer avståndet från kusten. Med skogsbygden av- 
ser man landskapets nordligare del ned till 1&15 km från kusten. 
Aterstoden fördelas någodunda jämnt mellan mellanbygd och kust- 
bygd, men det måste framhållas, att inga som helst fastställda gran- 
ser finns, och att hela indelningen därför ar synnerligen vag och sub- 
jektivt betonad. 
Här skall göras ett försök till sammanfattning av landskapets natur i 
förhoppning att fresta läsaren att själv på ort och ställe stifta närma- 
re bekantskap med Sveriges trädgård, Man tvistar för övrigt om 
riktigheten av detta uttryck. En trädgård ar uppodlad till sista 
kvadratcentimetern och pryds av allehanda förädlade blomster; var- 
je liten stuga i Blekinge har en välskött blomstertäppa, och ur den- 
na synpunkt ar val benämningen trädgård inte alldeles obefogad. 
Det ar emellertid inte täpporna, som sätter sin prägel på Blekinge, 
utan de naturliga ängarnas blomsterprakt; av denna orsak ville 
Björn Holmgren, blekingeflorans främste kännare, kalla vårt land- 
skap Sveriges örtagård. Andra slutligen anser det med tanke på kus- 
tens bokskogar och ekbackar snarast bör benämnas Sveriges park. 
Det kan vara en smaksak, vilket av dessa tillnamn man vill ge vårt 
landskap, ty alla leder tankarna till något yppigt grönskande. 

Blekinge erbjuder också sina västerifrån kommande gäster ett 
storartat mottagande, nar de från de steniga och karga åkerlap- 
parna på den skånska sidan över det minimala gransvattendraget 
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Sisseback kommer in i Valje bokskog, vårt lands största samman- 
hangande bokbestånd. Men bokskogen ar inte någon för Blekinge 
unik företeelse utan knyter väl i likhet med Listerlandet närmast an 
till Skåne. Liksom de angränsande delarna av Skåne ar Listerlandet 
också i inte obetydlig grad utsatt för vinderosion. 

Tidigare har framhållits, att i Blekinge naturens drag skulle vara 
skurna i smatt, men på Listerlandet och i trakterna norr därom gal- 
ler inte detta. Dar har man utsikt över vår enda större slättbygd, 
dar finns de största höjdskillnaderna, och dar har vi också de största 
sjöarna. Annorlunda ar det landskap beskaffat, som från Listerlan- 
dets nordöstra landfaste vid Pukavik sträcker sig som en milsbred 
remsa utmed kusten till Konungshamn någon mil norr om Tor- 
hamns udde, och det är detta, vi sknile vilja kalla den typiska ble- 
kingenaturen, det som Björnsson kallade dallandskapet. 

Har finns inte någon vid horisont. Endast Ramdalaslatten i öster 
ger oss ett friare synfalt; i övrigt är dalgångarna alla smala, på sin 
höjd en eller annan kilometer. Till dessa ar jordbmket koncentre- 
rat, men med ovan nämnt undantag blir det inte fråga om några 
större falt. Berget ar inte ens i dalgångarnas botten långt borta utan 
går har och dar i dagen, antingen i form av sl'ata hallar eller som 
små, vackert rundslipade bergknallar. Ofta ser man inte mycket av 
dessa åkerns berg, eftersom vid landets uppodling träden vid knal- 
larnas fot eller i skrevorna lämnats kvar. Man får i stallet intrycket 
av en lummig lövdunge, där ekars och lindars kronor reser sig över 
ogenomträngliga snår, om vårarna en vit sky av blommande slån, 
apel och hagtorn. Den jordbrukare, som med jämnmod ser skuggan 
av snåren eller en och annan ek falla över faltet och låter vaxtlighe- 
ten vara kvar i dessa dungar, blir rikligen belönad hirför. Aret runt 
har småviltet ett gott skydd, och de otaliga näktergalar och olika 
sångfåglar, som sommartid hackar har, är medhjälpare i kampen 
mot skadeinsekterna, oändligt mycket effektivare, billigare och 
trevligare an besprutning och bepudring med allsköns kemikalier 
med ännu okända konsekvenser. 

Dalgångarna ar i allmänhet inte särdeles djupt nedskurna, 3 M 0  
meter, men de avgränsande bergväggarna, ibland tvära klyftbran- 
ter, ibland välslipade hällar, gör trots detta ofta ett mäktigt intryck. 
I sprickorna har ormbunkar och en slagit rot, och täta mattor av 
styvmorsviol och fetknopp kommer hela berget att synas som en 
välskött blomsterrabatt. Man sätter sannerligen inte den blekings- 
ka graniten i samband med något kargt. 



"Andra slutligen pd kur ten^ 

snarast bör benamnas Avertges parK. Det kan varu en bniriK. \ i in ,  vr inr i  uv 

qan viri ge vårt landsi :arnu (il1 n< 
yppig, g r u r u ~ ~ n d e . "  - B< 15 maj I '  
Foto: Ingmar HolmBsenlN. 



"En @r kkrrrtby&den och skavården gemensam laiidFkapsQp ar de enbe- 
vuxn~granda markerna, en f6r ugai uiomordmtlgt tdlfaiande bild." -Ar-  
pd frdn Arpdkulv, Lsterby skargard, augusti 1976. FMO. Ingmar Holm- 
&eniN. 

Hdjdstráckningarna, som skiljer dalgångarna at, är utlopare fran 
Björnssons norra platåområdeoch avslutas med öarna i skargården. 
På höjderna dgminerar skagen, men det iu ingalunda någon mo& 
och dyster sådan, *an en skog, som ofta verkar park. Det är björk- 
hagar, som lika gärna hade kunnat höra hemma i MeUansverige, om 
inte björkens bark hade varit s& skrovii. Det är ekbackar och rena 
bokbes&nd, om &I de sistnämnda numera relativt f& och aldrig 
repat sig efter 1700-talets pottaskebränning. Även dar banskogen 
dominerar - och den går på dessa höjdstrkkiiingar ofta ända ut h i  
havet - lyses bilden upp av enstaka insprängda bokar eller not- 
skrikesådda ekar. 

När Blekinge genom Roskildefeeden 1658 åter kom under 
svenskt välde, fanns grahen enligt tillgängliga kartor och jordrev- 



ningsprotokoll blott på tre stallen, i Sillhövda, Backaryd och Jams- 
hög samt möjligen på ett fjärde, i Öljehult. Sedan dess har granen 
spritt sig anda ned till kusten. 

Om också dessa dallandskapets höjdsträckningar åtminstone vad 
beträffar barrskogen ofta har en mera internationell karaktär, får 
detta inte tolkas så, att de ar ointressanta. Kalk saknas visserligen, 
men de talrika grönstensförekomsterna sätter liknande spår efter 
sig. Blekinges belägenhet på gränsen mellan två floraprovinser ar 
en annan omständighet, som gör ett kringströvande i kustskogarna 
särskilt intressant. Att det också kan vara givande visas av att i en 
till synes normal barrblandskog på något sandig moran strax söder 
om Johannishus stationssamhälle arrendator Olof Olsson 1947 fann 
en östlig utpost av Hypericum pulchrum (Hed-johannesört). Arten 
växte i ett flertal exemplar tillsammans med H. maculatum, men ef- 
ter en avverkning förändrades tydligen miljön till det sämre, och bå- 
da Hypericum-arterna försvann, så att nu blott belaggexemplaret 
finns kvar i Lunds Universitets herbarium. 

En för kustbygden och skärgården gemensam landskapstyp ar de 
enbevuxna grunda markerna, en för ögat utomordentligt tilltalande 
bild. Det rör sig har inte om enstaka enar utan om formationer, 
som ofta ar ogenomträngliga; ibland har enarna form som Medel- 
havsländernas cypresser, ibland som krypande mattor och därtill al- 
la former däremellan, I sådan natur trivs orre och hämpling, och an 
så länge syns skogsharen har kunna hålla sina positioner mot den 
framträngande faltharen. Enmarkerna ar en kulturform, uppkom- 
men genom skogsskövling och vidmakthållen genom får- och nng- 
djursbete. Det ar en kulturform, som för naturskyddaren ar lika kar 
som björkhagarna, och man kan inte annat an beklaga, att den nu 
hotas mycket allvarligt av granens framträngande i förening med 
vår nya skogsvårdslag. Ännu olyckligare ar det, nar denna land- 
skapstyp får stryka på foten för kulturer av utländska trädslag. 

Men Blekinge ar kontrasternas landskap. På ena sidan av en vik 
finns kanske inte ett trad utan blott enbuskar i bergsskrevorna. På 
den andra sidan reser bokskogen sin kraftiga mur av tät grönska 
mot havsstranden. Främlingen tycker ofta bokskogen vara mörk 
och dyster; redan tidigt på sommareftermiddagen börjar det skym- 
ma därinne. Det ar nog riktigt, men det behövs blott det minsta lilla 
hål i krontaket för att en rik växtlighet skall uppstå, dar solstrålarna 
når marken. Får dessutom örterna såsom i Tromtö hägerkoloni 
hjälp med litet extra gödsel, blir vegetationen manshög. Framför 
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allt ar det val så alldagliga växter som brännässlor och hallon, men 
just vid Tromtö har häxörten (Circaea lutetiana) sin östligaste före- 
komst på vårt fastland. Må vara att bokskogens kompakta grönska 
för somliga människor blir för mycket av det goda, ingen finns val, 
som inte faller för dess skönhet om våren. Vinterns drivor av köld 
och död byts då ut mot drivor av miljarder vitsippor, drivor av var- 
me och liv, och ovanför denna fantastiska blomstermatta breder bo- 
kens ljusa, tydligt skiktade nyutspruckna lövverk ut sig. 

Dar dallandskapet i öster övergår i urbergsslatten, dar slutar ock- 
så det blekingska landskapet. Vi får en natur, som utan övergång 
fortsätter vidare norrut langs Kalmarsundskusten. Berggrunden ar 
närmast havet kambrisk sandsten, stränderna ar grunda och steni- 
ga, och flygsanden, som tidigare uppträtt på Listerlandet och vid 
Gökalv söder om Ronneby, återkommer har. Aven om jordarna ar 
Iatta och svårt lider av torkan, marker man inte mycket harav, då 
snårens och buskarnas grönska ger den flyktige iakttagaren en helt 
annan uppfattning. 

I skogsbygden, det norra platåområdet, ar jordbruket inte hu- 
vudsakligen förlagt till dalgångarna, eftersom dessa har uppe i all- 
mänhet ar trånga och branta. Akrarna har fått laggas, dar avstån- 
den mellan stenblocken gjort det möjligt att få ned en plog i mar- 
ken. Platåerna ar nämligen långt ifrån plana. Stenblock och block- 
anhopningar, en gång i tiden snapphanarnas gömställen, bidrar till 
att ge skogsbygden samma omväxling i landskapsbilden, som ar så 
karakteristisk för hela Blekinge. Härtill bidrar aven alla sjöarna 
som så gott som uteslutande är belägna i denna del av länet, och i 
deras närhet träffar man ofta p i  ekbackar, som ar av samma typ 
som i kustbygden. Aven för skogsbygden galler, vad som tidigare 
framhållits beträffande de stora dragen i landskapet, att dessa ar att 
finna i nordvästra delen, aven om man från t ex Stora Mo norr om 
Alnaryd har en storartad utsikt över de lägre trappstegen. 

Skargården i Blekinge hör också till de områden, vilkas natur ar 
förbehållen detta landskap. De yttersta skären ar i allmänhet låga 
och söndersplittrade med steniga grund, öar, på sydsidan och en 
mndslipad nordsida. Så snart skäret höjer sig så långt över vatten- 
ytan, att vågorna inte förmår skölja bort varje jordpartikel, infinner 
sig floran av Glaux (Strandkrypa), Isatis (Vejde), Lepidium latifoli- 
um (Bitterkrassing), Cochlearia danica (Dansk skörbjuggs- 
ört), Juncw gerardi (Salttåg), Melandrium album (Vitblara), Alli- 
um schoenoprasum (Gräslök), de mest karakteristiska arterna, av 
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<, o Akrarna har fått li<RRu.s, dar uvitänden niell<~n stenblocken gjort der rnöj- 
ligr att fd ned en plog i marken." - Måsradsrorpen, Tvinss sockeri, I X  juli 
1972. Foto: Ingmar HolmåsenIN. 

vilka särskilt Cochlearia stundom bildar mäktiga tuvor, i vilkas 
skydd man sällan letar förgäves efter bo av vigg eller annan sjöfågel. 

På de mindre skaren finns sällan ens några enbuskar, men öarna 
behöver vara stora, för att enen skall infinna sig. Det vackraste i he- 
la Blekingeskargården ar dock de ekbevuxna öarna. Har om nå- 
gonsin ar tillnamnet Sveriges park på sin plats. Granen håller sig an- 
nu lyckligtvis fjärran, och eken, landskapets heraldiska symbol, ar 
obestridd härskare, åtminstone på öarna i närheten av Karlskrona, 
dar den inte skövlats. Vid sidan av eken uppbyggs öarnas skogs- 
bestånd av lind, avenbok, bok, ask och fågelbarstrad, och under 
dem harskar hagtorn, vildrosor och kaprifol, sistnämnda mycket 
ofta med bladen formade som ekens. Denna ekbladighet hos Loni- 
cera periclymenum (Vildkaprifol) ar så vanlig, att man hyser vissa 
tvivel om riktigheten av Aspegrens åtgärd att urskilja dylika in- 
divider till en särskild form, quercifolia. 



Dessa skargårdsekar, som val ofta fått stå kvar endast därför, att 
det av transporttekniska skäl inte lönar sig att avverka dem, ar ofta 
mycket gamla och då mer eller mindre ihåliga. Särskilt rikligt är be- 
ståndet av sådana träd på Arpö i Listerby skärgård, där man också 
kan finna våra hålbyggande fåglar, från storskrake till tradkrypare, 
rikt företrädda. 

Det ar inte endast beträffande det geografiska laget, som Ble- 
kinge kan betraktas som landet bortom allfarvägen. Ur både bota- 
nisk och zoologisk synpunkt är landskapet outforskat. Björn Holm- 
grens 1942 utgivna blekingeflora ar, som han själv var mycket mån 
om att framhålla, till stor del av stickprovskaraktär och kan endast 
läsas under jämförelse med den medföljande exkursionskartan. En 
systematisk undersökning av hela Blekinge vantar ännu pä sin orga- 
nisatör. Att mycket intressant står att finna står klart av bl a ovan- 
nämnt e n d  av Hypericum pulchrum . En ymnig förekomst av Mat- 
teuccia struthiopteris (strutbräken), okänd för Blekinge, langs V 
Orlundsån, meddelad av folkskollärare Agnar Hellberg, ar ett an- 
nat exempel. Skärgårdens bottenvegetation, fiskfaunans beroende 
härav, orsakerna till de starka variationerna i den sistnämnda och 
smågnagarnas utbredning är andra oklara områden. 

Kort sagt, Blekinge är ett landskap, val vart att uppsöka både för 
den, som utan att tränga djupare in i sammanhangen längtar efter 
att få uppleva en vacker natur, och för den, som vill ägna sin tid åt 
att närmare klarlägga detaljerna i denna. 



Gul fetknopp, Gräslök, Klibbglim m m, Tobisaflöten. 
- Foto: Ingmar HolmåsenlN. 
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Efterskrift 
Uppsatsen publicerades ursprungligen i "Natur i Blekinge" (1957). Den 
återges här i lätt bearbetad form. Beskrivningen ar ett tidsdokument, sam- 
tidigt är den tidlös, en berättelse om Hans Wachtmeisters stora kunskap 
och levande intresse för Blekinge, dess natur och kultur. 

Människan påverkar, förändrar hela tiden landskapsbilden. Hotet mot 
Mörrumsån (s 22) kunde till stor del avvärjas. Genom den kraftiga opinio- 
nen inskränktes regleringen till en utbyggnad av Granö kraftverk 1960. 
Däremot har granskogen hela tiden flyttat fram sina positioner på bekost- 
nad av ängen och hagen, senare aven åkern, en följd av jordbrukets struk- 
turrationalisering och skogsvårdslagstiftningen (s 22). Redan 1948 ars 
skogsvårdslag angav, att mark som inte odlades eller betades skulle be- 
traktas som skogsmark och planteras. Samma intentioner återkommer i 
1979 års skogsvårdslag. 

Fjällnejlikan (Lychnis alpina) är ännu belagd genom nagra lokaler i 
Karlskrona-Sibbebodatrakten (s 22); Hed-johannesörten (Hypericum 
pulchrum) ar inte återfunnen medan Hypericum maculatum ar tämligen 
allmän i hela Blekinge (s 29); Häxörten (Circaea lutetiana) ar däremot nu- 
mera endast med säkerhet belagd i bokskogsområdet kring Vaije (s 30); 
Isatis (Vejde) ar relativt vanlig på öarna i östligaste Blekinge, men bestån- 
det fluktuerar kraftigt år från år. Lepidium latifolium (Bitterkrassing) är 
inte heller i våra dagar särskilt sällsynt i trakten av Karlskrona-Sturkö (s 
30); Matteuccia struthiopteris (strutbräken) ar numera enligt uppgift kand 
från en handfull lokaler i Blekinge, bl a vid Mörrumsån och Bräkneån (s 
32). Det är dock ovisst om lokalerna i Blekinge är spontana eller om det rör 
sig om förvildade bestånd. 



Förkarla socken 

Bondebygd, storgods, riksintresse 

Karl-Axel Björkquist och Thomas Persson 

"Naturen runt omkring oss är full av märken - i allt sådant, all 
vävnad, allt material, vars art, förekomst, utbredning på- 
verkats av människor. Alla rester av vad de flyttade. Allt vad 
de kastade och spillde. Det förgängna undersöks inte bara i 
kasserade rester, utan också i dess andelar i den värld som 
finns och lever nu, och som vi finns och lever i." 

(ur C-A MoberglM. Renberg: Den ldnga stubinen) 

Landskapet formas av ett samspel mellan människa och natur. Na- 
turmiljöns ekologiska förutsättningar ger ramen. Människan fogar 
sig i begränsningarna, eller oftare söker vägar att övervinna dem. 

Spåren av människan i landskapet ar spåren av ett historiskt för- 
lopp - händelser och sammanhang, som tillsammans format det 
komplexa kulturlandskap vi idag möter. Kulturlandskapet ar dar- 
med vårt största historiska arkiv - arkivalierna ar bebyggelselam- 
ningarna, de förhistoriska gravarna, odlingsspåren, hägnaderna, 
fardlederna. Källmateialet ar oandligt men fragmentariskt och ofta 
överlagrat av sentida former, vilket komplicerar en tolkning. 

Varje stycke mark har naturligtvis sin historia. Inom vissa områ- 
den framträder tidshorisonterna tydligare. Förkarla socken ar ett 
sådant område. I några tidsbilder skall vi söka spegla det historiska 
förloppet i denna bygd. Utgångspunkten ar landskapets former som 
resultat av processer och skeenden i det förgångna. 

"Förkarla ligger mycket sidt och sankt, så att nar stark wata ar, 
får man stundom intet så och intet att skara, men warst ar, att man 
ej förstår sig på att dika, utan låter watnet stå på åkrarna och fagnar 
sig öfwer sitt rika fiske, nar säden slår fel." Christoffer Cronholms 
beskrivning av Förkarla socken omkring 1750 ger en målande bild 
av ett av sidvallsangar och våtmarker präglat odlingslandskap. Det 
ar det gamla bondelandskapet, rikt på former och arter, skapat re- 
dan under förhistorisk tid. 

Idag möter oss ett annat landskap, resultatet av den jordbruks- 
rationalisering, som från mitten av 1800-talet skedde vid Johannis- 



Dagens E66 tvärar en bygd som omvandlats radikalt de senaste rvdhundra 
åren. Spåren efter sdväl statiska tillstånd som dynamiska förlopp ligger lag- 
rade som fragment i åkerholmarnas impediment eller skönjs som en färg- 
ning i den nyplöjda åkern. En buskridd avslöjar en nedlagd vägsträckning, i 
åkerhavet fortsätter den som en variation i grödan. Z centrum ligger kyr- 
kan, fupunkt under Förkärlas historiska tid alltsedan 1200-talet. - Foto: 
Fl 7lGöstn Bolnnder 1990. 

Topografnka kartan (högersidan) ger den senaste, stiliserade bilden av 
Förkarla socken: de ire delområdena skogsbygden, byabygden och strand- 
bygden; vägnätet, gdrdar och byar; åkrar och skogsmark. 
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Tuvor av starr i betesmarken och enstaka vassruggar vittnar om det gamla 
vanenlandet, "sidt och sankt". Pd torrare mark växer mäktiga hagmarks- 
ekar. Det är en mulens landskap som ldngsamt förbuskas inför vara ögon 
på Tromtöhalvön. - Foto: Erling KlinteforslBlekinge läns museum 1990. 

hus gods, till vilket merparten av Förkarla socken hör. Dikning och 
sammanslagning av brukningsenheter lade då grunden till ett för 
blekingska förhållanden storskaligt odlingslandskap. 

Bilisten, som på E 66 hastigt korsar dalen, ser de stora obrutna 
åkerytorna och hinner möjligen skymta den väldiga ladugården på 
Vambåsa gård. För den som gör sig mödan att stanna blir bilden 
som alltid mera mångfacetterad. Visserligen dominerar de stora fal- 
ten i dalbottnen men inom de begränsade höjdryggarna i öster och 
väster finns ännu spåren av ett äldre odlingslandskap med hägnade 
lyckor och betesmarker, med lamningar efter de byar, som avhystes 
i samband med införande av 1800-talets stordrift. Här ligger 
sockenkyrkan med medeltida anor. Har finns också spåren efter 
forntidens bonde, bl a mer än 300 gravanläggningar från brons- och 
järnålder. Konturerna av en bygd med lång kontinuitet framträder. 



Gården Saltäng har fått sitt namn efter egendomens viktigusre resurs, de 
omfattande saltingsvallarna vid möter med haver. Idag brukas de bara som 
extensiv befesäng, men en gång var de en värdefull sldttermark. På våren 
slog man lekgaddor i det solvarma översilningsvatmel och efter bärgningen 
av sfarrhöef släpptes korna på höstbefe där, innan vinterns uppstallning. - 
Foto: FI71Gösta Bolander 1990. 

Inom socknens begränsade yta tydliggörs det historiska skeendet 
kanske bättre än på någon annan plats i länet. Förkärlabygden har 
därför klassats som riksintresse. 

Grunden 
Förkärla är med sina drygt 30 km2 den minsta av länets fastlands- 
socknar. Trots sitt ringa format innefattar den landskapets tre vik- 
tiga näringsgeografiska delområden: skogsbygden, dalbygden och 
skärgården, Har erbjuds med andra ord ett brett ekologiskt regis- 
ter. 

Socknen ligger i sin helhet under högsta kustlinjen och sluttar 
från den högsta punkten i norr, ca 55 m ö h, ned mot skärgårdens 
öar. Den avgränsas i väster och öster av delvis moräntäckta, intill 
ett par kilometer breda bergryggar. Området däremellan upptas av 



två huvuddalgångar, Vambåsa-Förkarlabackenet samt Tromtesun- 
da-Treklasenbackenet. Det förra avvattnas genom Vambåsaån, det 
senare genom Tromtesnndabacken. 

Berggmnden utgörs av gnejs, i skärgården med stråk av granit. 
Berget går i dagen främst i socknens södra delar medan större delen 
av det övriga området tacks av morän. Jordmånen i dalbottnarna ar 
styv moränlera. Områden med svämlera uppträder vid mötet med 
havet i synnerhet vid Vambåsaåns nedre lopp. I båda huvuddal- 
gångarna förekommer stråk av mosand, silt. En stark utsvallad 
grusås löper från Treklasen i norr via Hjortahammar ut på Almö. 
Asen ingår i vattendelaren mellan de båda nämnda huvuddal- 
gångarna. 

Dagens landskapsbild ar i huvudsak en produkt av 1800-talet. 
Dessförinnan var socknen ett veritabelt vattenland. I huvuddal- 
gången ringlade Vambåsaån i makliga meanderslingor från Frägna- 
sjön mot havet. På ömse sidor utbredde sig mader och sidvalls- 
ängar. Dagens stora falt på båda sidor Grevavagen i den östra dal- 
gången var då karrmark - Östra och Vastra kärr. I kustbandet, 
framför allt på Tromtö, utbredde sig de av havet översilade strand- 
ängarna, saltingsvallarna, också de idag till stor del torrlagda ge- 
nom invallning. 

De skisserade hydrografiska förhållandena avspeglas ännu i ort- 
namnen. Förleden i sockennamnet antas sålunda komma av "före" 
med betydelsen vadställe eller blöt äng, rimligen syftande på kust- 
landsvägens gamla passage över dalgången SO om kyrkan. Bruket 
av saltingsvallar lever ännu kvar i gårdsnamnet Saltäng. 

Våtmarkerna var alltsedan forntiden av avgörande betydelse i 
den gamla bondeekonomin - helt i paritet med åkern. Har bärgades 
kreaturens vinterfoder och har gavs ett näringsrikt bete. De topo- 
grafiska förhållandena i Förkarla har därför varit av avgörande be- 
tydelse för socknens utveckling. 

Godsbygden 
Freden i Roskilde 1658 fick en omvälvande betydelse för Blekinge, 
såväl politiskt som ekonomiskt. Från att ha varit en gransprovins 
långt från centralmakten i Köpenhamn hamnade landskapet nu 
mitt i det expansiva svenska östersjövaldet med överheten in på 
knutarna. Blekingehamnarna miste sin gamla roll i den lukrativa 
transitohandeln med småländska produkter. De gamla staderna 
överflyglades av svenskstaderna Karlshamn och Karlskrona. Freden 



"...allenast en ö uti salrsjön och enstakat gärd, i~äl försedd med årskilliga 
vackra hus och herrebyggningar". Sä beskrivs Tromtö 1684. Egendomen 
blev säteri 1664. - Tuschlavering av M Flensburgh 1804. Läsesällskapets 
bibliotek, Karlskrona. 

beredde också väg för den enda större godsbildningen i landskapets 
historia, Johannishus gods. 

Under dansk tid hade adeln ett flertal spridda gårdar i Blekinge, 
däremot inga egentliga gods. Därtill låg gränsen alltför nära. Efter 
fredsslutet sålde den danska adeln ut sina gårdar. Köpare var oftast 
ockupationsmaktens officerare och ämbetsmän. 

Landsdomaren i Blekinge Nikolaus Skunck förvärvade åren efter 
roskildefreden flera sådana frälsehemman, Av adelssläkterna Quit- 
zow och Rantzau inköptes 1668 flertalet av gårdarna i Dagstorps 
och Astorps byar i Hjortsberga socken. Den sålunda skapade jord- 
egendomen kallades Skunckenberg och erhöll 1670 "fullkomlig 
svensk säterifrihet". Godset utökades året därpå med inköp av 
hemman i bl a Lilla Vambåsa, Stora Vambåsa, Förkärla och Trom- 
tesunda. Säteriet med underliggande hemman såldes 1679 till övers- 
ten Carl Gustaf Skytte, som utökade egendomen genom köp av res- 
terande frälsehemman i Förkärla och Lilla Vambåsa samt Kvalmsö. 
Skytte ägde dessutom redan flera hemman i stora Vambåsa by. 

I Förkärla socken fanns ännu ett säteri, Tromtö. Dess ägare, ma- 
joren Henrik von Krefeldt hade 1664 fått säterifrihet för ensam- 
gården Tromtö och hade dar låtit uppföra en ståndsmässig man- 
gårdsbyggnad. 



Redan på 1690-talet inrättades ett holländeri på Tromtö. Harifrån kunde 
mjölkprodukterna lätt transporteras med båt till Karlskrona och Amiralite- 
tet. 

De stora mjölkbesanningarna har bibehållits genom 300 år, nu sedan 
länge uppstallade på Stora Vambdsa. Den långvariga intensiva betesdriften 
har praglat landskapet. Bilden är frdn Vambåsa hagmarker omkr 1920. - 
Blekinge läns museum. 

Sådan var situationen nar amiralgeneralen Hans Wachtmeister 
trädde in på scenen. Wachtmeister såg möjligheterna i den erövrade 
provinsen och kunde i kraft av sin starka politiska stallning också 
förverkliga dem. Ar 1684 förvärvade han genom bulvan säteriet 
Skunckenberg med underliggande hemman och bönder. Godset ut- 
ökades 1686 med sateriet Tromtö samt 1700 med resterande frälse- 
hemman i Stora Vambåsa by. Merparten av Förkärla socken kom 
härigenom att tillhöra godset, som 1712 blev fideikommiss. 

Såväl säterierna som de frälsehemman amiralgeneralen övertog 
präglades av ett ålderdomligt jordbruk. Liksom i övriga Blekinge 
praktiserades har ensade. Med godsbildningen påbörjades en mo- 
dernisering av driften. Vid de båda huvudgårdarna Johannishus och 
Tromtö blev förändringarna betydande. Tvåsäde infördes, åkrarna 
samlades i stora parcellindelade fält, nyodlingen intensifierades. In- 
te minst gavs gårdsbebyggelsen en ståndsmässig prägel. Vidare fick 
boskapsaveln stor betydelse. På Tromtö inrättades ett hollanderi, 
d v s en större mjölkbesattning. Nu skapades det betespräglade 
landskapet på Tromtö och inom Vambisa hagmarker. 

Förändringarna inom de underliggande frälsehemmanen blev 
mindre påtagliga. Efter hand skedde dock en modernisering av 



1761 drs karta över Förkärla bys inägor visar ännu det gamla bondelandyka- 
pet. Merparten består av äng. Akerytorna är små och spridda. Endast mel- 
lan byplatsen och den meandrande Vambåsaån finns ett större samman- 
hängande fält. - Efter karta i Johannishus godsarkiv. 



driften aven har. I Förkarla, Stora och Lilla Vambåsa byar reglera- 
des inägorna i bandformiga parceller. En viss uppodling av den 
myckna ängsmarken skedde liksom nyodling inom utmarken. Ock- 
så bebyggelsestrukturen förblev i stort densamma anda fram till 
1800-talets jordbruksrationalisering. På lantmäteriakterna möter vi 
den gamla bebyggelsen vid Arvidstorp, Förkarla, Stora och Lilla 
Vambåsa, Tromtesunda och Almö men också ensamgårdar som 
Saltäng och Kvalmsö. 

Under 1800-talets senare hälft sker en genomgripande landskaps- 
omvandling i hela Blekinges dalbygd. Akerns areal ökar mer an 
400 % fram till 1920. Expansionen sker främst på ängens bekost- 
nad. Nu laggs dalbottnarnas sidvallsangar under plogen och det 
gamla våta kulturlandskapet försvinner. Uppodlingen var möjlig ge- 
nom omfattande utdikning och kanalisering av åar och backar. I 
början av 1800-talet introduceras täckdikningen, varigenom aven 
grundvattnet kan avledas. Tillverkningen av dräneringsrör i tegel 
fr o m 1850-talet påskyndar landskapsomvandlingen. 

Dikningen var ett led i den s k agrara revolutionen. Parallellt in- 
troducerades nya brukningsformer och grödor. Skiftena och om- 
läggningen till stordrift vid de större egendomarna medförde också 
påtagliga förändringar i bebyggelsestrukturen. 

"å Wambåsa gård 15 tunnelands nyodling, deraf hälften i mycket 
stenbunden ängsmark, hvilken odling blifwit försedd med så wal 
försänkta sten- som öppna diken, och å ena sidan inhägnad med 315 
famnar grof hel stenmur: utgrafning af Wambåsa back uti en 9 alnar 
bred kanal om 670 famnars längd ifrån Saltsjön till förutnämnde 
odling ..." Citatet ar hämtat ur den av Hushållningssällskapet ut- 
givna Ekonomisk qwartalsskrift för Blekinge Ian 1854 och illustre- 
rar val den ovan skisserade utvecklingen. Domänstrukturen i För- 
karla socken med i huvudsak en markägare, fideikommisset, under- 
lättade jordbruksrationaliseringen. Effekterna på [andskapet blev 
stora. Under några få decennier torrläggs de båda huvuddalgång- 
arna, småsjöarna i norr sanks och omvandlas delvis till kärr. På 
Tromtö görs invallningar av de tidigare saltingsvallarna. Införandet 
av statarsystemet begränsar behovet av arrendatorer. Stora Vamb- 
isa by ersatts av en huvudgård. Lilla Vambåsa, Förkarla och Almö 
byar upphör efter hand som brukningsenheter. Bybebyggelsen tun- 
nas ut och försvinner. Endast utanför gränsen till fideikommisset, i 
Arvidstorp och Tromtesunda, överlevde den gamla bystrukturen 
aven om den naggats i kanten av skiftet. 
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Dansktiden 
Hur tedde sig förkarlabygden före godsbildningen? D e  topografiska 
förhållandena torde i allt väsentligt ha stämt överens med Christof- 
fer Cronholms skildring från 1750. Likaså fanns socknens byar, För- 
karta, Stora och Lilla Vambåsa, Arvidstorp, Tromtesunda och Al- 
mö. All jord brukades av bönder. D e  sjalvagande hade jorden i eget 
bruk. Kronans, kyrkans och adelns jordar sköttes av landbor, som 
årligen betalade landgille, d v s arrende till ägaren, och dessutom 
fullgjorde andra skyldigheter. 

Agoförhållandena i Förkarla socken under den danska tiden ar 
ännu inte närmare studerade. Tillgängligt källmaterial visar på ett 
blandat agande, dar de självägande bönderna var i minoritet. I 
kyrkbyn innehade till exempel Vårfruklostret i Sölvesborg "För- 
kierrila gård". Denna säljs 1530 till Axel Urup, danskt riksråd och 
stor jorddrott. Vidare hade den inflytelserika adelsatten Thott 
mark i såväl Stora Vambåsa som ensamgården Tromtö. Av an stör- 
re intresse ar den s k kongelevslistan, förteckningen över kungens 
ambetsgods. Dessa tycks ha bildats redan i början av 1000-talet och 
har närmast varit en form av förvaltningsgårdar. De utgjorde en 
viktig del i den kungliga administrationen och maktapparaten. 
Härifrån bevakades centralmaktens intressen, framför allt uppbörd 
av skilda avgifter. Redan mot slutet av det följande seklet minskar 
deras roll. 

I Medelsta härad upptas två kongelev, Ronneby och Förkarla. 
Ronneby blir under 1200-talet stad och Blekinges viktigaste han- 
delsort. Att kungen skaffar sig inflytande dar ar således naturligt, 
men vilka intressen fanns i Vambåsa? Byn ligger i sig centralt i land- 
skapet, men vare sig laget eller det eventuella överskottet från bon- 
debruket ar en godtagbar förklaring. Svaret har vi sannolikt vid 
Hjortahammar strax söder om Vambåsa. I det smala sundet mellan 
uddens sydspets och Almö fanns ännu in på 1930-talet en "lasta". 

Platsen var ett centrum för denna del av skärgården. Hamnen på 
udden har lång tradition. Nar de nya makthavarna efter roskilde- 
freden inventerar den erövrade provinsen på jakt efter en lämplig 
ny hamn för örlogsflottan beses aven Hjortahammar. Inför Skånska 
kommissionen beskriver landshövdingen platsen som "så bekvam- 
lig, att man in till fasta landet kan lagga med stora skepp". Någon 
örlogshamn blev det inte på Hjortahammar, som däremot efter 
godsbildningen får en viktig roll som utskeppningshamn. Hamnens 
historia sträcker sig emellertid betydligt längre tillbaka. Under 
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Hjortahammars strand nämns under 1500- och 1600-talen som en av Ble- 
kinges livaktiga s k bondehamnar. Dess historia kan följas ner i förhistorisk 
tid, möjligen anda till äldre järnilder. Ännu pd 1930-talet fanns en "lasta" i 
Hammarsundet vid uddenr sydspets. 

Utsniff av "Karta öfver alla agorna till Fralsehemmanet nummer 32 518 dels 
Mantal Tromtesunda samt Säteriet No 51 Ett mantal Tromtö och därunder 
lydande Holmar och Skar" omkring 1850. - Johannishus godsarkiv. 

1500- och 1600-talen omtalas Hjortahammar som en av Blekinges 
bondehamnar. Via bondehamnarna utskeppades varor och bedrevs 
handel utom rackhall för stadernas tullar och avgifter. Bondesegla- 
tionen hade sina rötter i vikingatid och tidig medeltid och hade i 
Blekinge stor omfattning före roskildefreden. Verksamheten var 
emellertid inte utan komplikationer. Stadernas borgare sokte på al- 
la satt begränsa den. Centralmaktens intressen för hondehamnarna 
var dock påfallande. Så utgick till1 exempel 1582 en kunglig skri- 
velse som underströk blekingeböndernas ratt att "seigle med deris 
egne skuder och skibe uden nget och inden och kiebe, hvis del de til 
deris husis ophold beh0fver". 

Från Blekinge var det framför allt exporten av ved till Köpen- 
hamn som skulle säkras, men också andra skogsprodukter som tim- 
mer och enestakar liksom animalier utskeppades. Importen bestod 
framst av vete och arter. Kungens hamn- och ridefogdar kontrol- 
lerade verksamheten vid bondehamnarna och tog upp lastavgifter. 



Dalgången vid Förkärla-Vambåsa präglas av stordriftens landskap. Inom 
de mera extensivt utnyttjade markerna i periferin finns ännu resrer av det 
gamla bylandskaper Den välbevarade fägatan i Lilla Vnmbåsa leder från 
den forna utmarken till byplatsen. - Foto: Thomas PerssoniBlekinge läns 
museum 1990. 

47 



Många av bondehamnarna utvecklades till betydaade handels- 
platser och besöktes också av utländska skeppare. Hjortahammar 
eller Hjortahammars strand som den kallades framstår i källmate- 
rialet som mera lokalt präglad. Det var har fråga om en traditionell 
bondeseglation. Skeppare från Stora och Lilla Vambåsa, Tromte- 
sunda, Almö, Kuggeboda och Styrsvik seglade härifrån med egna 
skutor längs kusten och till Danmark. 

De bevarade arkivalierna belyser framför allt 1500- och 1600-ta- 
len, men vi kan förutsatta att trafiken på Hjortahammar pågick 
aven dessförinnan. Under 1700-talet omtalas ännu resterna av ett 
kapell på udden. Med all säkerhet ar det fråga om ett hamnkapell 
för sjöfarande av en typ som från tidig medeltid är vanlig runt Os- 
tersjöns kuster. Hamnens historia kan emellertid följas ännu längre 
tillbaka. Under vikingatid förses nämligen farlederna till Hjorta- 
hammar med omfattande pålspärrar, rimligen avsedda som ett 
skydd för den redan då viktiga hamnplatsen. 

Man kan således med fog anta att kongelevet Vambåsa hade sitt 
upphov i Hjortahammars strand. I jordeboken finns ännu en notis 
av intresse i detta sammanhang. Dar anges att kungen äger "hus" 
på Hasslö. Den stora ön, som anda fram till 1886 hörde till Förkarla 
socken, har genom sitt läge ute i havsbandet alltid varit en naturlig 
replipunkt för fisket. Det ar frestande att se kungens "hus" i denna 
belysning. "Spidfisk, törrede flundror och gäddor, spegellax", torsk 
och sill var den i övrigt fattiga provinsens rikedomar, av betydande 
intresse för centralmakten att kontrollera. Har också detta skett 
från Vambåsa? 

Vi återvänder till fastlandet och söker efter spår av bebyggelse 
och odling före godsets tid. Dessvärre har det expansiva 1800-talet 
överlagrat det mesta. I utkanter som till exempel Vambåsa hag- 
marker och Ostragårdsmarken finns dock områden med ålderdom- 
liga röjningsrösen. Man kan vidare förutsätta att fagatan och de 
hägnade åkerlyckorna invid den gamla byplatsen i Lilla Vambåsa 

Högersidan: Gabriel Wickenbergs karta över Förkärla by 1761 återger et1 
landskap medflera avläsbara stadier: allmänna landsvägen, som är identisk 
med Christian N;.s härväg, kanske i samma lopp som den urgamla kust- 
landsvägen; det mer naturvuxna gyttret av stigar och vägar inom byn, för- 
ändrad genom dren men i stort i sitt medeltida läge; kontrasten mellan de 
dlderdomliga lyckdkrarna väster om byn och godsbygdens nybrutna stor- 
dkrar; 1200-talskyrkan på en allmänning S om byn, ännu i dag ligger den pd 
ofri grund. - Johannishus godsarkiv. 





En enda bild finns bevarad av Förkärla kyrka före ombyggnaden, N L Söder- 
holms litet vnlhanta teckning fr6n 1858. Västportalen ger ett sent intryck, 
gavelrösteis tegelblinderingar och klockstapeln andas däremot gotik. - Ef- 
ter Sveriges Kyrkor. 

har lång havd. Likaså kan vi rakna med att bylagena i sig ar medelti- 
da, i vissa fall sannolikt forntida. 

I socknen finns emellertid också ett i högsta grad påtagligt minne 
från medeltiden. Det ar sockenkyrkan, som i Förkärla uppförs un- 
der 1200-talet. Den hade för tiden, övergången mellan romansk stil 
och gotik, sedvanlig grundplan med rektangulärt långhus och sma- 
lare, rakslutet kor. På en teckning från 1858 pryds västgaveln av te- 
gelmurade blinderingar. Kyrkan fick möjligen redan under medeltid 
vapenhus och sakristia. Den förändrades i grunden på 1860-talet, 
parallellt med den i det föregående skisserade landskapsomvand- 
lingen och omstniktureringen. Den höjs, förlängs, får torn och 
delvis nytt kor. Endast rester av de medeltida murarna sparas. Idag 
avslöjas det medeltida ursprunget främst i sydsidans praktfulla por- 
tal. 

Stenkyrkan i Förkarla var en viktig milstolpe i bygdens utveck- 
ling. Bygget var ett efter lokala förhållanden stort och avancerat fö- 
retag, som krävde ekonomisk och organisatorisk samverkan. Sten- 
kyrkan var ett bestående monument, som gjorde kyrksocknen syn- 
lig i landskapet. Kyrksocknen i sig blev en symbol för medeltidens 
hierarkiska samhällsordning, omfattad av såväl kyrkan som den 
världsliga Överheten. 

I Blekinges karnbygder uppfördes under 1100- och 1200-talen en 
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Sydportalen ar ovarilig i blekirigska sammanhaiig: en /titt g o t i ~ k  spetshage 
och en flersprdngig omfattning livad av plastiska band med diamunrkuber. 
- Foto: Urve LepasoonIBlekinge lans museum 1985. 
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Alltsedan förhistorisk tid har kustlandsvägen förbundit Blekinges kärnbyg- 
der. Ännu pd 1930-talet följde den sin gamla sträckning söder om kyrkan i 
Förkarla. "Föret" - vadstället över den tidigare sanka dalbottnen - gav 
socknen dess namn. -Foto omkr 1920. Blekinge läns museum. 

rad stenkyrkor. Samtidigt sker en sockenbildning, vars mönster i 
allt väsentligt alltjämt består. I princip sammanfaller de gamla kyrk- 
socknarna inte helt oväntat med de forntida centralbygderna. Det- 
ta ar inte minst tydligt i Förkärla. Socknen utgörs av två nord-syd- 
gående dalgångar med begränsande höjdryggar i öster och väster. I 
norr vidtar skogsbygden, i söder skärgården. De topografiska för- 
hållandena skapar sålunda en naturligt avgränsad bygd, vilket som 
vi senare skall se val avspeglas i det bevarade fornlamningsmateria- 
let. Kyrkan ligger centralt invid den största av socknens byar. En 
betydelsefull faktor för lokaliseringen torde aven ha varit vagför- 
bindelsen över dalen, den urgamla kustlandsvagen. 

Socknens förhistoria 
Medeltiden ligger oss nara. Det ar inte ens 15 generationer sedan 
Martin Luther spikade sina teser på den berömda kyrkdörren i Wit- 
tenberg, vad nu det kom att betyda för bönderna i en liten socken i 
Blekinge. Nara i tid, avlägset i kunskap. Av det medeltida Förkarla 
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återstår bara sockenkyrkan, fast ordet ersatt massan och de goda 
helgonen fördrivits från öga och sinne. Och vi har 1700-talsuppgif- 
ten om kapellet vid hamnen och jordebokens torra, nyktra upp- 
räkning av kongelevet. Det var allt. Jo, kanske har vi också de le- 
vande ortnamnen med sin vackra ljudklang: Förkarla, Vambåsa, 
Saltäng, Tromtö, Fragnasjön ... Men mycket ar det inte. Inga 
hackarerör, inga öde fikrar, inga fossila hägnader, inga ... - 

Ett betydligt bättre utgångsläge har man paradoxalt nog vid be- 
skrivningen av Förkärlas äldsta tider, från vikingatid till äldre 
bronsålder, en tidsrymd på 2500 år. Det ar fem gånger så mycket 



som socknens universella, katolska tid, och mycket mera avlägset. 
Ändå känns det nara, tack vare alla de lamningar som ännu kan ses i 
Förkarlas skarpa tallmarker, i Vambåsas hagar, på Mon och Hjorta- 
hammars grashed. 

Men inte heller nu handlar det om övergivna lyckåkrar, fossila 
garden eller övertorvade boplatser. Istället får socknens forntid 
skisseras utifrån de bevarade gravarna, över 300 rösen, treuddar, 
skeppssättningar, stenflak, domarringar, och allt vad de nu kallas. 
Materialet ar variationsrikt och den kronologiska spännvidden be- 
tydande. De flesta gravarna ligger i små grupper på höjdstråken och 
åkerholmarna kring de bördiga odlingsmarkerna i det stora backen 
som avvattnas av Vambåsaån. Den östra huvuddalgången mot Es- 
ketorp till saknar nästan helt belägg liksom skargårdens öar. Dar- 
emot kan man upptäcka ett påfallande stort antal lokaler på den 
magra moranmarken norr om den nuvarande odlingsbygden. För- 
delningen mellan bergterrang och moranmark antyder att jarnål- 
derns fornlamningar bevarats i ovanligt hög grad. Detta är en av de 
dödas värld, men också en spegling av en de levandes för den som 
kan tolka det lågmälda språket. 

Inom arkeologin har man att rakna med inte en kronologi utan 
flera, beroende på vilka materialkategorier som hamnat under las- 
glaset. Dar ar de fasta fornlämningana ett trubbigt instniment, om 
man söker en historia baserad på absoluta årtal. Men de låter sig 
villigt inordnas i fyra betydande bebyggelsearkeologiska stadier: 
äldre bronsålder - yngre bronsålder/keltisk järnålder - äldre jarnål- 
der - yngre jarnålder. Indelningen stämmer i stort överens med ve- 
getationshistoriska vittnesbörd om bondens omvandling av narmil- 
jön. 

Äldre bronsålder (1500-1000 f Kr) 
De fasta fornlamningana från yngsta stenålder ar f& två hällkistor, 
en norr om Förkarla kyrka, en i Esketorp. Men man kan ändå dra 
några viktiga slutsater ur dem, i synnerhet vid jämförelse med den 
några hundra år yngre rösebygden från äldre bronsålder. Hallkis- 
torna ligger i moranmark, nere i dalen, rösena i en utpräglat bruten 
bergsmiljö. De senare har en tämligen entydig spridningsbild. Av 
socknens 34 rösen grupperar sig de flesta i en halvmånformig figur 
mot Vambasa-Förkarlabackenet. De ger ett intryck av att vara sam- 
lade kring, men inte vid den nuvarande åkermarken, som huvud- 
sakligen består av moränlera. Man noterar den totala frånvaron av 



Efter en klimarförändring över- 
ges stenålderns glesbefolkade 
moränbygd. Det omväxlande, 
brutna bergslandskapet bebyggs 
med bärkraftiga ensamgdrdar i 
ett snabbt tempo med början ca 
1500 f Kr, den äldre bronsål- 
dern. Pb ömse sidor om Vamb- 
åsadn breder tv8 bebyggelseom- 
raden ut sig. I synnerhet det 
vastra förtätas efter hand genom 
"hemmansklyvning". Magngika 
gravrösen dominerar bergskrö- 
nen, Tiden är vital, ekonomin 
god. - Grunden till dagens kul- 
turlandskap läggs. (Pilarna visar 
bygdens expamion vid epokens 
slut) - Teckning av K-A Björk- 
quist 1990. 

rösen i O ,  vid socknens andra huvuddalgång. Dalen har i stort sam- 
ma geologi som Vambåsa-Förkarlabackenet, men terrängen kring 
den ar obcuten, nivellerad, utan röselokalernas mosaikkaraktar. 
Nar man från den neolitiska bygden "flyttar upp i bergen" har man 
tydligen gjort ett verkligt val. Det ar inte en expansion på det gam- 
las bekostnad, det ar ett byte. Kanske långtgående förändringar i 
väderleken gjort de trånga sprickdalarna mellan bergknallarna in- 
tressanta. I ett kontinentalt klimat blir dessa en slags naturens egna 
drivhus, odlingssasongen blir längre och för bonden ar ibland en 
extra vecka guld värd. Rösenas spridningsbild, liksom kombinatio- 
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Den äldre brom4iderns monumentala rösen dr val företrädda i bergster- 
rangen SV om Förkärla kyrka. Ibland ligger de ensamma, pdfallande ofta 
dock inom nara avstdnd, kanske kombinerade med mindre, senare sten- 
sättningar. Kontinuitet och go@ grannhalie. Foto: Erling KlinteforslBle- 
kinge läns museum 1990. 

nen med andra gravtyper, ger två parallella tolkningar. Den första, 
enklaste: rösena återspeglar en bebyggelse som består av ensamlig- 
gande gardar på visst avstånd från varandra. Den andra, kanske 
viktigaste: av utbredningsbilden kan man sluta sig till att den äldre 
bronsåldern i Förkärla är ett skede med en stark inre expansion, 
narmast att likna vid hemmansklyvning. Naturtillgångarna utnytt- 
jas intensivt, men bara inom terräng med för tidens jordbmk opti- 
mala förutsättningar, bergmiljön. 

Yngre bronsdlderlkeltisk järnålder (1000 f Kr - 0) 
Hela perioden k'annetecknas av en vitalitet i bygden. Fornlämning- 
arna visar i stort samma fördelning som tidigare i socknen, men någ- 
ra betydelsefulla undantag faller i ögonen. Den dominanta rösekon- 
centrationen i SV saknar motsvarighet i det yngre materialet, den 
bygden tunnas efter hand ut. Härifrin tas kolonisterna av nyvunna 
marker p i  den s k Vambåsamon, bygdens bräm mot norr. Den geo- 
logiska närmiljön är har helt annorlunda: latta, starkt genom- 



slappliga moranjordar. Jordbrukets struktur undergår uppenbarli- 
gen en förändring, som gör det ekonomiskt intressant med en vida- 
re tyngdpunktsfördelning inom den bebyggelsebara ytan. Kanske 
tvingas denna fram av en befolkningsökning som råkar sammanfalla 
med en för gräsväxten gynnsam humiditet. Den sjalvdranerande 
marken blir efter periodens mitt alltmer betydelsefull för jord- 
bruket i Förkarla. På de jordarna skulle mer bygd komma att brytas 

Socknens märkligaste gravanläggning från äldre bronsålder ar tveklöst rö- 
set vid Forstheim. Utgående från en valmurad, cylindrisk mittdel har det 
byggts på med må terrasser dar man kan urskilja elva kistliknande kamrar. 
Ett familjekolumbarium och en påminnelse o m  ett utpräglat ättesamhälle? 
Röset erinrar o m  att bronsåldern är en tid av intensiva fiärrkontakter. 
Jämsides med bronshandeln florerar en idéspridning som ännu bara stude- 
rats på ytan. Tankarna bakom Forstheim-röset ar tankar från Västeuropa 
sjösatta en gång i den helladiska övärlden. 

C.G. Brunius uppmätning av Forslheim-röset. A är centralröset med dess 
omgivande terrasser. B ar det vid mitten av 1800-talet uppförda utsikts- 
tornet. - Aarb@ger fors Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1874. 
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Den under äldre bronsdlder in- 
ledda gdrdsklyvningen har nu 
helt delat upp den bergbundna 
sprickdalrbygden. Ny mark tas i 
ansprdk utanför omrddet. Tek- 
niska landvinningar i jordbruket 
medger en erploatering av Iätt- 
moränen i kanten av Vambha- 
mon. Det blir glesare mellan 
gdrdarna, men större arealer 
hävdas mot tidigare. Samtidigt 
blir klimatet fuktigare och gräs- 
varten gynnas. Dalgångens sank- 
ängar sldttras, smdvbta kor 
betar i lövhult och hagar. Be- 
hovet av ny mark gör sig pdmint 
och den äldsta järndlderns land- 
skap öppnas allt mer. 

Äldre järnålder (0-600 e Kr) 
Tendensen från föregående epoks slutskede förstärks, nya gårdar 
tas upp i moranmarken. Gravarna ar av i huvudsak tre slag: sten- 
flak, domarringar och resta stenar. Ett för tiden ovanligt stort grav- 
fält ligger en bra bit från karnbygden, ute i Vambåsamons marginal: 
Treklasen. I dess närhet ytterligare ett par nyetableringar, snart 
nog blev de övergivna. Bosättningen har en temporär karaktär, nas- 
ta gång de markerna odlas på nytt ar på 1800-talet. Också det blev 
som vi vet en parentes. Marken blir snabbt utsugen, det tar tusen år 
eller mer för den att återhämta sig, komma i jämvikt. Förloppet går 



Omkring Kristi födelse kulmine- 
rar kolonisationen av nya mar- 
ker i Förkärla. Jordhungern 
etablerar nya gårdar inom rena 
marginalomräden, som vid Tre- 
klasen norr om Vambåsamon. 
Man har livliga förbindelser med 
yttervärlden och driver handel 
med Romarrikets utkanter. Livs- 
medel och läder köps upp av den 
romerska armén. Avsättnings- 
möjligheterna förefaller out- 
tömliga och markerna hårdex- 
ploateras. Vid Hjortahammars 
strand uppstdr en handelshamn, 
den äldsta kända i Blekinge. 

Inom hela det sydskandinaviska 
området märks en tydlig stag- 
nation mot slutet av perioden. 
Den tycks kulminera under 
500-talet, då marginalbygderna 
till stor del överges. En klimai- d 
förändring men också politiska 
och handelsekonomiska föränd- 
ringar torde vara orsaken. 

att tolka på ett par olika satt, minst. Vi kanner till en betydande ök- 
ning av graspollen under perioden, vilket måste återspegla en ökad 
fuktighet i klimatet, en humiditet som till en början främjat mull- 
bildningen på de annars så uttorkningskansliga lättmoränerna. 
Svedjor kunde brännas, för åker och för bete. Men man balanserar 
på en smal potential. På sikt lakar de myckna regnen ut marken. 
O&r betyder hungersnöd, foten rycks undan för bonden och gården 
hamnar i ödesmål. 

Eller också har vi att söka en förklaring i det intenationella ske- 
endet, på storpolitikens falt. Låt oss en kort stund rikta ögat mot 



Stenblocken pd underliggare är en gdffull fornlamningstyp, som i Blekinge 
har sin största utbredning i Iandet. Blocken ligger ofta ensamma eller 
kombinerade med srensättningar av äldre järndlderskaraktär. Sannolikt ar 
de gravar. Blocketpd bilden ingdr i ett litet gravfält, fl 43, strax N o m  gam- 
la kustlandsvägen pd en hö]dsträckning mellan de nu uppodlade Östra kärr 
och Helveteskärret. Det perifera laget invid en gammal färdled är karak- 
teristiskt för fornlämningstypen. - Foto: Thomas PerssoniBlekinge läns 
museum 1990. 

väster och Listerlandet. Vid våra undersökningar i Istaby påtraf- 
fades ett omfattande gravfält från äldre romersk järnålder, 0-250 e 
Kr. I flertalet gravar hade de döda fått med sina viktigaste arbets- 
redskap: läderbearbetningsverktyg som olika sorters krumknivar, 
sylar och prylar. Gravgodset kommer igen på andra håll, i goda 
jordbruksbygder som Skåne, Öland, Gotland, Väster- och Oster- 
götland. En omfattande, men ensidig hemslöjd med andra ord. 
Några istabygravar särskilde sig: inga arbetsredskap, men vapen av 
romerskt snitt, provincialromerska spannen, glaspärlor från Köln 
och annat. Sammanställningen ger klaven till det historiska för- 
loppet. Det romerska riket var sammansatt av en mängd sinsemel- 
lan ganska olika stammar. Det sammanhållande kittet var den stän- 
digt vandrande romerska arm&. Och en armé behöver Iader, Iader 
till tält, sköldar, harnesk, sandaler ... Mycket av det inhandlades 
tydligen från vårt omride, det yttersta av det fria Germanien. Han- 
deln organiseras av stormän, folket arbetar, arbetar. I det sam- 



För att klara en ökande befolk- 
ning pd mindre yta än förut om- 
struktureras bygden i början av 
yngre järndldern, fr o m 600-ta- 
let e Kr. De ensamliggande går- 
darna flyttas samman i fast orga- 
niserade byar: Förkarla, Stora 
och Lilla Vambåsa, Almö, Ar- 
vidstorp och Tromtesunda. Mar- 
ken delas upp i in- och utägor. 

Bybildningen möjliggör ett in- 
tensivt markutnyttjande. Be- 
folkningskurvan stiger brant i 
höjden. Livsmönster ändras, en 
fast bygdeorganisation bildas. 

Den gamla hamnen vid Hjorta- 
hammar utvecklas under perio- 

O 
den, skyddad av omfattande pål- 
sparrar i sunden utanför, byg- 

d 
dens gemensamma skötebarn. 
Den moderna tiden har börjat. 

manhanget skall man nog se det äldre skiktet av gravar på Hjorta- 
hammar. Här låg hamnen. Kanske ljöd här främmande tungomål, 
dryftades världsläget, småningom med allt stigande oro för den eg- 
na profiten. Ty som alla tusenårsriken föll romarnas valde samman, 
arméerna slutade marschera - och ingen fick längre sälja läder. För 
bonden uppe i Treklasen var sötebrödsdagarna över. Ingen hade 
längre anledning att hålla en stor kreatursstock och till spannmåls- 
odling dög inte de utsugna marginalmarkerna. Kolonisationen av 
mons utkanter var en frukt av en högkonjunktur, nu vande vinden 
och randbebyggelsen måste flytta åter till karnbygden. Den proces- 
sen kan inte ha varit helt smärtfri. 



Norra delen av gravfältet vid Treklasen bestar av en tät samling domarring- 
ar. Som de flesta i mons utkanter ar samtliga uppförda av kluvna och till- 
huggna stenar. - Foto: Thomas PerssonlBlekinge lans museum 1984. 

Yngre jarnålder (600-1050 e Kr) 
Gravarna från yngre jarnålder ar över hälften av socknens forn- 
lämningar. Men de fördelar sig inte som gravarna gjort i det före- 
gående utan ar koncentrerade till tre gravfalt. 

Två av dessa ligger i karnbygden, med en klar koppling till den 
nuvarande åkermarken. Det tredje ligger vid Hjortahammar och 
överlagrar delvis det äldre, romartida skiktet. Har ar det åter ham- 
nen som drar, en av de mest betydande i hela Blekinge. Bebyggel- 
sen bör ha legat en hit in i land. Stora Vambåsa by ligger nara till 
hands; Förkarla och Lilla Vambåsa har båda var sitt gravfalt inom 
några hundra meter från byn, vilket Stora Vambåsa saknar. För 
byar handlar det om nu, de ensamliggande gårdarnas tid ar förbi. 
Inflyttningen från marginalområdet har framtvingat en helt ny be- 
byggelsestruktur. Gårdar flyttas samman och marken organiseras i 
in- och utägor. Det är på sikt en lyckosam process. Befolknings- 
kurvan stiger brant uppåt och man får ett underlag, ekonomiskt och 



Der kurnplera gravfiiltef på Hjortahanimar upptar näsran hela udden. Mar- 
ken har utnytrjatr irirensivr fur begravningar under både romerik järnalder 
och vikingatid, kanske också des,~emellan. Vassarna breder ur sig, vikarna 
slammar igen, men ännu ar det djupt vatten vid den gamla hamnen, dar 
nutida nöjesbåtar förtöjs på förkarlaskepparnm uråldriga ankarplats. - Fo- 
to: Fl7lGösta Bolander 1990. 



personellt, kanske också emotionellt, i den nya, påtvingade sam- 
manhållningen; ett underlag för gemensamma anläggningar, Ute i 
sunden som löper in mot Hjortahammars strand byggs omfattande 
spärranläggningar av i bottnen nedslagna pålar, tusentals av dem. 

Dd gravfältet vid Lilla Vamb- 
åsas sjögärde anlades, stod 
havsytan metern över nuvaran- 
de nivå och dagens åkermark 
täcktes av ett grunt brackvatten. 
Gravarna fördelar sig i två klart 
skilda grupper, dar den norra 
domineras av högar, den södra 
av stensättningar. - Efter karta, 
upprätrad av Bo Hellman 1938. 

Ett yttre hot ligger bakom men enbart hot gör ingen fästning, Då 
Ljudet av taktfasta hejarslag rungade över Kålfjärdens bågnande 
isar, förutsatte detta en fast samhallsorganisation. Man skönjer en 
centralmakt, som vaxer sig allt starkare. Kanske låg den redan bak- 
om bybildningen: ju fastare, enhetligare uppbyggt ett samhälle ar, 
desto lättare låter det sig styras ovanifrån. Det har historien lart 
oss, men vi glömmer det gärna. 



Ett storgods i förändring 

Johannishus fideikommiss under 
1800- och 1900-talet 

Jens Möller 

Färdas vi på Europaväg 66 finns flera avtagsvägar, som är skyltade 
"Johannishus". Alla dessa leder till ett litet pendlarsamhälle med 
cirka 900 invånare, av vilka många arbetar i antingen Karlskrona el- 
ler Ronneby. Fortsätter vi norrut kommer vi till en skylt som mar- 
kerar "sevärdhet". Väldiga falt, alléer och avsaknaden av bond- 
gårdar skvallrar om att vi närmar oss ett större herresäte, Strax 
skymtar vi bakom stängda järngrindar en stor stenbyggnad i gul 
puts uppförd under 1700-talets senare del. Slottet är huvudbyggnad 
för Johannishus och Tromtö fideikommiss, som ägs av familjen 
Wachtmeister. Fideikommisset är Blekinges enda, och har idag en 
areal på nästan 9000 hektar. Därmed är Johannishus det största fi- 
deikommisset i de gamla danska provinserna Blekinge, Skåne och 
Halland.' Agorna sträcker sig långsmalt från norr till söder och in- 
begriper alla Blekinges naturliga regioner: i norr vid Stensjömåla 
och Tolseboda skogsbygd, som vid Mölleryd övergår i den odlade 
dalbygden, och längst i söder skärgårdsbygden med bl a Tromtö, 
Almö och Arpö.' 

En hel del finns redan skrivet om Johannishus. Vill man läsa om 
slottet och de tillhörande storgårdarna Tromtö och Stora Vambåsa 
ar serien Slott och herresäten i Sverige en ypperlig källa. I ett av 
banden behandlas bl a Blekinge (Martelius 1968). Här beskrivs 
främst själva byggnaderna samt de möbler och den konst, som finns 
på slottet. Ar man mera intresserad av ätten Wachtmeisters öden är 
Per Grauers släkthistoria i fyra band ett uttömmande verk. Detta 
ar skrivet så, att varje person fått sitt eget kapitel. Den sista delen 
är en sammanställning om generationen kring sekelskiftet 1900 med 
många bidrag skrivna av personerna själva som personliga minnen. 
En geografisk avhandling har helt agnats Johannishus. Det är Dag- 
ny Torbrands "Johannishus fideikommiss intill 1735", som utkom 
1963. Hon studerar godset under en 50-årsperiod och hennes syfte 
ar att skildra framväxten av ett storgods i ett av bönder tidigare do- 
minerat område. Huvudsakligt material har hämtats ur godsets eg- 
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na kallor, t ex gårdsrakenskaper och kartor. Författaren koncentre- 
rar framställningen på bebyggelsens förändring samt godsets arbets- 
organisation och ekonomi. 

Det ar uppenbart att utvecklingen på Johannishus under de två 
senaste århundradena inte behandlats namnvart. Det ar egentligen 
märkligt, eftersom det landskap och de byggnader vi möter idag i 
stor utsträckning ar ett resultat av 1800-talets stora omvälvningar. 
Syftet med denna uppsats ar därför att studera Johannishus fidei- 
kommiss under 1800- och 1900-tal, varvid tonvikten laggs vid det 
förra. Speciellt intresse riktas mot 1800-talets produktion och han- 
del, arbetsorganisation och domanstruktur, samt de kulturland- 
skapsförandringar dessa förde med sig. För den intresserade ar det 
möjligt att jämföra utvecklingen på Johannishus med vad som han- 
de på andra gods i Sverige under samma tid. Thureholm och Mals- 
åker i Södermanland har undersökts av Jonsson (1980) respektive 
Magnusson (1986), medan Trolleholm och Krageholm i Skåne stu- 
derats av Lindahl (1985) respektive Möller (1989). 

Kallor till denna studie utgörs främst av godsets eget arkiv, som 
förvaras på slottet. I arkivet finns avräkningsböcker, kassaböcker, 
huvudböcker, dagsverksjournaler samt ett stort antal kartor. Ma- 
terialet har kompletterats med den äldre ekonomiska kartan från 
1918, som har en utförlig tryckt beskrivning. Godsets huvudböcker 
har aven jämförts med kameralt material som mantalslängder och 
husförhörslängder. Beskrivningen av 1900-talets utveckling bygger i 
stor utsträckning på samtal med nuvarande fideikommissarie och 
godsförvaltningens verkställande direktör. 

Senare delen av 1800-talet var en period av stora förändringar i 
Sverige, icke minst i Blekinge. Jordbmkets omvälvning under den- 
na tid brukar sammanfattas under benämningen "den agrara revo- 
lutionen". Denna ledde till, och var en förutsättning för, det indu- 
striella genombrottet. I den har uppsatsen känns det därför natur- 
ligt, att först teckna en bakgrund dar den agrara revolutionen i 
Blekinge satts i relation till utvecklingen i Sverige och till viss del 
aven i Europa. 

Den agrara revolutionen 
Fram till slutet av 1500-talet var jordbruksutvecklingen i västra Eu- 
ropa fortfarande mycket långsam. Från cirka 1600 skedde däremot 

I 
så pass genomgripande förändringar inom jordbruket i Europa att 



Ben gulputsade huvudbyggnaden på Johannishus uppfördes 1772 efler rit- 
ningar av C F Adelcranlz. - Foto: Erling KlinreforsiBlekinge /ans museum 
1990. 

man kan tala om en revolution. Vad innebar då denna revolution? 
Bairoch (1969) pekar på sex viktiga punkter: 
- Trädan försvinner och ersätts av årlig odling med upp till Piriga 

växtföljder. 
- Nya grödor introduceras, som t ex rotfrukter (potatis, kålrot), 

ärtväxter (klöver) och gräsfoder (timotej). 
- De traditionella redskapen utvecklas, främst genom ett ökat an- 

vändande av järn. 
- Avel och fröförädling förbättras. 
- Nyodling och jordförbättring genomförs. 
- Hästens användning som dragkraft ökar. 

Självklart skiljer sig utvecklingen från plats till plats. Ibland bru- 
kar man tala om två agrara revolutioner i Europa. Den första kan 
sägas ha börjat redan under 1600-talets slut i och med att nya grö- 



Fig. 1 .  Den agrara revolutionens spridning i Europa. 

dor introducerades och att åkern växte på ängens bekostnad. Den 
andra innebar en växande handel och en ökad mekanisering, främst 
vad gäller jordbruksmaskiner. Jordbruket blev mer beroende av im- 
port av handelsgödsel, och därmed indirekt av förbattrade kom- 
munikationer. Järnvägen och den förbattrade oceansjöfarten var en 
viktig fönitsättning för import och export. 

Bairoch menar, att den agrara revolutionen inleddes i England på 
1690-talet och spred sig över Europa enligt figur 1. Det första land 



på kontinenten, som influerades av England var Frankrike på 
1750-talet. I Danmark började transformationen på 1790-talet, i 
Sverige kring 1820, och i Ryssland först på 1860-talet. Bairoch un- 
derbygger inte sitt resonemang och årtalen måste användas med 
viss försiktighet; dessutom förekommer naturligtvis stora regionala 
skillnader, icke minst i vårt eget land. Kronologin i händelserna är 
dock intressant och värd att närmare studera. England var minst ett 
halvt sekel före kontinenten, och mer än 100 år före Sverige. Att ut- 
vecklingen i Danmark och Tyskland ägde rum tre-fyra decennier fö- 
re Sverige kan också anses rimligt. 

Som figuren illustrerar spreds de agrara framstegen från England. 
D e  nya metoderna hade dock inte utvecklats dar, utan importerats 
från det som idag utgörs av Nederländerna och Belgien. På 1500- 
och 1600-talen var detta en rik region med vaxande stader vars köp- 
män var involverade i internationell handel. Orsaken till Nederlan- 
dernas framstående plats var befolkningstrycket i Flandern, Bra- 
bant, Zeeland och Holland. Den inhemska spannmålen räckte inte 
till att föda befolkningen, utan en stor andel av konsumtionen im- 
porterades från Ostersjöländerna och östra Europa. De nya jord- 
bruksmetoderna innehar i första hand att trädan försvann och ersat- 
tes med årlig odling med växtföljder innehållande foderväxter, bl a 
rotfrukter och ärtväxter. Fördelarna var flera: mer foder gav större 
möjlighet att hålla mer boskap vars gödsel i sin tur medförde att 
brödsädens avkastning ökade. Dessutom medförde ärtväxterna 
kvävefixering, och den årliga växlingen mellan foderväxter och säd 
gjorde att marken inte sögs ut. Under 1600- och 1700-talen spreds 
idéerna till England. I det betydligt mindre tätbefolkade England 
höjdes produktiviteten avsevärt i och med de nya metoderna. Trots 
att Nederländerna hade nått en teknisk nivå med mer än dubbelt så 
höga skördar som övriga Europa, låg den totala produktionen mer i 
jämnhöjd med grannländerna, främst beroende på bristen på jord- 
bruksareal. I England kunde däremot de nya metoderna utnyttjas 
på ett helt annat sätt, och från cirka 1730 blev istället England den 
ledande nationen inom jordbruket. Man kunde då exportera en an- 
senlig mängd spannmål trots att den egna befolkningen ökade 
starkt, vilket tyder på att man producerade ett relativt stort spann- 
målsöverskott. I Sverige var utvecklingen koncentrerad till 1800-ta- 
let och kan sägas börja i och med skiftesreformerna. Bagge de agra- 
ra revolutionerna inträffade således har under 1800-talet. 

Ofta var det de enskilda godsherrarna, som var ledande i den 
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agrara utvecklingen. De hade kunskap och kontakter, kapital att 
investera, arbetskraft och areal att utnyttja. Denna undersökning 
kommer att visa att Johannishus inte utgjorde något undantag. 

ARBETS- 
ORGANISATION 

PRODUKTION 

VINST 

Fig. 2. Förenklad skiss över godsens förvandling från feodala till kapitalis- 
tiska jordbruk. - Efrer Martinius (1982). 

Godsens förändring under den agrara revolutionen mot avsalu- 
producerande, rationellt skötta enheter brukar anses vara liktydig 
med deras övergång från ett feodalt till ett kapitalistiskt jordbruk. 
Man kan urskilja tre drag i det feodala jordbruket: 
- Det huvudsakliga arbetet utförs av dagsverksskyldiga bönder 

och torpare (hoveri). 
- Produktionen används i huvudsak för behov inom godsets ram. 
- Godsherren använder överskottet främst till en "omfattande 

socialt bestämd konsumtion", vilket gör det svårt att genomföra 
nyinvesteringar. 
Ett kapitalistiskt jordbruk däremot kan karaktäriseras enligt föl- 

jande: 
- Arbetsorganisationen domineras av ett lantproletariat, beståen- 

de av drängar, pigor och statare. 
- Produktionen är inriktad på avsalu. 
- överskottet (d v s vinsten) används i huvudsak för nyinveste- 

ringar. 
Övergången från ett feodalt till ett kapitalistiskt jordbruk inne- 

bär således en förändring av arbetsorganisation, produktionens av- 
sättning och vinstens användning, Förloppet illustreras förenklat i 
figur 2. 



Index 
1800=100 

Fig. 3. Befolkningsutvecklingen i Blekinge 1 8 0 M  900 i jämförelse med Skå- 
ne och riket. - Historisk statistik för Sverige, del l ,  tabell 5.  

Under 1800-talet skedde stora demografiska förändringar i Sveri- 
ge, både vad gäller befolkningens numerär, sociala struktur och 
rumsliga fördelning. Det tidiga 1700-talet hade karaktäriserats av 
en förhållandevis låg, stabil folkökning - både antalet födslar och 
dödsfall var högt, men från mitten av 1700-talet ökade befolkning- 
en i allt snabbare takt. Sveriges befolkning växte med strax över 
70 % under 1700-talet, från 1,37 miljoner år 1700 till 2,35 hundra år 
senare. Under nästa sekel ökade landets befolkning betydligt mera. 
Trots en utvandring på nästan en miljon, uppgick totalsiffran år 
1900 till 5,14 miljoner, d v s en ökning under 1800-talet med nastan 
120 %. 

I figur 3 visas befolkningsutvecklingen i Blekinge jämfört med de 



två Skånelanen och riket i övrigt. Blekinges befolkning ökade med 
150 % mellan 1750 och 1850 främst beroende på en kraftig inflytt- 
ning från Småland (Rosén 1987). Okningen var betydligt större än 
den i Kristianstads Ian och Sverige som helhet; i synnerhet de obe- 
suttna ökade relativt sett mer an i skånelanen. Efter 1860 ökade in- 
te befolkningen lika markant, bl a beroende på arbetsvandringar 
och emigration. 

Den kraftiga folkökning, som ägde rum i Sverige under 1800-talet 
-vid slutet av seklet hade Sverige mer an dubbelt så många munnar 
att matta - påverkade självklart landskapet och bebyggelsen. Ta- 
bell l återger åkerarealen och folkmängdens utveckling. Folkök- 
ningen under 1800-talet var 119 %, medan åkerarealen växte med 
140 %. Nykoloniseringen i Norrland betydde naturligtvis mycket, 
men ökningen genomfördes huvudsakligen inom det existerande 

TabeU 1 Akerareal och folkmängd i Sverige under 1800-talet 
(Index 1800 = 100) 

Ar Folkmängd Index Akerareal Index 
(hektar) 

1800 2,3 milj. 100 1,s milj. 100 
1850 3,5 milj. 148 2,6 milj. 173 
1865 4,l milj. 175 3,O milj. 200 
1880 4,6 milj. 195 3,4 milj. 227 
1900 5,l  milj. 219 3,6 milj. 240 
Kalla: Hannerberg (1971) 

jordbrukets ram. Nyodling följde nämligen i skiftets spår; många av 
de utflyttade gårdarna hamnade på icke tidigare brukad jord. En 
stor förändring var förhållandet mellan åker och äng. Före skiftena 
hade ängsarealen alltid varit betydligt större an åkern. Boskapen, 
vars gödsel och dragkraft var nödvandig för åkerbruket, fick sitt fo- 
der från ängen. Efter införandet av moderna växtföljder kom foder- 
växterna däremot att odlas på åkern. 

Johannishus före 1850 
Säteriet Skunckenberg, nuvarande Johannishus, grundlades under 
perioden omedelbart efter Roskildefreden (Torbrand 1963, 



s 3-12). Bakom godsbildningen låg landsdomaren Nikolaus 
Skunck, som genom köp av frälsehemman lyckats samla en ansenlig 
areal. Säteriet utökades genom diverse köp och byten mellan 1684 
och 1700. Agare var nu generalguvernören och amiralgeneralen 1 
Hans Wachtmeister. Ar 1712 förvandlades Skunckenberg (och 
Tromtö) till fideikommiss. Bestämmelserna i fideikommissbrevet 
skiljer sig något från andra; egendomen går nämligen odelad till 
äldste son först efter att bägge föräldrarna gått bort. I praktiken 

l 
har detta medfört att godset under Iånga perioder tillhört de l 
wachtmeisterska änkorna. 

Arbetskraften under 1700-talets första hälft bestod främst av 
bönder och torpare (Torbrand 1963). Antalet fast anställda var be- I 

gränsat till under tio, yrkesmän som smed, mjölnare och skogvak- 
tare oräknade. Bönder och torpare hade dagsverksskyldighet, men 
deras uppgifter skilde sig åt: böndernas var säsongsbundet och be- 1 
stod främst av jordbruksarbete, medan torparnas arbetsuppgifter 
var spridda över hela året och var av varierande slag. Den stora in- 
komstkällan var boskapsskötseln. Redan på 1600-talet hade ett 
avelsarbete inletts med import av storvuxen och högmjölkande bo- 
skap. Smör och mjölk såldes i stora mängder till Amiralitetet i 
Karlskrona. 

Redan i slutet av 1700-talet hade skånska godsherrar börjat mo- 
dernisera driften, främst genom att praktisera olika former av 
växelbruk med säd, klöver och rotfrukter (Emanuelsson et al 1985, 
s 105-7). P5 Johannishus tyder dock allt på att jordbruket inte 
nämnvärt förändrades. Under slutet av 1700-talet och ett decenni- 
um in på 1800-talet ägdes godset av Hilla Brita Wachtmeister (f 
Trolle), som hade föga intresse för jordbruksdriften: jordbruket ha- 
de under Hilla Brita Trolles långa ankeregim blivit starkt eftersatt" 
(Grauers 1956, s 58). Några nymodigheter infördes knappast utan 
"allt löpte i de gamla hjulspåren" (Grauers 1953, s 142). Jord- 
bruket sköttes av en förvaltare, som uppenbarligen var medveten 
om behovet av rationellare drift, även om han inte var helt insatt i 
ny teknologi (Grauers 1956, s 158). 

Fortfarande under tidigt 1800-tal förekom ett förhållandevis in- 
effektivt jordbruk, som emellertid samtidigt innebar att frälse- 
böndernas pålagor och arrenden var låga. Ägaren under denna tid 
(1808-1827) var landshövdingen Hans Wachtmeister d.ä. som inte 
hade någon "klarare förståelse för kravet på en omfattande omor- 
ganriation av hela arbetet och hushållningen" (Grauers 1956, s 
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Tromtö fick sitt nuvarande utseende pd 1830-talet. Då byggdes herrgdrden 
om efier ritningar av fortifikationsmajoren C E Wallenstrand. - Foto: Er- 
ling KlinteforslBlekinge Jans museum 1990. 

58-91, Nyodling skedde nästan inte alls, och investering i form av 
nybyggnation, inventarier m m var liten. Efter fideikommissariens 
död var skulderna stora, men ankan Agathe Wachtmeister lyckades 
betala igen dem efter ett antal år. Det är betecknande, att när cko- 
nomin åter var god satsade ägarinnan stora summor i en ny huvud- 
byggnad på Tromtö, istället för att investera i det ålderdomliga 
jordbruket. Inte heller skogarna tycks ha utnyttjats något nämn- 
vart. I sin genomgång av Blekinges skogar 1839 antyder Wicken- 
berg, att godsets skogar inte används på basta sätt: "Uti denna be- 
skrifning äro Johannishus Frälse-skogar alldeles icke inbegripne, 
såsom de der bero pd ägarinnans godtycke att vdrdas eller förödas" 
(S 68). 

Räkenskapsåret 1830131 fanns 45 arrendatorer, som betalade sitt 
arrende i råg och korn eller i penningar. De förstnämnda brukade 
jorden i bl a Edestad, Hattarp, Kanteryd, Levalundamåla, Stensjö- 
måla och Tolseboda, d v s i godsets mer perifera delar. De som be- 
talde "frälseskatt" bodde i de centrala delarna som Anridstorp, 



Förkärla, Hjortsberga, Mölleryd, Vambåsa och Vång. Arrendato- 
rerna på öarna, främst Almö, hade att leverera farsk fisk. 

Agathe Wachtmeister överlät från 1850 successivt driften av fi- 
deikommisset på sin son landshövdingen Hans Wachtmeister d y. 
Han var då 22 år och i och med hans tillträde började de stora för- 
ändringarna på Johannishus. 

Produktion & handel 
Spannmålsproduktionen vid Johannishus var låg under 1800-talets 
första hälft. Av de räkenskapsböcker, som finns bevarade framgår 
att produktionen aldrig översteg 1000 tunnor per år (se figur 4). 
Vid Krageholm, ett av Skånes större gods, var produktionen när- 
mare 3000 på en något större huvudgårdsjord (Möller 1989). Aren 

Tunnor (165 liter) 

Fig. 4 .  Spannmålsproduktionen vid Johannishus och Stora Vambaa 
1825-1890. 5-ars löpande medelvärden. 

kring 1850 började emellertid produktionen på Johannishus att öka, 
och som framgår av figuren skedde en fyrdubbling på cirka 40 år. 
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Två orsaker låg bakom; dels var jordbruket starkt eftersatt på det 
blekingska godset vilket innebar att det fanns stora outnyttjade re- 
surser, dels skedde en Icraftig utökning av huvudgårdsjorden med 
nedläggning av byar som följd (se vidare nedan). Den relativa pro- 
duktionsökningen på Krageholm var inte alls lika stor. 

Johannishus försäljning av olika varor framgir av figur 5. Avytt- 

Riksdaler (kronor) 

1860 t870 1880 t890 ar 

Fig. 5.  Johannishus fönaljning av spannmål, smör och ull 186lL1895. 5-års 
löpande medelvärden. 

ringen av spannmål ökar ordentligt åren 18+75 för att därefter 
minska lika kraftigt. Trots denna minskning ökade således produk- 
tionen. Vad hände med denna spannmål? Som visas i figuren för- 



Ekonomibyggnader vid Joha,ini.~hus. - Foto: Erling KlinteforsiBlekinge 
lans museum 1990. 

byttes spannmålsförsäljningen i en relativt kraftig handel med 
smör. Med stor sannolikhet skedde en driftomläggning på godset 
kring 1880; animalieproduktion ersatte vegetabilisk produktion 
och spannmalen användes således därefter främst som foder för 
godsets egen boskap. 

Utvecklingen i Blekinge följde i stort den svenska utvecklingen. 
Den stora spannmålsexporten kom igång sedan England slopat 
spannmålstullarna 1846. En stor marknad öppnade sig och de svens- 
ka godsen såg chansen att göra goda affärer. Det var främst havre 
som exporterades. Den användes som foder till hästar i de engelska 
städerna och i kolgruvorna. Fridlizius (1957) har visat, att stora are- 
aler i södra Sverige lades om för att passa Englands behov av havre. 
Aren kring 1880 började billig amerikansk och rysk spannmal kon- 
kurrera ut den svenska vilket medförde en omläggning här hemma 
mot animalieexport. Svenskt och danskt smör blev en delikatess på 
det engelska frukostbordet. En annan orsak bakom omläggningen 
var att den svenska spannmålen i högre utsträckning stannade inom 
landet; havren gick till det ökade antalet boskap medan kornet an- 
vändes i bryggerierna (Fridlizius 1985, s 404-8). 
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I Mot slutet av 1800-alet minskade ullproduktionen i betydelse, men fåra- 
herden (här Möller) ingick bland de anställda ännu omkring 1915. - Jo- 
hannishus godsarkiv. 

Johannishus hade skilda handelsmönster för spannmål och smör. 
Spannmålen såldes exempelvis uteslutande lokalt. Det var främst 
handelsman i Karlskrona och Ronneby som stod som köpare, och 
godset bytte ofta kunder. I Ronneby var det främst grosshandlarna 
Svanlund och J. Svensson som var kunder, och i Karlskrona figure- 
rar namn som bagare Djurberg, apotekare Kraak samt grosshand- 
larna Ringius, Ruben, Sjögren och Thöm. Vissa år såldes spannmål 
aven utanför staderna, ex vis till kvarnarna vid Marielunds gård och 
till Kassabro i Rödeby. 

Smörhandeln, som inleddes i liten skala redan 1866, hade ett helt 
annat mönster. I detta fall handlade godset med köpman i Malmö 
och Köpenhamn, och endast sporadiskt dyker namn från Karlskro- 
na upp i räkenskaperna. Järnvägen genom Blekinge stod inte helt 
klar förrän 1889, så troligen har smöret lastats i Hjortahammar och 
gått sjövägen till Skåne och Själland. Därifrån kan man utgå från, 
att det såldes vidare till England. Ett faktum som talar för detta ar 
att åren 1881-83 såldes varan direkt från Johannishus till en hand- 
lande H. Husberg i Manchester. Detta måste anses som mycket re- 
markabelt. 



En tredje produkt som gav vissa inkomster var försäljning av ull 
från godsets eget "schäfer?'. Det låg vid slottet och man hade där 
cirka 200 tackor. Fårbetet låg ute på öarna. Nominellt var inkoms- 
terna konstanta, för att minska något mot slutet av seklet. Man sal- 
de både "god fet ull", tvättad styckull och "bundtull". Aren 
1850-75 såldes det mesta till en handlare Svahu i Växjö, medan 
Fors ullspinneri i Nyköping var enda kund fram t o m 1885. Mot 
slutet av seklet figurerade aven en firma i Göteborg i räkenskaper- 
na. U11 var inte på samma sätt som smör och spannmål beroende av 
snabba transporter; landtransporterna tog säkert Iång tid innan 
järnvägen mellan Karlskrona och Vaxjö invigdes 1874. 

Förutom de i figuren redovisade produkterna var även inkoms- 
terna från handelsträdgården på Tromtö vissa år betydande. Där- 
emot, förvånande nog, utnyttjades aldrig skogen i någon större ut- 
sträckning. En orsak kan ha varit, att fideikommisset endast hade 
danska jagmastare, och dessa odlade uteslutande bok, vilket ger 
avkastning först p2 mycket Iång sikt. 

Investeringar 
Under den agrara revolutionen vidtog godsledningen på Johaunis- 
hus omfattande investeringar i mark och bebyggelse. Nyodlingen 
har redan nämnts. En annan mycket viktig åtgärd blev täckdik- 
ningen. Metoden att gräva diken och fylla dem med vattenledande 
material som sten och ris var gammal. Tegelrör introducerades i 
England under 1800-talets inledningsskede, och i Sverige började 
de första storgodsen anlägga system åren efter 1850. 

Johannishus hade ett stort tegelbruk vid Tromtö, som tillverkade 
och sålde tegel åtminstone redan i slutet av 1700-talet. I figur 6 å- 
skådliggörs Tromtö tegelbruks produktion av mur- respektive rör- 
tegel. Diagrammet visar en omfattande rörproduktion under 1860- 
och 70-talen, och eftersom inget av denna såldes, måste diknings- 
verksamheten på godset vant omfattande dessa år. Den allra första 
bränningen av tegelrör företogs 27 september 1862. Då står namli- 
gen följande att läsa i räkenskaperna: Förråds Conto bekommet af 
Ista bränningen, med lilla ugnen 17 500 st dubbelt murtegel, 1500 st 
enkel murtegel, 2800 st wrak murtegel och 500 st rör tegel." Aven 
åren kring 1880 tillverkas en ansenlig mängd dräneringsrör, Exem- 
pel på dikade arealer var de stora åkermarkerna kring Stora Vamh- 
isa. Mellan 1850 och 1880 var byggnadsverksamheten stor på god- 



Antal 

Fig. 6.  Tromtö tegelbruks tillverkning av rör- och murfegel 1858-1892. 
5-års löpande medelvärden. 

set. De flesta hus uppfördes i tegel från Tromtö. Tidigare hade te- 
gelbruket sålt tegel, men nu behövdes allt för eget behov. Svackan i 
murtegeltillverkningen beror troligen på att alla resurser då gick till 
rörproduktionen. Rester av Tromtö tegelbruk finns fortfarande be- 
varade. 

Fram till slutet av 1800-talet var ängen en förutsättning för 
åkern. Angen gav foder åt djuren, som i sin tur producerade göd- 
sel. När nyodlingen kom igång rubbades balansen eftersom åkern 
växte på ängens bekostnad; nya problemlösningar måste sökas. En 
tidig metod var användningen av mineralrik gödsel, främst krossade 



Fig. 7. Johannishus inköp av olika gödningsmedel 18561894.5-ars löpande 
medelvärden. 

djurben eller benmjöl. Johannishus köpte benmjöl på 1850-talet, 
och från 1860 fanns en s k henstamp på godset. Man köpte krea- 
tursben från handlare i Karlskrona, Ronneby och Växjö och malde 
ned i benstampen. Vid denna tid inköptes aven naturgödsel, som 
kompletterade den som producerades vid godset. Flera år köpte 
man t ex "stadsgödsel" från örlogsstaden. Den första konstgödseln 
i egentlig mening inköptes 1869. Det var "Baker Guano Superfos- 
fat". Den ersatte då vanlig guano, d v s fågelträck, som börjat an- 
vändas tio år tidigare. Aven kalk och aska fran brand torv användes 
som gödningsmedel. Beroendet av konstgödsel ökade, vilket fram- 
går av figur 7 där inköp av alla former av gödningsämnen illustreras. 

I Skåne innebar den ökade handeln, att godsen satsade stora 
summor i anläggandet av järnvagar (Möller 1989). S5 tycks inte ha 
vant fallet vid Johannishus. Mellersta Blekinge Järnvagsaktiebolag 
(som 1906 gick upp i Blekinge Kustbanor) hade konstituerande 
stamma 1887, men greve Wachtmeister tycks varken ha sallat sig 
till styrelseledamöterna eller intressenterna i övrigt. Däremot upp- 
lät godset mark för grustäkt vid Hjortsberga, något som säkert var 
viktigt nar järnvägen byggdes. Från år 1900 till sin död 1926 var 
landshövdingen Axel H:son Wachtmeister (bror till fideikommis- 
sarien 1905-1929) ordförande i järnvägens styrelse. 



Arbetsorganisation 
Hur förändrades arbetsorganisationen vid Johannishus under den- 
na viktiga epok? Som nämnts gick jordbruket i gamla banor under i 
princip hela första halvan av 1800-talet. Antalet arrendatorer var 
många, men skaran av fast anställda liten. I figur 8 åskådliggörs ar- 
rendatorernas antal. Spannmålsranta har slopats kring 1850, figu- 
ren visar de arrendatorer som betalade penningranta. Vid seklets 
mitt ar dessa fortfarande över 40, men under 1850-talet minskar 

Fig. 8. Antal arrendatorer vid Johannishus fideikommiss 1852-1894. 

antalet snabbt. Redan 1860 ar siffran nere i 14, och den fortsatta, 
snabba, awecklingen leder till att det endast finns 3 arrendatorer 
år 1879. Mot slutet av seklet ökar antalet igen. Figuren visar på en 
driftomlaggning vid Johannishus, i vilken arrendebönderna knöts 
hårdare till godset, arrendet betalades nu allt mer genom dags- 
verken. Det kan tyckas, att detta skulle var en återgång till det feo- 
dala godssystemet, men det speglar istället en process, i vilken bön- 



Fig. 9. Dagsverken vid de fyra huvudgdrdarna pd Johannishus dr 1870. 

derna övergick till att bli lantarbetare. I Västra Vångs by syns den- 
na förändring tydligt i landskapet; den gamla jordbruksbyn har er- 
satts av en utglesad bebyggelse med färre och mindre gårdar. Det 
mesta arbetet gjordes nu på godset och av den anledningen fick 
böndernas eget jordbmk minskad betydelse. 



Flertalet dagsverken utfördes inom åkerbruket, men aven hol- 
landerierna vid Johannishus, Vambåsa och Tromtö, schäferiet i Jo- 
hannishus och trädgården på Tromtö krävde stora arbetsinsatser. 
Figur 9 visar fördelningen 1870, ett typiskt år under 1800-talets 
andra hälft. 

Om antalet arrendatorer i klassisk mening minskade, var utveck- 
lingen den motsatta vad galler den fast anställda personalen. I figur 
10 visas hur arbetsstyrkan vid fideikommisset ökade från 13 till nas- 
tan 50 under en 40-årsperiod. I synnerhet antalet anstäilda vid Sto- 
ra Vambåsa gård ökar kraftigt. Arbetsstyrkan var hierarkiskt upp- 
byggd. Ar 1870 kan åter tjäna som exempel. Då fanns en inspektor 
på vardera Johannishus, Vambåsa och Tromtö. Rattarna var också 
tre till antalet, fördelade på Johannishus, Edestad och Vambåsa. 
Tidigare fanns aven en bokhållare för hela fideikommisset, men 
strax före 1870 hade Hans Wachtmeister själv övertagit denna syss- 
la. Sentida forskare ar enbart tacksamma eftersom bokföringen ar 
skött med stor noggrannhet. Totalt fanns 16 drängar 1870, varav 9 
på Vambåsa och 3 på huvudgården. Pigorna var däremot endast 6 
till antalet. Resten av arbetsstyrkan utgjordes av olika typer av yr- 
kesman som trädgårdsmästare, schäfer, koryktare, tegelmastare, 
hollanderist, smed, slöjdare och mejerska. Dessutom fanns skog- 
vaktareljagmastare. 

Den allra största förändringen ägde rum i Stora Vambåsa. I bör- 
jan av 1800-talet fanns tre byar i närheten av Förkarla kyrka: Lilla 
och Stora Vambåsa samt Förkarla. Idag existerar endast delar av 
den förstnämnda byn. Det moderna jordbrukets introduktion inne- 
bar har, att Stora Vambåsa gård kom att ersatta en mängd småar- 
renden. En sådan gård kallas plattgård och var en vanlig företeelse 
i södra Sverige (Möller 1986 & 1989). Gården uppfördes under 
1850-talets första år. Den fanns redan 1851 eftersom Wachtmeister 
själv skriver, att han detta år "fick mottaga den betydliga gården 
Wambåsa" (Ätten Wachtmeister, s 13). I räkenskaperna finns be- 
tydliga byggnadsutgifter anda fram till 1856. Ar 1851152 finns i 
"Wambåsa Nybyggnads Conto" utgifter för bl a upptimring, föns- 
terluckor och kakelugnar, och 1854 skriver Hans Wachtmeister, att 
han under sommaren vidtog "storartade omorganisationsarbeten" 
i sitt jordbruk. Ett år senare ar taktäckning, timring, murning och 
Stensättning för Wambåsa Ladugård stora poster. De två kartorna 
över området (fig 11) visar denna del av Förkarla socken före och 
efter plattgårdens tillkomst. Effekterna i landskapet speglar en so- 
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Antal 
anställda 

t @ totalt antal anställda 

Fig. 10. Fart anställd personal vid Johannishus huvudgårdar 1852-1889. 
J=Johannishus, V=Vambåsa, T=Tromtö och E=Edestad. 

cia1 förändring. På några år förvandlas Förkarla från ett bonde- 
brukat, småskaligt, landskap till ett omräde dominerat av stordrift 
med lantarbetare som huvudsaklig arbetskraft, 

Vad hände med de bönder, som bodde och verkade i Stora Vam- 
basa by? I tabell 2 ar samtliga bönder i byn upptagna. Tabellen visar 
förhållandena 1830. Dä fanns 13 bönder i byn. Tvä av dessa avlider 
några år senare, medan stora delar av återstoden flyttar åren 
183740 utan att ersättas av andra. Endast tvä återstår 1845, och 
dessa är dä "degraderade" till "gårdsman" respektive "dagsverks- 
torpare." De som flyttar gör det till närliggande socknar, eller 
t o m inom socknen. Plattgärden ersatte endast Stora Vambåsa; vid 
studium av mantalslängder för Förkärla och Lilla Vambåsa visar det 
sig nämligen, att inget nämnvärt händer förrän mot slutet av 
1850-talet, och då endast i liten skala. Några flyttar utan att ersat- 
tas, andra blir torpare. Plattgården är ett utmärkt exempel på hur 
sociala processer skapar former i landskapet. 





are oyggnr 
vosru Bolander i rrv.  



Delar av arb&s?ykon pa Vambåm gård omblng 1920. Sedan 1950-&I 
utgbr Edesmd, Johannishur, Tromfb och Vambbra en enda driftsenhes. 
Den syssekäiter ett @gotof personer inom jord- sch skogsbnrket, anm? 
mindre än hiilften av antalet mtallda vid defira huvudgdrdama ir 1880. 
Då var .@mn 47. - Jokannishw godsarkiv. 





Tabell 2 Bönder i Stora Vambåsa 183C-1840 

Nummer mantal namn 

20 318 På1 Svensson 
318 Nils Holjersson 

21 318 Sven Hansson 
318 Bonde Svensson 

22 112 Ola Jönsson 

Petter Jönsson 
Anders Svensson 
Abraham 
Holjersson 
Eric Svensson 
Pehr Olsson 
Petter Pettersson 
Anders Pehrsson 
Sven Bondesson 

flyttar till år 

Förkarla 1840 
Edestad 1839 
Esketorp 1837 
(blir gårdsman) 
(blir dags- 
verkstorpare) 
Lilla Vambåsa 
Listerby 

(avlider 1833) 
Fndlevstad 
(avlider 1837) 
Hjortsberga 
Vagnö 
Vagnö 

Källa: Mantalslängder och husförhörslängder, Förkarla socken 

1900-talets utveckling 
På många satt räckte 1800-talet långt in i vårt sekel. Efter de stora 
förändringar på godset, som skedde kring 1800-talets mitt ägde 
inget revolutionerande rum på länge. De båda världskrigen och 
mellankrigstidens dåliga år gjorde naturligtvis sitt till. Den riktigt 
stora moderniseringen inleddes kring 1950, men redan 1920-talet in- 
nehöll en del nyheter. Ar 1922 anställdes den förste svenske jagmas- 
taren på Jobannishus, och i och med det började godsledningen allt 
mer intressera sig för skogen; har fanns en stor, outnyttjad, resurs. 
Granplanteringar hade funnits tidigare men i samband med agar- 
skiftet 1929 började barrträd planteras i stor skala. Den första trak- 
torn - en s k motorplog - köptes 1929, likaså den första rörliga trös- 
kan. Ladugården på Stora Vambåsa byggdes upp efter en eldsvåda, 
och till en början koncentrerades all modernisering dit. Under den- 
na tid inleddes aven en förbättring av fideikommissets byggnads- 
bestånd. Vid agarskiftet 1949 inköptes 13 traktorer på en gång, och 
under 1950-talets första år försvann hästarna snabbt från godset. 



Någon förändring i arbetsstyrkans storlek skedde dock inte. An- 
nu 1950 fanns över 50 anställda och nästan lika många arrendatorer. 
Under den följande 25-årsperioden skedde däremot en mycket 
kraftig rationalisering, den mesta dock i samband med pensione- 
ringar. Kring 1970 fanns 20 arrendatorer kvar, idag ar siffran nere i 
6 (sidoarrenden undantagna). På 1950-talet koncentrerades orga- 
nisationen till en enda enhet. Tidigare hade Edestad, Tromtö och 
Stora Vambåsa varit självständiga driftsenheter. 

År  1962 bildades Johannishus AB, en åtgärd för att bl a minska 
effekterna av den nya fideikommisslagstiftningen, som på sikt inne- 
bar att samtliga fideikommiss kommer att förvandlas till vanliga ar- 
vegods. Johannishus AB gick i konkurs 1985, och i dess ställe bilda- 
des Johannishus Godsförvaltning AB. Detta bolag köpte vissa lager 
och anläggningar, som berörde jord- och skogsbruket. Sågen, som 
var ett av skälen till konkursen, inköptes aldrig. Bolaget har nytt- 
janderätt till hela fideikommisset. 

Det moderna Johannishus består av jordbruk, skogsbruk och fas- 
tighetsförvaltning. Den viktigaste posten ar skogen, som svarar för 
över hälften av inkomsterna. Totalarealen ar 8 900 hektar, av vilka 
skogen utgör 75 %, åkern 11 % och ängen 4 %. Over 314 av skogen 
är barrskog. Inom fideikommisset finns 17 naturreservat om sam- 
manlagt 813 hektar, således nara 10 %. Reservatens bakgrund ar 
olika, men gemensamt för dem ar att de miste skötas efter speciella 
föreskrifter. 

Idag arbetar 26 personer i bolaget, 5 inom administration och 
fastighetsförvaltning, resterande jämnt fördelade på skogsbruk och 
åkerbruk. Siffran kan synas liten, men ar ändå knappast mindre an 
på andra stora jordbruksföretag. Sedan 1983 har man fått tillstånd 
av fideikommissnamnden att försälja 105 småstallen. Omkring 100 
hyresgäster kvarstår (därav 60 åretruntboende). Många av byggna- 
derna ar äldre och kostar mycket att underhålla. Godsledningen 
ämnar dock successivt renovera byggnadsbeståndet, och någon vi- 
dare avstyckning är inte aktuell. 

Skogsbruket ar den del av godset, som ger det bästa ekonomiska 
resultatet. Har ar man ganska flexibel eftersom man inte äger större 
maskiner; alla större maskinarbeten i skogen laggs ut på entre- 
prenad. Även jakten ger en viss inkomst. Förr fanns kor och grisar 
på flera gårdar; idag ar all djurhållning koncentrerad till Vambåsa. 
Har finns 200 mjölkkor och lika många ungdjur. Mjölkproduktio- 
nen har länge gett ett bra resultat. Detta ar ett faktum sedan lång 
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Ladugdrdcformannrn Hans Karlrsun med delar ai mlolkhesärrningen p2 
lohannrshur omkrrnn 1910. Idan ar all drurhdllnirin koncentrerad rrll Vamb- 
&a där det finns omkring 200 kor och iika indn6 ungdjur. - Johannishur 
godsarkiv. 

tid; redan på 1600-talet bedrevs avelsarbete med import av stowux- 
en och högmjölkande boskap. Spannmålsproduktionen däremot 
tillhor inte de stora inkomstkällorna. I framtiden kommer troligen 
grusproduktionen att ge goda inkomster. En stentakt på 500 hektar 
norr om Vambåsa kommer att brytas i 50 år. 

Dornanstruktur förr och nu 
Som avslutning kommer en jämförelse mellan brukningsstrukturen 
1918 och 1989. Som grund för 1918 års kartering ligger den äldre 
ekonomiska kartan, medan 1989 års bild har arbetats fram till- 
sammans med dagens godsledning. Resultatet redovisas i figur 
12-13 och tabell 3 4 .  

Redan en hastig blick på de två kartorna ger vid handen, att fidei- 
kommisset genomgått stora, för att inte säga revolutionerande, för- 
ändringar. Det mest slående ar att antalet arrendatorer (över 1 ha) 
minskat från över 100 till dagens 6. Man måste dock ha i minne, att 
ett par hundra hektar idag ligger som s k sidoarrenden, bl a gäller 



Tabell 3 Markanvändning på Johannishus 1918 & 1989 (hektar) 

Markslag 1918 Sålt Köpt Överfört 1989 
till skog 

Aker 1 800 100 - 730 970 
Skog 5 800 - 50 6 700 
Övr mark 1370 20 - 120 1 230 

Kalla: Johannishus Godsförvaltning AB (uppskattade varden) 

detta åkern runt själva Johannishus slott; ett annat stort sidoar- 
rende ar golfbanan på Almö. Ovanstående utveckling har givetvis 
inneburit, att andelen mark under eget bruk har ökat. All skogs- 
mark ar t ex numera i egen drift. Vid första världskriget var drygt 
60 % av all areal i egen drift, idag ar den siffran uppe i 94 %. Total- 
arealen har endast minskat marginellt, däremot har skogen ökat 
markant, främst på åkerns bekostnad. 

Tabell 4 Akerareal på Johannishus 1918 & 1989 (hektar) 

Under eget bmk 
Johannishus 
Vambåsa + Tromtö 
Edestad 

Utarrenderat 
Totalareal åker 

Kalla: Ekonomiska kartan 1918 samt Johannishus Godsförvaltning 
AB 



Johannishus 1918 
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Fig. 12. Brukningsförhdllanden vid Johannishus 1918. 



Johannishus 1989 
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Fig. 13. Brukningsförhållanden vid Johannishus 1989. 



Avslutning 
Johannishus fideikommiss har anor från 1600-talet. Godset ar idag 
ett av Sveriges största och modernaste kombinerade jord- och 
skogsbruk. Uppsatsen visar på de förändringar, som ägt rum under 
de två senaste århundradena. Avsikten har varit, att teckna bak- 
grunden till det landskap vi möter idag. Dagens byggnader och 
transportleder, liksom fördelningen av skog, åker och äng ar i stort 
resultatet av processer från 1800- och 1900-tal (ett av de få undan- 
tagen ar faktiskt själva slottet). Jag menar, att det ar viktigt att stu- 
dera både dessa sociala och ekonomiska processer och de resultat 
de lämnar efter sig i terrängen. Form och process hör intimt sam- 
man. Bara genom studier av denna kombination kan vi till fullo för- 
stå dagens kulturlandskap. Under 1800-talets slutskede var godset 
ledande i Blekinges jordbruksutveckling. Så ar det fortfarande, 
aven om utvecklingen idag till viss del dikteras av statsmakterna. På 
så satt utgör Johannishus en spegel av svenskt jord- och skogsbruk. 

1 .  Carl Pipers .summunlagda fideikommis,innehav (Högestad, Baldringe. 
Torup, Christinehov) ar dock storre (Segersirile 1979). 

2. For en diskussion av Blekinges naturregioner se Bjornson (1946). s 
16-20, 



Referenser 

Bairoch, P. (1969): Agriculture and the Industrial Revolution 170&1914. 
The Fontana Economic History of Europe, III) The Industrial Revolu- 
tion (ed C.M. Cipolla): 452-506. Glasgow: FontanaICollins. 

Biörnsson. S. (1946): Blekinge. En studie av det blekingska kulrurland- . . 
.skapet.   und. 

- 

Emanuelsson, U. - Bergendorff, C. -Carlsson, B. - Lewan, N. - Nordell, 
0. (1985): Det skånska kulturlandska~et. Lund. \ ,  

Fridlizius, G .  (1957): Swedish Corn Export in the Free Trade Era. Patterns 
in the Oa8 Trade 1850-1880. Lund. 

Fridlizius, G. (1985): Fran spannmålstunnor till smördrittlar. Malmö stads 
historia, N (red O. Bjurling): 395-522. Malmö. 

Grauers, S. (1953): Ätten Wachtmeister genom seklerna, III:]) Grevliga 
ätten Wachtmeirter av Johannishus. Stockholm. 

Grauers, S. (1956): Ätten Wachtmeister genom seklerna, 111:2) Grevliga 
ätten Wachtmeirter av Johannishus och Mälsdker. Stockholm. 

Hannerberg, D. (1971): Svenskf agrarsamhälle under 1200 år. Gdrd och 
åker, skörd och boskap. Stockholm. 

Jonsson, U. (1980): Jordmagnater, landbönder och torpare i sydöstra Sö- 
dermanland 18004880. Stockholm. 

Lindahl, G. (1985): Storgodsens öde. Bebyggelsehistorisk tidskrift 9: 
33-109. 

Magnusson, L. (1986): Herrgårdarnas Sörmland. Godsdriften och arbetets 
förändring under 1700- och 1800-talet. Sörmlandsbygden 54: 5-8. 

Martelius, I. (1968): Blekinge. Slott och herresäten i Sverige, del "Halland, 
Bohuslän, Blekinge". Malmö. 

Martinius, S. (1982): Jordbrukets omvandling pd 1700- och 1800-talen. 
Lund. 

Möller, J. (1986): Den skånska plattgården. Exempel p i  agrar stordrift i 
södra Sverige. Ymer 106: 161-170. 

Möller, J .  (1989): Godsen och den agrara revolutionen. Arbeuorganisa- 
tion, domänstruktur och kulturlandskap på skånska gods under 1800-ta- 
let. Lund. 

Rosén, M. (1987): Hasslöborna. En livsform i förändring, Lund. 
Segerstrale, N. (1979): Svenska fideikommiss. Stockholm. 
Torbrand, D. (1963): Johannishusfideikommirs intill 1735. Stockholm. 
Wickenherg, P.A. (1841): Beskrifning öfwer Skogarnes tillstånd uti Ble- 

kinge Län, &r 1839. Blekinge Läns Kongl. Hushdlls-Sällskaps Handlingar 
1840 & 1841: 5148.  

Ätten Wachtmeisfer genom seklerna, W)  Generationen kring sekelskiftet 
1900. Personliga minnen och anteckningar sammanställda av Hugo 
Wachtmeister. Karlskrona 1932. 

Muntliga M o r  
Greve Hans Wachtmeister, Vambåsa; innehavare av Johannishus och 

Tromtö fideikommiss. 
Greve Hans G. Wachtmeister, Johannishus; verkställande direktör i 

Johannishus Godsförvaltning AB. 

97 



Otryckta kallor 
Johannishus godsarkiv: avräkningsböcker, huvudböcker, kassaböcker, 

dagsverksl&rnaler ,amt kartor - 
Lunds landsarkiv hustorhorslangder och mantalslangder. Forkarla socken. 

OMciella kartor 
Ekonomiska kartan 1918. 

Ett tack till: 
Hans G. & Kitty Wachtmeister som under sommaren 1989 ställt 

Johannishus godsarkiv till mitt förfogande. 
Stud Jonas Nilsson, Rödeby, som hjälpt till med excerpering. 



Jordbruksegnahem i Blekinge 
Tornas Gerrnundsson 

Blekinge ar knappast de stora domänernas landskap. Endast un- 
dantagsvis har Blekinge kunnat erbjuda de förutsättningar i natur 
och samhällsstruktur som resulterat i framväxten av herrgårdar och 
gods. Storgårdar finns främst i östra Blekinges jordbmksbygder, 
dar bl a amiralerna i Karlskrona en gång skaffade sig eleganta her- 
resäten, medan de få slott och herrgårdar som finns i västra Ble- 
kinge ar en utlöpare av det danska adelsväldets maktsfär. Namnas 
måste också Johannisbus, det stora godset och fideikommisset mitt 
i Blekinge, vilket Ludvig "Lubbe" Nordström på sin jordbruksfärd 
genom Sverige år 1930 lat stå som en kontrast till landskapets liten- 
het: "Ville man vara elak, skulle man kunna säga, att Blekinge ur 
jordbrukssynpunkt består av ett jordbruk och för övrigt utströdda 
fruktträd bland berghällarna och att det, ur bebyggelsesynpunkt, 
består av en slott och för övrigt kojor."' 

Mer an slotten ar det alltså småfolksbebyggelsen som givit det 
blekingska kulturlandskapet sin speciella karaktär. Nog kan man 
finna präktiga mangårdsbyggnader och stenladugårdar i Blekinge, 
som vittnar om den övre bondeklassens uppsving under 1800-talet, 
men den bebyggelseform som närmast återspeglar det småskaliga 
landskapets karaktär ar ändå de tusentals småställena. Vi finner 
dem ofta i form av numera nedlagda småbruk, där människor sällan 
levt av den odlade jorden eller skogen allena, utan dar man under 
alla tider agnat sig åt bisysslor som tjärbränning, pottaskefram- 
stallning, fiske, seglation, stenhuggeri, hemslöjd eller vad som nu 
under skilda tider kunnat hjälpa upp försörjningen i hembygden. 
Både skogsbygder och slättbygder har sedan länge präglats av den- 
na småfolksbebyggelse, och inte minst potatisodlingen bar utgjort 
en viktig förutsättning för många småbruk. 

Mot bakgrund av ovanstående kan det kanske vara intressant att 
lite närmare studera en relativt sentida form av småbruksverksam- 
het, nämligen de s k jordbruksegnahemmen. Med egnahem avses 
har sådana fastigheter som upprättats, eller upprustats, med medel 
ur  den statliga egnahemslånefond som inrättades år 1904. Redan 
från början fanns två typer av egnahem: bostadsegnahem respek- 
tive jordbruksegnahem, och jag återkommer nedan till lagstiftning 
från 1904. 
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Några bakgrundsdrag 
Egnahemsrörelsen i Sverige är i stort sett jämngammal med in- 
nevarande sekel, och den levde kvar som aktiv rörelse ungefar fram 
till andra världskriget. Med egnahemmen lämnar vi 1800-talet bak- 
om oss, men rörelsen måste ändå ses mot bakgrund av vad detta se- 
kel lämnade i arv åt det kommande. Som mest revolutionerande 
framstår den hopflätade process av moderniserat jordbruk och 
snabbt accelererande industrialisering, vilken lade den direkta 
grunden för vårt nutida samhälle. Trots fattigdom och elände mo- 
derniserades Sverige; sjukvården vann insteg, livsmedelsförsörj- 
ningen liksom hygienen förbättrades och bostadsförhållandena blev 
drägligare. Samtidigt växte befolkningen. I Blekinge ökade be- 
folkningen från 62.000 personer till 146.000 under 1800-talet.' Att 
utreda orsak och verkan i detta spel är en intrikat fråga, men det 
ligger tveklöst mycken sanning i Esaias Tegnérs ord om "freden, 
vaccinet och potaterna" som bidragande orsaker till en växande be- 
folkning. 

Konsekvenserna för landsbygden är välkanda; ökad hemmans- 
klyvning, omfattande torpbildning och mot slutet av seklet en 
snabb framväxt av småställen och lägenheter, bebodda av ett lands- 
bygdens halvproletariat med säsongsmässiga möjligheter till Iönear- 
bete. Under andra perioder av året var dessa människor hanvisade 
till att försörja sig på vad en liten torva och kanske en eller annan 
ko kunde producera. 

1860- till 1880-talen blev i Sverige den stora emigrationens epok, 
och så småningom kom staderna med sina arbetsmöjligheter att loc- 
ka allt flera människor från landsbygden. Inte för att landsbygdens 
söner och döttrar torde ha längtat efter att krypa in i mörka och 
smutsiga fabriker, utan mer för att arbetsförhållandena på lands- 
bygden ofta var ännu uslare. Trots en kraftig total befolknings- 
ökning i Sverige under 1800-talet medförde emigrationen och indu- 
strialiseringen att befolkningen på landsbygden började minska un- 
der seklets senare decennier. Fram emot sekelskiftet hade denna 
process nått så långt att man på många håll oroades över brist på ar- 
betskraft för landsbygdens näringar.' Under 1800-talets ekono- 
miska liberalism hade dessutom formerna för jordbruksarbetet för- 
ändrats. Istallet för dagsverksskyldiga torpare kom arbetsstyrkan 
vid de stora gårdarna att huvudsakligen utgöras av statare och dag- 
lönade lantarbetare. Arbetskraften hade fått ett mer utpräglat 
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Detta srnibruk i Bräkneboda Mörrums socken, är el1 tidigt exenlpel på eg- 
nuhembildningen i Blekinge. Der uppriitrodes år 1906, d v s två är efter rill- 
komsfen av den stadigri egnahemsl8nefonden. I lånevillkoren ingick at1 
byggnaderna skulle vara färdigställda enligr beskrivningarna i lånerinsökan 
före den I5 okrober 1906. - Foto: Tornas Germundsson 1989. 

marknadsvärde och arbetsgivarna önskade i allt större utsträckning 
köpa den just bara nar den behövdes.' 

Egnahemsrörelsen tar form 
I denna situation började allt fler förespråkare för småbruket göra 
sig hörda, inte minst bland landsbygdens arbetsgivare. Man insåg, 
ofta efter att ha studerat förhållanden i andra länder, att genom en 
organiserad småbruksbildning kunde en arbetskraftsreserv finnas 
tillgänglig på landsbygden. Den ur arbetsgivarsynpunkt idealiska 
småbrukarfamiijen var alltså för sitt uppehälle tvingad att söka ar- 
bete utanför den egna brukningsenheten, men kunde under de pe- 
rioder när arbetskraftsbehovet var mindre klara försörjningen på 
egen hand. I detta perspektiv är det kanske inte förvånande att den 
förste riksdagsmotionären i egnahemsfrågan var en konservativ 
godsägare. Motionen, som framlades 1898, innehöll ett förslag att 
avsatta en fond på en miljon kronor för att bereda lättnader för 
mindre bemedlade att skaffa sig egnahem. Förslaget avslogs dock. 



Redan året därpå motionerade en bruksägare från Gästrikland för 
en utredning "om och i vilken omfattning staten borde stödja arbe- 
tarnas egnahemsstravanden på landsbygden genom lån med ldg ran- 
ta och Idng amorteringstid". ' Denna gång gick det bättre, och ef- 
ter några år av betänkanden och utredningar lagstadgades år 1904 
om en statlig egnahemslånefond ur vilken mindre bemedlade arbe- 
tare på landet och i staderna kunde få ekonomisk hjälp att uppföra 
ett eget hem. Två former av egnahem inrättades: bostadsegnahem 
och jordbruksegnahem. Till de förra hörde ingen egentlig odlings- 
mark, medan de senare var att betrakta som småbruk. I rörelsens 
början var jordbruksegnahemmen den helt dominerande formen, 
och det är just uppkomsten av jordbruksegnahem i Blekinge som 
behandlas i denna artikel. 

Lagstiftningen 1904 innebar att maximalt 516 av en jordbruksfas- 
tighets varde kunde lånas inom ramen för ett högsta belopp på 
5.000 kronor, en siffra som successivt kom att böjas. Det innebar 
alltså att låntagaren inte fick vara helt utan ekonomiska möjligheter 
att själv bidraga till egnahemsbildningen. Annuiteten sattes till 6 
%, vilket gav en återbetalningstid på 26 år. Medlen från egnahems- 
lånefonden tilldelades i första hand landets hushållningssäilskap, 
som förmedlade lånen vidare via sina egnahemsnämnder. Till egna- 
hemsnämnden hade de lånesökande att inkomma med fastställda 
låneformulär, vilka skulle kompletteras med ritningar och kost- 
nadsförslag. Det ställdes också en rad personliga krav på Iånesöka- 
ren som måste uppfyllas för att lånet skulle beviljas. I andra para- 
grafen i "Reglemente för Blekinge Lans Hushållnings Sällskaps Eg- 
nahemslånerörelse", utformad i enlighet med egnahemslånelagen, 
står bl a.: 

"Egnahemsldn tilldelas ej annan än arbetare, man eller kvinna, 
som ar svensk medborgare, eger god fejd, ar känd för sparsamhet, 
nykterhet och hedrande vandel samt hufvudsakligen af kroppsarbe- 
te har sin utkomst, och som visserligen ej saknar medel att i någon 
mån bidraga till bildande af eget hem, men som ar i behof af kraftigt 
bistånd för dess förvärf~ande."~ Ett egnahem var alltså ingen möj- 
lighet för de allra fattigaste. 

Under åren från de första riksdagsmotionerna i frågan, fram till 
1904, hade aven andra skal än arbetskraftstillging hunnit höjas till 
det egna hemmets försvar. BI a ansågs småbruket som en effektiv 
odlingsform vilken hade framtiden för sig, även som självständig 
brukningsenhet. Från liberala kretsar såg man bondens fria och 
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oberoende liv som ett alternativ till arbetarens osäkra stallning. 
Dessutom fanns det en socialliberal ambition att genom egnahem 
skaffa landsbygdens lägre klasser drägligare bostadsförhållanden. 
Inte minst från konservativt håll betonades att en småbrukarklass 
knuten till egen ägd jord skulle fungera som motvikt till en vaxande 
arhetarbefolkning, vilken befarades mottaglig för socialismen. 

Inom socialdemokratin hade man problem med småbruket och 
egnahemstankarna. För Hjalmar Branting framstod ett stöd åt små- 
bruket som ett avsteg från det marxistiska programmet. Torp och 
småbruk var övergångsformer som inte kunde bestå. Samtidigt ha- 
de Branting tagit intryck av jordbrukskooperationens framsteg, och 
i ett kortare perspektiv kunde han tanka sig ett stöd åt de minsta 
enheterna. I och med 1911 års jordprogram kom emellertid den so- 
cialdemokratiska jordpolitiken att förändras; därefter verkade man 
mer eller mindre öppet för ett stöd åt småbruket.' 

Lantarbete och småbruk i Blekinge 
Vilken ar då Blekinges plats i den här utveck'ingen? Låt oss bör- 

ja med arbetskraftsfrågan. Inför sitt betänkande utsände 1899 års 
egnahemskommitté ett antal frågor till de olika lanen. En av frågor- 
na gällde tillgången på arbetskraft inom jordbruket respektive in- 
dustrin. De instanser man begärde svar från var Iansstyrelserna, 
hushållningssällskapens förvaltningsutskott och underavdelningar, 
kronofogdarna, länsmannen samt vissa föreningar och enskilda. I 
betänkandet ar svaren från Iansstyrelserna och hushållningssallska- 
pens förvaltningsutskott redovisade för sig, medan övriga instansers 
svar ar sammanfattade i tabe l l f~rm.~ 

På frågan om arbetskraftstillgången svarade så gott som samtliga 
instanser i Blekinge att det under den senaste tioårsperioden (d v s 
1890-talet) rått brist på arbetskraft inom jordbruket. Vad galler in- 
dustrin var förhållandet det omvända; arhetskraftstillgången hade 
varit tillfredsställande. Dessa svar pekar på att situationen i Ble- 
kinge vad galler arbetskraftsbalansen mellan de olika näringarna 
var liknande den som rådde i landet som helhet. 

I en annan fråga undrade egnahemskommittén om det var de oli- 
ka instansernas uppfattning att en stadigvarande brist på arbetare 
inom jordbmket delvis berodde på svårigheterna för arbetare att 
förvärva egnahem. Har skiljer sig svaret åt. Lansstyrelsen menade 
att sådana svårigheter i viss mån kunde inverka på arbetskraftstill- 
gången, men att den största orsaken till bristen på jordbruksarbeta- 
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re var att många, främst de yngre, lockades till industrin. Samtliga 
övriga instanser, utom en, ansåg dock att egnahemsfrågan inte hade 
det minsta med tillgången på arbetskraft att göra. Aven har menade 
man att det var konkurrensen från industrin som var orsaken. 

1890-talet var det stora genombrottsdecenniet för industrin, i 
Blekinge liksom på andra håll i landet, och man bör hålla i minnet 
att mycket av den tidiga industrialiseringen försiggick på landsbyg- 
den. Att tillgången på små brukningsenheter inte upplevdes som en 
begränsande faktor i ett småbrukarlandskap som Blekinge ar inte 
speciellt förvånande. De små enheterna, och därmed arbetskraften, 
fanns ju redan dar, och Blekinge var faktiskt det Ian i Sverige som 
hade den starkast negativa svarsfrekvensen till ett samband mellan 
egnahemsbildning och arbetskraft till jordbruket. Obalansen mel- 
lan arbetskraft till jordbruk och industri tolkades således som en ef- 
fekt av olika arbetsvillkor, inte som en brist på småbruk och bosta- 
der. Konkurrens om arbetskraft var inte bara en strid mellan stad 
och land. Mycket av den tidiga industrialiseringen försiggick på 
landsbygden och det var har en stor del av de tidigaste industriernas 
arbetare bodde. 

Ett Övervägande antal negativa svar kom aven från de flesta övri- 
ga lan, i sydligaste Sverige t ex Kronobergs, Hallands och Malmö- 
hus län. I de två senare fallen var dock den negativa andelen svar in- 
te så stor som i Blekinge och Kronoberg. Overvagande positiv 
svarsfrekvens, dar man alltså menade att arbetskraftsbristen inom 
jordbruket delvis berodde på bristande möjligheter att anlägga eg- 
nahem, meddelades från bl a Kristianstads och Kalmar Ian. 

I en avslutande fråga undrade egnahemskommittén om man i de 
olika lanen önskade åtgärder från statens sida för att underlätta eg- 
nahemsbildning för jordbruksarbetare. Samtliga Ian i landet var 
positiva till sådana åtgärder, vilket får tolkas som att man såg andra 
fördelar med egnahemsbildning an enbart ökad tillgång på arbets- 
kraft. Den största tveksamheten till förslaget fanns just i Blekinge 
dar endast 12 av 22 instanser var positiva. Detta ar knappast för- 
vånande mot bakgrund av svaren på de tidigare frågorna. Aven i 
andra Ian med påfallande hög andel småbruk, t ex Kronobergs, Gö- 
teborg- och Bohus samt Kopparbergs Ian, fanns endast en mycket 
svag majoritet för ett stöd till egnahemsbildning. 

För Blekinges del kan alltså förhållandet mellan arbetskraft och 
småbruk kring sekelskiftet sammanfattas med att den traditionella 
småbrukarstrukturen i landskapet, trots en omfattande emigration, 
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lyckades förse den landsbygdslokaliserade industrin med arbets- 
kraft, samt att myndigheterna inför framtiden ansåg att den brist på 
arbetskraft som rådde inom jordbruket knappast kunde avhjälpas 
med egnahemsbildning. 

Utvecklingen efter lagstiftningen 1904 
Efter denna sammanfattning är det intressant att ställa frågan hur 
egnahemsbildningen i Blekinge egentligen utvecklades sedan Iåne- 
fonden inrättades 1904. Som tidigare påpekats växte sig ju andra 
skal till egnahemsbildning än enbart arbetskraftstillgång starkare 
under 1900-talets första år. Förutom de mer politiska uttrycks- 
former av detta som redovisats ovan, kan tilläggas en säkerligen ut- 
bredd önskan hos mången lantarbetare, torpare och arrenderande 
småbrukare att. bli "sin egen". För många besittare av små enheter 
fanns naturligtvis också en önskan att utvidga sina arealer. Att 
landsbygdens arbetsgivare ansåg det utmärkt att småhrukarfamil- 
jerna måste söka arbete på annat håll innebar ju inte att småbrukar- 
na ansåg detsamma. Kanske såg man egnahemslånen som en möj- 
lighet att i större utsträckning bli sjalvförsörjande och slippa vara 
beroende av en osäker arbetsmarknad. Att få svar på dessa frågor 
kräver djupare undersökningar på ett lokalt plan, men den översikt 
som ryms inom ramen för denna uppsats kan förhoppningsvis ge en 
övergripande bild av utvecklingen. 

Då egnahemslånelagen trädde i kraft 1904 var verksamheten hu- 
vudsakligen inriktad på nybildning av fastigheter, antingen små- 
bruk eller bostäder. Samtidigt medgav reglerna att egnahemslån 
kunde erhållas aven för att friköpa eller rusta upp redan befintliga 
och bebyggda fastigheter. D e  senare fallen blev så småningom allt 
vanligare och säkerligen av större omfattning an vad egnahemsföre- 
språkarna från början tänkt sig. I en sammanställning för perioden 
1905-1936 visar det sig att 62 % av landets jordbruksegnahem var 
bebyggda nar lånen togs, medan således endast 38 % var dåligt eller 
icke alls bebyggdau. Som framgår av fig. 1 blev just lånen till redan 
bebyggda fastigheter av relativt stor betydelse i Blekinge. 

Trots att antalet egnahemslån som delades ut i Blekinge relativt 
sett inte är påfallande litet, var den totala lånesumman förhållande- 
vis blygsam.1n Detta förklaras av att den genomsnittliga Iånesum- 
man för varje egnahemslån var liten, vilket också påpekas i en tidi- 
gare redogörelse. Författaren till denna, jordbrukskonsulent Erik 
Larsson och från 1930 egnahemsnamndens sekreterare och konsu- 



Fig. I .  Antal Idn till jordbruksegnahem i Blekinge 1905-1934. - Källa: Ble- 
kinge läns h~~shållningssälkkaps arkiv; Egnahemsnämnden. 

lent, skriver där att egnahemslånen var livligt efterfrågade och att 
åtskilliga ansökningar måste avslås i brist på medel. Han fortsätter: 
"Större delen av de fastigheter, som under perioden egnahemsbelå- 
nades, vor0 torp, som friköpts från sina stamfastigheter, och andra 
liknande smålägenheter, Viss nybildning genom styckning av större 
fastigheter förekom dock. De nybildade jordbruksegnahemmen, så- 
väl de friköpta torpen o d som de genom styckning bildade fastighe- 
terna, voro överlag små, ofullständiga jordbruk."" Även under 
den fortsatta verksamheten bestod dessa drag. En verklig nybild- 
ning av småbruk förekom endast i relativt få fall per år, vilket fram- 
går av fig. 2. 

Liksom för övriga landet var egnahemsverksamheten i Blekinge 
livligast under 1920-talet. Då var egnahemslånen fortfarande för- 
delaktiga jämfört med andra kreditformer, samtidigt som den tek- 
niska utvecklingen inom jordbruket ännu inte fått småbruket att 
halka efter i konkurrensen, på samma sätt som under senare de- 
cennier. Under trettiotalskrisen förvärrades situationen för de 
skuldsatta småbrukarna drastiskt, och myndigheterna såg sig 
tvingade att vidtaga åtgärder för att lindra situationen. Är 1931 till- 
sattes en egnahemsutredning som efter anhållan om skyndsam be- 
handling redan samma år kom med ett betänkande, Aret därpå he- 
slutades om sänkning av egnahemslåneräntan, om utlämnande av 
stödlån och uppskovslån m m. 
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Fig. 2 .  Antal /dn till obebyggda jordbrukegnahem. - Källa: Blekinge läns 
hushdllningssällskaps arkiv; Egnahemsnämnden. 

Var finns de blekingska egnahemmen? 
Den regionala fördelningen av egnahem i Blekinge framgår av figu- 
rerna 3 och 4. I fig. 3 visas antalet lån till jordbruksegnahem ut- 
delade sockenvis under perioden 1905-1934. Jamjö i östligaste 
Blekinge visar sig vara den socken dar egnahemsbildningen varit 
livligast, följd av angränsande Kristianopel. För att få en något mer 
nyanserad bild har i fig. 4 antalet jordhruksegnahem satts i relation 
till socknarnas areal. Det framgår dar att de "egnahemstataste" 
socknarna återfinns just i östligaste Blekinge. Den ovan påpekade 
stora övervikten för egnahemslån till redan bebyggda fastigheter ar 
tämligen jämnt fördelad mellan de olika socknarna (se fig. 3). Att 
på grundval av denna översikt ge en uttömmande förklaring till 
jordbruksegnahemmens spridning ar naturligtvis omöjligt, men fi- 
gurerna stöder de påståenden om en dominans för egnahemsbild- 
ningen i de mer åkerbrukspraglade delarna av landskapet som tidi- 
gare kommentatorer gjort." Detta faller sig ganska naturligt då 
redan några få hektar god åkermark i många fall utgjort basen för 
ett familjesmåbruk, medan ett småbruk i skogsbygden kräver stör- 
re arealer. Har skall enbart uppmärksammas två aspekter som, vid 
sidan om tillgången på arbetstillfallen, bör vara av intresse i sam- 
manhanget, nämligen domantillgången och torpbebyggelsen. 



Fig. 3. Antalet jordbruksegnahemsidn utlämnade till bebyggda resp. obe- 
byggda fastigheter i Blekinges socknar under perioden 1905-1934. För 
socknarnas belägenhet, se fig. 4. - Kalla: Blekinge läns hushdllningssäll- 
skaps arkiv; Egnahemsnamnden. 

Vad galler domanuppdelning till obebyggda egnahemsfastigheter 
är tillgången på odlingsbar mark en avgörande fråga. Rimligtvis har 
denna vant bast i de bygder dar jordbruken varit så pass stora, att 
jordägare under den aktuella perioden varit benägna att sälja av 
mark. Det ar kanske därför inte så märkligt att vi finner en jam- 
förelsevis stor egnahemsbildning i östra Blekinge, dar gårdarna ge- 
nerellt sett ar större an i övriga landskapsdelar, och där t ex Ram- 
dalaslanen länge varit en av Blekinges främsta jordbruksbygder. 
Har har således funnits möjligheter till avstyckning för nybildade 
egnahem i någorlunda omfattande skala. 



Fig. 4. Antalet fastigheter per km2 i Blekinges socknar som erhdllit jord- 
bruksegnahemslån (före 1935). Kalla: Blekinge lans hushdllningssallskaps 
arkiv; Egnahemsnamnden. 

l =Mjällby I l  =Karlshamn 21 =Hjortsberga 31 =Augerum 
Z=Sölvesborg 12=Hallaryd 22=Listerby 32=Lösen 
3=Ysane 13=Aryd 23 =Sillhövda 33 = Ramdala 
4=Gammals- 14=Öljehult 24=Fridlevsiad 34=Sturkö 

torp 15=Brakne-Hoby 25=Förkarla 35=Jämjö 
5=Elleholm 16=Backaryd 26=Nänraby 36=Kristianopel 
6=Mörrum 17=Ronneby 27=Hasslö-Aspö 37= Torhamn 
7=Jamshög 18=Eringsboda 28=Karlskrona 
S= Kyrkhult 19= Tving 29=Rödeby 
9=Ringamåla 20=Edestad 30= Flymen 
lO=Asarum 



Fig. 5. Illustrationen visar ett ufsnitt ur den ekonomiska kartan från 
1910-talet. Fastigheterna med nummer 23-31 och 36, belägna öster o m  
järnvägen och närmast under platsnamnet Sölvesborgs sloii, utgör till- 
sammans med fastigheterna 39, 41,42, 44, 45 (norr o m  samma platsnamn) 
majoriteten av de jordbruksegnahem som åren 191415 bildades på domä- 
nerna till Sölvesborgs slott. Fastigheterna omfattar i de flesta fall en areal 
mellan fyra och fem hektar. 

Samma möjligheter har funnits vid storgårdarna längre västerut, 
dock med undantag för Johannishus som ar ett fideikommiss var- 
ifrån inga avstyckningar fått göras förrän i sen tid." Emellertid 
har endast i ett fall en hel "egnahemskoloni" av den typ som ofta 
återfinns i det skånska slättlandskapet bildats.'"et gäller en 
uppstyckning i 18 jordbruksegnahem som åren 1914-15 gjordes på 
domänerna till Sölvesborgs slott. Enligt egnahemsnamndens proto- 
koll var lagenheterna bebyggda nar lånen beviijades, men det är up- 
penbart att dessa smågårdar inte kommit till stånd utan möjligheter 
till egnahemslån. Fastigheterna var på ca 4-5 ha, nästan uteslutan- 
de åkermark. Det är ganska tydligt att dessa egnahem inte tillkom- 
mit som i första hand en koloni för en arbetskraftsreserv, därtill 



På domänerna till Sölvesborgs slott upprättades åren 191415 inie mindre 
än 18 stycken jordbruksegnahem. Egnahemslotterna avstyckades på god 
åkerjord, och de hade i allmänhet en areal på 4 5  hektar. Lånen som bevil- 
jades till egnahemsbildningarna låg för de flesta fastigheter mellan 5.000 
och 6.000 kronor. Huret på bilden är det sydligaste i en rad av ett knappf 
tiotal egnahemssmdbruk, belägna längs den påpassligt namngivna Egna- 
hemvägen, strar nordost o m  Sölvesborgs slott. - Foto: Tornas Germundr- 
son 1989. 

tycks företaget allt för omfattande. Istället bör nog förklaringen sö- 
kas i att markförsäljning till egnahem helt enkelt var en god affär 
för markägaren. Genom lånet betalade ju den blivande egnahem- 
maren kontant, och det ar otvetydigt lättare att få ett högre pris för 
marken om den saljs i mindre lotter an om den saljs i ett stycke. Att 
egnahemslånen drev upp markpriserna har påpekats både av sam- 
tida debattörer och senare skribenter.I5 Resultatet av egnahems- 
bildningen på Sölvesborgs slott framgår bl a på den gamla ekono- 
miska kartan från 1915, se fig. 5. Självklart var tillgången på mark 
endast en av flera förutsättningar för att en styckning i egnahems- 
lotter skulle komma till stånd. 

Att östra Blekinge haft den mest omfattande egnahemsutlåning- 
en aven till bebyggda fastigheter kan också delvis förklaras mot 
bakgmnd av domanstrukturen, och har blir aven torpbebyggelsen 
av intresse. Visserligen minskade antalet torp generellt sett krafti- 
gast i jordbruksbygderna, men det fanns undantag. Ett område där 



1 Blekinge var egnahembiidningen livligast i landskapers östra delar. Här 
fanns de bästa förutsittningarna i form av sfyckbar mark samt i form av 
torp och andra sm&rtällen som kunde sdljas med hjälp av egnahemsldn. Hu- 
sen på bilden blev på 1910-talet cenbum i ett egnahemsbruk om ca 6 hek- 
tar. Det är beläget i Kråkerum nordost om Jämjö. - Foto: Tomas Ger- 
mundrson 1989. 

torpbebyggelsen i nästan full utsträckning levde kvar in på 1900-ta- 
let var i slättbygden mellan Lösen och Jamjö i östra Blekinge, vilket 
förklarats med att det här fanns gott om stora gårdar med möjlighe- 
ter till an~tallning.'~ Mot slutet av 1800-talet friköptes eller ar- 
renderades torpen i allt större utsträckning, och de kom ofta att 
fungera som stödjordbruk vid sidan om annat näringsfång. Utveck- 
lingen innebar alltså att det i östra Blekinges jordbruksbygder fanns 
ert stort antal torp och småbruk som var för små att försörja sig på, 
och dar man måste lita till anställningsmöjligheter på annat håll. 
För manga spekulanter till sådana småställen framstod säkerligen 
möjligheterna till lån genom egnahemsfonden som en möjlighet till 
upprustning ochleller friköp av fastigheten. 

Vad gäller egnahemsbildningen vid östkusten och i skärgården 
kan aven denna ses mot bakgmnd av den bebyggelsestruktur som 
växte fram under 1800-talet. Liksom i vissa jordbruksbygder fanns 
det relativt gott om torp och småställen kvar i dessa områden vid 
1900-talets början. Har var det främst fiske och stenindustri som bi- 
drog till försörjningen. I sin kulturgeografiska avhandling om Ble- 
kinge påpekar Sven Bj6rnsson att antalet torpare faktiskt ökade i 
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Egnahemsjordbruk i Vaby i Bräkne-Hoby socken, upprättat år 1909. Går- 
den på bilden ar en  i en grupp av tre småbruk som tillkom vid samma tid. 
Att några få egnahem anlades samtidigt, som har i Vaby, ar inte helt ovan- 
ligt, men typiskt för egnahemsbildningen på Blekinges landsbygd ar att de 
flesta jordbruksegnahem tillkommit som enstaka småbruk. Endast på ett 
par platser finner man hela egnahemskolonier. - Foto: Tomas Germunds- 
son I989. 

skärgårds- och östbygderna under perioden 186&1900 beroende på 
ökade försörjningsmöjligheter, ett fenomen som inte har någon 
motsvarighet i Blekinges övriga bygder." (Inom parentes kan 
namnas att just fiske- och stenhuggarbostälien så småningom korni 
att utgöra en b(etydande grund för bildningen av hostadsegnahem i 
Blekinge. Detta gällde alltså så små fastigheter att de inte hr de nå- 
gon odlingsmark att tala om). Liksom för torparna i jordbrukshyg- 
den framstod säkerligen egnahemslånemöjligheterna som lockande 
för många av kustbygdens småställebesittare, och kanske som en 
möjlighet att se framtiden an med större tillförsikt. 

Småbruket i krk 
Hur blev det då med dessa förhoppningar och hur såg egentligen 
framtiden ut för småbruket? Med facit i hand kan vi konstatera att 
det alltid funnits en stark ekonomisk press på det lilla jordbruket. 
Det har oundvikligen dragits in i jordbruksnäringens rationalise- 
ringsprocess - och dar ständigt kommit till korta. Skiljelinjen mel- 
lan bärkraftigt och otillräckligt familjejordbruk har hela tiden för- 
flyttats och den övergripande tendensen ar att allt fler småbruk 



De flesta egnahemslån som delades ut i Blekinge, liksom i övriga Sverige, 
gick fil1 redan bebyggda fastigheter. Köparen av torpet på bilden, med till- 
hörande 6,5 ha mark, tog e» egnahemslan pd 2.400 kronor år 1917. Der ar 
beläget i Sonekulla i Bräkne-Hoby socken. - Foto: Tomas Germundison 
1989. 

hamnat under strecket och slagits ut. Periodvis har småbruket ge- 
nerellt klarat sig battre, vilket t ex den relativt omfattande egna- 
hemutlåningen under 1920-talet vittnar om. Snart har dock bak- 
slagen kommit, och t ex krävde trettiotalskrisen på många håll sin 
tribut i form av exekutiva auktioner på egnahemsbelånade små- 
bmk. Inte minst märktes krisen naturligtvis i sniåbrukarlandskapet 
Blekinge. Som svar på en nindskrivelse till landets kommunala 
nämnder fick egnahemsutredningen i mitten på trettiotalet i stort 
sett endast negativa besked angående det mindre jordbrukets möj- 
ligheter. Några citat kan exemplifiera: 

Från Ramdala heter det angående ett antal egnahem från åren 
1921-25, att "som den jorden dd var ganska hög i pris och av mindre 
god beskaffenhet, sd har många av dessa som byggde p6 ny plan 
haft svdrt aii klara sina skulder". Kommunalnämnden i Ronneby 
gör föijande kommentar: "Tydligtvis har mdnga ofulhtändiga jord- 
bruk alldeles för liten areal för att vara självförsörjande, men deras 
innehavare leva så vitt man vet utan annan inkomst". En i sanning 
svårlöst ekvation! Från Kristianopel meddelas att "de som bildade 
egnahem 1918-21 nu har det mycket svårt", o s v.'' 



Eget hem - vugen till ett friare liv? I Blekinge liksom i landet i övrigt kopp- 
lades gärna arbete på landsbygden samman med egnahemsbildning i den 
tidiga 1900-talsdebatten. Ett ofta hört argument var att innehavaren av ett 
egnahemssmåbruk utgjorde en arbetskraftsreserv på landsbygden; arbete 
utanför småbruket var nödvändigt för försörjningen, samtidigt som den eg- 
na odlingen klarade uppehället under de tider när inget arbete fanns. Kan- 
ske såg en del låntagare det egna hemmet på motsvarande satt, fast ur sin 
egen vinkel; en eget stycke mark var en livförsakring i en osäker värld. 
Andra iter närde drömmen om en självbärande jordbruk i liten skala. 

Låntagare och köpare av småbruket på bilden var stenarbetare i södra 
Bräkne-Hoby socken. Aret var 1917. - Foto: Tomas Germundsson 1989. 

Andra tecken på småbrukets svårigheter vid denna tid ar de ovan 
påpekade åtgärder som staten tvingades vidtaga för att tillfälligt 
lätta på egnahemslåntagarnas ekonomiska börda. Ett mycket talan- 
de dokument angående småbrukarnas situation ar också den under- 
sökning av det mindre jordbrukets lönsamhet som utfördes inom ra- 
men för 1936 års egnahemsutredning. Utredaren L. Nanneson visar 
dar att småbrukaren under 1930-talets första år "fått nöja sig med 

en ersättning, vilken avsevärt understigit den lön, som samtidigt ut- 

gått t i l l  jordbrukets lönearbet~ire"." 

Mer behöver val knappast sagas för att visa att egnahemmarens 
varclag knappast var någon dans på rosor. För dem som fick möjlig- 
het att ta ett egnahemslån betydde det säkerligen ett glädjande be- 
sked; nu kunde man starta något nytt och kanske bli sin egen. Men 



att hårt arbete väntade lär inte ha kommit som en överraskning för 
någon och hela tiden fanns rantor och avbetalningar på lånen att ta 
hänsyn till. I Blekinge kan vi i stort sett betrakta jordbruksegna- 
hemnien som en påbyggnad på den småbrukarstruktur som av tradi- 
tion präglat landskapet, antingen vi nu finner dem inkilade någon- 
stans i slattbygdernas åkermark eller envist trotsande den karga 
omgivningen i kustbygd eller stenbunden skogsmark. De fram- 
träder kanske inte lika tydligt som i t ex de skånska slättbygderna, 
men de finns dar i hundratal, och de innesluter alla en bit av land- 
skapets 1900-talshistoria. 

Undersökningen har stötts med medel från Fonden för blekingsk 
hembygdsforskning. 
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Noter 

1. Nordström (1933), s. 88. 
2. Historisk statistik för Sverige I, tab. A5 
3. Jmf t ex. Guteland m fl (1981), s. 101; Schmidt (1932), s. 12; Betan- 

kande av Egnabemskomitén (1901), s. 11. 
4. Jmf Nyström (1974). 
5. Gellerman (1958), s. 125. 
6. Blekinge Lans Hushållningssällskap Tidskrift, 1904. 
7. I Gellerman (1958) finns en redogörelse för de olika politiska grup- 

peringarnas inställning i egnahemsfrågan. 
8. Betänkande af den Kongl. Maj9 1899 tillsatta Egnahemskomitén, hila- 

ga D.  
9. Betänkande av 1936 års Egnahemutredning; SOU 1938:34, s. 81. 

10. Ihid, s. 80. 
11. Larssson (1942), s. 442ff. 
12. Förutom Larsson (1942), se t ex. Redogörelsen för egnahemslånerörel- 

sen i Blekinge avgiven av egnahemskommitténs sekreterare E.  von 
Sydow i Blekinge läns Kungl. Hushdllningssällskaps historia 18141914 
(1914), s. 257ff, samt påpekandet att bl a några större gårdar i östra 
Blekinge ar exempel på de fåtaliga nybildningar av jordbruksegnahem 
som förekommit genom en samlad frånsäljning av torp respektive delar 
av huvudgården hos Leijonhielm (1939), s. 215. 

13. Ingen sarundersökning av ev egnahemsbildning på Johannishus doma- 
ner har gjorts, men i de socknar som huvudsakligen upptages av fidei- 
kommisset (Förkarla, Hjortsberga och Edestad) ar egnrihemsbildning- 
en ytterst blygsam (jmf fig 3). 

14. Se Germundsson (1985). 
15. Jmf t ex Hellström (1976). 
16. Björnsson (1946), s. 157. 
17. Ihid. 
18. Svar på rundskrivelse, Komm. nr 3158, vol. 4, Riksarkivet i Stockholm. 
19. S.O.U. 1938:34, s. 586. 
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vet Lund. 
Kom. nr. 3158, vol. 4; enkätsvar på rundskrivelse. Riksarkivet i Stockholm. 

Tryckta kallor 
Betänkande af den utaf Kongl. Maj:t den 10 juli 1899 tillsatta Egnahems- 

komitén. Stockholm 1901. 
Historisk statistik för Sverige I: Befolkning 172&1950. Stockholm 1955. 
S.O.U. 1938:34; Den statliga egnahemsverksamheten - betänkande med 

förslag, avgivet den 20 oktober 1938 av 1936 års egnahemsutredning. 
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Fiskberedningsindustrin i 
Blekinge 

- en etnologisk samtidsstudie 

Herbert Jungståhl 

Blekinge lans museum har vid två tillfallen under 1980-talet doku- 
menterat länets fiskberedningsindustri. Lena Alebo studerade 
1984-85 ett antal rökerier (Blekingeboken 1985). Den har uppsat- 
sen ar en sammanfattning av min dokumentation av länets hered- 
ningsindustrier för sill- och torskfiléer, utförd under tiden augusti 
1988 - april 1989. Begreppet industriell fiskberedning avser i det 
har sammanhanget beredning av fisk i kommersiellt syfte med hjälp 
av anställd personal. 

Sill och torsk är de dominerande fiskslagen i Blekinges industriel- 
la fiskberedning. Vad torsken beträffar, så ar det dock först under 
de senaste femtio åren den innehaft denna framskjutna position. 
Sillen däremot har av ålder stått i centrum för beredningen. Med 
tanke på detta kan det vara av intresse för läsaren med en kortfat- 
tad tillbakablick över uppkomsten och framväxten av den indu- 
striella fiskberedningen i Blekinge med sillen som dominerande rå- 
vara. 

Fiskeribolag i Blekinge på 1750-talet 
Under 1700-talets merkantilistiska epok intresserade staten sig 
som bekant i hög grad för att stimulera landets näringsliv. Inte 
minst fiskerinäringen blev föremål för omsorg. Bland annant upp- 
muntrades folk att bilda fiskeribolag och erbjöds då vissa privilegier 
och premier, vilka offentliggjordes i en Kungl. Maj:ts kungörelse år 
1752. För Blekinges vidkommande konkretiserades detta erbjudan- 
de genom att man bildade bolag i Karlshamn och Karlskrona. 

Fiskenbolaget i Karlshamn hade visserligen grundats redan 1751, 
men eftersom dess verksamhet Överensstämde med villkoren för 
dem av staten utlovade förmånerna kom dessa att gälla aven för 
detta bolag. 

Initiativtagare till bolaget var stadens borgmästare som också 
blev delägare tillsammans med några köpman i staden. Man hade 



aven hoppats, att de i staden bosatta yrkesfiskarna, de så kallade 
fiskarborgarna, skulie ingå som delägare, men så blev inte fallet. 
De ställde sig nämligen avvisande till erbjudandet. 

För verksamheten inköpte bolaget båtar och redskap samt an- 
ställde folk. Hanö valdes till huvudstation för fiskberedningen, som 
huvudsakligen omfattade sill. Förråd av salt och tunnor inrättades 
på ön. Sådana förråd iordningställdes aven på några platser langs 
kusten. Man hoppades nämligen att allmogefiskarna dar skulle av- 
yttra sina fångster till bolaget. Men aven dessa fiskare ställde sig 
ovilliga till samarbete. 

Såväl fiskarborgarnas som allmogefiskarnas negativa attityd till 
företaget bottnade framför allt i farhågor för att de i bolaget delag- 
ande köpmännen skulle få monopol på fiskhandeln i området. 

Som redan nämnts bedrev bolaget också eget fiske men inte en- 
bart i Östersjön utan aven i Nordsjön. Detta fjarrfiske sträckte sig 
anda till Shet1andsö;arna och omfattade aven Bohusläns kustvatten. 
Dar hade storsill i enorma stim börjat gå till år 1753. Därmed in- 
leddes en drygt femtioårig storsillsperiod på västkusten, För sitt 
fjarrfiske hade bolaget anskaffat fiskefartyg. Som exempel kan 
nämnas buysen Emanuel med en lastförmåga om 50 svåra läster (1 
svår last = 2,4 ton). 

För bolagsagarna gav inte företaget det ekonomiska utbyte man 
förväntat sig, varför verksamheten upphörde år 1751. 

I Karlskrona bildades ett fiskeribolag år 1752 för fiske i Östersjön 
och Nordsjön samt för fisksaltning. Som delägare ingick ett antal 
köpman, hantverkare och officerare i staden. Ett salteri anlades på 
ön Malqvarn. För kontroll och ledning av saltningen anställdes en 
inspektor. 

I motsats till fiskarna i Karlshamnstrakten intog Karlskronaom- 
radets fiskare en positiv hållning till fiskeribolaget och sålde sina 
fångster till salteriet. Sillen saltades i tunnor, som därefter frak- 
tades till Karlskrona. Även för delägarna i detta bolag blev dock 
det ekonomiska utbytet en besvikelse. Salteriet gick med förlust 
och staten krånglade med utbetalningen av de utlovade premierna. 
Följden blev att bolaget upphörde i början av 1760-talet. 

Verksamheten i dessa båda fiskeribolag hade ett intressant in- 
slag. Utöver beredning och försäljning av fisk bedrevs ju aven eget 
fiske. Verksamheten omfattade således fiskerinäringens samtliga 
tre huvudkomponenter: fångst, beredning och försäljning av fisk. 
En så omfattande verksamhet står i kontrast till Blekinges nutida 
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Gammal fiskurntugu pd Srenshamn. - Foro: Nils J NilrsonlRlekinge lans 
museum 1956. 

fiskberedningsindustri. Denna bedriver nämligen endast beredning 
och försäljning av fisk. 

I och med att de båda fiskeribolagen upphörde kom det att dröja 
drygt hundra år innan industriell fiskberedning åter kom till stånd i 
länet. Under tiden fortsatte den sedan gammalt bedrivna "hem- 
saltningen" av fisk - främst sill men aven torsk och flundror m fl 
fiskslag. Det var fiskare och kunder, som saltade ner fisk för sitt 
eget vinterbehov. Men det förekom också nersaltning för avsalu, 
alltså en småskalig, kommersiell "hemsaltning" av fisk. Denna be- 
redning förekom i varierande omfattning in på 1900-talet. 

Ny etablering på 1860-talet 
Under senare hälften av 1860-talet kom den industriella fisksalt- 
ningen åter i gång, det visar följande citat (nutidsstavning) ur lands- 
hövdingens femårsberättelse 1866-1870: 

"Sedan 1866 hava så småningom en mängd sillsalterier upp- 
stbtt icke allenast i länets stader utan även flerstädes i skar- 
gården, och för meddelande av undervisning i sillsaltning har 



en sakkunnig person från Norge under några år varit inom lä- 
net anställd på Hushållningssällskapets bekostnad. Därjämte 
har saltning av torsk och inläggning av så kallad kryddsill före- 
tagits, men i ojämförligt mindre omfång än sillsaltningen. 

De fördelar, som genom sillsaltningen uppkommit, äro 
mycket betydliga icke allenast för fiskarna, som till ojämför- 
ligt högre och jämnare priser än tillförne kunnat avsätta sin 
fångst, utan även för den mängd personer, som vid saltningen 
användes och därav har sin bärgning, för idkare av tunn- 
binderihantverket, för sjöfarten och för salteriernas ägare." 

Citatet ger bland annat den intressanta upplysningen, att Ianets 
hushåilningssällskap hade tagit sig an frågan om industriell sillsalt- 
ning. 

Redan under 1880-talets första hälft började emellertid en avse- 
värd tillbakagång i produktionen. Ar 1882 såldes 25 996 tunnor 
saltsill, år 1885 endast 9 172. 

Som en följd av denna utveckling tog sig hushållningssällskapet 
ånyo an fiskberedningsfrägan. Konkret innebar detta, att sällskapet 
avsatte 10 000 kronor till en fond för räntefria lån åt personer och 
bolag, som ville driva fisksalterier. Vidare utarbetades och till- 
handahölls en bolagsordning för blivande fisksalteribolag. Som en 
följd av detta bildade ett antal skärgårdsbor i Torhamns socken år 
1885 ett bolag. Det fick namnet Östra Blekinges Fisksalteri. På 
grund av saltsillsmarknadens ogynnsamma utveckling kom verk- 
samheten dock inte igång förrän 1892, och då i ganska blygsam om- 
fattning. Även i länets västra del grundades ett sådant bolag år 
1888 - Mjellby Fiskeriaktiebolag. Till bilden hör att även Ianets 
fiskgrossister i varierande omfattning saltade ner sill för avsalu. 

Trots avsevärda insatser från hushållningssällskapets sida blev 
det inget nytt uppsving i Ianets fisksaltning. Tvärtom förvärrades 
situationen vilket följande citat ur sällskapets tidskrift år 1890 ger 
vid handen: 

" I  anledning av det låga pris och den svåra avsättning av sal- 
tad sill, som under senare år varit rådande, har den livliga sill- 
salterirörelse som förr bedrevs inom länet nu nära nog upp- 
hört. Av dem som nu ännu tillfälligtvis fortsätta därmed, äro 
saltade omkring 1 000 tunnor och 200 kaggar kryddsill." 



Det var väsentligen två faktorer, som orsakade denna negativa 
utveckling: jarnvagen och den bohuslänska storsillen. Bohuslän 
fick relativt tidigt järnväg. Den anlades av staten och kom att bin- 
das samman med järnvägarna i inlandet. År 1877 började åter stor- 
sill strömma in i de bohuslänska fjordarna i enorma stim. Denna 
nya storsillsperiod varade århundradet ut. 

Färsk fisk - i synnerhet sill - är föga motståndskraftig mot för- 
skämning. Denna egenskap samt de långsamma transporterna med 
häst och vagn av färsk fisk begränsade försäljningen av saltsjöfisk 
till det tämligen kustnära inlandet. Men med jarnvagen kunde fisk- 
försaljningen utvidgas till befolkningen långt in i landet. För avsatt- 
ning av de stora fångsterna under storsillsperioden fick alltså järn- 
vägen stor betydelse. Färsk storsill kunde tillhandahållas i inlan- 
dets befolkningscentra. Där fick man smak för denna farskvara och 
efterfrågan ökade starkt. 

Aven färsk Blekingesill vann efterfrågan, dock i mindre omfatt- 
ning. Den bohuslänska, färska sillen såldes nämligen till Iagre pris 
än den blekingska eftersom Statens Järnvägar hade en Iagre frakt- 
taxa för farsk fisk från Bohuslän. 

Farsksillsmarknadens geografiska expansion drabbade den ble- 
kingska saltsillsförsäljningen mycket hårt. Efterfrågan minskade 
kraftigt, och även lönsamheten, vilket framgår av följande i hushåll- 
ningssällskapets tidskrift år 1892: -"Att salta Blekingssill har de se- 
nare åren visat sig vara alldeles omöjligt annat än till förlust". Som 
en följd av detta upphörde den industriella fisksaltningen i Blekinge 
på nytt i slutet av 1890-talet. Man var tillbaka i den småskaliga 
"hemsaltningen" av fisk. Men även denna beredning upphörde så 
småningom på grund av att konsumtionen av farsk fisk tog över. 
Kvar av industriell fiskheredning blev endast fiskrökerierna. Det 
kom att dröja ända till mitten av trettiotalet innan någon annan 
form av industriell fiskberedning kom till stånd. 

Fiskfiléingen införs i Blekinge 
Fiskhandeln i Blekinge var fortfarande på trettiotalet av förhål- 
landevis liten omfattning och uteslutande inriktad på försäljning av 
hel, farsk fisk, vilken isades för längre transport för att kvaliteten 
skulle bibehallas. 

Vid mitten av trettiotalet introducerades manuell filéing av torsk. 
Metoden kom från Bohuslän, enligt uppgift var det Albert Svens- 



sons Fiskexport i Karlskrona som var innovatören. Som en följd av 
att det blev stor efterfrågan på torskfilkr hade många av lanets 
fiskgrossister redan efter något år gått in för denna beredning. 

Lanets nutida industriella fiskberedning har sitt ursprung i denna 
innovation. Till en början var det således endast torsk som filéades, 
och enbart för hand. Både män och kvinnor anställdes och utbilda- 
des för arbetet, till vilket det endast behövdes en lämpligt utfor- 
mad kniv. 

Den konventionella isningen av fisk var effektiv inom tämligen 
snäva tidsgränser. Ur försäljningssynpunkt var det därför Önskvärt 
att kunna bevara varan farsk under längre tid. Denna fråga fick sin 
lösning med djupfrysningsmetoden, införd i Blekinge 1947 av gros- 
sistföretaget Blekinge Andelsfisk, Djupfrysta torskfiléer blev myc- 
ket uppskattade av konsumenterna, med följd att företaget redan 
året efter sålde omkring 100 000 kg djupfrysta filéer. 

Tack vare djupfrysningen av torskfiléerna kunde dessa lagras un- 
der tämligen lång tid, vilket med hänsyn till försäljningen innebar 
en utplaning i tiden, med utsträckning in på sommaren. Detta bi- 
drog i sin tur sannolikt till en uppluckring av den gamla fördomen, 
att torsk hade mask under de månader som saknade bokstaven "r" i 
namnet. Man ansåg alltså, att torsk under månaderna maj t o m au- 
gusti inte var tjänlig som människoföda, Som bekant fångas torsk 
numera året runt och ingår i hushållskosten även sommartid. 

Fram till början av femtiotalet utfördes torskfil6ingen enbart för 
hand. Därefter började vissa företag anskaffa torskfiléingsmaski- 
ner. 

Dittills hade industriell produktion av fiskfil6er i Blekinge enbart 
haft torsk som råvara. Sillen däremot blev föremål för sådan bered- 
ning först med tillkomsten av maskinell sillfileing. Den introduce- 
rades i början av femtiotalet, några år efter torskfiléingsmaskinens 
införande. Med dessa innovationer kan den egentliga mekanise- 
ringen av den blekingska fiskfiléproduktionen anses ha fått sitt ge- 
nombrott. Då började den utveckling, som fört fram l'anets bered- 
Nngsindustri till Cn tätplats bland landets företag av detta slag. Till 
detta bidrog emellertid också andra faktorer, bland vilka kan näm- 
nas det blekingska trålfisket. 

Manuell fiskfilPng 1957. 
Foto: Sydkustfiskarna, Karlskrona. 





Helt kortfattat kan utvecklingen har beskrivas på följande satt: 
Blekinge har sedan gammalt raknats till landets stora saltsjöfiske- 

lan. Från 1936 har det kontinuerligt innehaft andra plats saltsjö- 
fiskelanen emellan med avseende på årsfångstmängden. Främst har 
det vant det blekingska trålfisket, som svarat för denna framgång. 

Från omkring mitten av trettiotalet trålade man i Östersjön 
praktiskt taget enbart efter torsk. Ungefar tio år senare började 
emellertid blekingefiskarna också att tråla efter sill, med följd att 
Ianets trålfiske expanderade så kraftigt, att det från slutet av fem- 
tiotalet har svarat för W 9 0  procent av blekingefiskets Arsfångst- 
mängd. 

Flera faktorer har bidragit till denna utveckling. Som exempel 
kan namnas Blekinges närhet till de mycket givande sill- och torsk- 
trålplatserna i södra Östersjön samt fiskets effektivisering. Till bil- 
den hör också fiskarnas fackliga och ekonomiska organisationer, 
vilka bland annat arbetat för att skapa basta tänkbara avsattnings- 
möjligheter. 

Som avnämare av fångsterna har länets fiskberedningsindustri va- 
sentligen tryggat sin råvarutillförsel. Man kan alltså se en ömsesidig 
påverkan i utvecklingen av länets fiskberedningsindustri och fiske - 
främst dess tråifiske. 

Att dokumentera nuet 
Den har studien har en etnologisk inriktning. I centrum för under- 
sökningen står de anstäildas tillvaro och hur de upplever en indu- 
striell miijö och verksamhet. Man kan därför närmast tala om en 
etnologisk arbetslivsstudie. 

Undersökningen ar gjord inom ramen för Blekinge lans museums 
åtaganden i projektet SAMDOK (samtidsdokumentation). Idén till 
detta lanserades i samband med Nordiska museets hundraårsjubile- 
um 1973. Då som många gånger tidigare konstaterade man, att mu- 
seernas föremålsbestånd präglades av dubbelarbete och luckor, bå- 
de tids- och ämnesmässigt och att dokumentationsverksamheten 
ofta reducerades "till s k brandkårsutryckningar, det vill saga opla- 
nerade snabbundersökningar av nedläggningshotade verksamhe- 
ter." 

Detta ledde till tanken, att museerna i samverkan skulle svara 
för en mer samtidsinriktad dokumentation och insamling, uppdelad 
i ämnesområden eller pooler, som speglade exempelvis landets na- 
ringsliv. Blekinge lans museum ingår i metall-respektive livsmedels- 



poolen (fiskberedningsindustrin). I "Lathund för SAMDOK-un- 
dersökning" anges syftet med poolerna på följande sätt: 

"SAMDOKs pooler spänner över alla områden inom det mo- 
derna arbetslivet. Det ger museerna ett unikt tillfälle att siu- 
dera angelägna frågor över hela fältet o m  vi enar oss om ge- 
mensamma frågeställningar och därigenom ger SAMDOK m 
vetenskaplig inriktning. " 

Genom att tillämpa SAMDOK blir museernas dokumentation mer 
forskningsinriktad och principiellt likartad. För framtida forskning, 
exempelvis inom fiskberedningsindustrin, blir en dokumentation, 
som tillkommit enligt SAMDOKs intentioner en lättillgänglig och 
tidsbesparande resurs. 

Det är dock inte enbart utifrån dessa synpunkter som SAMDOK- 
metoden har tillämpats utan också med hänsyn till att undersök- 
ningen av fiskrökerierna har följt denna metod. De bägge delstu- 
dierna kan tack vare denna gemensamma metodik lätt stallas sam- 
man till en helhetsbild av länets fiskberedningsindustri, så som den 
avtecknade sig under senare hälften av åttiotalet. 

Undersökningen grundar sig på intervjuer och bildmaterial, i 
mindre omfattning också på broschyrer och tidningsartiklar. In- 
tervjuerna har väsentligen styrts av på förhand utarbetade frågor. 
Till sin karaktär har vissa av dem syftat på så kallade hårddata, 
andra däremot på "mjukdata". 

Med begreppet "hårddata" avses i detta sammanhang statistiska 
uppgifter samt fakta om byggnader, teknisk utrustning och arbets- 
processer. Termen "mjukdata" används däremot ifråga om upple- 
velser och attityder. 

D e  olika personalkategorierna kan var för sig lämna sådana 
uppgifter, men i varierande omfattning allt efter funktionsnivåer 
och arbetsuppgifter. Med hänsyn till detta har intervjufrågorna ut- 
formats och fördelats efter följande tre grupper: chefer, arbets- 
ledare, beredningsarbetare. 

Företagens verkställande direktörer (VD) har ju den övergripan- 
de ledningen av verksamheten. Följaktligen har de kunnat ge såda- 
na "hårddata", som framför allt klargör verksamhetens fundamen- 
tala förutsättningar, 

I några fall har VD närstående chefstjänsteman med ingående 
kunskap om företaget svarat för informationen. 



Den direkta arbetsledningen utövas av förmän. Flertalet av dem 
har tidigare varit beredningsarbetare som sedan befordrats till för- 
män. Har har frågorna följaktligen berört såväl "hårddata" som 
"mjukdata", de förstnämnda framför allt med avseende på den 
maskinella utrustningen och arbetsprocesserna. Beträffande 
"mjukdata" har det främst rört sig om tillvaron som arbetsledare. 

Intervjuerna med beredningsarbetarna har praktiskt taget helt 
varit inriktade på "mjukdata". De har berört deras arbetstillvaro 
och hur denna påverkat värderingarna internt och externt av fisk- 
beredningsarbetet. 

Utöver intervjuerna grundar sig studien också på ett omfattande 
bildmaterial. Länsmuseets fotograf Erling Klintefors har fotogra- 
ferat anläggningarnas exteriörer och interiörer och med bildsekven- 
ser åskådliggjort maskiner och arbetsprocesser i beredningslokaler- 
na. 

Ägareförhållanden 
Studien omfattar samtliga sex fijretag i länet med fiskfilking som 
huvudsaklig produktion. Två av dem är lokaliserade till stadsdelen 
Saltö i Karlskrona, de övriga till fiskeläget Nogersund. Verksam- 
heten bedrivs således i såväl stads- som landsbygdsmiljö. Dessa oli- 
ka yttre miljöer ger infallsvinklar för en jämförelse mellan de stads- 
respektive fiskelägesbaserade företagen. 

En annan grund för jämförelse är företagens ägareförhållanden. 
Med hansyn till detta har företagen indelats i två grupper, privatäg- 
da respektive kooperativt ägda. Vardera gruppen omfattar tre före- 
tag. 

Privatägda företag 
Albert Svenssons Fiskexport AB grundades 1915 av bröderna Al- 
bert och Olov Svensson. Ar 1942 ombildades firman till aktiebolag. 
Aktierna fördelades inom grundarnas familjer. Sedan 1986 äger Fin- 
dus 20 procent av aktiestocken. 

Företaget bedrev från starten sin verksamhet i lokaler vid Karls- 
krona fisktorg, men flyttade 1947 in i en del av det fiskhallskom- 
plex, som Karlskrona stad hade uppfört på Saltö för uthyrning till 
stadens fiskgrossister. Där verkade företaget till 1987, då det flyt- 
Sade till en egen nyuppförd anläggning litet längre ut på Saltö. 

För den maskinella fiskfilkingen har denna beredningsindustri tre 



Fnbrik~exleri6r~n, Albert Svenssons Fiskexporr AR. - Fofo: Erling Klinte- 
forsiBlekinge lans museum 1988. 

maskiner för torsk och sju för sill. Av de sistnämnda ar två auto- 
matiska. De kallas av personalen för "sillautomater". 

Den helårsanstallda personalen omfattar ett sjuttiotal personer, 
varav ett sextiotal ar beredningsarbetare och resten tjänsteman. 
Under högsäsongen för torsk -januari t o m april - utökas arbets- 
styrkan med sasongsanstallda. Personalen omfattar då 80-100 per- 
soner. Det ar huvudsakligen för renskarning av torskfiléer den sä- 
songsanstallda arbetskraften behövs och den utgörs framför allt av 
kvinnor. Därmed ökar det kvinnliga inslaget i personalstyrkan från 
vanligen ungefar 65 procent till omkring 75 procent. 

HP Fisk AB, Nogersund, grundades 1984 av familjemedlem- 
marna Göran, Siv och Bengt-Anders Persson samt Harton Hugos- 
son som ett aktiebolag med lika fördelning av aktierna mellan grun- 
darna. 

Företaget förlades till fiskelaget Hömik i dar förhyrda lokaler. 
Men redan 1986 flyttade det till Nogersund, dar bolaget hade köpt 
en för verksamheten lämplig byggnad vid fiskhamnen. 

Av de studerade företagen ar HP Fisk AB det minsta. Personalen 
omfattar fjorton personer. Däri ingår de fyra delägarna. 

Fördelningen ar fyra man och htta kvinnor. Med undantag av två 
beredningsarbetare ar samtliga slakt med ägarna. Beträffande de 



sistnämnda arbetar tre på kontoret och en som förman i bered- 
ningsfabriken. 

Maskinparken består endast av två automatmaskiner för sillfil&- 
ing. Man filéar även torsk, men för hand. Detta motiveras med, att 
en torskfiléingsmaskin kostar omkring en miljon kronor i inköp och 
man bedömer att man inte kan utnyttja en sådan maskin i så stor ut- 
sträckning att man kan få lönsamhet. Då den manuella torskfiléing- 
en tidvis inte räcker till köper företaget torskfiléer från sina kol- 
legor, som har maskinfiléing, för att klara leveranserna. 

David Nordqvists Fiskexport AB är det äldsta av de studerade 
företagen och det gäller inte enbart i fråga om ålder utan också med 
avseende på fiskberedning. Det grundades 1876 av Per Olsson i 
Nogersund och fick då firmanamnet Per Olssons Fiskexport. För- 
utom handel med hel farsk fisk bedrev ägaren under några år aven 
kommersiell sillsaltning. 

År 1925 övertogs företaget av David Nordqvist, som drev det un- 
der firmabeteckningen P. Olssons Efterträdare. Efter hans död 
1954 fortsatte hustrun och sonen Carl-Gustav Nordqvist verksam- 
heten fram till 1960, då firman omvandlades till aktiebolag och fick 
beteckningen David Nordqvists Fiskexport AB. År 1986 köpte Ab- 
ba företaget, dock bibehölls bolagsnamnet. 

Företagets personalstyrka omfattar tio tjänstemän och omkring 
sextio beredningsarbetare. Det råder ungefar lika numerär fördel- 
ning mellan manliga och kvinnliga anställda. 

Man filéar både torsk och sill. Företaget har haft maskinell 
torskfiléing men av lönsamhetsskäl avyttrat dessa maskiner och 
återgått till manuell filéing. Om efterfrågan på torskfiléer över- 
stiger den egna produktionskapaciteten täcker man mellanskill- 
naden genom köp av filéer från företag med maskinell filéing. 

Den maskinella sillfiléingen är företagets stora produktion. Man 
inte bara säljer sillfiléer utan vidarebereder också avsevärda kvan- 
titeter genom marinering och frittering. 

Företag med kooperativt agareskap 
Sydfilé AB grundades 1981 av Blekingefiskarenas Centralförening 
och KF-ägda Nordhav AB. Fördelningen av aktierna blev 60 re- 
spektive 40 procent. 

Nordhavs avdelning i Karlskrona hade beredning av fiskfiléer. 
Denna verksamhet övertogs av Sydfilé AB. Därefter köpte Nord- 
hav fiskfiléer av Sydfilé för paketering och djupfrysning. Detta ar- 



rangemang fortsatte aven sedan Nordhavs avdelning i Karlskrona 
införlivats med KF-företaget Foodia och då fick denna firmabeteck- 
ning. Dess aktieinnehav i Sydfilé AB delades upp så att Foodia fick 
20 procent, och Findus köpte resterande 20 procent. 

Sydfilés verksamhet omfattar filéing av sill och torsk. I denna 
produktion har man fem maskiner för filéing av torsk och sex för 
sill, av vilka fyra ar automatiska. 

Personalen omfattar fem tjansteman och ett sextiotal bered- 
ningsarbetare. Under torsksasongen utökas antalet beredningsar- 
betare med 10-15 personer. Ungefär 70 procent av personalstyrkan 
ar kvinnor. 

Blekinge Fisk AB har sitt ursprung i Halleviks Fiskaffär AB, som 
grundades på 1890-talet. Ar 1964 flyttade detta företag till Noger- 
sund. Blekingefiskarenas Centralförening blev 1979 hälftenägare 
och i samband med detta byttes firmanamnet ut mot Blekinge Fisk 
AB. Några år senare, narmare bestämt 1984, blev Blekingefiskare- 
nas Centralförening ensam ägare till företaget. Detta föranledde 
dock ingen ändring av företagets namn. 

Maskinparken omfattar nio filéingsmaskiner för sill, av vilka två 
är automatiska, samt två maskiner för torsk. 

I mycket begränsad omfattning förekommer aven dar filéskar- 
ning för hand. Det galler då lax samt filéing av torskar, som ar för 
stora för maskinerna. Sak samma förekommer aven i de övriga före- 
tagen i samband med torskfiléing. 

Raknad i årsanställda omfattar personalstyrkan omkring 45 per- 
soner. Av dessa ar fyra tjansteman och de övriga beredningsarbeta- 
re. Ungefär 70 procent av personalen ar kvinnor. 

Nordhav AB har sitt ursprung i Blekinge Andelsfisk. Detta företag 
grundades 1947 på initiativ av Kooperativa Förbundet (KF). KF 
erbjöd yrkesfiskarna i Blekinge att bli delägare, med följd att om- 
kring 230 fiskare antog erbjudandet. Kooperativa Förbundet blev 
ägare av halva antalet andelar. De övriga kom att agas individuellt 
av fiskare. 

Verksamheten var till en början förlagd enbart till Karlskrona. 
År 1951 utvidgades den till Karlshamn och lokaliserades dar till 
Vagga fiskhamn. Några år senare, narmare bestämt 1954, etablera- 
de  sig företaget ocksa i Nogersund. 

År 1968 löste KF in fiskarnas andelar. Blekinge Andelsfisk om- 
bildades till aktiebolag och fick namnet Nordhav AB. Dess verk- 
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samhet i Karlshamn upphörde mot slutet av sjuttiotalet. Som re- 
dan nämnts upphörde verksamheten i Karlskrona, vad produktio- 
nen av fiskfiléer betraffar, med tillkomsten av Sydfilé AB. Endast i 
Nogersund fortsatte Nordhavs produktion av fiskfiléer. Vid tiden 
för denna studie hade företaget dar två filéingsmaskiner för torsk 
och tre för sill. Personalstyrkan uppgick till tjugofem personer. Av 
dessa var fyra tjänsteman, de övriga beredningsarbetare. Tio var 
man och femton kvinnor. Studien av företaget genomfördes under 
hösten 1988, således då det fortfarande var i KFs ägo. Den 1 januari 
J989 övertog Malins Fisk AB i Göteborg agareskapet. 

Företagens fysiska arbetsmiljö 
Begreppet arbetsmiljö omfattar ju både den fysiska och den psykis- 
ka miljön p i  en arbetsplats. Så definierad har arbetsmiijön stude- 
rats i de har aktuella företagen. Tyngdpunkten ar lagd på det 
egentliga beredningsarbetet. Har påverkas den fysiska arbetsmiljön 
framför allt av råvaran och arbetsprocesserna. 

Fisk ar en våt och kall råvara. Den har också en något frän lukt. 
Råvaran ar inte bara våt, det används också mycket vatten i fisk- 
beredningen. Innan filéingen börjar sköljs sillen och torsken. Be- 
redningen ställer höga hygieniska krav, bland annat spolas golven i 
beredningslokalerna dagligen med vatten. 

I samband med filéingen förekommer fiskrensspill på golven, vil- 
ket kan orsaka halkningsskador. Trots denna riskfaktor har endast 
ett fåtal sådana skador inträffat vid företagen. Arbetslokalernas ut- 
formning och beskaffenhet ar väsentliga faktorer i den fysiska ar- 
betsmiljön. An mer betyder den maskinella utrustningen. 

Mekaniseringen ar långt driven. Med undantag av den manuella 
torskfiléingen i två av företagen ar fiskfiléingen maskinell. Mekani- 
seringen har bland annat haft till föijd att många tunga manuella 
lyft har eliminerats. Men den har också medfört ökat buller i fab- 
rikslokalernn. 

Den maskinella fiskfiléingen omfattar en serie olika moment. 
Ett flödesschema för ett av de aktuella företagen får åskådliggöra 
processen i dess huvuddrag. Schemat hänför sig till Albert Svens- 
sons Fiskexport AB och dess några år gamla beredningsanlaggning 
på Saltö. Principskissen visar själva beredningsfabrikens fördelning 
av lokaler, maskinernas antal och placering i sill- respektive torsk- 
filéingen samt paketeringsmaskinerna. Som tidigare redovisats skil- 
jer sig berörda företag mer eller mindre från varandra i dessa avse- 
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enden. Men i princip kan flödesschemat anses vara representativt 
för samtliga företag. 

Länets fiskberedningsföretag köper sill och torsk av olika leve- 
rantörer såväl inom som utom Blekinge. Bland dessa kan namnas 
Blekingefiskarenas Centralförening - en kooperation av yrkesfiska- 
re i länet, som bildades 1953 för kollektiv förstahandsförsäljning av 
medlemmarnas fiskfångster. Med tanke på de stora kvantiteter 
som Centralföreningen säljer till beredningsföretagen ar den att 
betrakta som huvudleverantör. 
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Albert Svemsons Fiskexport AB, Karlskrona. Principskiss av fiskbered- 
ningsanlaggningen samt flödesschema år 1988. 
1-8: sillfiléferingsmaskiner 
9-10: forskfiléferingsmaskiner 
Il: manuell renskurning av torskfiléer 
12-15: paketeringsmaskiner 
16: backivatt 

Saltö och Nogersund raknas till vårt lands största landnings- 
hamnar för fisk. D e  aktuella beredningsanläggningarna ligger nara 
dessa kajer. Råvaran transporteras med truckar i trä- eller plast- 
lådor till dessa anläggningar, Mycket fisk kommer också långväga 
ifrån med långtradare. Det första momentet i fiskberedningen ar så- 
ledes mottagningen av råvaran. 

Vid fiskberedningen förekommer vissa fackuttryck. Bland dem 
kan nämnas "sillinjen", "torsklinjen" och "paketeringslinjen". 
Med dessa termer särskiljs de tre dominerande verksamhetsgrenar- 
na i fabriken. Inom var och en finns ett antal större eller mindre ar- 
betsmoment, av vilka några kortfattat skall beskrivas. 



De här tre bilderna visar arbetet vid "srll-linjen", Först sköljs sillen och 
transporteras sedan pd band till filéingsmaskinen (ovan, David Nordqvists 
Fiskexport AB); Kontrollen vid inmatningen av sillen i den aulomatiska fi- 
I~ingsmaskinen kräver stor påpmslighet (bilden överst till höger, Nordhav 
AB); De färdiga filéerna faller ned i plastbackar och vags (bilden nederst 
till höger, Albert Svenssons Fiskexport AB). - Foto: Erling Klinteforsi 
Blekinge lans museum 1989. 

"Sillinjen" 
Från råvarumottagningen transporteras sillen till ett sköljkar. Dar- 
ifrån bandtransporteras den till filéingsmaskinen. 

Med hansyn till maskintypen behövs en eller två arbetare vid en 
sillfiléingsmaskin. För en maskin med automatisk sillinmatning 
("sillautomat") erfordras endast en arbetare, vars uppgift ar att 
kontrollera att sillarna ligger med huvudet nedåt och buken uppåt. 
Felkomna sillar laggs tili ratta. För maskin med manuell inmatning 
kravs två arbetare. Vanligen ar det kvinnliga arbetare, som betjänar 
sillfiléingsmaskinerna. 

Efter filéingen transporteras filéerna till en trattformig behåilare 
genom vilken de faller ner i plastbackar och vags. 





2 ,  Torskrin,rn umjrrrrar jier moment. Det första innebar an torsken "nac- 
kas" (överst, Blekinge Fisk AB); Därefter sker "sadlingen" dd de nackade 
torskarna fästs pd smd hakar för inmatning i maskinen (bilden överst till 
höger, Sydfil6 AB); Nästa steg innebar all torsken passerar fildingsmaski- 
nen (bilden nederst till höger, Blekinge Fisk AB). - Foto: Erling Klinte- 
forslB1ekinge lans museum 1989. 

" Torsklinjen" 

Den maskinella torskfiléingen omfattar fler moment an vid sillfilé- 
ingen. Dessutom ar arbetslaget större. Fyra man arbetar vid maski- 
nen och en med vägningen. Med undantag av vägningen består la- 
get vanligen enbart av man. 

Innan torsken matas in i maskinen skar man med maskin av dess 
huvud. På fackspråk kallas detta att "nacka" torsken. 

De nackade torskarna fasts på små hakar för inmatning i maski- 
nen, man "sadlar" torsken. 

Efter "sadlingen" matas torsken in i maskinen, som skiljer filé- 
erna från skelettet. 

Maskinen flår också av torskskinnet. Filéerna hamnar sedan i 
plastbackar för vägning. Det finns dock fortfarande ben i filéerna. 
Dessa skärs bort för hand av kvinnliga beredningsarbetare. 



i . .  



De ben, som fznns kvar i torsken sedan den passeratfildrngsmaskinm skars 
bort for hand (overst, Sydfil6 AB). - Foto: Erling Klintefo~slBlekrnge lans 
museum 1989. 

Sedan filéerna pakearats sker en kontrollvagning (bilden överst till höger, 
Albert Svenssons Firkexport AB); En del frléer paketerar för senare leve- 
rans och m&c då djupfrysa, Har ar det torskfilder, som packas i "block- 
ramar" for att sedan djupfrysar (bilden nederst tt11 hoger, Sydfild AB). - 
Foto Erting Klinrefors/Blckrnge lans museune 1988. 

"Paketeringslinjen" 

Företagen tillampar olika former vid paketering av filéerna. Vid le- 
verans till avnamarna samma dag som filéerna producerats packas 
de i papplådor, som placeras i plast- eller trälådor. Dessa forvaras 
under kyla tiiis de lastas på langtradare, utrustade med kylaggregat, 
för transport till beställarna. I varierande omfattning paketeras 
fiskfiléerna acksa i mindre förpackningar och djupfryses för senare 
leverans. Filéerna laggs då i pappkartonger med 300, 400 eller 600 
grams innehåll. Torskfiléerna kan också laggas i så kallade block om 
tvi till tre kilos vikt for djupfrysning. 





Företagens psykiska arbetsmiljö 
Den psykiska arbetsmiljön har varit mer svårgripbar än den fysiska. 
Det gällde ju här de anställdas attityder till arbete, arbetsledning 
och kamrater, deras känslomässiga upplevelser. Genom vissa in- 
tervjufrågor har det dock varit möjligt, att klarlagga huvuddragen. 
Overvägande har svaren gett vid handen att man ser ganska positivt 
på den psykiska miljön. I synnerhet har man framhållit den goda 
kamratanda, som råder bland beredningsarbetarna. Någon form av 
"revirtänkanden bland dem har haft svart att göra sig gällande. 

Ett flertal faktorer har bidragit till det goda kamratskapet. En av 
dem är tillämpningen av arbetsväxlingar. Genom att man efter vis- 
sa intenraller skiftar till en annan arbetsuppgift kan ingen slå vakt 
om någon viss uppgift. En känsla av likställdhet har utvecklats. Det 
är också en åtgard, som har motverkat känslan av enformighet i ar- 
betet. Därmed dock inte sagt, att det inte skulle förekomma varie- 
rande värderingar av arbetsuppgifterna. 

Beträffande instäilningen till företaget som arbetsgivare så före- 
faller inte typen av ägareskap ha spelat någon roll. Detta kan för- 
klaras med att berörda företag tillämpar en väsentligen likartad 
personalpolitik. Den går ut på att företagsledningen praktiskt visar 
personalen sin uppskattning. Följande får belysa detta: 

Beredningsarbetarna är fackligt anslutna till Livsmedelsarbetare- 
förbundet med vilket respektive företag har slutit kollektivavtal. 
Enligt avtalet har arbetsgivaren rätt att permittera sina berednings- 
arbetare då råvarubrist uppstått på grund av naturbetingade hinder 
som storm och ishinder i fisket. För att kunna ha kvar sina arbetare 
vid de tillfällen då man saknar råvara på grund av svårigheter vid 
fisket håller företagsledningen i de aktuella företagen vissa arbets- 
uppgifter i reserv. Tack vare detta har man endast vid långvarig rå- 
varubrist nödgats permittera. 

Rekrytering och utbildning 
Företagen rekryterar sin personal genom personliga kontakter, ar- 
betsförmedlingen och annonser i den lokala dagspressen. Som följd 
av den sedan någon tid tillbaka rådande högkonjunkturen hade det 
under 1988 börjat bli litet kärvt för företagen att få folk till fisk- 
beredningen. Framför allt gällde detta manlig arbetskraft. Enligt 
ledningen har det dock tid efter annan varit litet besvärligt vid rek- 
ryteringen. Men detta förtar inte uppfattningen, att arbetskrafts- 
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HP Fisk AB, fabriksexteriören. - b r o :  Erling KliriteforslBlekingc läns 
museum 1989. 

tillgången i stort sett har varit tillfredsställande för utvecklingen av 
länets fiskberedningsindustri. 

Av väsentlig betydelse för denna utveckling har varit den relativt 
goda tillgången på kvinnlig arbetskraft. Fiskberedningen är ju, som 
tidigare nämnts, val lämpad för kvinnliga arbetare. Detta har med- 
fört, att kvinnorna numerärt dominerar. Bland dem finns många 
från fiskarehem. Så var fallet i ännu högre grad under det tidigare 
utvecklingsskedet. Detta hade samband med förändringarna i salt- 
sjöfisket efter andra valdskrigets slut - en företeelse som i tiden 
sammanföll med fiskberedningsindustrins övergång till storskalig 
maskinell, produktion av fiskfiléer. Kortfattat kan förändringen i 
fisket förklaras på följande satt: efter de ekonomiskt goda åren un- 
der andra världskriget följde en nedgångsperiod i länets kustfiske 
med dåliga förtjänster, en företeelse som kom att bestå fram till 
mitten av sjuttiotalet. Många kustfiskare Lamnade yrket för annat 
arbete. Somliga fick anställning i den expanderande fiskberednings- 
industrin. I kustfisket utgjorde varje fiskarefamilj ett arbetskollek- 
tiv, i vilket familjemedlemmarna deltog efter ålder och förmåga. 
Förutom fiskaren var följaktligen hans hustru också bunden till oli- 
ka göromål i fisket. Som en följd av att mannen tog annat arbete 



blev det möjligt för hustrun att ta förvärvsarbete, såvida inte egen 
barnpassning eller något annat hindrade. Många av dessa kvinnor 
kom att arbeta i fiskberedningsindustrin. Så var fallet framför allt i 
Listerlandets fiskelagen. 

Många av kustfiskarna sökte sig över till det expanderande trål- 
fisket som delägare i trålare eller som så kallad lottkarl. Ett par sta- 
tistikuppgifter får belysa denna expansion. Ar 1943 fanns i länet 57 
trålfiskare, 1960 var antalet 382. 

I trålfisket har aldrig kvinnorna varit engagerade. Mannen utför 
alla göromål i detta fiske. Trålfiskarnas hustmr bar följaktligen 
kunnat söka förvarsvarbete, om inte deras egen barnpassning eller 
annat hindrat. Parallellt med den kraftiga utvecklingen av länets 
trålfiske, expanderade också fiskberedningsindustrin. Till den sök- 
te sig många bland trålfiskarehustrurna. Efter hand har dock ande- 
len arbetare med fiskarbakgrund minskat i de studerade industrier- 
na. 

Med undantag för tjänstemannen, t ex arbetsledarna, krävs det 
för anställning i fiskberedningen inga förkunskaper. De nyanställda 
beredningsarbetarna utbildas internt och rent praktiskt inom re- 
spektive företag. Under sakkunnig handledning, vanligen av en 
kompetent beredningsarbetare, får nybörjarna undervisning i de 
olika arbetsmomenten och samtidigt upplysning om förekommande 
arbetsskaderisker. Denna "inskolning" pigår någon eller några vec- 
kor. Därefter får den som utbildats på egen hand utföra olika ar- 
betsuppgifter. 

Vissa arbetsuppgifter utförs i form av enmansarbete, andra dar- 
emot i lag av varierande storlek från två till sex, sju arbetare. Såväl 
ackord som timlön förekommer. Tjänstemannen ar månadsavlöna- 
de. 

Beredningarbetets värderingar 
Sett från statussynpunkt finns det nyansskillnader i beredningsarbe- 
tarnas värderingar av sitt arbete. Man kan också konstatera en viss 
skillnad i denna fråga mellan arbetarna i Nogersunds beredningsin- 
dustrier och de i Karlskrona. Arbetarna i Nogersund värderar sitt 
arbete något högre an vad deras kollegor gör i Karlskrona. 

Detta kan ha sin förklaring i företagens olika lokalisering - å ena 
sidan i fiskelagesmiljö, å den andra i stadsmiljö. I Karlskronas dif- 
ferentierade näringsliv ar statusskalan hårdare graderad an i Noger- 
sund, dar fiskerinäringen praktiskt taget helt dominerar. Den posi- 



Fabrik.sexteriören, Blekinge Fisk AB.  - Foto: Erling Klirirefor.~lBlekinge 
lans museum 1989. 

tivare värderingen i Nogersund kan i viss mån också tillskrivas viss 
traditionsbundenhet till fiskerinäringen både i detta fiskeläge och 
utmed hela Listerlandets kust. 

Sett i ett vidare perspektiv höjs "statusribban" för länets fisk- 
beredningsindustri eftersom ju denna numera räknas till vårt lands 
ledande inom branschen. 
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Folkmusiken och dansen 
i Blekinge 
Curt Johamson 

Aret 1990 har proklamerats som folkmusikens och folkdansens år i 
Sverige. Det var en delegation från Sveriges Spelmans Riksförbund, 
Svenska Ungdomsringen och Riksföreningen för Folkmusik & 
Dans, som vid en uppvaktning för berörda kulturmyndigheter på 
toppnivå, lyckades utverka att 1990 skulle bli ett kampanjår för den 
folkliga tonkonsten och de danser som hörde samman med denna. 

I och med detta har särskilda ansträngningar gjorts, både av myn- 
digheter och speciellt de kretsar som i vanliga fall håller den gamla 
folkmusiken och danstraditionen levande, för att föra ut denna 
viktiga kulturform i vårt tekniska och kommersiellt uppbyggda 
samhälle. 

Pionjärer bland upptecknarna 
Nils Ståhlberg, som under sina år i Blekinge på 1930-talet gjorde 
många uppteckningar av blekingsk folkmusik, skrev i Blekinge- 
boken 1937: "Om Blekinges folkliga tonkonst ar mycket litet skri- 
vit. Det kan vara en tillfällighet att någon musikhågad etnolog inte 
sett dagens ljus inom landskapets trånga gränser", 

Naturligtvis hade Ståhlberg ratt i detta och självfallet levde folk- 
musiken ett rikt liv i Blekinge aven om ingen etnolog uppmarksam- 
made och skrev om den. Erik Gustav Geijer (1783-1847), som var 
intresserad av folkets tonkonst framhöll att "Den folkliga tonkons- 
tens element ar ej  papperet utan friska luften, skogarne och den 
nordiska naturen". 

Inom de "bildade" kretsarna i Sverige fanns det i äldre tider en 
del personer som var djupt engagerade i folkets tonkonst och som 
genom sina nedteckningar bevarade många folkvisor och polskeme- 
lodier. Däribland kan man namna Leonard Fredrik Raaf 
(178&1872), Erik Drake (1788-1870), Amid August Afzelius 
(1785-1871), Richard Dybeck (1811-1877) och många andra. Inom 
folkets egna kretsar spred sig folkmusiken genom tradering från ge- 
neration till generation. 

Den som insåg det konstnärliga och kulturella värdet av folk- 



musiken och som betytt mest av alla nar det galler att uppteckna 
och bevara folkmusik var stadsnotarie Nils Andersson i Lund 
(1864-1921). Han tog initiativ till ett samlingsverk för folkmusik 
och upptecknade också själv stora delar av materialet. Resultatet 
blev "Svenska Låtar" med omkring 8000 melodier från Skåne i sö- 
der till Jamland i norr och ovärderligt ur folkmusikalisk synpunkt. 

Efter Nils Anderssons död övertog hans medarbetare Olof An- 
dersson ledningen av uppteckningsarbetet. Till Blekinge kom dock 
ingen av dessa representanter för "Svenska Låtar" och vi hade nog 
stått helt utanför dessa uppteckningar om inte skomakaren Alfred 
Pettersson från Nättraby (1852-1927) skickat in en notbok till kom- 
mittén. Därmed ar Blekinge representerat med ett 50-tal låtar i 
detta förnämliga samlingsverk. 

Instrument och danser 
Som tidigare nämnts fungerade folkmusiken ute i bygderna utan 
att någon etnolog beskrivit dess historia. Någon tidsgräns bakåt kan 
man knappast dra, därför att olika former av musik och dansutöv- 
ning har förekommit så länge människor vant bosatta i Skandina- 
vien. 

Musikinstrumenten har varit beroende av människans tekniska 
standard. Ihåliga trastammar, uppspanda djurhudar, ihåliga ben- 
pipor, djurhorn med "taplehål" och "vinare" som svängdes runt i 
en rem, tillhörde de äldsta instrumenten. 

Framåt 1200-talet fanns det enkla spelpipor, på vilka melodier 
kunde spelas, men också stråkharpor, mungigor och säckpipor med 
bordunton. Under senare delen av medeltiden tilllkom nyckelgigor, 
vevliror, skallmejor, krumhorn, fiddlor och flera andra instrument- 
typer. 

I mitten av 1600-talet kom fiolen till Sverige och darmed ar vi in- 
ne i den musikepok, varur vi också idag hämtar melodier, spelsätt 
och danser som är knutna till denna musik. 

Ring- och längdanser ar kända sedan mycket långt tillbaka i ti- 
den. Redan på 1500-talet talades det i Sverige om polskedanser. 
Modellen för dessa hamtades från den framväxande polska och tys- 
ka aristokratin, men danserna förändrades av folket s5 att de batt- 
re passade deras utrymmen och kynne. Kontradanser av olika slag, 
som engelskor och kadriljer fanns redan på 1600-talet. I ett referat 
från Drottning Kristinas hov 1650 omtalas dessa danser, men det ar 
tveksamt hur de dansades. 



Med hjälp av hildfram.sraliningar sökte den medeltida kyrkan föra u1 sin 
förkunnelre till den inte läskunniga menigheten. Kalkmålningarna fick eu 
religiöst innehåll, men motiven bar samtidens prägel. Flera av bilderna i 
Sölvesborgs S:t Nicolai berättar o m  senmedeltidens instrument. Har ar det 
en angel, som spelar på fiddla, föregångaren till den moderna violinen. - 
Foto: Våga Lindell-Andersson 1984. 



Den här interiören från Aborremåla i Ringamåla socken finns i en av Bengt 
Nordenbergs många skissböcker. Ett ungt par dansar, spelmannen sitter 
längst fram till höger. Sepialavyren är daterad 1896 men bygger pd betyd- 
ligt äldre teckningar, som Nordenberg omstuderat med konstnärens frihet 
och i "dihseldorfarnas" anda. - Kulturen, Lund. 

Den sociala funktionen 
Det var på landsbygden som folkmusiken och dansen frodades 
mest. Ännu på 1880-talet bodde 85-90 % av Sveriges befolkning på 
landsbygden. Boendeformen var täta bykarnor, dar manhusen låg 
nara varandra. Just detta och ägoblandningen innan skiftena ge- 
nomfördes, tycks ha medverkat till att folket sökte gemenskap i 
musik och dans. Gemensamhetsarbetena i byn avslutades ofta med 
"gillen". Det talas om slåttergille, bykegille, ostagille, karde-, spin- 
ne- och skackte-gillen, hrånagille, potatisgille och flera andra. I 
samband med friveckan på hösten för den städslade arbetskraften 
anordnades spel, dans och "roligheter". Naturligtvis får man ta or- 
det gille för vad det var. Den timliga förplägnaden bestod kanske 
bara av en brödbit och en slurk surmjölk. Med laga skifte, som i 
Blekinge genomfördes från 1830 och framåt, slogs dock bykarnorna 
sönder. Folket kom längre ifrån varandra både i helg och vardag. 
Någon skrev om detta att "folkmusiken tystnade, lekarna avstan- 
nade, sagorna glömdes." 
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En  annan av Nordenbergs teckningar (Kulturen, Lund) visar hur en yng- 
ling dansar "skinnkompass", den folkliga förvrängningen av det franska 
"les cinq pas", de fem steg, som hörde till renässansens gaillard. 

Att dansa "skinnkompass" ställde krav bdde pd vighet och ett snabbr fot- 
arbete. Man markerade ett kors på golvet. I takt efter en melodi gällde det 
sedan att efter ett något varierande schema hoppa sa, att ,fötterna utan att 
vidröra korset satter ned i dess skilda vinklar. 

Motivet har Bengt Nordenberg säkerligen hämtat från Blekinge eller 
Smaland. Någon uppteckning ar inte känd frdn Blekinge, men i östra Skåne 
gjordes den har så sent som 1949: 
Den som ska dansa skinnkompass 
den ska kunna dansa mycket raskt. 
Ett, tvd, tre, fyra och fem 
och detta skinnkompmsef kommer väl igen. 

Troligen betydde skiftet mycket, men samhället höll också på att 
förändras på annat satt. Inflyttningen till staderna började ta fart. 
Dar fanns det andra förlustelseformer. Blåsorkestrar och basarnö- 
jen av olika slag ersatte de gamla dansstugorna och det blev "inne" 
också för landsbygdens ungdom att besöka stadens nöjesanord- 
ningar. 

Men naturligtvis avstannade inte den traditionella folkliga musi- 
ken och dansen helt. Nya danser och instrument kom in. Dragspelet 
introducerades t ex på 186S70-talet. Polkan kom in ungefar sam- 
tidigt. Mazurkan och schottisen var också nya former som började 
spelas och dansas. 
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Dansbanor började byggas i slutet av 1800-talet. Ofta var det 
skarpskytteföreningar, som på det sättet försökte tjäna pengar på 
nöjeslivet - dar är vi definitivt idag. Spelmannen kunde nu också få 
lite kontant ersättning för en spelkväll. Fylleri och slagsmål började 
dock följa i dansens spår och religiösa grupper förfasade sig över 
den dåliga moral som nöjeslivet drog med sej. 

Kanske kan man säga, att detta vad man menar med folkmusik 
tog slut vid sekelskiftet, eller möjligen ett par årtionden senare. 
Mycket starka influenser utifrån, bl a jazzen, som inte hade det 
minsta med svensk musiktradition att göra, blev dominerande som 
dansmusik och också som en slags konsertform. 

Spelmän och danser under 1800-talet 
Därmed kan man gå in på den blekingska folkmusiktraditionen och 
presentera några av de spelman och danser som betytt mest: 

Sven Hansson kon ansa-~chwen Luring) född omk. 1775, död 
1840, var troligen född i V Torsås. Han vandrade omkring i trakter- 
na av Orkened, Torsås och västra Blekinge. Hans hemort var ibland 
svår att fastställa, På Sigfridsmarknaden i Vaxjö var Hansa-Schwen 
välkänd som speleman. Troligen kände ban sej ensam i livet när han 
vandrade omkring och det finns ett par rader på en notskrift efter 
honom som lyder "Stackars Hansa-Schwen har ingen vän, utom 
Gud i himmelen." 

Pelle Ror, född i slutet av 1700-talet, död omkring 1870, var båts- 
man och bodde i Strömby, O Torsås. Han var en legendarisk spel- 
man och kand i vida kretsar både i Småland och ö. Blekinge. Då det 
också talades om att han var näckspeleman och lärt sej sitt över- 
dådiga spel av nacken, blev ban särskilt uppmärksammad. Han lär 
ha spelat en vals för Karl XV, som skall ha uttryckt sin stora be- 
undran för hans gedigna spel. I hans repertoar ingår också en vals 
som numera kallas Karl XV:s vals. 

Klockaren J G Rosenlund, 1804-1861, tjänstgjorde i Tvings kyrka 
och bodde på Klockaregården där. Klockarna förr i tiden skulle 
helst vara kunniga i många ting. Rosenlund var också byggmästare 
och han hade bl a ansvar för kyrkobygget i Tving. Därtill var han 
också postman och jordbrukare samt hade hand om socknens vac- 
cination mot smittkoppor. Det senare var en vanlig syssla för kloc- 
karen. Däremot var kraven på spelkunnighet inte så överdrivna, 
därför att många kyrkor under första delen av 1800-talet inte var ut- 
rustade med orgel. 



De konstnärer, som dekorerade medeltidskyrkorna använde f ramt  religiö- 
sa motiv. Det gjorde även de sydsvenska bonadsmålarna, men miljön speg- 
lar samtiden. Det visar den har bonaden från 1800-talets förra hälft. Ett par 
mrnikanter spelar til l dans med hjälp av skalmeja och ett fiolliknande in- 
strument. - Detalj av bonad.~målning, Sunnerboskolan. Blekinge lans mu- 
seum. 

9 0 0 0 ,  
r-q-=A-' :-1=r=;-i-, B'" -,IL T 3 d i I..2 4 

?:L*.- - - - - - - - - are0 

Knappvals, spelad av J G Rosenlund (1804I861), Tving. 
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Det gamla kravet för en klockaretjanst löd, att"k1ockaren skall 
vara född i äkta sang, kunna läsa rent i bok och val sjunga". 

Rosenlund uppfyllde säkert dessa krav och var därtill fiolspele- 
man. 

Spel-Göran var verksam i Karlskronatrakten. På en text på Mu- 
sikmuséet i Stockholm står det att läsa följande: 

"Gamle Spel-Göran tillhörde de mindre begåvade, men vandrade 
ofta till Carlskrona med sin viol. För 6 styfver (3 öre) genomgick 
han hela sitt fattiga program, bestående av en vals, en polska, en 
engelska och en kadrill, alla i moll. Han spelade icke illa och den 
långa vanan hade gifvet honom en viss rutin. Men det var något ve- 
modigt i hela hans uppträdande, som afven smittade åhöraren, jäm- 
te det att han begagnade mycket låg stamning för att spara strang- 
ana". 

Kadrilj efter Olof Westerhult (1810-1881) i Asarum. 

Olof Westerhult, 181C-1881, var garverimastare och bosatt i Asa- 
mm. Han började spela fiol för Johan Velander i Karlshamn 1822 
enl. notering i hans notbok. Aven Westerhult var en originell per- 
son. B1 a åt han gärna hästkött vilket var tabu för "ärliga" manni- 
skor. Han höll sej också med några tama kråkor och skator samt en 
korp, dartill en räv och en varg. AUa dessa djur var ju avskydda av 
de flesta människor. 

Var detta möjligen en protest från Westerhults sida över manni- 
skornas värderingar? 



Polska efter Ola Olsson (1823-1888) i Skurup. 

Ola Obson (Spel-Ola), 1823-1888, Skarup. Ingen spelman i Ble- 
kinge har under sin livstid, och inte heller senare, åtnjutit sådant 
anseende som Ola Olsson. Han var bosatt i den lilla byn Skarup 
nägra kilometer norr om Ronneby. Redan som liten pojke började 
han spela fiol och fick också resa till Karlskrona, ta musiklektioner 
och Iara sej noterna. Det var relativt ovanligt för en bygdespelman 
vid denna tid. 

Med sin kunskap i noter kunde ju Ola också föra sin spelmans- 
repertoar vidare. Hans spelböcker ar den viktigaste kallan för nuti- 
dens folkmusikanter i Blekinge. 

Repertoaren i Olas spelböcker består av polskor, engelskor, an- 
glaiser, valser, långdanser, polonäser, kadriljer samt också några 
polkor och "rinnlanders". De senare kan man hänföra till schottis. 

Olas spelskickligheter var odiskutabel och han var också kand 
utanför Blekinges gränser. Han hade spelat tillsammans med "Kalle 
i Björkhult", Kristina Nilssons bror. Säkerligen hade han också spe- 
lat tillsammans med Kristina, innan hon blev "upptäckt" och seder- 
mera en av tidens mest berömda sångerskor. Kristina började ju 
som speleman. 

Ola Nilsson (Luringen, Lassa-Nessa-Ola eller Ola i Stampana), 
183fG1920. Ola Nilsson var född i Björkefall, Kyrkhults socken. När 
man ser till namnet "Luringen", tanker man naturligtvis på Han- 
sa-Schwen. Vilket samband dessa tvä hade, ar svärt att veta. Nägot 
bätsmansnamn tycks det inte ha varit, utan kanske var det bara s%, 
att man kombinerade dessa två man därför att de ansågs vara "daa- 



tjyvar" (dagtjuvar) som hellre drog omkring med sina fioler på byg- 
den an arbetade. Det var inget ovanligt omdöme om spelman. 

Ola Nilsson ansågs också vara nackspelman och det fanns folk, 
påstås det, som sett Ola sitta på stranden av Grytsjön och spela för 
nacken som dansade ute på näckrosbladen. Så lätt på foten var han 
att inte en krusning syntes på vattenytan. Nar Olas fiol tystnat dan- 
sade näcken bort genom dimmorna mot Skånesidan. 

Engelska efter Ola Nilsson "Luringen" (1836-1920). 

Hans Håkansson (Spel-Hansson), 1838-1922. Han var född i 
Kattilsmåla men flyttade sedan till Bjurabygget, dar han hade en 
gård. Aven på honom tycks omdömet om spelmannens obenagen- 
het för kroppsarbete ha stämt in. Han lär ha suttit på stenmuren 
och spelat medan hans fru plockade potatis i åkern bredvid. Vid ett 
tillfalle slog hon sönder hans fiol, för hon ansåg den vara största or- 
saken till hans dagdriveri. 

Säkerligen var han en god spelman, han fick andra pris i en spel- 
manstavling i Stockholm 1902. 

Karstorpa-Lasse, Karstorp, Jämshög socken. Lasse var född av 
mycket fattiga föräldrar, levde sitt liv som "fattiglapp" och dog på 
ett fattighus. Det var ju ödet för många under 1800-talet. Han var 
dock en mycket god spelman som trakterade många instrument. På 
surbrunnen i Kyrkhult spelade Karstorpa-Lasse vid många tillfal- 
len. Aven han ansågs som nackspelman då han bl a kunde spela El- 
valeken, vilken han skulle ha lart av nacken vid Orlundasjön. 

Karl Magnus Olsson (Majnis på Bjaat), Hovmansbygd, död 1926. 
Karl Magnus var motsatsen till Karstorpa-Lasse, vad gällde social 



Ola Nilsson "Luringen" (18361920). Kvinnan är möjligen hans hustru. - 
Efter foto i privat ägo. 
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status. Född i en aktad bondeslakt, var nog tilltaget att börja spela 
fiol hans enda sociala belastning. Men han kostade på sig en viss 
musikalisk utbildning och var en duktig spelman. Dock lär han inte 
ha varit skickligare an den självlärde Karstorpa-Lasse men mer på- 
litlig när ban anlitades att spela vid kalas och bröllop. Karstorpa- 
Lasse var lite för glad åt flaskan för att alltid kunna fullfölja en spel- 
kväll. Karl Magnus Olsson däremot var mån om sin värdighet som 
människa och spelman och höjde möjligen därigenom statusen för 
spelman i allmänhet i omradet genom sitt uppträdande, 

Schofds efter "Majnis på Bjäaf" - Karl Magnus Olsson i Hovmansbygd, 
död 1926. 

Karl Johansson (Spel-Kalle), 1839-1924, Lösen. Spel-Kalle var 
en duktig spelman som ställde upp i flera spelmanstavlingar och pla- 
cerade sig bland de främsta. 

Sven Andersson (Vega-Sven) 1847-1928, Karlskrona, blev all- 
mänt kand för att han var med Nordenskjöld på dennes polarfarder 
med fartyget Vega, men han var också en i Karlskrona mycket kand 
spelman. 

Avred Pettersson, 1852-1927, Nattraby. Som tidigare omtalats 
skickade Alfred Pettersson in en notbok till kommittén för Svenska 
Låtar och representerade därmed Blekinge i detta viktiga sarnlings- 
verk för svensk folkmusik. 

För övrigt vet vi inte så mycket mer om honom annat an att han 
var skomakare, bodde i Nattraby och var en god spelman. Han var 
anlitad i bygden däromkring på kalas och bröllop och ställde också 
upp i några spelmanstavlingar. 

Anton Persson, 1854-1947, Hjalmsa, var sadelmakare och spel- 
man. B1 a besöktes han av folkmusikupptecknaren Nils Ståhlberg. 
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"Spel-Kalle" - Karl Johansson (1939-1924) frun Lösen ställde upp i flera 
spelmanstävlit~gar. - Efter foto i privut ugo. 



Anton Persson (1854-1947) i Hjälmca. - Efter foto i privat ägo. 

Flera av hans låtar finns på Dialekt- och ortnamnsarkivet i Uppsala. 
Han spelade på kalas och bröllop i gårdarna men också på en 
"dansflake". Anton Persson höll fiolen i armvecket på gammalt ma- 
nér och var oftast ensam nar han spelade. 

Albert Remelin, 18841981, Lister Mjällby. Remelin ställde upp i 
ett flertal av de spelmanstavlingar som var så vanliga i början på 
1900-talet. Han placerade sig också bra. Vid dessa tävlingar träffade 
han minga sedermera berömda spelman från olika delar av landet, 
t ex Kallna-trion och Blinde-Janne från Granna. 



Albert Remelin var också en mycket god fiolbyggare och tillver- 
kade omkring 200 fioler under sin levnad, dessutom renoverade han 
många. En av fiolerna vann han särskild berömmelse för. Det var 
Musikaliska Akademien som gjorde en bedömning och menade att 
denna fiol kunde vara ett instrument att spela på för de största fiol- 
mästarna i världen. 

Folkmusikvågen under 1970-talet 
I början av 1970-talet gick en folkmusikvåg över Sverige. Man kun- 
de faktiskt också få höra en och annan folkmusiklåt i massmedia 
som annars inte alls ställt upp på denna form av musik. Det betydde 
att fler människor började spela, vilket också blev fallet i Blekinge, 
men man fick till en början hålla sig till en "allsvensk" repertoar. Så 
började alltfler ställa sig frågan om inte också vårt eget landskap ha- 
de en folkmusiktradition och därmed började den inventering som 
varit så betydelsefull för folkmusiken i länet. 

Med stöd av forskningsanslag från Blekinge Lans Bildningsför- 
bund kunde medlemmar ur Blekinge Spelmansförbund gå ut med 
ett forskningsprojekt. 

Det var musikläraren Lena Krook-Sundell, Karlshamn, och folk- 
livsforskaren Eva Liljedahl Nordlinder, Stockholm, som under 1978 
reste runt i landskapet och intervjuade människor. Besök på folk- 
livsarkiv var också en viktig del i forskningsarbetet. Resultatet av 
detta blev en bok med titeln Folkmusik och Folklig Dans i Ble- 
kinge. Den kom ut 1979. Redan året därpå fortsatte Lena Krook- 
Sundell forskningsarbetet. Det blev ytterligare en bok, nu med ti- 
teln Folkmusik och Dans i Blekinge. 

Det är material ur dessa böcker, som ligger till grund för de not- 
uppteckningar och den historik över blekingespelmän, som är med- 
tagna i denna översikt. 

Flera av de traditionsbärare som "upptäcktes" i samband med in- 
venteringen kom att bli personliga vänner med många nutida spel- 
män, vilka besökt deras hem och därvid har också en del nya låtar 
kommit fram. 

Man kan här knappast ta med alla traditionsbärare, som gett bi- 
drag till den folkmusiktradition vi använder oss av idag i Blekinge. 
Kanske man också skall påpeka, att vi mer koncentrerat oss på den 
äldre repertoaren, alltså mindre på den repertoar som spelats från 
sekelskiftet och framåt och som i de flesta fall är knuten till drag- 
spelet. 
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Axel Sjölander (18961985) i Källehult var spelstark ännu i åttioårsdldern. 
- Efter foto i privat ägo. 

1900-talets traditionsbärare 
Här följer en del av de traditionsbärare som varit viktiga för oss: 

Oscar Persson, 18961985, Öljehult, spelade både dragspel och 
fiol. Han bar på en tradition från senare delen av 1800-talet av de 
fiol- och dragspelare som då fanns i dessa trakter. Det var polkor, 
mmrkor ,  valser och schottisar, som Persson spelade på ett genuint 
och gammaldags satt. 

Sven Loberg, 1898-1983, Hjorthålan, har varit betydelsefull 
som förmedlare av visor med mycket gammal prägel. Han berättade 
också gärna om hur musiken och dansen fungerade i hans ungdom, 
om spontana danskvällar vid vägskäl eller inne i stugorna, där man 
dansade i "stuerummet" och fick akta sej så att man i svängarna in- 
te brände sej på sättugnen, som var vanlig i dessa trakter. 

Yngve Persson, 1899-1978, Skörje, spelade fiol och hade som Iä- 
romästare haft Nils Svensson (Anke-Nissen) i Stengölsmåla. Det 
var mest polkor och mazurkor som ingick i hans repertoar. Yngve 
spelade med snabba stråk och ofta på två strängar samtidigt, efter 
gammalt spelsätt. 

Axel Sjölander, 1896-1985, Kallehult. Ingen av de traditions- 
bärare vi träffat har betytt mer an Axel Sjölander. Han var mycket 



Låtkurs på Tingsgården i Brikne-Hoby år 1982. - Efter foto i privat ägo. 

spelstark ännu när han var omkring 80 år. Från en spelmansslakt, 
som kom uppifrån Ljuder i Småland hade Sjölander och hans far en 
rik tradition med sej nar de flyttade ner till Källehult, en bit från 
blekingegränsen. Det var inte bara melodierna som Axel lärde ut. 
Det var ett genuint spelmansmanér med rytm och betoning, som 
ingen annan kunnat förmedla på ett sa suveränt sätt som han gjor- 
de. Polskor, kadriljer, valser, schottisar, polkor och gånglåtar var 
sådant han spelade mest. 

Ivar Andersson, 1899-1987, Ulvaboda, Kyrkhult. "Ivar i Ulva- 
boda" är välkänd av de flesta blekingar. Hans genuina berättar- 
konst var ocksi kand utanför länets gränser. Historierna om "Las- 
sa-Nessa-Ola", har i stort sett blivit kända genom Ivar Andersson. 
Han spelade både dragspel, munspel och något fiol och band ihop 
sitt spel med både roliga, men också informativa historier om spel- 
man och annat folk från äldre dagar. 

Isabella Johansson, 1909-1983, Tving, var en välkänd spelmans- 
silhuett på lövmarknaden i Karlskrona och på Tosia Bonnadan i 
Ronneby. Hon höll fiolen lagt ner på bröstet som var vanligt längre 
tillbaka i tiden. Den spelstilen kan man möjligen försvara med att 
stråkhanden blir mer avkopplad och det därför är lättare att marke- 
ra den snärtiga rytm som är nödvändig för att folkmusik skall kom- 



ma till sin ratt. Isabellas spel var också mycket rytmiskt. Hon spe- 
lade kadriljer, engelskor, schottis och vals. För övrigt var det ovan- 
ligt att kvinnor var spelman förr i tiden. 

Fritiof Strömberg, född 1898 och bosatt i Jamjö, ar den ende nu 
levande spelmannen av de traditionsbärare som har är omnämnda. 
Han kom från Jat söder om Vaxjö, dar hans far August Strömberg 
var en av de mest kanda och skickliga spelmannen i Småland under 
senare delen av 1800-talet. Fritiof spelar fiol och gärna faderns 1% 
tar, av vilka denne hade komponerat flera själv. 

Att föra traditionen vidare 
Hur lever då folkmusiken i Blekinge året 1990? Naturligtvis ar det 
en skillnad mot den tid när denna form av musik berörde 95 procent 
av folket. Idag ar ju utbudet av musik enormt och den kommersiella 
delen öve~ägande.  Kanske kan man därför vara förvånad över att 
så pass många människor också idag ar intresserade av de gamla 
klanger som folkmusiken ger. Möjligen kan man också fundera över 
hur många av dagens "låtar" som spelas om 200 år. Tiden ar en god 
domare när det galler kvalitet. 

De veckokurser som Blekinge Spelmansförbund anordnat varje 
år i Brakne-Hoby eller Sjöarp under de senaste 15 åren har varit 
mycket viktiga för att ge folkmusiken både bredd och kvalitet. Har 
har både ungdomar och äldre fått lära sej spela på ett spelmans- 
massigt satt och också lart sej de danser som hänger samman med 
musiken. 

Vi kan också se hur engagerade många blivit av folkmusiken och 
hur vi idag kan använda de ungdomar som handledare, vilka för tio 
år sedan kom som nybörjare. 

För övrigt finns spelmannen i Blekinge fördelade i länet både i 
grupper och som separata spelman. Många spelar bara fiol och nyc- 
kelharpa men det finns också många som spelar enradigt dragspel 
(durspel). Detta hade en stark framtoning årtiondena kring sekel- 
skiftet. Folkliga danser brukar anordnas några gånger om året, dar 
både kontradanser som engelskor och kadriljer och olika polskor 
dansas. 

När det galler noter rörande blekingsk folkmusik, har Blekinge 
Spelmansförbund en parm med över etthundra Istar. Därtill finns 
ett separat häfte med omkring femtio låtar av Ola Olsson i Skamp. 
I de bagge böckerna som skrevs 1979 och 1980 och som har omta- 
lats, finns också ett ganska stort notmaterial. 



Vikingahoddorna, hedninga- 
kisarna - och Drakarannan 

Karl-Axel Björkquist 

Och Drakarannan! Ur töcknet lösgör sig skuggan av ett skepp. Det 
ar inte en busa, inte en knarr eller snacka. Det ar en drake, den 
mäktigaste, den mest fruktade av de vikingatida kölar som kluvit 
österhavets krabba sjö. Innanför oss Torrumslandet och vid skar- 
gårdsledens slut Hammarby vik, östblekinges största hamn. 

Har ar ledungen, dar stod striden. För evigt skall Böses öde min- 
nas: "Kåbe-Sven reste denna sten efter Böse, sin son, en valbördig 
dreng, som blev dödad i slaget vid Utlangan. Gud Herren och Sankt 
Mikkel hjalpe hans sjal." Stenen står sedan tiohundratalets mitt i 
Ny Larsker på Bornholm. Utlangan var då en valkand plats i Ös- 
tersjön. 

På Ytterön en gömma med fyra armringar i guld - ägaren kom 
aldrig att hämta dem, i åttahundra år blev de kvar i jorden. Tid av 
stål, gyllene tid. 

Eller ar bilden en annan, helt annan, dar guldet ar silver av fisk- 
fjäll, glittrande i solen mot båtarnas reling, sillblixtar i skymningen i 
Gåsefjarden. Och fraktskutor i bidan på god fördevind vid Ut- 
längan, dar farleden kröker mot norr, mot Mälardalen, Finland och 
Estland. Har börjar en av Nordens märkligaste seglingsbeskriv- 
ningar, biskop Thorkils av Reval, han dog 1220. "De utlengi usque 
calmarne. X. ukarsio" - "Från Utlangan till Kalmar 10 veckosjöar", 
resan slutar i biskopens hemstad, det ar en tidig svensk lots. Östra 
skärgården sjuder av liv, idag en avfolkningsbygd i marginalen. 

Sommaren 1989 undersökte Blekinge lans museum och Ianssty- 
relsen delar av ett omfattande kulturlager i anslutning till en kva- 
dratisk, 6,5 m stor hustomtning vid Skavet på Inlangan, som nu 
framstår som en av de viktigaste öarna i denna del av skärgården. 
De mycket entydiga fynden - huvudsakligen keramik och djurben - 
daterar anläggningen till vikingatid. Genom undersökningen doku- 
menterades de äldsta kända lamningarna av en typ av sasongsfiske, 
som synes ha upphört en bit in på 1700-talet, då den bofaste fiska- 
ren etablerade sig i ytterskärgården, 



Teckningen på högersidan: kobu: suain: raisti: stain: bina: a(f)tir: bau- 
sa: sun: sin: @(i) n: ban: is: tribin: ua(r)b: i: (ur)ostu: at: ut: la(nk)iu: 
kub: tr(u)tin: hi(a)lbi: hans: ont: auk: sata: mikial. 

Saknad, kanske ocksd älskad, en faders äreminne över sin son. Genom Bö- 
ses död fick Utlängan sin äldsta urkund. Det står en lukt av blod och man- 
nakraft om den, vikingatid! - Teckning av Karl-Axel Björkquist. 

Här är ledungen, dar stod striden. - "Her farr hafdjaqr" - den havsdjärve. 
Ledungsflotian o m  hela 49 skepp, ett par med drakhuvud, några med fest- 
ligt förgyllda m a r ,  de flesta meniga, med nakna stavar, har i beundrans- 
värd, impressionistisk teckning för evigt strandat pd en runristadpinne frdn 
Bergen. Synen kunde ha varit en blekingsk verklighet: skepp i vindväntan, 
kölarna förankrade i Utlängans sandiga strand. 





Det bländande guldet blei ,..... ders lön -"rikligt armarnas röda ringar du 
kring dig strörr'-. Skatten från Ytterön, var den ett nddevedermdle från ho- 
vet i Jelling eller Uppsala? Ett betydande värde var det förvisso, då som nu. 
- Statens Historiska Museum. 

Högersidan: Vid Vinnehamn pd Inlängans västra strand syns ett par grup- 
per av tomtningar. Till den norra hör kåsar, som nu ligger på fasta land. 
Under vikingatid gavs dar rumt vatten för de smäckra, Idngkölade snipor- 
na. En angelägen uppgift vore att tidsbestämma de olika hyddgrunderna. 
Det kan skilja väl 20 generationer mellan äldsta och yngsta. - Teckning av 
Karl-Axel Björkquist. 





Aren 1687-88 sjömätte Petter Gedda de blekingska farvattnen. Han var då 
styrmansdirector och hade givits uppdraget "så vijda dett sigh kan giöra låt- 
ha". Sjökortet ingår i Geddas stora slöatlas från 1693 över "De till Sweri- 
ges Crono CONQUESTerade PROVZNCiers Siö=COUSTER. Sin titel 
ri[[ trots var Petter Gedda ingen sjöman, han var lantmätare och korten ut- 
gör i många stycken transporter från lantmäterikanor. Det gör dem svåra 
för sin rätta bruk -Jens Swensen, han med den berömda spionkartan över 
blekingearkipelagen - underkände dem helt. I svårnavigerade vatten som 
Östra Skärgården är, det vet alla som gått på grund där, var man alltfort 
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hänvisad ati ta lots. Sädan kunde man få frdn Ungskär eller Sienshamn, de 
enda bebodda öarna på Geddas tid. 

Varken det stora säsongsfiskelägret pd Flakskär eller det vid Vinnehamn 
är noterat. Troligen var de redan då i mull och glömska. Geddas kartbild 
dterger vad som dä var ett nuläge. Den arkeologiska kartan över samma ar- 
kipelag visar inte eft utan flera dålägen, ett foto med d n g a  dubbelex- 
poneringar. Ur det skall det aktuella projektet särskilja tid från annan och 
synliggöra ett resursområdes förvandling till marginalområde. 



Genom faststallandet av denna minst 700-åriga tradition har flera 
frågeställningar aktualiserats för Torhamns-skärgårdens vidkom- 
mande. Liknande tomtningar kan man finna på flera av öarna 
(Malkvarn, Flakskar, Torhamna skar, Aspeskar, Inlangan, Ut- 
längan, Ungskar och Långören) till ett antal av 78 kända. Det ar 
nästan dubbelt så många som i västra Blekinges skärgård, Flera tor- 
de finnas: på Inlangan utökades antalet kända tomtningar med 100 
% vid sommarens revision av den tidigare inventeringen, nu 30 
hyddgrunder; säkerligen döljer sig ytterligare några i den tätnande 
buskvegetationen på ön. 

Några av de nyfunna grunderna har tillhörande kisar i vikingati- 
dens strandbryn. Redan i förre landsantikvarien Ingemar Atter- 
mans undersökningar poängterades sydöstra skärgårdens betydelse 
under vikingatid och tidig medeltid. Har ar inloppet till Hamrnarby 
vik, sparrat genom omfattande anläggningar åren 950-1140. Har 
bevakas vattnen av landskapets tätaste koncentration av vård- 
kaseplatser, böten, har reste Gudes skeppare en runsten vid Skal- 
lenas. Senare skulle ett sjöfararkapell resas på Sturkö och ett på Ut- 
längan. 

Under Blekinges dansktid var kustfisket regale, öppet för envar 
som inordnade sig under de lagar som reglerade kungens ratt och 
andel. Under medeltiden synes Stadt-Hansan ha haii betydande in- 
tressen i detta s k hamnfiske. Motsvarande förhållande kan tankas 
under 1000- och 1100-talen med vikingatidens organisation av na- 
ringsfången. Långväga gäster, främmande tungor ljuder över vatt- 
nen i tidiga vårmorgnar. 

Torhamns-skärgårdens vegetationsutveckling ar val kand genom 
professor Björn E Berglunds omfattande undersökningar, bl a på 
Inlangan. Således finns optimala möjligheter att kartlägga sasongs- 
fiskets ekologiska miljö genom seklen. Vidare har Hjalmar Berg- 
lund genomfört en förnämlig ortnamnsinventering, vilken kan bely- 
sa den äldre, fossila marina miljön. Kamerala uppgifter ur skat- 
telangder och andra kallor beskriver öarnas användning under sena- 
re tid liksom etableringen av de bofasta lägena under 1700-talet och 
förläggningen av Carlskrona Fisken Societet under 1750-talet på 
Malkvarn. 

En fördjupning av problematiken kring Torhamnsskargårdens 
roll som fiske- och handelsbas måste ses som angelägen inom det 
sydsvenska forskningsfaltet. Frågeställningarna ar för närvarande 
kanske i första hand av arkeologisk natur, men samarbete bör 
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Så långt norrut man kan komma pa Inlängan, vid Skavet, på Mjölkaslat- 
ren, ligger ett par tomtningar i la mellan bergen. Den södra aii dem under- 
söktes 1989. Väggsienarna var fotade i ett starkt sotblandat kulturlager 
med b l  a vikingatida keramik som ledartefakt. Tomtning 54:I ar därmed 
den äldsta vi känner i en lång rad av hyddor i den vindpinade blekingeskär- 
gården. Tyvärr saknades varje spår av takbärande stolpar och byggnadens 
ursprungliga utseende förblir en öppen fråga. - Foto: Karl-Axel Björkquist1 
Blekinge lans museum 1989. 

självklart sökas med forskare inom kvartärgeologin, ortnamnsforsk- 
ningen, kulturgeografin och den historiska disciplinen. Som en förs- 
ta åtgärd måste en revision av den alltför knapphändiga fornmin- 
nesinventeringen prioriteras varvid särskild hänsyn tas till de man- 
na, fossila elementen: tomtningar och kåsar. Grävningarna på In- 
längan hör återupptas, inte bara i anslutning till tomtningen på Ska- 
vet. Vid Vinnehamn, öns säkraste naturliga hamn har inlängans- 
fiskaren Gösta Johansson påträffat fem hustomtningar med till- 
hörande, sannolikt vikingatida kåsar. De senare är av ansenlig stor- 
lek och kan i något fall ha varit överbyggda med båthus. 



Stormen med stora hugg 
mejslar kring skeppets stäv 
väldigt vinande 
sjudande vdgor. 
Iskall andedräkt 
ur ondrkefull jättemun 
brusar runtom bogen 
med allt förgörande brak. 

Vikingahoddorna, hedningakåsarna ger en annan verklighet an Egil 
Skallagrimssons. Men det ar en verklighet lättare att ta till sig an 
drakskeppets, en verklighet närmare vår och den lilla, vardags- 
heroiska människan. 

Om det handlar Blekinge läns museums och länsstyrelsens nystar- 
tade projekt. 



Asorurn~ Il~rnby~dsfor~ning. Ordf Sils Mapnusron. qekr Th!ra M i n w n  
Arcm6ret. %.>m hol13 Jen 29 mxs .  inledde? med ett aIls3ng~pr~~gram undcr ledning 

a i  .Astrid Lrr'liu* \'idare mrJierkaJc C\\.  och Sven Kdntg tr3n RuJehv mcJ pr.,- 
grammet "Konsten att bränna trätjära". v id  årsmötet be&ts att inte göra något 
överklagande av de aktuella utbyggnadsplanerna söder om Stenbacka. Föreningen 
kommer dock att noga följa utvecklingen. 

Arets bussresa företogs Annandag Pingst och gick till några välkända Skåneplatser 
kring Skäralid och Kopparhatren, bl a besöktes hembygdsgårdarna i Billinge och 
Stidsvig. 

Asarums Bvedemuseum oå Stenbacka öoonades för säsongen med en festlighet 
2" . . 

den 4 juni. Arets arrangemang ingick i ett större projekt med :teln "Konst och slöjd 
. 

i Karlshamns kommun". Allmänheten hade därvid möjlighet att samma dag besöka 
flera hembygdsgårdar liksom enskilda utövare av konst och konsthantverk. 

Under sommaren har också bjudits ett par musikaliska program på museigården, 
dels "Vismännen" med sitt barnprogram den 2 juni och dels Marinens Musikkår den 
5 juli. 

Under hösten har föreningen förvärvat ca 300 teckningar med motiv från bygden. 
utförda av den 1949 avlidne hembygdskännaren August Holmberg från Pepparbac- 
ken i Svängsta. Ett urval av teckningarna presenterades i en mindre utställning vid 
föreningens höstträff. Björn-Eyvind Swahn och Ingrid Karlsson svarade da också för 
ett moeram med titeln "Blekingeförfattare i bild och ton". 

Ausist Holmbere och hans ;erksamhet kom också att uoota en stor del av in- -~ ~ .- . . 
nehilli.i i lor<ningcn\ iir%lrilt . \sarum~Jalen". \om utkom omkring I drceinher 
t n  rt~diecirkel i ainnet "\'ivii cdmh311cn cenom lOll ;r" har stari.+i under hnricn 
Medlemsantal: 277. 

N.M. 

Bliikrta-Hoby Samhalls- och Hembygdsförening. Ordf. Klas Wennerberg, sekr. Elsa 
Juhlin. 

Sedvanliga arrangemang har genomförts vid Valborgsmäss, advent och vid Arsmö- 
te. Ekbackens festplats förvaltas av föreningen. Hoby Gammelsöndag, som helt ar- 
rangeras av Lions och Svenska Ungdomsringen, drog ca 8 000 besökare till sitt pro- 
gram kring gammalt hantverk. 

Studiecirkeln, som arbetat med museet, har gjort exkursioner kring fornminnen. 
Intervjuer, insamling av föremål, dokumentering samt utställningsbyggande har in- 
gått i arbetet med museet, som invigdes den 19 november. Agnes Wirén talade om 
samlandets möda. Från Sparbanken, kulturnämnden, Asarums Hembygdsförening 
och Tinesås Hembvedsförenine erhölls eåvor. Museet vill skildra Bräkneåns dal- - ," - " 
gång, dess natur, fornminnen, bebyggelse och verksamheter. Hoby som kulturcent- 
Nm beskrivs. Olof Olsson, Tokaryd, och Asta Pettersson m fl har skänkt ett stort 
antal föremål. Antal besökare: 450 

Medlemsantal: 210. 

Enngsbodo Samhälls- & Hembygdsförening. Ordf. Jan Jedhammar, sekr. Göran Nils- 
san. 

Foreningen< verkssmhri har bcdriviti inom ett tlcrinl sektioner av vilka kan nam- 
na<: Idrottsplatxm ach badplatsen. samh:illctr en~kllda vagar. lekp~rken rom fatt en 
genomgripande ~ ~ ~ r u s t n i " ~ ,  Fritidsgården som haft en omfattande ungdomsverk- 
samhet och under sommaren även Iigerverksamhet och bygdesemester. 



Bdde äldre och yngre blev engagerade i samband med "Vismännens" sång- 
program på Stenbacka i Asarum i början av juni. - Foto: Nils Magnusson. 

Hembygdssektionen höll sin traditionella friluftsdag vid Hembygdsstugan. För att 
underlätta hembygds- och släktforskningen har sektionen ordnat ett eget arkiv med 
mikrofilm över kyrkoarkivalier frin Eringsboda-Tving från 178&1895. Dokumen- 
tering av byggnader inom socknen pigir. 

Medlemsantal: 95. R.H. 

Flymens Hembygdsfönning. Ordf. Arne Persson. sekr. Birgitta Larsson. 
Under aret har h.Nits 18 molen inklusive 3rsmöier, varav ett allmant mote. Ett 

tiotal olika d ro er am kommittéer, arbetsutskott eller shki lda funktionärer har under . - 
styrelsen svarat för programverksamhet, vhrdfrf+gor eller andra, speciella, aktivite- 
ter. 

Genom skrivelser och genom att lita sie revresenteras vid olika arrangemang har 
forcningcn fbrsökt fora Gam bygdens intr&sen. Parkförvaltningen har dledeskon. 
iakiats betriffande uppnistning av badplaisen i all sj om'^ och Affirsvcrken an- 
a h d e  väabelvsnine i Grancmla. Biurabveget och Brandahall. Kommunen och All- 
kanna a&io"den har fitt en ansokan okbidrag till inkop av foreningslokal Fo. 
remngen deltog i en demonstrsrion for bevarandet av Furs sjukhus och har bl a rep- 
resenterats vid samtliga möten med Samarbetskommittén och i Landsbygd 96 
kommittén. 

h t  har präglats av föreningens fortsatta arbete med att förbättra livsbetingelser- 
na för invanarna i Flvmen. Busskommunikationerna för våta ungdomar har Derma- 
nentats. ~n~domsve;ksamhcien "Öppet klus" har satts igáng och fortgir i regel var- 
jc fredagskvill. Tillsammans med Ovriga hembygdsforeningar i norra kommundelen 
har n gett ut en reklam- och,nformationssknft dar Flvmen och dess fordelar vresen- 
tcras i i  har dc.ssutom filt kommunalrid och ~okala.~artiledare air acceptc;a byg- 
gande av gmpphus, flcrfamil~shus eller servicchus har konkrcra bchuv foreligger En 
arbetsgrupp är tillsatt att arbeta med detta projekt 
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Under året har ännu en hembvedsbok med titeln "Flaken" eetts ut. . .. 
Ett .itort ster t o ~ s  under arel d i  \ I  beslot 2nbLciffa en hemb!gd\pird. Krupsmda 

har anskiffats o:h dar l i r  v i  en nmllnpclokal och utrymme for ul~ka akii\,iictcr, t <x  
bakstuga, sewering, dans, marknade;, utställningar: ungdomsverksamhet och 
dier. 

Följande arrangemang och aktiviteter har genomförts av föreningen: 
Smdiecirklac 
- Fotodokumentation 
- Videoproduktion 
- Bugg-kurs 
- Gymping 
- Korgmålning, 2 cirklar 
- Bygdeinventenng 
- Angar 
- Halmslöjd 

Ungdomverksamheren: 
- Informationsmöte i form av "oppet Hus" i Fiymens skola med presentation av 

verksamhet och målsättning. Medverkan frin Rödeby Fritidsgård. 
- Fritidsgårdsverksamhet i Hymens skola varje fredag kl. 18.0&20.30 under vår- 

och höstterminen. Aktiviteterna har bestått av disco, bordtennis, tipsrundor, 
schack, näverpyssel, hauiislöjd, julpyssel, kioskverksamhet. Ca 30 barn har delta- 
git i verksamheten. Ansvariga har för vårterminen varit Elone Petenson och iör 
höstterminen Britt-Marie Siölander. ~ ~ ~ ~ 

- En kulturell målsättning har funnits i Fritidsgårdsverksamheten. Det har inbjudits 
till diverse kulturella aktiviteter som kreativa lekar och spel. Tipsrundar i anslut- 
ning till torpinventeringarna har ordnats. Tillfälle har även givits att prova på olika 
hantverk som näverslöjd, halmslöjd och korgmålning. 

Kulturaktivirerer i föreningens regi: 
- Torovandrinear. " 
- Fjärdsjömåladagen med kyrkkaffe. 
- Städdar vid Krichakållaren, ca 20 delt. 
- k albor ism as so bål i Granemåla. ca 150 delt. u 

- Korgflätning och brödbak i samarbete med Flymens skola. 
- Gökotta vid Ulvasiön med medverkan av "Gamla Vis- och Spelmansklubben", ca 

70 delt. 
- Grillfest vid Söt-Olles stuga, ca 40 delt. 
- Midsommarfest i Fjärdsjömåla, ca 90 delt. 
- Kulturdae vid Krichakällaren. råeslåtter för halmslöid. ca 20 delt. " d . . 
- Hzmh!.gdiddg vid Krichakallarcn. ïi 51111 rlelt 
- Uur*utiird till \'issctl:~rdahypdcn. 
- Xulturdae UJ Krichakallarcn. raeskord o3 brinc. cii 30 del! 

u 

- Grisfest i Fjardsjömåla, 75 delt. 
- Slagtröskning i Brändahall, ca 150 delt. 
- Loppmarknad med visning av sockenfilmen i Fjardsjömåla, ca 120 delt. 
- Visafton med Inge Wijk i Fjärdsjömåla, ca 30 delt. 
- Luciafest i Fjardsjömåla, ca 75 delt. 
- Julfest i Fjärdsjömåla, ca 75 delt. 
- Besiktning av Kragsmåla gard tillsammans med Thomas Persson från Blekinge 

läns museum. 
Medlemsantal: 287. A.PIB.L. 



Halm- eller vasstaken satte en gdng sin prägel p6 framför allt ekonomi- 
byggnaderna i Blekinge. Det var innan spdntaken blev vanliga, senare 
"hdrda" tak. Idag ar det svdrt an  hitta lämplig halm. Den förädlade rdgen 
har alltför korta strdn. Halasjö hembygdsförening fick hjälp med utsäde 
frdn Sveriges Lantbruksuniversitet. Rdgen skördade man i augusti. Galler 
det takhalm skall den huggas innan den blir övermogen, det ger bättre hdll- 
barhet. - Foto: John Nilsson. 

Även Flymens hembygdsförening odlade och skördade rdg. Den fördes 
med häst och vagn till Brändahall för att tröskas (bilden överst på högersi- 
dan). - Foto: Ingemar Söderström. 

Dagens skördemaskiner bryter och sldr sönder strdna. Det skedde aldrig 
nar man tröskade med slage eller "pleijel", vilket föreningen demonstrera-. 
de i september (bilden nederst på högersidan). Tröskning med slaga börja- 
de bli ovanlig redan kring sekelskiftet i och med att Idnghalmströskan kom i 
bruk. Den drogs som regel med hjälp av en hästdragen s k vandring och 
slog inte heller sönder strdna. - Foto: Ingemar Söderström. 





Fridlevstaix Hembygdsförening. Ordf. Evald Svensson, sekr. Anna-Lisa Holmquist. 
Anmötet hölls den 8 mars 1989 i Sockenstupan, Fridlevstad. Efter förhandlingar . 

och val förraitadcs utdelning a \  a\kastningrn frin Harg S%,enssons Minnesf<ind, 
samrndnldgi 30 MU kr, till Ingeborg och Evald Svension i Emmcryd samt Mona och 
Lennart Andreascon i N Fl) men for vardefulla insatser inom naturvarden. Darcfitr 
ho.1 Karin Brunsberg foredrag om aktuella hcmbygdrfrdigor, av vikt for cn levandc 
landshygd Der folldcs av en livlig diskussion Styrelsen har halt 10 protokollforda 

En trevlig midsommarfcst hulls den 25 juni med mycket god tillsluining av bc- 
sokarc. Hantverkrsl.t;r av olika slag var utsiallda. Flera yrkesuio\arc tillverkade 
och salde sina produkter Spelmanrklubben svarade for musiken, lekar och dans led. 
des av Ulf Ebbcsson. Mdinga ta\lingar var anordnade, Kyrkans ungdom medverkade 
med ett uppskattat program under Anna-Lena Lindholm, ledning. 

Undcr Aret firades Solbackcns S0.Arsjubileum. En dansbana hadc byggis upp .+v 
duktiga, frivilliga medarbetare. Evald Svensson crinradc om vilken bciydelsc anldgg- 
ningen cn gang hadr bAde for ungdom och aldre Museet var oppet och prc*entcr.?- 
de\ av Rickard Svensson och Anders Pcnson Undcr Aret har mu5eet besokis av rim- 

manlagt ca 1 500 personer, inte minst skolklasser och semestetfirande. Det har varit 
öppet varje söndag under sommaren. 

Medlemsantal: 82. E.S. 

Foreningen Gamla Carlsrrana. Ordf Lennart Kloo sekr G~nnevi  Peterson 
Arcmoret holk i Kunscrthusct den 16 man Efter forhandlingarna kdsrrddc B~orn- 

Eyvind Swahn till zgn3 bilder under rubriken Han1 i K~rlskrona 1988 

Ovrign aktiviteter: 

2611 Föredrag av Bo Swahn 
l15 Reveli. 
4 5 ~ u k o i t a  i Ramdala tillsdmmans med O Blekinge Hcmbygd*forcning En 

minncsplattd <>\er den siste bbtsmannen August Wahlbom avtackici pa 
kyrkoGrden. Lennart Kloo berättade om indelningsverket och bätsman- 
nen. 

7.415 Stadsvandring. Länsresidenset och bastion Aurora 
616 Nationaldaeen. Föreniueen deltoe med fanvakt. - u 

22 6 Lovmarknaden Oppïi i lokalen och t<ir\aljning p6 Stortorget 
2217 Skarg3rdspatnillcn visade iilm I 5trnshamn . . 
618 Carlscronadagen. Revelj med ABF:s musikkår. 
2018 Hembygdens dag i Vämöparken. Föreningen medverkade med musik- 

sandning i närradion och visning av Vega-Svens shiga. 
2418 Information om föreningen i anslutning till välkomstarrangemang för Bo- 

verkets personal i Konserthuset. 
2119 Föreningens f d ordf Bert Svanstein avtäckte en minnestavla p& platsen 

för Vittus Anderssons eård. Stadsvandrine i Kalvhaeen med Erik Lanee- " 
mark som ciceron. 

18/10 Trivselkväll i Konserthuset med musik och sång av Hemvärnets musikkår 
och Jablonski Swingen. 

26 11  ~ u l s k ~ l t n i n ~ s s o n d d ~ n .  Öppet hus med filmvisning och forsallning I fo- 
rcningrlokalen. Forsaljning och information p i  biblioteket. 

Bengt Garting svarade för närradiosändningar på m2ndagskväilar med repris p5 
söndagseftermiddagar. 
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I iorcninpsl<>kalcn. Biir<masiarï~at.in 1, iiim h ~ l l s  Uppcn on\Jasar k1 17-19 iel 
ma/-auqu*ti, 3ch I ovrigi eficr <iicrcnck~>mmr.lie. fann, iillfsllr d i  se film, riudcrd 
foreningens bihlaotrh och hildxliv rami lor inedlcmmar aii inhandla d i  l<ireningen 
utglhna h<>cLrr. %!kort. iarlscrondgram m m 

Foreningenr árihok 1989 hlci en nyutpivd a v  S~en-Opind Swahns Rlorkholmcn i 

Medlemsbladet Kaulskroniten utkom med två 32-sidiga nummer. Bland övrig ut- 
givning kan nämnas det traditionella deltagarkortet för 1 maj-reveljen samt nytryck 
av eamla iul- och vvkort 

. \n~crs '~brahdmsan \prladr i i i  cn film soin ikall h ~ g f d ~ t a  K3rlqkrona Sceel.3ll- 
rkaps Iti0-Ariga %,cr!samhcl. Filmen far<ligsiall> 1Y90 

T111 t];,n<i for synshadlde perlimer I I I  5iyrclrcn !.isa in irch<~kcn och ert min1 num- 
mer av mcdlcm>hl3iiet p i  kasrctier 

L'r iondcr. ~ o i n  forcningcn iiti lorrroïndct alt forvalta, uidsladcs ire riipendier .'q 

5 000 kr till sång- och mu;ikstuderande ungdomar. 
Genomgång och katalogisering av föreningens samlingar och arkivalier påbörja- 

des. 
Medlemsantal: 4 522. L.K. 

Föreninren Karlshamns Museum. Ordf. Benet Gabrielson. sekr. Einar Jaeemar. " 
Arsmöte hölls den 9 maj. Föreningen hade då glädjen att hälsa länsantikvarien 

u 

Leifh Stenholm välkommen, som efter mötesförhandlingarna talade över ämnet 
"Det medeltida Blekinee" och fick varma aoolåder för sitt intressanta fascinerande - . . 
föredrag. 

Styrelsen har hållit fyra sammanträden under året. Vid sitt decembenammanträde 
kunde stvrelsen med stor tillfredsställelse konstatera, att kommunstvrelsen villfarit 
fureninocns I.inyc tranif<irda unskrniil om att f.i dicponera den s k Frprr.s,c.nfi~\tip- 
heien 1)drmcd oppnir ,i8 en myckri vxlkommc~n mrilliyhci for muicci ait iilllora 
kulturk<.artrrcn n)a lokaler' Foreirad:ire !<)r si\rcl-en och k~lturnamnJcn Ilar hariki 
arhcier med alt id  frani undcrlap i o r  beclut <im lampli! anidndninp I'ndcrl~eet a \ -  
<er a w n  lunna ilann \on? <Addn ytrerlifi3rc uircdninp om Lultiirkiarterrni Ir-iml~d 
som kommunstvrelsen efterlyst 

Mu,eït me.1 koristhall. puntchfahrik och trvrkcri m m hd, som r~nligt hillii upyci 
t a r d a g ~  mellm k l  13och kl lo. iindtr *i>mmdrmanadrrna juni - augiirii Jorl, alla dn. 
ear utom måndaear mellan kl 12 och kl 17. Antalet besökare - exklusive dem under 
u u 

festivalen och andra evenemang - har uppgått till cirka 12 000 st, varav nästan 1 200 
varit elever, flertalet från skolor inom kommunen. Något mer än hälften av besökar- 
na (och drvet 300 av eleverna) har enbart besett punschmuseet med angränsande ut- . - - 
ställningar. 

Tiden den 20-22 juli var museet liksom kulturkvarteren i övrigt invaderat av tu- 
sentals festivalbesökare. Fönta julskyltningshelgen höll museet ett succéartat Oppet 
hus tillsammans med Föreningen Nordens lokalavdelning. Denna har vid flera andra 
tillfällen under året med stor framgång anordnat musikaftnar och andra evenemang 
på museet. Styrelsen uttalar sin tacksamhet över Föreningen Nordens intresse för 
dessa verksamheter! 

I konsthallen har genom Karlshamns konstförenings försorg ett flertal utställ- 
ningar arrangerats. 

Arbetet med iordnineställandet av urmakeriverkstaden fortsätter. Planer före- - 
ligger på en utställning i slutet av 1990 över temat ur och urtillverkare i västblekinge. 
En arbetsgrupp håiler på att förbereda och arbeta fram underlag. Gruppen har am- 
bitionen att bl a inveniera befintliga ur av intresse inom detta område 



Aven under 1989 har museet fått emottaga gåvor och legat av olika föremål. Sty- 
relsen riktar ett varmt tack till givarna. Inköp har skett med dels ytterligare niga sil- 
versaker till silversmidesverkstaden. dels ett antal ur och tillbehör till urmakeriet. , ~~ 

~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ 

Föreningens årsbok Carlshamniana utkom sedvanligt några veckor före jul. 
Aven under 1989 har museiföreståndaren Ake Upvsren och vaktmästaren Jan Wi- 

derberg, vilka är anställda av Karlshamns kommunS~~lturnämnd. arbetat inom niu- 
seet utöver Berit Olsson och Stig Eriksson - bida Iönebidragsanställda av fö- 
reningen. Byggnadssnickaren Tommy Appelqvist har genom arbetsförmedlingens 
försore också verkat nå museet under senare delen av året. Liksom tidigare har ett ~ ~ ~~ ~ 

antal ungdomar tjänstgjort sam guider och vakter under sommarmånaderna 
Medlemsantal: 304, varav 29 s k familiemedlemmar. 

Holarjo Hernbypdsfdrening. Ordf. Bertil Geneback. 3ekr G r t a  Anderberg. 
Forcningcns akiivircicr vid "N<ittastugan" under sommarwndayrna den 4 ]u- 

ni-27 augurii s.~tic bin p r i ~ e l  p4 forcn~ngrna verksamhci lradiiionrenlrpr firades 
"~olkmu~ikens Dag" liksom  i ill- och &edag" och en hembygdsdag. 

"Nottastugan" har alltmer blivit ett turistmål i länet. Hit söker sig många, för att 
under enklaformer koupla av från vardagens stress. Det har funnits hantverkare på . . 
plats vid "Nottastugan" varje söndag, ett uppskattat inslag. 

Under året har föreningens "tjärfilm" visats i repris på TV. Efter kontakt med 
Sveriges ~antbmksuniversitet har föreninzcn odlat råz med ett stort inslaa av gamla - . - - 
ogräsarter, I augusti samlades ett antal niedlemmar för att skörda rågen. 

Genom skrivelser till olika myndigheter har föreningen försökt påverka handelse- 
utvecklingen i bygden. 

Medlemsantal: 304. 
B.G. 

Hembygds- och Shdiefämningen Faeklnn. Ordf. Gösta Andersson, sekr. Aina Jepps- 
son. 

Siudiccirkelarbctet har bedrivits i l?  dirklsr med inalles uj deltagarc 
Fiskcmw~cei har under Aret haft h 500 bcsukare, danbland minga skolkldsscr For 

dessa har vi utarbetat ett frågeprogram om föremil, som finns i museet. Detta har 
aktiverat intresset. 

Kulturdagen, den 8 juli, var årets varmaste dag och besöksantalet följaktligen lågt, 
man låg hellre och solade sig på den närbelägna sandstranden. Fiskareflickanvar det- 
ta år från Hällevik och hette Maria Block. Hon korades av Kulturnämndens ordf. 
Erik Pedersen, som överlämnade det traditionsenliga guldankaret i en halskedja. 
Det var det 18:e ankaret. som delades ut. Blekineeseelineen. som också anordnas 
denna dag med ekor från hela Blekinge, fick ett u ~ m ~ k s ~ m m a t  besök av vrakekan 
från Kivik. Med sitt stora rasegel och sprisegel för och akter, väckte den stor upp- 
märksamhet bland besökarna. 

Vi har under året haft flera intressanta besök, ett var när ~jörn-Öyvind Swahn vi- 
sade sitt program "Blekinge min Anglamark. Många av oss tänkte då, "vad vi kan 
vara lvckiie< som bor i ett sidant vackert landskav". . - .  

Dans kring midsommarstången arrangerades traditionsenligt i Hembygdsparken 
tillsammans med Listers EFS. Det blev tringt kring "stången" när omkring 300 dan- 
sade. Facklans egna musikanter svelade och Mats (evmnästikläraren) ledde lekarna - 
och dansen. Trängseln var stor när arrangörerna delade ut glasstrutar till barnen. 

Medlemsantal: 284. 
G.A. 



. . 

Bbtbygge är ett av de många stiften att f6i-<1 kunskap och hantverkstradi- 
tion vidare. Intresset för blekingsekan har en parallell pd den skbnska ost- 
kusten. där man i Kivik byggt en vrakeka. Den kom till Hällevik i samband 
med Kulturdagen den 8 juli och väckte nafurligtvis stor uppmärksamhet. - 
Foto: J .  J Foto, Sölvesborg. 

Ilolmsjo Hernhy~d\fnreniny. Ordf Iv.ir Pitter<.<,ii. i r k r  Annd-Chri-tin2 Fr~:\.on. 
Det g3ngn 9 .'trr.t, \erkc.!mhet k;," bctral\t3c rom gol Forcninpcn Iiar under arst 

hatt ,ex styrel\eiiioten. .\r.motrt for 1087 holk Jcn 25 mal IOSn 
Forcningcn h.ir un.lcr .irci arranpcrat dr i.nnliea fï<rerii3 och s.immank~mstcrnn 

n3mligen mid<dnim:qrtc\t tillramm.ini med ov8i-a foreninpir, Ili~lm\l<i-Dagen. Lu- 
:la-fe4 .,ch \'nIhL,rc<inni.ii>fir3ndz Arets ~okoria holk i i d  K\nrnlinllet H.,\[- och 
vårmarknader har hållits. Antalet ''knalla;' och besökare visar en tendens att öka 
för varje år, mycket tack vare Sven Hansson. som lägger ned ett stort arbete p% fur- 
beredelser och planering. 

Torpinventerarna har under året påbörjat arbetet med Holmsjö by. Eftersom det 
inte finns så många torp i byn. har arbetet alltmer inriktats på att dokumentera 
Holmsjö samhälle fran 1870-talet och framåt. Det har ju vuxit fram i samband med 
iarnväeens tillkomst och blivit en centralort i denna del av Blekinee. numera Karls- - 
krona kommun, efter att under många ar varit egen kommun. Fortfarande finns det 
kvar människor. som minns hur det var i börian på 1900-talet, arbetet går ut på att 
dokumentera både i ord och bild 

Styrelsen beslöt att under sommaren hyra ut Hembygdsstugan till Anita Petters. 
son och Ulla Johansson så att de kunde anordna servering. 

Medlemsantal: 282 A-C. E. 
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Jämshögsodens Hembygdsförening. Ordf. Bengt Björkhem, sekr. Thorsten Paulin. 

Arsmöte och sryreisesammaniräden 
Lördagen den 4 mars samlades ett hundratal medlemmar till Arsmöte i Hembygds- 
gården. Ordföranden Bengt Björkhem erinrade om bortgångna Elinda Ribergs stora 
betydelse för vår förening. 

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar följde ett program med sång och musik av 
Ann-Louise Einarsson och Marie-Lauise Pettersson samt föreläsnine av folkhöa- 
skollararr Eric M5rtenson. Skurup, ovcr dmnCt "NJr n) irnd ,prsngdc, - Kring Rut. 
ger Mdck1c.n och cnskiftct". L'r Flinda Kihcrg5 r ~ ~ t ~ m c n r c r a d r  kvdrlatrn,ksp iir- 

l o t t ~ d c ~  300 ti'xiilvinster (1 vinsi lott) 300 1)-klipa vinnare < r h  6 OOJ &r till \'Ar kal- 
sa. 

Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden, Bland viktigare 
ärenden märks bl a att föreningen anhållit hos kommunstyrelsen om att få bli remiss- 
instans i fragor rörande kultur- och byggnadsarenden i Jamshögsbygden. Styrelsen 
har också i skrivelse till Posten verkat för, att tätorten skall återfå postnamnet Iäms- 
hög. Beslut har fattats om att Iåta bveea en modell av Hantverkareaatan i Jämshög 
och att Iåta installera en h ö r s e l a n l ä ~ n g  i Hembygdsgården. ~ i k a s i ,  att till Drott- 
ning Silvia överlämna en komplett "Öllerdrakt". Den är framställd av en grupp da- 
mer i jämshögsbygden under ledning av Gertrud Salje. 

Högtider, hembygdsaftnar 
För högtidlighållande av Sven Edvin Saijes 75-årsdag anordnades under fyra kvallar, 
1 6 1 9  februari. en filmfestival med visnine av Salies filmer "På dessa skuldror". 
"Människors rike", "Tarps Elin" och "vingslag i n.atten". Festivalen inleddes med 
att Sven Edvin Salie introducerade filmerna genom en berättelse om dess litterära 
bakerund och dess tillkomst. Den 17 februari inordnades en Saliebokens Dae under 

u u 

medverkan av LT:s Forlag <ich dcsr forlagichcf Par Frank. rom kascr~de omkring 
forldgets urgivor av Salles stora produkiion genom 5U i r  Forlag \'ekeriim meJ Jon- 
nv ~a r l s so"  svarade för försälinine av böcker ur Salies samtliea uteåvar. Boklådan . u .. u 

var oppen ,amtliga kvallar och manga utn)ttjadc iillfallci att kiimplcttcra ~ 1 1 t  Salle. 
hibliotck Varle Iiall  avslutadc~ med kaflcs~mks,3m, som fdll\hogslolan ra r  vird 
för.  esti iv ale; var ett samarraneemane mellan Olofströms kulturn&nnd. Jämshöes 
folkhögskola, Jämshögs förelGningsf0rening och Jämshögsortens hembygdsG- 
rening. Cirka 1  300 personer deltog i denna bygdens hyllning till Sven Edvin Salie, en ~. 
hvllnrne som accentuerades med 61. såneer och blomster. ' u 

\'alborgsmass firadci iradiiiunrcnligt p3 1iall.iherpet med ring av Jamrhugs k!r. 
ko- och I~cmhygd$kor. fackcltáe med scoutern, och id till d r e n  och hrmbygdcn, 
som detta år höils av vår nve kvfkoherde Nils Farsbere. Kvällen avslutades med kaf- , , 
fesamkväm i Hembygdsgården. 

Söndagen den 10 september svarade hembygdsföreningen på Europarådets upp- 
maning att anordna Oppet Hus i Jämshög. Medlemmar ur föreningen svarade för 
guidning i församlingskyrkan och Hembygdsgården, där även kaffe serverades. Cirka 
200 personer hörsammade inbjudan. 

Den 18 seotember inbiöds till en trivselkväll i Hembvedseården för alla som under ." u 
aret vant medarbetare (arets hembygdsverksamhet. Ett 40-tal kom och hade hjärt- 
ligt trevligt med Bengt Björkhem som programmakare. 

Hembvedsafton med föreläsnine anordnades den 18 seotember. Prosten lonas 
,u " 

Fors, Växjö, höll en humoristisk föreläsning över ämnet "I mörkaste Småland. 

Utflykter, vandringar 
Den 2 september anordnades en studieresa till södra Skåne. Ledare på resan var 
niorsten Paulin och hans lärarkollega på Skurups folkhögskola, Eric Mårtenson. 



Modeilen av 1920-iulefs Hantverkaregata i Jämshög har byggrs abs  Per 
Serre ( t  v)  och Thure Wahlström (i mitten), som här får besök av Sven Ed- 
vin Salje. Det ar bl a hans dokumentärskildring, som ligger till grund för 
modellen. - Foto: Thorsien Paulin. 

Denne tog oss med på en historisk rundvandring i sydskånska landskapet. Bland pär- 
lorna för dagen var Svaneholms slott och dess samlingar. 

Lördagen den 6 juni fick vi göra en vandring på vår kyrkogård med Carl Salje som 
sakkunnig ciceron bland alla de bygdehistoriska minnen, som döijer sig bakom nam- 
nen på gamla kyrkogardens gravvårdar. Samvaron avslutades med helgmålsbön i 
kyrkan under ledning av kyrkoherde Nils Forsberg. 

Hembygdsgården och dess samlingar 
Hembygdsgården har varit öppen för besök lördagar och söndagar under tiden 1 juli 
- 27 augusti. Dessutom har större och mindre grupper beretts tillträde efter han- 
vändelse till Boian Svensson. som tillsammans med en euide-erunn svarat för flerta- u .. 
let värdskap och visningar. Besöksantalet under året utgör 4 491 vid 272 visningstill- 
fällen. 

Samliea Harm Martinson-turer. arraneerade av Olofströms kulturnämnd. har av- 
slutats med visiing och kaffedrickning i#embygdsgården. 

Utformningen av Hantverksmuseet har piaått under året. Arkitekt och ansvarig 
för arbetet ä; Karl-Axel Biörkouist. ~onneb; 

Projektet "Modell Han;verk;regstan '' har startat och framskridit under året. I 
samverkan med Sven Edvin Salie, Carl Salje, Bertil Johansson och Assar Svensson - 
samtliea minneseoda barn vid 20-talets Hantverkaregata - har Arnold Stackebo re- 
konclruerat Jcn gamla Ilanr\crkarzpdians nrh,ggcl*e <ich inll)<i nicd grundplan och 
barniliga hur i skAa 1 I O l i  Som sikkunnlr ridpivarc har :\kr \\erdenfel\ mc.lvcrk.it 
~ tv re lkns  revresentant i arbetet är s horsten  aul lin, som nu förmedlat det fortsatta 
arbetet till Thure Wahlström och Per Serre, Karlshamn, under vilkas händer den 
slutliga modellen nu håiler på att formas. Förhoppningsvis skall verket kunna instal- 
leras i Hembygdsgården före turistsäsongen 1990. Till projektet har medel välvilligt 
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ställts till förfogande från Blekinge Läns Hembygdsförbund, LT:s Förlag och Olof- 
ströms kulturnämnd. 

Ett stort antal generösa gåvor har under året överlämnats till föreningen i form av 
såväl museiföremål och arkivalier som kontanter. 

Medlemsantal: 198. Th.P. 

Kallinge Hembygds- och Folkdansgille. Vice ordföranden Claes Larsson har under 
året fungerat som ordf. Sekr. Eva Andersson. 

Förutom föreningens sedvanliga aktiviteter vid Valborgsmäss och midsommar 
gjordes en trevlig busstur till v. Blekinge och göingebygden. I Jämshög besöktes 
hembygdsmuseet. Färden gick därefter vidare förbi Alltidhult langs sjön Halens 
strand till bl a Tulseboda brunn. Hos B. Johnsson i Vilshult fick vi tanka ass tillbaka 
60 år i tiden nar vi hälsade oå i hans trevliea lanthandelsmuseum. Andra hållolatser 
p% turen var hembygdsmuseerna i Osby oih Broby samt Hjärsås kyrka. 

' 

Föreningen har anordnat 8 gammaldanskvällar i Lönnamohagen. För övrigt har 
regelbundna sammankomster förekommit i folkdans, hembvedsstudier ochfolk- 
draktssömnad. 

Medlemsantal: 90. 

KyrkhuUr H ~ i n b y ~ d r f d r ~ n i n ~ .  Ordf Jan Otir>rsun. sekr. Kcrsrin Alerandersson. 
r r m o r e i  hulls den 7 mars Siyrelaen hsr under dret halt f)ra prolokolliorda ,am- 

mantraden. Dessutom har itskilliea arbetsmöten eenomfö~ts iLakawillan liksom 
u 

visst fastighetsunderhåll. 
Under året har brandskyddet i Lakaniillan förbättrats. En mikrokortsläsare med 

tillbehör har inköots. Dessutom har vi satsat oå en egen datorutrustnine för att un- 
dedätta arbetet med medlemsregister, fotoarkiv, torpinventering m m. 

Vid en välbesökt ceremoni söndagen den 1 oktober 1989 på gamla skaltamten i 
Vilshult avtäcktes en minnessten med inskriptionen "HAR STOD VILSHULTS 
SKOLA AREN 1849-1976". Den som lat täckelset faUa var Hanna Håkansson, som 
under nara 39 år hade sin lärartjänst på platsen. 

Laeom till årsmötet trvcktes det sedvanliea årsorosrammet (omfattande 14 olika " . -  
aktiviteter) som skickades ut till alla medlemmar samt alla hushåll inom försam- 
lingen. 

Styrelsen har anordnat tre bussutfarder. Två stycken endagsutfärder, den ena till 
Karlskrona med tåg och buss, den andra till Bolmentrakten. En +dagarsresa gick till 
Gotland. 

Styrelsen var medarrangör vid firandet av nationaldagen vid Södersjön. Vid detta 
tillfälle fick föreningen mottaga en fana. 

Tulsebodadagen firades traditionsenligt midsommardagen tillsammans med Tulse- 
boda Vänner. P i  programmet stod bland annat dans runt midsommarstången och 
brunnsdrickning. 

En utflykt till Ihregården i Ringamåla genomfördes i juni. En brasafton arran- 
gerades vid Slagesnässjön, där man förutom att gå en naturstig kunde ägna sig åt 
korvgrillning, sång och musik. 

Hembygdsvandring i Abborrmåla och Karamåia genomfördes i augusti. 
40 år hade hembvedsförenineen funnits. Detta firades den 2 seutember oå Tulse- .- - 

boda brunn med middag och dans. Jubil6umstalet hölls av Ingegerd Bodner. Dess- 
utom framfördes tal och uppvaktningar av många flera. Underhållningen bestod dels 
av Siömanssextetten från ~änsmusiken. som suelade brunnsmusik i varken. dels av 
Barbro och Lars som sjöng och spelade inomhus. Cirka 160 personer deltag i festen, 
som var mycket uppskattad. 
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Kyrkhults hemhygd,~fdrening satte under året upp ert tjugotal informa- 
tionsskyltar på kultrrrhi.~toriskt intressanta platser. Skylten som Jon Ottos- 
son och Christer Ericsson visar, berättar o m  gamla varmbadhuset i Tulse- 
boda. Det byggdes 1880 och revs 1902. - Foto: Jan Ottosson. 

I Vilshults medborgarhus visade Inge Svensson den 16 oktober gamla bilder. 
främst från Vilshults-trakten, och i Kyrkhults församlingshem såg vi i november bil- 
der från årets utfärder och övrig verksamhet. 

Arsskriften Vår Hembygd gavs ut för 30:e året. Liksom tidigare år har försäljning- 
en gått bra och endast ett fåtal böcker finns kvar. 

Ytterligare videoinspelningar och bandade intervjuer med äldre personer har ge- 
nomförts under året. 

Museet har som vanligt varit öppet under sommaren och rönt stor uppskattning av 
besökarna. 

En medlem skänkte föreningen 10 000 kr att användas för anskaffande av informa- 
tionsskyltar till olika sevärdheter inom socknen. Ett 20-tal plastinhakade skyltar. 
monterade i gedigna rostfria skylthållare, har satts upp under året. Flera kommer att 
utplaceras kommande ?+r. 

Under året fick föreningen som gåva Makarna Hilding och Antonia Karlssons min- 
nesfond. Fondens storlek vid emottagandet var 10 000 kr. Avkastningen skall ut- 
betalas som uppmuntran och erkänsla för aktiva bidrag till kulturbevarande åtgärder . . 
inom socknen. 

Medlemsantal: 646 

Lyckeby Giile. Ordf. Tor Widfeldt, sekr. Ste? Jislind. 
Föreningen höll sitt arsmöte den 4 april i Ostra Torpskolan i Lyckeby. Eher för- 

handlingarna höll bitr länsarkitekten Bo Swahn föredrag om "Gamla Carlscrona på 
Elias Martins och Erik Langemarks tid". Till kaffesamkvämet underhöll Visans Vän- 
ner med sång och musik. 
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Narmiljön kan ge många spiinnande upplevelser. Mörrumsföreningen styr- 
de kosan till Pukavik, där LIengt-Ake Svensson beraffade om hur blekings- 
ekan kommer till. - Foto: Bertil Rydman. 

Arsskrifrr.n for 1989 "Lyckeby Forr och Nu' kom ui i sepicmhrr Rcdakii<inshom- 
mittén med Gunnar Carlswn som sammankallandc hadc aien dctia Ar gjort cti myc- 
ket värdefullt arbete. 

Nytt för året var aktiviteten Lyckebyåns Dag, som iirades den 4 juni med bl a in- 
vigning och visning av det ombyggda vattenverket. Gillet medverkade med tips- 
runda och bokfönalining. Valbor~smässa- och midsommarfirandet anordnades tra- 
ditionsenligt i ~ k e b a i k c i  iillsamm:ns med ccuutkircn. Yaiionaldagen hogtidlighollr 
vid Mariaghrden med musik av Lyck5 Tubaner. sang av Ljckikorrn och FlymcnkO. 
rcn samt hogidstal .tv Markur von Manens. Ruinbpelcn vid Lyck4 sloitrruin irer- 
upptog$ undcr sommaren med iiia f<iresi3llningar och med stod a\ Lyckchy Gille 
Lycka Kammarmusikfesii\ul genomforder den 9 juli 

For rrcdie irci i lolld har Gillet uiseii Areis konsthaniverkare i Lvckchv. Lennart . . 
 oha ans son; som arbeiar med träslöjd har tilldelats Gillets diplom som bevis på sin 
värdighet, Lyckeby Scoutk5r är sedan länge samarbetspartner till Gillet i flera akti- 
viteter. Scoutkåren har firat 75-åniubileum under året och uoovaktats av bl a Lvc- 
keby Gille. Den 1 mars hade ~yckéb~3 .n~  Fiskevkdsförening premiär för sportfiske i 
Lyckebyin. Lyckeby Gille har fiskerätt i Lyckebyån och hoppas att föreningen får 
en god verksamhet. 

Den årliga hembygdsaftonen anordnades söndagen den 22 oktober i Medborgar- 
huset. I aktiviteten medverkade univ. lektor Stig Nilsson med ett uppskattat an- 
förande om "Bveden i soråkets soeeel". Soelman från Gamla vis- och soelmansklub- 
ben underhöll &ed sani  och mu&: Den ?3 december deltog Gillet i a h i t e t e n  Op 
pet Hus i Lyckeby bibliotek med bokutställning och försäljning. 



Mömums Hembygdr- och Fornminnesförening. Ord. Axel Ingemansson, sekr. Matts 
Antonsson. 

Föreningen höll sitt årsmöte lördagen den 22 april. Efter förhandlingarna servera- 
des kaffe - varefter Axel Ingemansson visade bilder och berättade om en byavand- 
ring i Mörrum. 
Arrangemang: 

- Den sedvanliga Knutsfesten hölls den 14 januari. Stig Persson och Sven Olle 
Johnsson svarade för underhållningen. 

- Torsdagen den 2 mars var Anne-Beate Jonsson i Stålagården och talade över äm- 
net "Kulturminnesvård i Blekinee". 

- Sondagen den l?  mars holk arhetsauktion i Stilayhrden 
- Den ?' ma) giordc hembv~dsforeninficn\ medlcmmsr c n  ulfard I I I I  hAtvan,rt i Pu- 

kavik. dar bsbveeare ~e&t -Ake  ~vénsson berättade och visade hur en Blekines- " " 
eka kommer till. 

- I samband med 11 maj-festligheterna (Laxfiskets dag) hade föreningen ordnat en 
kulturdag på Laxagården dar slöjdare och hantverkare var i arbete. 

- Sin vana trogen kom ABEs musikkår till Stålagården i Mörrum tisdagen den 20 
juni och spelade för en talrik och tacksam publik. 

- Den 27 augusti företog föreningen sin sommarutfärd, sam denna gång gick till Ble- 
kinge lans museum samt öarna Sturkö och Tjurkö, dar den gamla stenhuggerirö- 
relsen studerades. 

- Torsdagen den 9 november var kultursekreterare Lina Campbell på Stålagården. 
Hon berättade och visade bilder om "Hus och gårdar i Mörrumstrakten". 

- Söndagen den 19 november visades Mörrums sockenfilm, som inspelades under 
1950-talet. Visnineen äede rum i Folkets hus. 200 oersaner sås filmen. . . 

- Under året firade"~ömims Hembygds- och Fornminnesföreni& sitt 40-årsjubile- 
um. Festligheten hölls i och vid Stålarården där ett stort antal medlemmar och in- 
tresserade8ade samlats. Musik utfördes av "Samklang". Docent Stig Nilsson höll 
högtidstalet. Axel Ingemansson bidrog med en historisk överblick över de 40 Hr 
sam föreningen verkat. 

- Liksom föreeående år fick Stålaeården besök av flera skolklasser. som i likhet med " w 

tidigare år fick vara med om att slöjda och hugga sten samt karda och väva, ja, 
även kärna smör och baka bullar. Detta ar något som blivit allt mer uppskattat av . . 
lärare och elever. 
Aven detta &r samlades Mörrums lärarekår i Stålaeården cfter skolans avslutnine 

den 9 juni och Karlshamns kulturnämnd höll sitt sis;= sammanträde här, vilket a; 
slutades med samkväm i vilket aven bibliotekspersonalen deltog. 

Frågan om en utsmvcknine i Mörrums samhile - varom m ör rims Hembveds- och '.. 
I;i>rnniinnesf,>rcniny \,ark1 f.irslap - antog< a\ K~rlih-imnr kommun llndrr arel ut.  
Igitrr pcnom Kiilturnamndcn en inilan dar kun>tn:~rrr dnmndadr~ inkomma nicd 
fi>r\lag Over 211.tal~.t for\lag ,nk<>m. Dessa har \arit ul<tnllda p3 Sr.ilagårJcn och p2 
biblioteket I Karlsh:emn. Fonlaycr "'ireklanq" fick f<inta prir - det ar framstdlli av 
konsrnar Juhnny M.irtini<un, Karlshamn. och komrner s i  5manineom att p l~c~ . ras  i 
Mörrum. 

Medlemsantal: 302, 

Olofslröms Hembygds- & Fornminnasförening. Ordf. Göthe Persson, sekr. Vivan 
Mnauist. 

Den 16 maj gjordes en resa till Skåne där vi besökte Billinge gammelgård, Rös- 
tånga prästgard och Hörlinge ljusindustri samt eneskagen i Anderstorp. Föreningens 
medlemmar har aven företägit en studieresa i ~ysk land  



En dansk dam som härstammar från Holje har fått hjälp med att söka ratt p5 den 
olats dar hennes morfar var född 1843. Som tack för hialoen har hon till föreningen . . 
dverlamnai cn hok. som heraitar om riden i Holje p2 1640-ialei. Dar i>mtalas blsnd 
annar, att det i Holje fannr en skarprkyiteforeninp, 1857, bars ordf var gar%arr Lil- 
iendahl. Detta är den första oreanisation vi känner till inom församlineen. Det är - 
aven många gamla handlingar vi studerat. Vi kan bevisa, att den första helslutna 
brannvinspannan tillverkades i L Holje och att den s k Carlshamnspunschens upp- 
hovsman hette Leissner och anstalldesvid L Holie av von Dannfelt. På varen startar 
vi cn studie2irkel. rom ,kall behandla Lilla Hol,c och \on Dannirlt 

Mcd anledning av air dcr nu finni <ervering p4 Nabbchodngirdcn i I. Holje har 
den nu besökts av månea turister. ~embvedsförenineens medlemmar har guidat ett 
15-tal bussturer runt i b&den. Verksamhetsåret avslGtades med ett .gammaidags jul- 
bord dar Olle Gustavsson och Hubert Carlsson underhöll med musik. 

Medlemsantal: 90. 
G.P. 

Ringomaln Hembygdiförening. Ordf. Elsa Lundström, sekr. Elsa Olsson. 
Arets verksamhet inleddes med årsmötet den 2 april i Bycdegirden, Hogaböke. .. - 

Rune Nilsson från Almundsrvds hembvedsförenine visade Rvds sockenfilm. Tre stv- 
,u 

relsemöten har hållits under áret. 
u 

Arrangemang: 
- Valborgsmässoafton firades med majbrasa vid Nissagården, tal av Peter Vingren 

och sång av kyrkokören. 
- Den 4 juni hölls Oppet hus i Nissagården med utställningar och kaffeservering. 
- Midsommardaeens festlieheter vid Rineamhla idronsolats arraneerades till- - - - 

,ammans med Idrottsiureningen uch B)gdeg4rdsforeningen 
- Eri antal mcdlemnidr drltoq i slittern DA Ihre myar I ,luict av lull manad 
- Friluftseudstiänsten i   län skåla den i0 aueusti &ed Peter vineren samlade ett u u 

iyrtiotal personer. 
- En augustidag träffades några medlemmar för att rensa tjärdalen i Grimsmåla. 
- Den 11 november anordnades höstfest i Nissagården för 80 personer. 

Under året har Nils Elmkvist och Per-Ove Olsson ordnat två byavandringar, en i 
Ekeryd och en i Svänsjömila. Två byafester har anordnats av bybor. Nissagården 
hölls öppen varje onsdag i juli månad. Demonstration av hantverk, underhållning, 
tips och bingo samt kaffeservering var vad som erbjöds. Nissagarden har besökts av 
ett stort antal personer. 

Medlemsantal: 156. 
E. O. 

Ronnebyo>lens Hembyg&fömning. Ordf. Arnold Kvist, sekr. Eric Lindblad. 
Ordinarie Arsmöte hölls den Z maj 1989. Efter förhandlingarna talade kommunal- 

rådet Ronald Andersson om de senaste arens utveckling i Ronneby och hur han tän- 
ker sig dess utveckling i framtiden. 

Under sommaren genomfördes i samarbete med kulturnämnden ett tiotaJ kultur- 
kvällar, alla väl besökta. 

P i  Möllebackagården har tv2 turistvardinnor tjänstgjort under sommaren. Går- 
den har besökts av ca 2 OM) Dersoner förutom skolklasser och turistgruvper. . .~ 

Den 10 juni foreiogs en siudieresa till sloitei och museet Svaneholm i Skurup med 
48 deltagare. Sedvanlig 1.uciaicsi anordnades i Mollebackagarden den 3 dec 



Under året har föreningen haft en person anställd för att katalogisera och ordna 
Möllebackagårdens samlingar. Föreningens damer har under året haft flera arbets- 
möten. 

Medlemsantal: 260. 
E.L. 

Stipelsen för Skottsbergska Gardens i Karlshamn bevarande. Ordf. Lars-Erik Johans- 
son, sekr. Lina Campbell. 

Styrelsen har hållit två sammanträden varav årsmöte hölls den 4 april 1989. 
Besiktning av byggnaderna och diskussion om åtgärder utifrån länsmuseets antik- 

variska undersökning har genomförts. Till de mest akuta åtgärderna hör att ut- 
rymma magasinen från lagrat material och föremål. Detta arbete har påbörjats. 

Två nya vykort (i färg) har tagits fram. 
Skottsbergska gården hölls öppen för allmänheten under sommarsäsongen, fr o m 

10 iuni till 13 aususti. Därutöver har eården ömnats för skolor, föreninear och or- - . . - 
ganisationer på andra avtalade tider. Säsongens guide var Martin Wezowski. Gården 
och källarvalvet har under sommaren uppliltits till Föreningen Norden. Visans Vän- 
ner och KRUS (Karlshamnsrevvns unedomssektion) sam sommaren 1989 eav farsen " 
Charley's tant. 
Besökarantal under verksamhetsåret: 
Skolungdomar 746 
Gmpper 3619 
Övrigt 1167 
Summa 5532 

Därtill kommer oräknat antal besökare under Östersjöfestivalen samt teaterpub- 
lik. 

L.C. 

Stubhelycke Hembygds- och Kuh@Örening. Ordf. Margit Ivarsson, sekr. Magnus 
Andreasson. 

Under året har sammanlagt 110 aktiviteter förekommit i skolan. Föreningen har i 
egen regi ordnat följande: 
7.1 Jullest tillsammans med Vi Unga, ca 100 personer närvarande, 
10.2 Anmöte med sedvanliga förhandlingar. Tommy Nilsson visade bilder och 

berättade am kyrkor i östra Blekinge. 
30.4 Valborgsmässofirande. Lennart Mattsson svarade för vårtal samt pro- 

gram inne i skolan sedan alla sett valborgsmässoelden. 
21.5 Tipspromenad, ca 45 deltagare. 
14.10 Tommy Nilsson visade bilder. 
30.12 Julfest tillsammans med Vi Unga. Bra uppslutning, ca 100 personer. 

En toroinventerine har under året eiorts i Gaenekulla. Vidare har förenineen del- " ", u - 
tagit i Samarbetskommitt6n med deltagare från hembygdsföreningarna i norra delen 
av kommunen. Vid träffarna har ledamöter från alika kommunala nämnder varit 
närvarande. likaså reoresentanter från oress och lokalradio: PR-skriften "Det tredie 
trappsteget" har tag& fram; Viss f ö r b h n g  har gjorts vad beträffar belysning oih 
uppvärmning. Det mindre rummet har ställts i ordning. 

Medlemsantal: 270. M.1. 



l Ostra Blekinge hembygdsforening stod for mdnga av programpunkterna 
vid Hembygdens Dag på Vämö. En av medarbetarna var Tage Ahlrn, som 

l demonstrerade hur man hyvlar takspdn. - Foto: Karrn Brunsberg. 

Högersidan: Pressen gav god reklam nar Almtamdla skolrotes infresseför- 
ening hade fått "Lottens stuga" pd plafs. - Sydöstran 11.12 1989. 
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inne i Lottens stuga 



Sölvesborgs Fornminnesförening. Ordf. Karl Ryding, sekr. Bruno Malm. 
Föreningen medverkade i det av kulturnämnden arrangerade programmet "Lit- 

teraturträffen", dar ordf. höll föredrag om engelsmännens vistelse i Hanöbukten 
under kontinentalblockaden. I maj påbörjades upprustningen av "Backanders käl- 
la" under lednine av Eric Eneström. Varifrån källan fatt sitt namn är inte känt. men 

~ ~~~ ~ ~~~~~~, ~~~~~~ u 

vattnet, som alltid var friskt och klart har använts av hushållen i närheten av källan. 
Den 21 maj var det dags för terminens "byavandring". Det blev ett besök r>% Söl- 

vesbores slottsruin. ~e l l äea rna  samlades oá museet.där en inledande orientering " 
~ ~- 

Iamndde,. Under sakkunnigi circronbkdp a\ Hdns Milton fick deltagarna reda p i  ~ i l .  

kct imponerande byggnadsverk sloitci vdrii ich dess betydelse for staden 
Som giva av IN Bcrglin-Ralkenhausen crholl museet cn del rnremil. ia\l<ir uch 

fotografier mcd anknytning 1111 Solve*hi>rg Genom medverkan av stadsarkitckten 
uch kommunsrkrrt~raren har en del dcponcraia i Ki>mmunhusct och i biblioiekct. 

Medlemsantal: 157. 

K.R. 

Avdr Hembygdsförening. Ordf. Torsten Ljungström, sekr. Bengt Göransson. 
Vid årsmötet den 29 mars medverkade den nye godsägaren på Eriksberg, Alexan- 

der Wendt. Föreningen har förberett en torpinventering på godset. Den hoppas vi 
kunna genomföra inom en inte alltför avlägsen framtid. 

Valbormmässoafton talade kyrkoherde Christer Siöeren inför en rekordoublik. . 
A ds och Hallar"ds kyrkukOre;mcd\crl\adc under kanior Roger Erikssons ledning. 

a r y d s  skola gastade cn dag hembygdsgarden for att uppleva hur en skoldag i bor- 
lan av seklet kunde ic sia. 'ridrtr<iuei kladda uch med dai~dens lekar och soel bidror 
barnen till e n  både lärorikt och roligt inslag. 

" 

Den 12 aug hölls en välbesökt loppmarknad med auktion, sam gav föreningen ett 
bra netto. 

Medlemsantal: 267. 

T.L. 

Almromåh SIcolroies Intresseförening. Ordf. Inger Bark-Lagergren, sekr. Arvid 
Svensson. 

Föreniueen hade under 1989 förutom årsmötet två kvartalsmöten samt fem ar- 
betsdagar;som i huvudsdk agnades i t  \Arrlatoeten. Den deltog i tlcmhygdena dag i 
Karl~krons och gcnomfordc I uvrigt foljandc akinitrier. 

Arrangemang: 
- Julfest för föreningens medlemmar. 
- Invigning av Lottens Stuga Pingstdagen 1989, varvid många människor mötte 

upp. Historik över Lotten och hennes stuga framfördes av Inger Bark-Lagergren. 
Invigningen förrättades av Kommunstyrelsens representant i Karlskrona kom- 
mun, Lilly Håkansson. En minnessten, huggen och skänkt av Dag Persson, av- 
täcktes i samband med invienineen. Gunnar Ohlsson berättade om en eränstvist 
mellan Almtamila, ~ ~ e t s a m > l a , i c h  Vastansmåla på 1690-talet. Vi fick höra talas 
om den stridbara kvinnan Stora Sissa, som till sist fick sin vilia ixenom. En sketch 
framfördes av nagra barn under ledning av Dag Persson. vart  ;tt omnämnas är, 
att Dag och Katarina Persson den 9 december hedrade Lottens minne genom att 
gifta sig i hennes stuga. 

- Sedvanlig midsommarfest. 



Projekt: 
- Fiskevårdsområdet är bildat. Kalkning kommer i framtiden att ske genom den ny- 

bildade föreningens försorg. 
- Nola-projektet: Kommitten har påbörjat rekognosering av terrängen i Buskahult 

och Sjunnamåla. 
- Projekt Vägstenar: Den 6 augusti var ett tiotal personer ute och letade efter väg- 

stenar i Almtamåla. Soetsamåla. var Buskahult och Siunnamåla. Vi hittade ett ~ ~ . . 
10-tal stenar, som vi markerade genom att kalka dem. 

- Bykarta: Vi håller på att undersöka kostnaden för framtagning och restaurering 
av en bykarta över Almtamåla. 

Studieverksamhet: 
- Studiecirkel har påbörjats i ämnet "När byn skiftades" under ledning av Gunnar 

Ohlsson. 
- Nybörjarkurs i gammaldans är påbörjad. 
- Diskussioner pågår om att kunna starta en spelmansgrupp. 

Samarbetsprojekt: 
- Föreningen har aktivt arbetat för att barnomsorgen i Saleboda med omnejd skall 

trveeas. I samarbete med andra föreninear inom området samt fackföreninear på . . 
Furs Slukhus. siiiAhurlcdnin~ wnit rcprc\riiiantcr lur .le olika p:lriicrnl Ii31 <kil- 
\r.l,e jki;kat\ t i l l  Loniniuncn mrJ hep.irm on> att doyir nidric ordna<. Fr.ie.1ii xr  
idae löst. ett kommunalt daeis öppnades den l april på en nerlaed avdelnine PS 

u . .  . . . . 
Furs Sjukhus. 

- Föreningen har deltagit i en demonstration i Karlskrona för att rädda Furs Sjukhus 
samt översänt besvär över nedläganinaen till Kammarrätten i Jönköuine. .. - . . 

- loreningkm diltr>p i en iiclintt,fir,n i l i m g  I:olkitb Hus. .iiiord!idJ .n Iicmh!gds- 
forcning.%rnas Snnidrbri<ki>inmiiti v:irvid Kôrl.kroti3 hommiins pi>litik<'r rdtt I pa- 
nelen 

Utflykt: 
- Den 27 juli ordnades en bussresa till Helsingborg och Fredriksdalsteatern. Vi såg 

föreställnineen "Min svster och iaa" med Nils Poppe. . . 
Lagerihcir'rna har uniler nrct \arii uihlrda S3ml1ng\l<>k:tl~.rn<i har tarii u1h)rJ.i 

itd c11 tlirial rillfall~'~i irnr ullka i n d ~ m i l .  t ex rtuJiri~.rks.imhc.i. f<,reninpqarran- 
gemang och privat. 
Medlemsantal: 121 

Oslrn  Blekinge Hembygdsförening. Ordf. Karin Brunsberg, sekr. Gustaf Ekholmi 
Gerd Jonsson. 

Ar<m<vc hollr i JAmp For~;imltnprhcin. \an. id bl 3 Gusisf Ekholm. som a\fl!tlat. 
crraiicq a\ <icrd siiiii .ckreter:lrc. \ ' ,J ir*moict vivadc Ev). och 5 i . n  K<inic !:,ckra 
blikineehil<lcr wj tcmlt "Fran dikt till \crhliehct" d:ir s i  k;rnde iecn ni:nyn 3kti. 
vitetersom he&bygdsförcningar i hela landet stått för. Gökottan i tommani  Ram- 
dala var välbesökt och avslutades med gudstjänst och avtäckning av en minnessten 
över landets siste båtsman. Detta gjordes tillsammans med Föreningen Gamla 
Carlscrona. Under sommaren skedde traditionella aktiviteter, varvid vår förening 
ansvarade för en kulturstig på Tjurkö när öborna ordnade sin numera återkom- 
mande kulturdag. Därefter följde midsommarfirande på Vassaslatt och slatter av 
Steneryds ängar. 



Hembygdens Dag på Vämö blev en verklig lyckträff. Många var engagerade från 
vår förening och ett verkligt fint program kunde visas upp. Hit hörde t ex avsmak- 
ning av barkbröd, sam man förr var hänvisad till när skördarna var magra, samt 
korngrynsdncka. Besökarna bjöds aven på en exklusivitet i dag - stenugnsbröd och 
hemkärnat, välsaltat, smör. En verklig nyhet var att få se hur man förr tillverkade 
taksnån. Det var Taee Ahlin. som iordnineställt sin barndoms eamla hvvel och taeit u u - - 
den med ti l l  Vamo Mång4 haniverkare var pi pldi, och aven fa r  och r." ko g~ck med 
i fesrtiiaet gcnom Vamoparken Gimla SDPJ och Ickdr hade har un g i \m plnis och 
dans o& musik förnöjde. HEMBYGDENS DAG pA Vämö är en Glig attraktion, 
som många ser fram emot. 

Hösten började med en botanisk rundvandring i Adalen i Iämjö, varefter följde 
studier av sälarna i Ols@g och besök i kvarnen i Olsäng, där vi fick demonstrerat 
hur man maler säden. Oarnas transportproblem före broarnas tid diskuterades på 
Sturkö och i Ramdala fick vi veta mer om "Svep, lagg och korgar förr och nu" av 
Gunnar Peoosson. 

~ e m h > ~ & f o r e n i n ~ e n  har arbeiat vidare med HELA SVERIGE SKA LEVA och 
bl a gett synpunkiir iiil Karl,krona kommun p i  "Vision 2010" och "I dnd5bycd LO' 
Vi hár framhållit hur viktigt det är att den ko&munala arbetsgruppen arbetaividare 
med landsbygdsproblemen. Viktiga frågor för östra Blekinge är näringslivets ut- 
veckling och vi har särskilt betonat att iord- och skoasbmk samt fiske står inför stora 
förändrTngar. Vidare har vi framhållit hur viktigt d; är, att människor kan bo kvar 
på landsbygden med samma ekonomiska förutsättningar som tätortsborna. I detta 
sammanhang har föreningen också yttrat sig över förslag till ny regionalpolitik och 
även i anslutning till skatteförslaget pekat på de ekonomiska konsekvenserna av 
förslaget för landsbygden. 

Medlemsantal: 550. 
K. B. 

Till Blekinge läns hembygdsförbund anslutna föreningar: 

Asarums Hembygdsförening, Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening, 
Eringshoda Samhalls- och Hembygdsförening, Flymens Hembygdsförening, Fridlev- 
stads Hembygdsförening, Föreningen Gamla Carlscrona, Föreningen Karlshamns 
museum, Halasjö Hembygdsförening, Hembygds- och Studieföreningen Facklan, 
Holmsjö Hembygdsförening, Jämshögsortens Hembygdsförening, Kallinge Hem- 
bygds- och Folkdansgille, Kyrkhults Hembygdsförening, Lyckeby Gille, Mörmms 
Hembygds- och Fornminnesförening, Olofströms Hembygds- och Fornminnesfö- 
rening, Ringamåla Hembygdsförening, Ronnebyortens Hembygdsförening, Stif- 
telsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande. Stubbelycke Hembygds- 
och Kulturförening, Sölvesborgs Fornminnesförening, Aryds Hembygdsförening, 
Almtamåla Skolrotes intresseförening, Ostra Blekinge Hembygdsförening. 

Stödjande medlemmar: 

Blekinge Läns Hemslöjd och Blekinge Laos Hushilllningssällskap. 
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Antalet medlemmar i dessa föreningar var den 31112 1988 9 882 st. 
Antalet medlemskap uppgick vid årets slut till 10 807 personer. Av dessa var 925 

enskilda medlemmar 

Styrelse: 
Greve Hans Wachtmeister, Wambåsa, ordförande 

f d Stadsarkitekt Lan  Thonén, Karlskrona, suppleant 
Konstnär Erik Langemark, Karlskrona, vice ordförande 

Länsbostadsdirektör Gustav Cronmalm, Lyckeby, suppleant 
Museichef Peter van Busch, Karlskrona 

Lantbrukare Anden Pehrsson, Fridlevstad, suppleant 
Byggnadssnickare Gösta Andersson, Hallevik 

Eltekniker Karl Erik Johansson, Trensum, suppleant 
Bankdirektör Bengt Gabrielsan, Karlshamn 

Lektor Arnold Kvist. Ronneby. supuleant . .. 
Bu\cchaulfar S\cn-Gitniinr \IAn\ii>n. Kyrkhiili 

FII kand Rajnvi Hrll.ircrlt. Kirl<krona, .;upplean1 
Fil mar! Klas Winncrlicrr. Brakne-Hoh, -. 

~ d j h k t  Ann-Marie Elmqvist, ~ar lshamn,  suppleant 
Fil mag Thorsten Paulin, Jämshög 

Konsult Göthe Persson. Olofström, suouleant 
f d Bankdirektör Karl Ryding,  ölv ves borg' 

Elinstallatör Ivar Pettersson, Holmsjö, suppleant 
Slöjdlärare Nils Magnusson, Asarum 

Trävaruhandlare Göte Svensson, Asarum, suppleant 
Naturvardsinspektör Karin Brunsberg, Lyckeby 

Yrkesvalslärare Ingvar Gustavsson, Jamjöslätt, suppleant 
Avdelningsdirektör Bert Svanstein. Karlskrona 

Läroverksadj Erland Janner, Karlskrona, suppleant 
Landsantikvarien självskriven ledamot. 

Förvaltningsutskott: 
Greve Hans Wachtmeister, ordförande 

f d Bankdirektör Karl Rvding, suupleant . - 
Konstnär Erik Langemark, vice ordfurande 

Konsult Göthe Persson, suppleant 
Naturvårdsinspektör Karin Brunsberg 

Läroverksadjunkt Erland Janner, suppleant 
Fil mag Thorsten Paulin 

Busschaufför Sven-Gunnar Minsson, suppleant 
Fil mae Klas Wennerbere 

0 

Slöjdlärare Nils Magnusson, suppleant 
Avdelningsdirektör Bert Svanstein 

~ y ~ ~ n a d s s n i c k a r e  Gösta Andersson, suppleant 
Landsantikvarien självskriven ledamot. 

Ekonomiutskott: 
Karl Ryding 
Karin Brunsberg 
Bert Svanstein 

Representanter i styrelsen för Stiftelsen Blekinge läns museum: 
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Konstnär Erik Langemark 
Greve Hans Wacbtmeister 

Naturvårdsinspektör Karin Brunsberg 
f d Bankdirektör Karl Ryding 

Fil mag Klas Wennerberg 
Byggnadssnickare Gösta Andersson, suppleant 

Revisorer: 

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

Bankdirektör Bern Possling, Jämjöslätt 
Bankdirektör Bo Holmqvist, Karlskrona, suppleant 

Bankkamrer Benny Hansen, Karlskrona 
Bankdirektör Lennart Olsson, Karlskrona 

Valberedning: 

Karl-Gustaf Johansson (sammankallande) 
Stig Henriksson 
Hans-Göran Rydberg 
Bertil Elmqvist 
Bengt Björkhem 

Redaktionskommitte för årsboken: 

Thorsten Paulin 
Klas Wennerberg 
Karin Bmnsberg 
Sven-Gunnar Mlnsson 
Thomas Persson 
Ake Werdenfels (redaktör) 

Styrelsen har under året sammanträtt fyra gånger: Bräkne-Hoby 1412, Karlskrona 
2514, Enngsboda 1919, Jämshög 20111. Förvaltningsutskottet har haft ett samman- 
träde: Karlskrona 8111. ~ ~ ~~ 

Arsmötet hölls den 20 maj på Tjärö. Förbundets ordförande sedan 40 år, greve 
Hans Wachtmeister hade avböit omval. Till ordförande för 1990 valde årsmötet Klas 
Wennerberz. Greve Hans ~achtmeis ter  kvarstår i stvrelsen sam ordinarie ledamot. - ~~ 

Suppleanten Erland Janner hade likaså avböjt omval och ersätts fr o m 1990 av Len- 
nart Klao. 

Vid årsmötet betonade den aveående ordföranden hembvedsrörelsens ansvar att 
värna om kontiiiuiteten i vår föiänderliga tid. Klas wen;e;berg framförde hem- 
bygdsförbundets tack för ett mångårigt engagerat ordförandeskap. Sekreteraren ut- 
t&kte länsmuseets tack och ennradeom o&randens stora insatser för varnandet 
o& det blekingyka kulturlandskapet. 

Vid årsmötet fastställdes följande avgifter: 
- sammanslutnirlg. som är kollektiv medlem, ska erlägga en avgift av 25 örelmed- 

lem. 
- förhundsmedlem ska erläeea en aveift av 50 kronor. 

w- U 

- engångsavgift för ständigt medlemskap ska vara 1 000 kronor. 
- stödjande medlem ska erlägga en årsavgift av 250 kronor. 



Efter årsmötet gjordes en rundvandring på Tjärö under ledning av Klas Wenner- 
bere. 

Iämvliet kursinnehåll. Som ett första inslae i kursve;ksamheten eav t f landsantik- . .. 
\;iriL.n cn ~nirodukt~<>n I kiilturntil,~,i3r~l. Dapen aisliiiader med r n  exkursion t i l l  

Dlllriorp och Ronnct.) .Sa,t~ kurr .i\,hhllcs i mar\ IV90 p.< icm.ii fo rcmt l~v~rd  .,cn 
- u 

Styrelsen har under aret diskuterat hur de ackumulerade reserverade medlen bast 
skall utnyttjas och har åt ekonomiutskattet uppdragit att förbereda bildandet av en 
kulturstödsfond. 

Till stöd för föreningarnas verksamhet har projektbidrag beviljats till Flymens 
Hembygdsiörening, 4 000 kronor till fotodokumentation samt fotoarkiv, 4 000 kro- 
nor till trvcknine av skriften "Flaken - Historisk eård i omtvistad eränsbved" samt - .- 
till Jämshögsortens Hembygdsförening, 30 000 kronor till modell av Hantverkarega- 
tan i Jämshög. 

I likhet med museistiftelsen har förbundet med 10 000 kronor stött tryckning av 
Blekinge Läns Idrottshistoriska Sällskaps årsskrift, "Nar idrotten kom till Ble- 
kinge". Slutligen har 25 000 kronor i bidrag beviljats till produktion av en videofilm 
om blekinesk folkmusik och -dans. Proiektet ineår i "Folkmusik- och -dansåret 

u 

I+sll" ":h rkcr i lanimu<lkrnr regi i';<rlc nieilleinsforcnin~ i:ir rn karwtt grii ir .  
I3l:kingr lans museum har he\,illair I2 Mhl krrln.,r ur Liiiil<hoi'diiig och f r u  Hng- 

strömersminnesfond för komnlet&rine av lansmuseets samline av b6kinesk konst. " u u 

En oljemålning vardera av karlshamnskonstnärerna Thure Wahlström och Oskar 
Wickström har förvärvats. 

Representanter för förbundet har deltagit i riksförbundets konferens i Södertälje 
den 28-29 januari p i  temat "Med visionen som drivkraft" samt vid Riksstämman i 
Växjö den 1 6 1 9  juni. 

Arets Blekineebok försenades DA erund av versonalsituationen vid länsmuseet och . w 

utkom först i december efter en hängiven insats av tillförordnade redaktören. Tryck- 
ningen av årsboken, som är gemensamt organ för hembygdsförbundet och Iäns- 
museet, har enligt träffad överenskommelse bekostats av Stiftelsen Blekinee Iäns 
museum. 

Karlskrona 1990-02-13 

PA STYRELSENS VAGNAR 

HANS WACHTMEISTER 
ordförande 

THOMAS PERSSON 
sekreterare 



Balansräkning 31/12 1989 

TILLG ANG AR 

Grundfondlrevers 

364.392.78 
Fonderade bankmedel ...................... .. ............ 674.664:63 
Totalt likvida medel ...................... .. ... .. ........ 1.039.057:41 

SUMMA TILLGANGAR 1.039.057:41 

SKULDER 
Avräknine anslae 
EGET KÄPITAIL 
Grundkapital ................................................. 110.100:- 
Tillfört bundet kap .......................................... 2.300:- 112.400 
Föregående Ars vinst.. ...................................... 583:27 
Arets resultat.. ............................................... 90951 113.892:78 

FORVALTADE FONDER 
Kungl Karlskrona 
~ r e i a d j ä r r e ~  m.f 
Landshövding o FN 
Hagströmmen m.f 
A Lindwalls fond 
Emil Peterssons fond 

S O Swahns fond 
Törnströmska fonden 

Wachtmeisterska m.f 
SUMMA SKULDER 

Resultaträkning 1989 
INTAKTER 
Landstingsbidrag ............................................ 52.600:- 
Ränteinkomster ............................................. 40.875:31 

.................................................. Medlemsavg 46.050:- 
Övriga inkomster ............................................ 250:- 139.775:31 

FONDERNA 
Ränteavkastning samt tillskott 

TOTALA INTAKTER 



KOSTNADER 
Kontonmaterial 229:- 

4.269:20 
15.992:20 
3.366:80 

Representation o gåvor .................................... 180:- 
Köpta tjänster ................................................ 40.000:- 

200:- 136.565:80 
2.300:- 
90951 

FONDERNA 
Avkastning tillfört fondkapital 
+ odisp avkastning 74.219:77 66.719:77 

.......... Inköp till samlingarna ...................... .... 
genom Hagströmers minnesfond 7.500:- 7.5W:- 

TOTALAKOSTNADER 213.995:08 

Revisionsberättelse 

Undertecknade revisorer, utsedda att granska Blekinge läns hembygdsförhunds rä- 
kenskaper och förvaltning för ar 1989 får här efter fullgjort uppdrag avgiva följande 
revisionsberättelse. 

Räkenskaoerna är förda med noeerannhet och ordnine samt oå ett vederbörliet u- u " 
sätt verifierade. 

Föreligsande bokslut Överensstämmer till alla delar med förda räkenskaper. varför 
vi sålundaendast hänvisar till detta. 

Fondernas förvaltning har granskats utan anmärkning. 
Vi har genomläst de protokoll, som styrelse och förvaltningsutskott fört vid sina 

sammantraden under 1989. utan att finna anledning till anmäiknine 

styrker vi ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 

Karlskrona den 16 mars 1990 

ROLAND ASPELUND BERN POSSLING 

LENNART OLSSON 
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STIFTELSEN BLEKINGE LANS MUSEUM 

INLEDNING 

Vid årets början antogs en ny organisation för Iansmuseet, som nu består av tre av- 
delningar. administrativa avdelningen. museiavdelnineen samt avdelnineen för kul- " .  
turmil~övård, samlingar, dokumentation och foto.   ed den nya organisa;ionen dele- 
geras väsentliga delar av ansvaret till avdelningarna. Landsantikvarien har som mu- 
seichef det övereti~ande ansvaret för hela verksamheten, Till sin hiälo har han en nv- . . 
inrättad lednin&;upp bestående av de tre avdelningscheferna. 

Verksamhetsåret har präglats av den extrema personalsituationen med flera lang- 
varira vakanser men i hör-erad ocksa av lånesiktie verksamhets~lanerine och d;- - - - " - 
kusiunom mAls~tining Liksam under tidig~re Pr har de knappa ckonurniska ramar- 
na varit en huvudfrdga Hostens besked om )itcrligare begransningar av anslagen for 
1990 sialler lan<muscct t ctr svirr dilemma De uiokadc siaisbidrar. som siallic I ui- 
sikt i utredningen "Kultur i hefa landet" har nämligen som förutsättning en mot- 
svarande regional satsning. I styrelsen har bl a möjligheterna att knyta övriga kom- 
muner till Iänsmuseistiftelsen diskuterats. Landstinget har aviserat en utredning 
kring den museala verksamheten i länet. 

För att råda bot på den akuta bristen på arbetslokaler har utrymmen för före- 
målshanterine och reeistrerine inretts i centralmaeasinet nå Kuneshall. Nva kon- - - 
torslokalcr I vindsutrymmen inom lan~museei har pri>)rkrerdts 0rnb)genadsarbc- 
rena berakna, kunna genomfurar under 1990. Vidare har ett \%rdproeram fur en res- 
taurering av ~revae&den taeits fram. Underhandlinear om en finaisierine av den 

u " 
angelagna renovzringcn pagir med dc h2da huvudmannen 

Lansmusrei hedriver redan flera i r  en uppskaiiad prdaeoeisk vcrksamhei t laner5 
skolor. För att Dermanenta och utveckla derta arbete-framjabes förslae om vtterliea- 

u ,  u 

re en pedagogtjänst med stationeting i västra Blekinge. Tjänsten skulle gemensamt 
finansieras av Sölvesborg, Olofström, Karlshamn och Ronneby kommuner. För- 
slaget vann tyvärr ej hos berörda kommuner, vilka dock fö;klaratsig villiga till 
tjänsteköp. 

Med den nya plan- och bygglagen har kommunerna fått ett huvudansvar för den 
fysiska miljön. För att finna lämpliga samarbetsformer kommer Iansmuseet enligt 
överenskommelse att fr o m 1990 besöka varje kommun en dag per månad för att 
diskutera aktuella ärenden och principiella frågor. 

Statens kulturråd har beviliat 250 MM kronor till det med länsmuseerna i Kalmar 
och Kristianstad gemensamma utställningsprojektet "Södra Ostenjön som kultur- 
miljö". Landshövdingarna i Kristianstads och Blekinge län har utlovat vardera 
50 MM kronor. ~ ro iek te t  har försenats då den ekoloeiska exoerten och oroiektleda- 

u . , 
ren u\ergitt till andra uppgiller For narvarandc sokr en n) projekiledarc 

Som bidrag t i l l  lansmusccts senaste ba,ui\iallninz ' F4hi.m MAn,,un och den ble 
kingska arbetarrörelsen" har Svenska ~~~~nadsarb~tar förbundet  Avd 3 i Karlskrona 
överlämnat 3 000 kronor. 



STYRELSE 

Valda av Landstinget Blekinge: 

Elisabeth Mattisson, Karlskrona, ordförande 
Jan Maltestam, Sölvesborg, suppleant 
Nils Arozenius, Olofström, ledamot 
Berith Johansson, Karlshamn, suppleant 
Sture Peterson, Ramdala, ledamot 
Ingegerd Linden, Backaryd, suppleant 

Valda av Karlskrona kommun: 

Kent Lewtn, Fridlevstad, vice ordförande 
Stig G A Nilsson, Karlskrona, ledamot 
Per-lnee Gustavsson. Lvckebv. ledamot u , , ,. 
Ake Svensson, Jamjöslatt, suppleant 
Lars Thorsén, Karlskrona, suppleant 
Sven Persbäck, Karlskrona, s"ppleant 

Valda av Blekinge lans hembygdsförbund: 

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

Landsantikvarien, föredragande och sekreterare 

Beredningsutskott 

Elisabeth Mattisson, Karlskrona, ordförande 
Stig G A Nilsson, Karlskrona, suppleant 
Kent Lewen, Fridlevstad, ledamot 
Lars Thorsen, Karlskrona, suppleant 
Erik Langemark, Karlskrona. ledamot 
Klas Wennerberg, Brakne-Hoby, suppleant 

Landsantikvarien, föredragande och sekreterare 

Revisorer 

Ingemar Nilsson, utsedd av Landstinget Blekinge 
Lars Persson, suppleant 
Ivan Lindell. utsedd av Karlskrona kommun 
Esse Carlsson, suppleant 
Bern Possling, utsedd av Blekince Ihns hembygdsförbund . .- 
Sten Jönsson, suppleant. 

Stiftelsens styrelse har under 1989 sammanträtt vid följande tillfällen: 26 januari i 
Karlskrona, 15 mars i Karlskrona, 3 juni i Kivik (+ resa), 5 oktober i Karlskrona och 
30 november i Ronneby. 

Beredningsutskottet har sammanträtt vid 11 tillfällen under året. 



PERSONAL 
Länsmuseichef: 

Landsantikvarie 
t f landsantikvarie 
sekreterare 

Administrativa avdelningen: 

Avdelningschef 
assistent 
kontorsvaktmastare 
receptionist 
receptionist 
receptionist 
lokalvirdare 
fastighetshrädgårdsskötare 

fastighetdtradgårdsskötare 
museibitrade 
receptionisterltimtjänst: 

Museiavdelningen: 

1:e antikvarie 

1:e antikvarie 
antikvarie 
antikvarie 
antikvarie 
museitekniker 
museitekniker 
museitekniker 
projektanställda: 

Ingemar Jeppsson (sjukledig 1.1-5.12) 
Thomas Persson (1.1-31.12) 
Gunnel Wahlberg 

Lisbeth Jonsson 
Ingela Ekelund (fr o m 612) 
Knut Andersson 
Karin Akesson 
Svea Håkansson (50 %) 
Doris Nilsson (50 %) 
Viola Hansson 
Gösta Larsson (tjanstled 717-3112, Iamnaae 
därefter tjänsten) 
Ola Berup (timtjänst; vik 8/>31/12) 
Ake Widlund 
Cad Hansson, Edith Hansson, Lena Eriksson, 
Katarina Andersson, Anette Linnersjö, Anna 
Johansson och Kristoffer Ottosson. 
Marie-Louise Hansson, Monica Olsson. 

Urve Lepasoon (tjanstled 111-516, lämnade 
därefter tjänsten) 
Karin Nilsson (fr o m 1110) 
Christina Berup-Larsson 
Lena Alebo 
Marie Olivendal (vik 612-2117, 119-22112) 
Ruben Eriksson 
Gösta Nilsson 
Peter Niklasson 
Susanne Felt, Ake Franzkn, Loa Miller, Meta 
Ottosson, Bengt Saltö Håkansson. 

Avdelningen för kulhirmiijövård, dokumentation, samlingar och foto: 

l:e antikvarie Thomas Persson 
antikvarie Anders Stjernberg (fr o m 31n) 
projektanställda: extra antikvarier: Karl-Axel Björkquist, Mia Geijer, Paul Hen- 

ningsson, Ivar Wenster. 

Fil dr Jens Möller och fil kand Annika Nilsson 

Dokumentation och samlingar: 

Antikvarie Lena Ekelund (t o m 1416) 
antikvarie Annika Klar (tjänstledig 111-3115) 



antikvarie 
museitekniker 
museitekniker 
museitekniker 
museibiträde 
biblioteksiarkivassistent 
projektanställd: 

Sjukvårdshistoriska samlingar: 

Antikvarie 

Foto: 
Museifotograf 
fatoassistent 

Ulla Holm& (vik-deltid 18/9-8112) 
Karl-Erik Pettersson 
Silva Brising 
Elon Wernersson (50 %) 
Lennart Andersson 
Arne Pettersson (50 %) 
fil dr Herbert Ljungståhl 

Mikael Helgesson 

Erling Klintefon 
Bruno Svensson 

Ungdomslag: 
Mattias Bardå 
Conny Weinsjö 

Uppdrag: 

Lena Alebo: FUISM, styrelseledamot; Barnkulturgruppen i Blekinge, ledamot. 
Christina Berup: Blekinge Iäns hemslöjds produktråd, ledamot; Karlskrona Konst- 
förening, styrelseledamot. 
Ingemar Jeppsson: Blekinge Tunstråds referensgrupp, ledamot; Turistfrämjandet i 
Karlskrona. ledamot: Blekinge Iäns hembvedsförbund, sekreterare; Karlskrona - - ~ ~ - ~  ~~ 

kommuns ich Lions stiftelse fjörkholmsstus,  ledamot; Föreningen Wämöparken 
u i, a,  ledamot; Karlskrona Konstförening, styrelseledamot; Stiftelsen för Skotts- 
bergska gårdens i Karlshamn bevarande. ~tvrelseledamot; Blekinge Iäns Hemslöjd, ~-~ ~. 
ekforrning, st)rel~cledarnot, F6reningrn hlarinmusei vanner. IcJ~mot .  Rlckings- 
ckef"rhunder, vicc ordftirande: Erik Langcmarkr Kon.;rf<ind, si\rclreledamot 
Annika Klar: Blekinge Iäns Idrottshistoriska Sällskap, styrelseledamot. 
Urve Lepasoon: DIK-förbundet, styrelseledamot; Blekinge Iäns Hemslöjd, ideella 
förening, ledamot. 
Karin Nilsson: Reeionala arbetserutmen för Folkmusik och Dansåret, ledamot. 

u .. . .  
Thnmac Prrr\on. Karlskrons konimunr och Lions rtiftcl\e Blorkhi>lmrsiu~or. -upp. 
leani, Foreningen Wamoparken u p a ,  suppleant. 

ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN 
Avdelningen svarar för bl a länsmuseets personal- och ekanamiadministrativa ar- 
betsuppgifter och innefattar: personaladministration, ekonomiadministration, sek- 
reteraruppgifter, telefon- och informationsservice, försäljning, post- och konton- 
service, inköpsärenden, lokalvård, fastighetsskötsel, övervakning och förlagsdistri- 
bution. 

Under 1989 utökades kanslienheten med en assistentilöneadministratö~. En dator 
inköptes med program för samtliga avdelningars bruk. I sedvanlig omfattning har 
service lämnats åt hembygdsförbundet vars kanslifunktion handhas på uppdrags- 
basis. 

Under året har delar av personalen genomgått datautbildning i ordbehandlings- 
programmet Word Perfect och Kontek-lönesystem. Avdelningschefen har deltagit i 
en kurs angående Förhandlingsteknik och Arbetsledarpsykologi arrangerad av 
Länsmuseernas samarbetsråd. 
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MUSEIAVDELNINGEN 
Avdelningen svarar för utställningar, program och undervisning såväi i museet och 
friluftsmuseet som i länet. 

Under året har en omfattande och varierande verksamhet bedrivits. Bland arran- 
gemangen kan nämnas: utställningar, föreläsningar, aktivitetsdagar, teater och mu- 
sik. Minga aktiviteter har genomförts i samarbete med olika organisationer och fö- 
reningar. 

Den pedagogiska verksamheten har ocksi varit livlig med program och aktiviteter 
i hela länet. 

Museet har även bedrivit fortbildning för lärare och förskollärare. 
Museiavdelningen har varit representerad vid Nordiska museets konferens "Mode 

p5 museum" i Stockholm den 2627 oktober samt vid SAMDOK, metallpoolens mö- 
te, i Västerås den 31 januari - 1 februari. 



Undervisning och Information 

Länsmuseets pedagog har under året undervisat sammanlagt 175 barngnipper och 
skolklasser, varav 70 har besökt länsmuseet och 105 besökts i skolor i länet. 

Bland undenisnineen som eenomförts märks: 
HJAKI:\NS FI<C<JB ~ ( : ~ I ' ~ I I ~ ~ P I S C L L , \  - program i.ir  forsk<,lor och fritidshcm 

I Karl\kron.> hoinniiin LcJarr f o r  progr.~mmcii i r r  Siisannc TcIt l'ndrr\isningrti 
f<irlxir-r iiil f,rskolorna u;h l i l l  \'$mcipïri.cn I3arncii fick lukta och titt., pi  Lpd- 
Jor.  mal.) senap. odl, kr:iisc. kirnn rntitr ocli plnntxa siria qn.4 LryJd>axi~r 1 \'i- 

iit.>parkcn ioroiiingrtalldcs kn<l,lir~dp,'irden iitiinliir I nri-Prttcr~tugir med hillp 
av barnen 

En introduktionsträff med föreläsning om kryddväxter och praktisk information 
inför undervisningen hölls för berörda förskollärare. 25 förskolegrupper och fritids- 
hem deltoe. 
FOKS I ' I I~FIJNUCR\ '~SSISG I Ilonncb). kommun f<>r dk 3 .  4 o:h - I'ndcr hr3.i- 

lin hc%>ktc murcipeJag,,gcn cti Si,-ial klbrcr med fornti.lriindcrii<n!nq i Ronnrh~ 
kommun. I  roe er am mit keick teori och oraktik . . 

I.'orni,iliilar.,r i I l.ill<~vjk I J ~  R O  7 i Solveslwrc* kommun P i  strnn;len Ing3.ler f i \ L  

i kokprop. roLie, firi. kn<it\ i i . < t ,  smiddi., cl<l.ril. ~il l tcrlides mjdrdc <,ch hiill, 
i~rrnti~li i inilervi~nin!! i tcoriii F<irnti<kr:~n mccl :%L 3 1 l rcilrikshrresLi>l:m i Ronnc. 
by. Resans mål var Yxnamm med Yxnas grav, Hjortsberga och Hjortahammars 
gravfält samt Björketorpsstenen. 

UPPTACK 1700-talet - undervisnine oå museet för åk 2:3 oå evmnasieskolan i . . . . 
Karkkrona Proicktit p l iner3. i~~ och ~rnoritf ,r&\ i canivernan med Chapinntiwh~. 
Inn 1 programmet intick ni\?te mcd f r u  <lu H.,rdicu I (iusii<$in\Li< salonpen - .dra. 

matise~ne av Cecilia Sörman. stadsvandrine med fråeor. besök i kaffehuser dar fru 
du ~ o r d i i u  deklamerade ochsjöng sånger från tiden: 

LIVET FORR - medverkan i projektet Livet förr på Prastslättskolan i åk 2. Klas- 
sen gjorde besök på museet och på Ire natur- och kulturskola där museets pedagog 
genomförde programmen. Ett julstök med ljusstöpning och berättelser om julen 
förr. 

FORTBILDNING FOR LARARE - har genomförts på museet och i länet. Dar 
kan nämnas studiedag på Prastslättskolan i Karlshamn med temat Forntida tek- 
niker. Låg- och mellanstadielärare lärde sig smida, väva, spinna, tova och göra kera- 
mik forntida vis. Förskallärarutbildnine om säpner. Utbildninpsdagar i Mörtsiö- . . 
åsen'med föreläsninear. eruooarbete. dramatiseriiear. bokbord och redovisnine. . . , ~  , .  

[>en iippii.< \erksdmhr.tcn pd mu.crt finn$ uppiapen under rubriken Proqrnm\erk- 
wnh i i  M:n namna< I>ur orkqn FERR114RII.<>\'SKL'I. I SOI.\'CSROR<I under 2 
daear tillsammans med hemslöidskonsulent Carina Olsson. Proerammet eenom- u u u 

fördes i Konsthallen i Sölvesborg och bestod av stationer med rensning och stekning 
av sill, malnine av miöl och brödbakning. Ake Egevad spelade på och berättade om 
forntida och kedeltjda musikinstrume~t samt höll i en inst&mentverkstad. Täv- 
lingar och Tom Tits-experiment 

Programverksamhet 

12.2 UPPTACK 1700-TALET. Fru du Bordieu tog emot i Gustavianska 
salongen, stadsvandring, kaffehus p& 1700-talsvis. C M Bellman be- 
rättade om sitt liv och sione. visor. . 

12.2 OPP OCH HOPPA MORFAR PROSTEN. Klass 2 b från OTorpsko- 
lan dramatiserade i utställningen "Kunskapa". 



I Tzllwrkning av gipsmasker var en av de många akiiviieierna r samband 
med "Februarilovskul". - Foto; Erling KlinteforslBlekinge lam museum. 

l 
FEBRUARILOVSKUL för skollediga barn. I Konsthallen drak. och 
dinosautieverkstad. I Grevagbden masktiliverkning och uiiverkstad. 
Per Broman tog emot i sitt planetarium under tv& dagar. Kvallspro- 
gram med tema "rymden" anordnades tillsammans med Amatörast- 
rimorniska fareningen. I fiskeurstäiiningen reming och stekning av 
sill. Tävlingar. 
Medasr: Blekinge lans hemslöjdskonsulenter, Polisen, Sparbanken 
Kronan, Fritidskontoret, Amaiörashonomiska föreningen, K a r h o .  
na teaterförening. 
SLAPP LOSS MED FÄRG OCH FORM. Skapardag med kom-  
nären Bengt Saltö. 
Medarr: ABF, Karlskrona. 
PASKSTOK för alla åldrar. Färgning av agg, påskpyntning, paskkar- 
ringen Tekla i rawädde.  
SLAPP LOSS MED PARG OCH FORM. Skapardag med konst- 
nären Bengt Saltö. 
Medarr: ABF, Karlskrona. 
VISNING av utställningen "Resa i Blekinge". 
VANDRING LANGS KONGSLIJDEN under ledning av Karl-Axel 
Bfirkquist. 
VISNWG av utsfallningen "Rea i Blekinge*. 
BLEKINGSEKESEGLING. P& garden: knopslagare, balbyggare, 
sillrökning och musik. Seglingar p i  Borgmastarefj6rden. 
Medarr: KSS. 



Uistallningen "Resa i Blekinge" oppnadei (len II juni och följdes av rre 
specialvisningar: - Foto: Erling KlinfeforsIBlekinge lans museum. 

VISNING av utställningen "Resa i Blekinge". 
HANTVERKSDAG. Träslöjd, smide, tillverkning av korgar och lagg- 
kärl, skomakeri, tovning och spinning på länsmuseets gård. 
KROSNABANAN. En färd med bit  och buss under ledning av Bo 
Palmgren. 
VISNING av utställningen "Resa i Blekinge". 
KONSTRUKTIVT. Visning av den tillfälliga utställningen med sam- 
ma namn. 
ÄPPLEDAG. Bestämning av äpplesorter, provsmakning, informa- 
tion och äppleutställning. Café Pomona hade öppet. 
FORNTIDSDAG. Demonstration av smide, krukmakeri, vävning, 
matlagning och eldslagning på forntidsvis. 
Medarr: Blekinge läns hemslöjdskonsulenter. 
UPPTACK 1700-TALET. Fru du Bardieu tog emot i Gustavianska 
salongen där hon berättade om sitt liv i Karlskrona under mitten av 
1700-talet. Stadsvandring och kaffehus. 
UNG-89 - unga blekingska konstnärer i arbete. Programdag i sam- 
band med den tillfälliga utställningen med samma namn. 
JULSTOK. Demonstrationer av bl a korvstoppning. slöjd och hant- 
verk, försäljning, café m m. 
JULSTOK FOR BARN. Aktivitetssöndag med ljusstöpning, halm- 
slöjd, dekorering av pepparkakor och julpyssel. 
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Z juli kunde besökarna fd se sommarteatern "Den lönsamme trashanken" i 
Grevagdrdens park. UDG-teatern medverkade ocksd i andra sammanhang. 
- Foto: Erling KlinteforslBlekinge läns museum. 

Teater 

29.1 LILLA GRETHE med UDG-teatern. I samband med vernissagen av 
utställningen "Kunskapa". 
Medarr: Karlskrona Teaterförening. 
SKRAPTANTEN med UDG-teatern. I samband med februarilovet. 
Medarr: Karlskrona Teaterförening. 
DEN LONSAMME TRASHANKEN. Sommarteater i Grevagardens 
park med UDG-teatern. 

FLOTTANS MUSIKKAR 
Värd: Arne Israelsson. 
FLOTTANS MUSIKKAR 
Värd: Acke Dahlman. 
FLOTTANS MUSIKKAR 
Värd: Ingegerd Bodner-Granberg. 
FLOTTANS MUSIKKAR 
Värd: Lars-Olof Grahn. 

23.7 KARARETPROGRAM med arli~tgruppen Regnhigen 
Medarr. Karlskrona Teaterförening. 



8.8 ABF:s MUSIKKAR 
22.8 FLOTTANS MUSIKKAR 

Värd: Roland Ekvall. 
5.9 HEMVARNETS MUSIKKAR 
29.11 KORSANG med Carlskrona Cantorei. 

Föreläsningar och diskussioner 

2.4 FRAN THORVALDSEN TILL 50-TAL. Föreläsning om dansk 
skulptur, Ingemar Gustavsson. 
Medarr: Folkrörelsernas Konstförening och Föreningen Norden. 

9.4 SISTA NATTEN MED TITANIC. Claes-Göran Wetterholm. 
Medarr: TBV Karlskrona. 

15.8 FRAN AVRO ANSON TILL BOEING 737. Inrikesflygets utveckling 
i Ronneby. Lars Lindström. 

Program i Vamöparken 

2.7 HJARTANS FROJD OCH PIMPINELLA. Demonstration och 
provsmakning av örter och kryddor, odlingstips. Susanne Felt och 
Leif Törnqvist. 

20.8 HEMBYGDENS DAG. Invigning av båtsmanstorpet. För övriga ar- 
rangemang stad Östra Blekinge Hembygdsförening och Hambo- 
ringen. 

TiUfälliga utställningar 1989 

29.1-26.2 KUNSKAPA- om skapande arbete i olika ämnen som en väg till kun- 
skap i skolan. Elevarbeten från Karlskrona kommuns skolor. Utställ- 
nineen öoonades av skoldirektör Bo Hielm. Därefter soelade Teater- - .. 
gruppen UDG pjäsen "Lilla Grete" om flickan sam i drömmen upple- 
ver Karlskrona stads gmndande. Under utstallningstiden dramatise- 
rade klass 2 b från O Torpskolan i utställningen. 
Samarr: Karlskrona kommuns skolor, Karlskrona Teaterförening. 

5 3-94 SKIJLF'TURER OCH TECKNINCiAR. Karen H1ilrg5rJ-Nielscn J i t -  
le I l o j  Utstallningcn oppnadcs 3v danske vicckonruln Roland A ~ p e -  

~ ~~ 

lund och oresenterades av konstnärerna. Under utstallninestiden hölls " 
ett föredrag om dansk skulptur. 
Samarr: Centrallasarettets konstförening, Folkrörelsernas konst- 
förening, Föreningen Norden. 

16.4-21.5 JOHNNY MARTINSSON - skuloturedROLF PALVEN - milnine- " 
ar. Konstnärerna medverkade vid vernissagen. 
Samarr: Karlskrona Konstförening. 

4.610.9 KARLSKRONA, MANNISKAN HAR OCH NU. Karlskronabornas 
liv skildrat i teckninear av konstnär Ake Franz&. Redovisnine av ett 
hilddokumcntation~~ro~ckt Utstallningcn oppnadzs a v   ariskr rona 
kulturnamndr ordforande Akr S\,enscon Ake Franrh  hr'raiiade rim 
dokumentationsarbetet. 

11.6-10.9 RESA I BLEKINGE - om kommunikationerna i Blekinee eenom år- - "  
hundradenas lopp IJtstallning\oppnandr.i inleddes med demonstra. 
iion\t(ig genom Karlskrona leii av "Raiida larnvagen - kampmien" 



samt med musik och korta tal pA museets gård. Utställningen öpp- 
nades av tekn dr Stellan Lundberg. Magnus Wetterholm, UDG, dra- 
matiserade i utställningen. Därefter kunde publiken åka en guidad 
busstur längs Karlskronas nu nerlagda spirvagnssträcka. Under ut- 
ställningstiden anordnades e n  flertal visningar och utflykter. 
Samarr: "Rädda järnvägen-kampanjen" i Blekinge, Karlskrona Spår- 
vagnskommitt6. 

17.9-15.10 KONSTRUKTIVT. Jean-Franwis Dubrueuil - målningadlmre Koc- 
sis - skulpturer1 Torsten Ridell - målningar. Utställningen öppnades 
och visades av konsthistoriker Sten ~a r t&son .  Lund. ~ons;närerna 
medverkade vid vernissagen. Under utställningstiden arrangerades en 
visning. 
Samarr: Karlskrona Konstförening. 

21.1Cb3.12 UNG 89 - BLEKINGAR. Jurvbedömd utställnine öooen för une- - .. 
domar mellan l a 2 5  ar. MBleri, grafik. rcckning. >kulpiur, ioio, iex- 
til. Av 22 anmalningar ble\ 14 utvalda at! stjlla u1 Anna Brag, Karls- 
krona. Marina Carleerundh. Sbanestd: Chrimna Hiller. Karlshamn: " .  
Pernilin Hulth, ~ar lskrona;  Anna Jarnestad, ~arlskrona; Johan Jar: 
nestad, Karlskrona; Christine Nilsson, Karlskrona; Maria Nilsson, 
Ronneby; Pia Nilsson, Karlskrona; Karin Pettersson, Karlskrona; 
Conny Weinsjö, Karlskrona; Lena Velander, Karlskrona; Mats 
Wendt, Karlskrona; Elin Wikström, Karlskrona. Under vernissagen 
spelade Karlskronagruppen"Lewel one". Under utställningstiden ar- 
rangerades en prngramdag då ett flertal av utställarna deltog. 
Samarr: Karlskrona Konstförening. 

10.12-15.1 
1990 

HAMPUS MATTSSON - möbler 
LASSE PETTERSSON- målninaar 
HAGE WIKTORSSON - fotografi 
Konstnärerna medverkade vid vernissagen, Improviserad jazz och 
60-talsrock spelades av musiker fran Stockholm. 
Samarr: Karlskrona Konstförening. 

Vandringsutstäilningar 1989 

Blekinee Iäns museum oroducerar och distribuerar vandrinesutställninear DA UDD- - - - . .. 
dragsbasis frin landstinget I I I I  i lorsta hand Ianeiq vardinratiningar. Uisiallningarna 
efterfriaas ocksi a\, bibliotek, studieiorbund, skolor och foreninear inom och utan- 
för länet 

Uistallning~r ic~rkulation ar BRODERADE HANGKLADEN, NARVI SUTTO 
i VAR BANK, SKRATID. FRIARGAVOR, TVAITA STRYKA MANGLA.  
SMCSS1.A SKO OCH SPELA SKRAPNOS. BLEKINGSrKAN. SNABBARE 
HOGKE STARKARE, EN OVERSATTAKC~GLA.I.S I ORD, BILDOCH IJUD,  
HARRY MARTINSON - DAGGDROPPEN OCH KOShiOS (nerlagd efter sista 
turn6nn). HARRY MARTINSON OCH HAVET 

Under produktion for turntlaggning 1990 ar. BLEKINGE TUR OCH RETUR. 
Nya idber fr5n gamla hangkladen. Uisiällningen ar glurd som examensarhetc \ id  

Handarhetcts Vanneri Vavskola i Stockholm och vis~dex som tillfallie utrtallnine DA -. 
Blekinge Iäns museum sommaren 1988. Materialet koptes därefter in och omarbetas 
nu till en vandringsutställning. 

Blekinge Iäns museum har under 1989 köpt in och distribuerat 6 st AKTIVI- 
TETSLADOR med manlig och kvinnlig slöjd. Lådorna är turnélagda på vårdinrätt- 
ningar och dagcenter i länet. 



Strömma bomu l l r~~ inne r i  från 1830-talet är idag en av länets bilst bevarade 
indurtrimiljöer. Av  särskilt intre.~se är bl a omrddeu norra del med arbe- 
tarbostäder och smedja från 1800-talets förra hälft. - Foto: Ivar Wensterl 
Blekinge lans m u e u m  1989. 

Blekinee Iäns museum har under 1989 distribuerat föliande inlånade vandrin~sut- 
ställningar: GENOM NALSOGAT- SETT OCH SYTT: textila bilder av ~ a i s a ~ e -  
lantan, VI OCH VAR MUSIK - om musikens roll för människan. Båda utställning- 
arna ar producerade av Riksutställningar och har visats på vårdinrättningar i länet. 

Basutstäilningar 

Under 1989 har inga nya basutställningar färdigställts. 

Länsmuseet, ägare av de kulturhistoriska byggnaderna i Vämöparken och dess in- 
ventarier. har hållit anläeenineen övven alla daear fr a m den 13 mai t o m den 31 - .. 
augusti. Anläggningen förvaltas och underhållesav Föreningen vamaparken u p a. 

Studieförbundet Vuxenskolan visade studiecirkelarbeten i Hjortsberga prästgård 
under heleen 2&21 mai 

Under Yuli månad stglde Blekinge Iäns Hemslöjd ut gammal och nytillverkad trä- 
slöjd fran länet samt Hepslöjdskonsulenternas affischserie "Tid för trä". Utställ- 
ningen titulerades TID FOR TRA. D y  hölls även öppen under Hembygdens Dag. 

Hembygdens Dag arrangerades av Ostra Blekinge Hembygdsförening och Ham- 
boringen den 20 augusti. Länsmuseet medverkade genom invigning av Båtsmans- 



torpet. Stugan har under varen och sommaren tapetserats, målats och möblerats av 
museets personal i samarbete med Mai Swanström. Stugan invigdes av förre rektor 
Sven Green och visades av torpets donator Mai Swanström. 

Riksföreningen Svenska Slöjdare har arrangerat en julmarknad i Hjortsberga 
prästgård. 

AVDELNINGEN FOR KULURMILJOVARD, 
DOKUMENTATION, SAMLIYGAR OCH FOTO 
Kulturmiljövard 

Enheten för kulturmiliövård utökades under hösten med vtterlieare en ordinarie , 
handlagg3rtjanst. i huvudrak ~nnkrarl p i  byggnadslrigor Uppdray~erkwnhet har 
hrdrivits med extern personal Under aret hdr 223 diarlcfurda arendcn behandlatr. 

Enhetens arbete siänner över flera verksamhetsfält: arkeoloei. forn- och land- - .  
skapsvard, byggnadshistoridbyggnadsvård, kyrkobyggnader/-inventarier samt land- 
skapshistoria. Enheten biträder riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen med ut- 
redningar och bedömningar. Samarbetet med kommunerna i framför allt olan- och 
byggnidsfragor ar omfaiandc. Enheten ar orksi forsamlingarnar konsul; I k)rko- 
arendcn. Slutligen lamnas kostnadsfri information och ridaivnine. ii11 foreningar och 
enskilda. 

Länsstyrelsen ar  enhetens främste samarbetspartner. En stor del av de löpande 
ärendena utgörs av samrådsyttranden och utredningar för länsantikvariens räkning. 
Enheten förbereder t ex flertalet Iane- och bidrasiärenden samt svarar för antii. 
varisk kontroll i samband med dessa. Ett 30-tal ärenden av detta slag har behand- 
lats. Enheten deltar i planeringen av landskaps- och fornvardsarbeten och är antik- 
varisk kontrollant av dessa. 

Under aret har det under 1988 pabörjade arbetet med beskrivningar över kultur- 
miljöer av riksintresse slutförts. För en fördiupning av kunskapsunderlaget har fon- 
kare vid Kultureeoerafiska institutionen vid Lunds universitei varit eniaeerade (se 

u 

artikel i bsboken).' 
Verksamheten har under aret annan främst dominerats av den stora invente- 

ringen av kulturmiliöer i Karlskrona kommun. Inventerineen skall bl a uteöra un- - 
derlag till kommunens översiktsplan och presenteras vid en utställning under varen. 
Enheten har under aret ocksa i en första remissomging granskat övriga kommuners . .. - 
översiktsolaner. 

~ppdr~g~verksamhe ten  har okat betydligt under 1989 Har kan namnar imalning- 
en av östra Blckinge, hallristningar. sammanlagt fem lokaler, liera arkeologiska un- 
dersökninear. vardoroeram för-Gränums bränneri och ~öllervdsstuean.färesatt. " . u , - 
ning och kunservatonarbeten i lardvrrkets aula i Karlskrona m m 

Inlor planerad omhya~nad utfordc lansmusret und<r wmmdren en kuliurhistorisk 
dokumentation av ~ t romma bomullsspinneri, en av länets märkligaste industrimiljö- 
er. 

Med medel från riksantikvarieämbetet genomfördes under sommaren en arkeo- 
logisk undersökning av vikingatida säsonesbosättnine oA Inlänean. under hösten - u. v .  

kompletterad med en inventering av ön. Arbetet är inledningen p i  ett tillsammans 
med länsantikvarien planerat fonkningsproiekt kring forntida och medeltida sä- 
sonesbosättninear i östra skäreården (s i  artikel i arsbóken) - 

I lanets kyrkor har i huvudsak endast smarre arbeten varit aktuella. Iollande kyr- 
kor har besiktigats i sdmband härmed Sölvesborg, bilallhy. Gammalstorp, Jamshog. 
Kvrkhult. RineamSld. Asarum. Elleholm. Hallarvd. Konnrbv. Ederrad. Hiorts. . , , ,, ~ , . 
bérga, Eringsboda, Nättraby, ~illhövda, Rödeby, Fridlevstad, Augerum, Lösen, 
Ramdala, Sturkö, Tjurkö, Torhamn, Kristianopel, Tyska kyrkan, Fredriks- 
kyrkan. 



I samband med den omfatiande inventeringen i Karl.skro,~a konimun upp- 
märksammades bl a Ekholmen. Bet är ert välbevnrat villaonirdde frdn se- 
kelskiftet. - Foto: Mia GeijerIBlekinge läns museum 1989. 

Efter enhetens förslag och anvisningar har fältkurser förlagts till länet av Insti- 
tutionen för kultureeoerafi vid Stockholms universitet (Förkärla, Göholm, Diurtorv u .  

och Lorhg) samt .i\, K\.ar~argcologirk3 iii>tiiui~oncn vid Lund uni!cr.irsl (Furkarla). 
Aid<lningschcfcn medverkade ,om forc13sarc och exkur\ion4edare rid t iren, 1,). 

kala högskolekurs om det blekingska kulturlandskapet. 
En kurs i kulturmiijövård anordnades den 9 december i Bräkne-Hoby för till Hem- 

bygdsförbundet anslutna föreningar. 
Enheten har deltagit i följande centrala kurser och möten: 

- Möte för byggnadsantikvarier, Medevi brunn, 26-27 april. 
- Byggnadsarkeologisk dokumentation av kyrkor, Lunds Universitets Historiska 

Museum, 5-7 juni. 
- Riksantikvarieämbetets seminarium om odlingslandskapet, Ystad, 18-19 septem- 

ber. 
- Riksantikvarieämbetets höstmöte 6-7 december. 

Avdelningschefen deltag under varterminen i kursen "Landskaps- och bebyggelse- 
förändringar i ett historiskt perspektiv" vid Kulturgeografiska institutionen i Lund. 

Byggnadshistoriska undersökningarbyggnadsvard. 

Strömma bomullsspinneri, Asarums sn - byggnadshistorisk undersökning inför 
ombyggnad. 
Gränums bränneri, Jämshögs sn - virdprogram, förslag till inrättande av 
museum. 



Mangdrdsbyggnadsn pd Haraldsmdlo,  TVI..^* ar efr gon exempel 
pb de mdnga vdlbevarade gdrdarna i skogsbygden - Foto. Anders Stlern- 
berglBlekinge lans musevm 19B. 

Möllerydssiugan - vLrdprogram. 
Tunnebodsmagasinet, Stumholmen - byggnadshistorisk dokumentation. 
Mönstersalsbyggnaden, Örlogsvarvet - byggnadshistorisk dokumentation. 
Lokstallarna, Karlshamn - byggnadshisto&k dokumentation, PM inför 
ombyggnad. 
Gullbema sjukhus, Karlskmna - byggnadshistorisk utredning. 
Backstuga i Brokamla, Jämshögs m - planering av renmenng, antikvarisk 
kontroll. 
Jord6 missionshus, Listerhy - r la neri nr av renovering. antikvarisk kontroll. 
Metodistkyrkan i ~arlskrona ' fargs~t~ning. antikvarLk kontroll. 
Laroverkets aula, Karlskruna - fargsattning, kiinscrvatorsarberc. 
FAngmatsalcn pL 'l'jurko - planering av renovcnng. antikvarisk koniroll 

Karlshamns kastell - antikvansk kantroil. 
b r a  Blekinges hallristningat - halning samt broschyr. 

Arkeologiska undersökningar: 

S:t Enewaids kalla. Solvesbore - förundersbkmnn av medeltida offerkälla - 
Slottet 764, Sölvcsborgr sn - forundersokning av stcn&l&~rsboplats. 
Sölve, MjaUby sn- arkeologisk utredning samt undcrsokning av boplatslarnn~ngar 



Elleholm, Elleholms sn - arkeologisk undersökning av bebyggelselämningar 
Saltäng, Förkärla sn - arkeologisk utredning. 
kv Urmakaren, Karlskrona - schaktkontroll. 
Inlängan, Torhamns sn - arkeologisk undersökning av vikingatida säsongs- 
bosättning. inventering. 

Inventeringar m m: 

Kulturmiljöinventering i Karlskrona kommun. 
Beskrivningar av länets kulturmiljöer av riksintresse. 
Landskapshistorisk undersökning av Johannishus gods under 1800-talet 

Dokumentation 

I lnd~.r Irct -Iiitli>r<l:s . l o k u m c n t ~ t i ~ n ~ p r o ~ ~ k t c t  "Tiikhcrediii~ics~n~l~~~t~~n i Rlc. 
hinpc" .\rh<tct har iitfortr ai f11  i!r 1l:rbert Jung\t,ihl. Stcckholm jr', drtikel i Ars-  
Ihoken, Urt hck~>,ta,lr.$ mcJ dr.1 forrkningansl.w .om lanil\t~ngct irllern t i c i i l ~ d r  - . 
länsmuseet. 

Aven det gångna året har dominerats av överflyttningen av föremål till länsmuseets 
centralmagasin på Kungshall. Uppordningen och inredningen av det nya magasinet 
har tagit mycken tid i anspråk. Nya arbetsrum för enheten har inretts. En extra av- 
fuktningsanläggning har installerats på 3:e våningen. Ett textil- och tavelmagasin 
kommer att inredas där under 1990. 

Tillväxten av samlingarna hålls för närvarande medvetet på en låg nivå. Först se- 
dan magasinet färdigställts ges möjligheter att närmare granska samlingarnas 
sammansättning och kondition. Därefter kan en genomtänkt insamlingspolitik for- 
muleras. Under 1989 reeistrerades således endast 205 föremål. varav 70 var tidigare ~~~~ ~ ~ " 

förvärv. Samlingen av idrottshistoriskt material växte med 61 nummer. 
Fotoarkivet ökade under året med ca 800 negativ. En del idrottshistoriskt material 

har tillförts arkivet. 
Tillsammans med utstallningsantikvarien inredde personal från enheten båtsmans- 

torpet i Vamöparken inför invigningen på Hembygdens Dag. 
Antikvarien har lämnat råd och anvisninear aneående kataloeiserine och märkning v .  

av mu\eiforcmil till hl a Alnarydr l l ï m b ~ ~ d ~ f o r c n : n ~ .  
Aiitikvarien h.ir vid ert vlir tillfallen i;immnntrrflst meJ rcprer<ntïnrïr for hem. 

slöiden och unedomsrineen aneående information om folkdrikter. 
Antikvarien deltog drn ?I s:ptr.inhcr i SAhlDOKs nierdllpool i (tockholm rami 

dcn 22 september i Stsims Kultiirr;til, ADR.prujckt <lm J.otarep~~trcrins av mu\ei- 
~ ~ 

föremål. 
Enheten gjorde den 6 juni en studieresa till Landskrona dar bl a Stiftelsen Skåne- 

hantverk besöktes. 

Medicinhistorisks samlingarna 

Enliet avtal övertoe länsmuseet 1 ianuari ansvaret för landstingets medicinhistoriska 
u u - 

samlingar. Samlingarna omfattar ca 3 000 föremål, främst vårdutrustning från 
1920-talet och fram till våra dagar. De är magasinerade i f d begravningskapellet p i  
centrallasarettet 

Lansmuaeet har i det nämnda avtalet atagit sig att svara för inventering, registre- 
ring och v%rd av landstingets samlingar av medicinhistoriskt material samt att produ- 



cera smärre utstäilningar för vårdinstitutionerna. För verksamheten svarar antik- 
varie Mikael Helgesson, 

Under Aret harrregistreringen och uppordningen av samlingarna p i  centrallasaret- 
tet slutförts. Arkivstudier har bedrivits inför dokumentation av folktandvårdens 
verksamhet i Blekinge, . 

En övcrgnpdnde malsartning for vrrk~amheren har sktsscrats. Dokumcntaiions. 
InFdrSer rami uiriallningrverksamhei med en viddre social- och samhallshi~i,irisk in- 
riktning föreslås prioriteras. 

~nrikvarien har deltagit i en uni\ersiieirkurs i mcdicinhisiona och i samband dar- 
med alort en undersokning knng paiicnter och slukiird p5 Karlskrona Irnalararert 
och kurhuc 1620 ("Friske eller ohoil~gc". stencil) 

Besöksantalet vid länsmuseet utgjorde under Aret 78 215 personer och i Vämöpar- 
kens kulturhistoriska byggnader uppskattas besöksantalet till ca 24 000 personer. 

EKONOMI 

Kostnaderna har under aret uppgatt till 7.262.800:-. 
Finansieringen av stiftelsens verksamhet har skett genom bidrap fran Blekinge 

läns landsting~med 1.880.100:-. från Karlskrona kommun med 1.691h0:-. från S&- , 
tens kulturrid med 1.068.4001 samt från Länsarbetsnämnden för Iönebidragsan- 
ställd personal med 1.500.300 kr. 

Hartill kommer intäkter för uppdragsverksamhet samt intäkter från försäljnings- 
artiklar och övriga intäkter med 1.122.60:-. 

Länsmuseet förvaltar följande fonder: 

Behållning 89-12-31 
Föreningen Vamöparkens fond 
Vård av kulturhistorisk by 
i Vämöparken 9.573~35 
Grenadjärtorpets fond 
Vård av kulturhistorisk by 
i Vämöparken 3.181:98 
Fru Astrid Lindqvists fond 
Främjande av Blekinges 
Kulturhistoria 325.924:Ol 
Mai Alexandra Swanströms kulturfond 
Underhåll och pedagogisk verksamhet 33.73251 

Karlskrona i februari 1990 

Elisabeth Mattisson 
ordförande 

niomas Persson 
t f landsantikvarie 



BLEKINGE LANS 
HEMBYGDSFORBUND 

Intresserad av Din hembygd? Gå med i hembygdsförbundet, som 
aktivt varnar om kulturen i Din omgivning. 
Arsavgift 50 kr, stödavgift 250 kr. Ständigt medlemskap 1 000 kr. 

Medlemmar erhåller ett exemplar av Blekingeboken gratis. 

Postadress: Blekinge lans museum 
Box 111, 371 22 Karlskrona 
Postgiro 7 15 21-9, bankgiro 284-1922 



Länsmuseet, med utställningar specialiserade på Blekinges 
historiaoch kustkultur, finner Ni på Fisketorget 2i  Karlskrona. 
Delar av de rika samlingarna, alltifrån stenålder till nutid, 
presenteras på ett öveskådligt sätt i basutställningarna. Dess- 
utom visas ett varierande utbud av tillfälliga utställningar. 
(Se separata annonser i lokalpressen.) 

Försäljning av böcker, affischer, vykort m. m. med anknytning 
till Blekinge sker i museets reception. 

Sommartid serveras kaffe i trevlig 1700-tals miljö. 

OPPET: måndag-fredag 9-16 
Iördag-söndag 13-17 

Juli, aug: måndag-fredag 9-18 
Iördag-söndag 13-17 

FRI ENTRE 

BLEKINGE LANS MUSEUM 
Fisketorget 2 
Karlskrona 

Postadress: Box 111, 371 22 Karlskrona. Tel: 0455-801 20 
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