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"Ödmiuke underrättelser 
och upplysningar" 

E n  samtida beskrivning av Mjallby socken 

på Lister år 1792 

Hans Milton 

Under 1700-talet ökade successivt det allmannnas intresse för ri- 
kets naringsliv. Inom de flesta näringsgrenar togs kraftfulla ini- 
tiativ, som syftade till förnyelse och framsteg. Det var upplysning- 
ens århundrade, då man målmedvetet och energiskt inriktade sig 
på det samhälleliga, det ändamålsenliga och nyttiga. Stora an- 
strängningar gjordes för att både teoretiskt och praktiskt bidra till 
att utveckla det ekonomiska välståndet i det svenska samhället. 

Ett uttryck för denna utvecklingsoptimism och reformvilja var de 
berättelser om tillståndet i lanen, som landshövdingarna ställde 
samman och sedan skickade till riksdag och Kungl. maj?. Under 
frihetstiden skedde detta tämligen regelbundet, medan rapporte- 
ringen under den gustavianska epoken blev mera tillfallig. I herät- 
telserna lämnades ofta mycket utförliga upplysningar om de olika 
provinsernas näringsliv, framfor allt i fråga om jord- och skogsbruk. 
fiske, handel, hantverk och industri. 

Ett särskilt stort kallvärde har i detta sammanhang de bilagor. 
som ibland brukade åtfölja landshövdingarnas egna skrivelser. Det- 
ta gäller i hög grad om de "underrättelser och upplysningar" be- 
träffande Mjällby sockens uppodling "til nuwarande beskaffenhet 
och tilkommande förbättring", vilka bifogades landshövding Claes 
Jacob Raabs berättelse om Blekinge län år 1792. 

Författare till denna innehållsrika "hembygdsheskrivning" var 
kyrkoherden i samma församling Carl Engeström. Denne var bör- 
dig från Karlskrona och hade tillträtt tjänsten i Mjallby år 1775. 
Under sin ämbetsutövning som varade fram till år 1814, gjorde han 
sig för övrigt ett namn som skarp motståndare till den tidens läseri 
och konventiklar. 

I andra samtida dokument och ortsbeskrivande litteratur finns 
åtskilliga redogörelser för såväl lanthushållningen i allmänhet som 
de  enskilda hondejordbrukens tillstånd och karaktär, Engeströms 
beskrivning, vilken i huvudsak bygger på självsyn och underrattel- 



Carl Engeström (1735-1814) var kyrkoherde i Mjällby församling dren 
1775-1814. Porträtt i Mjallby kyrka. - Foto: Blekinge läns museum. 

ser från välinformerade meddelare, kan dock i flera avseenden 
komplettera och förtydliga dessa kallor. Vid sidan av noggranna 
upplysningar om jordbruket meddelas har också många kulturhis- 
toriskt värdefulla iakttagelser. Hit hör t ex de äldsta kända notiser- 
na rörande allmogens klädedräkt på Listerlandet. 

Skildringen av Mjällby socken år 1792 äger ett stort självständigt 
varde och ar av betydande lokalhistoriskt intresse. Det kan därför 
anses berättigat att nu återge denna text bokstavstroget och i sin 
helhet. Till detta har aven fogats några ordförklaringar samt vissa 
kommenterande noter. 

Ödmiuke underrättelser och upplysningar 
1 .  Akerbruket här i Sochn, ar i anseende till Inegor och 
kastjordar') nu nästan i samma widd, som det tilförrene warit. 



Den medeltida kyrkan i Mjallby enligt en ritning från omkring dr 1788. Den 
nuvarande kyrkan invigdes 1796. - Efter Sveriges kyrkor, Blekinge. 
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Det synes nu wara i tilltagande, i anseende til stenige backars och 
parkers upptagande med hackor, hwarigenom de innom odala 
wången2) eller gardet blifwit giorde handterliga at reda med wan- 
liga åkerredskap, som ar plog och ård, och i samma mohn mer 
fruktbärande af säd. Desutom äro ock wissa lycker som warit så be- 
lägna, inlagda til odala wången, innom samma hank och stör. 

Afwen har åkerbruket har i sednare tider, genom nogare upp- 
märksamhet wid jordens beredande, sädesslagens omskiftande, 
och dikens slående, wunnit ansenlig förbättring. Dock bör det ännu 
mer kunna hielpas, om nogare urwal wid hemmanens återbesatjan- 
de med ny åbo kunde tillåtas, såsom at tiltradaren, först genom all- 
mänt förhör och hwad redskap angår med profs aflaggande wid all- 
män sochnstamma inför tillförordnade för kundskap och arfarenhet 
kände hemmansbrukare, uti behörige ståndspersoners i negden bo- 
ende öfwerwaro til confirmerande af det protocoll som då hölts. 
bewisade arforderlig skickelighet at förestå et hemman; emedan 
det hit til brukeliga satt allmänna författningar utstakat, at arf- 
winge efter faderns död, eller aftradande, uppå dess begäran må uti 
Jordeboken införas såsom rättan åbo, har icke altid medfört den go- 
da warkan at tillträdaren warit batre, utan snarare sämre mongen 
gång. Det kommer därpå an, om detta project ändå kan winna 
sin fullbordan, i anseende til skattemannaratt" genom arfskap. 
dar söner äro, ifall de skulle finnas odugelige, med mindre sådane 
skulle stallas under kunnoge förmyndares answar för hemmanets 
ratta hafd. 

Som större delen af Mielby Sochn ar til landets belägenhet jemn 
och slattq, samt till sin inra lägenhet utan hög skog, idkas har bå- 
de winter och wåhrsade. Det förra endast med Råg, och det sednare 
med nästan alla i Riket kända sädesslag. i denna ordning: wåhrråg 
sås merendels i 13d' wecka, om annars årgången det tillåter. Ar- 
ter i 12" wecka. Böner i 11" wecka. Potatoes sattes i l@'' 
wecka. Boghwete och wicker i 9d' wecka. Wåhrhwete i 7" wec- 
ka. Lin och hampa i 6" wecka. Hafre i 5" wecka, och Korn i 
4" wecka. Detta weckotal raknas ifrån den 25 Martii gamla 
stilen5', och sedan baklänges, ifrån 13" til 1"" wecka, som 
infaller vid Midsomarstid. 

Wintersadet ar wid 114 dels hemman allmännast wid 2"' tunnor 
Råg, och om kastjord därunder lyder, kan utsädet gå til 3 tunnor. 
Wåhrsadet kan wid dylikt heman stiga til6 a 7 tunnor, af alla slagen 
raknad. 
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På Mjälibysläiren. Äldre bebyggelse i Lörby. - Effer vykorr i Sölverborgs 
Fornminnesförenings samlingar. 

Förmedelst landets inra slatta och jemna belägenhet samt ledigt 
från kärr och måsar til märkelig del, och at har ingen hög skog ar 
utan wid siökanten, ganska obetydelig. synes åkerbruket här blifwa 
hufwudemnet för inwånarnes näring, hwilket det ock nu är. 

Af Boskap kan i anseende til dålig äng, samt liten och mager be- 
tesmark, här wid 114d"9emman icke födas har mer än 3"' ko- 
er, ett par hästar, ett par oxar, samt i proportion 4 a 5 ungnöt, 6 a 8 
stycken får, utom ungfolar til 1 a 2 styck, som hasteaflen här tem- 
meligen idkas. Swinkreatur lägges til efter batre eller sämre äring, 
ifrån 4 til 8 stycken. 

2. Näringsfongen för inwånarne härstädes, bestå mast uti åker- 
brukets och saltsiöfiskets drifwande, och hwilka naturen tildelat 
dem en nästan lika näringsgren. Har äro 3"' fiskelagen: Noge- 
sund, som hyser 12 ordinaru fiskare; Hallevik 25 dito, och Tossö 12 
dito, utom wissa dels ordinaru fiskare, dels husman boende i By- 
arne, hwilka nara sig med fiskande, i mer och mindre mohn. 



3. Folknumern har i Sochn, efter alla åldrar och kön, ar wid pass 
2 270 personer stark. Således skulle tyckas, at en udde som utgiör 
circa 2 mil i periphenen, och 3 fierdingswag i diameter, dar den ar 
bredast, skulle neppeligen såsom landbo behöfwa mer folk. Men 
olyckan ar den, at en stor del af denne folknumer består af gammalt 
och för ungt folk, hwilka för det nanvarande icke gagna hwarken 
åkerbruket eller fiskerierna. 

Den brist på arbetare wid åkerbruket, som nu aP1, härrör dels 
genom dödsfall af de förhyrde drengar under och strax efter sidsta 
kriget7', dels därigenom at drengar som icke få stor lön nog emot 
det de intet förswarligit tienstearbete gitta giöra, hafwa låtit inskrif- 
wa sig på Siömanshusens), och sedan efter en liten resa, bortdrif- 
wa den öfriga tiden i Iatja. Monga drengiar hafwa ock från åker- 
bruket förswunnit, därigenom at de antagit Botsmanslega efter de 
under kriget döde och fongne Botsman. 

Förnämsta hielpemedlet häremot, så wal som emot ett enormt 
stegrande af tienstefolks löner, ifrån denna tid uppkommit, synes 
genom warkan af de tid efter annan utgångne författningar, neppe- 
ligen något wara batre an förfallande til krigstienst för mansperso- 
ner, då de antingen äro för monga på ett ställe, eller ock för Iatja 
och lösaktighet löpa åstad at gifta sig utan at sedermera idka något 
naringsfong; samt tukthus för qwinspersoner, som af Iatja satta sig 
för sig sielfwa, under sken at stå hos någon Bonde i skatt. Detta me- 
del har åtminstone förr gagnat landet. Kan ock handa, at ett mer in- 
skränkande, och til behofwen mer afpassat antagande af folk wid 
siömanshusen, wore ett harligit hielpemedel, at snarare fA nödige 
arbetare så wid åkerbruket som wid saltsiöfisket. Och i anseende til 
det sednare, tror man, at uppmuntran för ordinaru fiskare at förse 
sig med en dreng som til fiskande blef inöfwad, kunde med tiden 
giöra den warkan, at sådane drengars nedsattjande wid siöstrander- 
na hwarmed Riket mast ar omgifwit, skulle med sit arbete giöra Ri- 
ket en ansenlig nationele winst. 

Nu så länge fiskare endast uppdrager sin son i denna kundskap. 
blir antalet af fiskare e j  större an det förr warit, ty nar sonen uppnår 
den ålder, går fadern undan, och sonen stiger til skatten i stallet. 
Detta kunde likwäi ske, om ock dreng tillika uppdrogs, och fiskare- 
doter som ar owan från alt landtmannaarbete, kunde däremot så- 
som wan wid fiskande genom en sådan dreng se sig snarare bergad 
uti aktenskapswagen. 



Den märklige bonden och riksdagsmannen Knut Pehrsson i Hörby, "Mjäll- 
by kung", redovisade dr 1800 i en "xkerbruks-~ateches eller hjelpreda för 
landtman". hur en "modern" bondgdrd enligr hans mening borde dispone- 
r a .  



4. Qwinfolkens sysslor har på orten, bestå mast uti at spinna och 
wafwa, samt för öfrigit biträda wid utwertes hushållningen, med at 
köra och hösta, men intet at tröska, som annorstädes händer. 

Folkets lynne härstädes ar hurtigt och färdigt at förbatra sina för- 
moner, an genom eftertanka i hushållswagen, an genom handel af 
landmanna wahror och an genom sochnhandwarksidkande. 

Tobaksplanteringen drifwes nu mer icke til den widd som 
tillförrneP' då tider och omständigheter gynnade med afsattning 
swarande emot arbetet därmed, ty nu galler denna wahra från land- 
mannen mindre an intet, således planteras denna waxt endast til 
eget behof. 

Potatoes ar an den enda jordfrukt folket i allmänhet planterar. 
men det så tillrackeligen, at afkastningen daraf utgiör både land- 
mannens masta föda, och stadboens förnögelse. Denna potato- 
esplantering utgiör således har en god näringsgren för sochnens fat- 
tiga, hwilka, sedan Bonden tillagat jorden, satta desse folk daraf til 
halfwa och trediung på bondens jord, och sielfwa luka den, samt 
upptaga frukten til delning. 

Lefnadssattet har, ar mycket tarfweligit i mat och dryck, och me- 
rendels hålles umgänget innom Byen, ty denna Sochn består endast 
af Byhar'O'. 

Benägenhet för öfwerflöd wisar sig wal något uti större hus och 
wåningsrum, jemte den wanliga stugan, och hos tienstefolk uti Kla- 
desklader och annan granlåt, men tywarr största öfwerflödet består 
hos de flasta uti branwinsconsumerande, så at hela lager daraf 
knappast förslå. Detta giör at förmögenheten hos mongen för- 
swinner och hos mongen förmerar sig. 

De siukdomar som har mast råda, ar förkylningsfebrar, hwilket 
larer mast förorsakas daraf at landet har ar flackt och öppet."' 

Kladedragten har ar ordinärt af wadmar och skin, men högtids- 
kläder til tröja och wast, af blott kläde samt skinbyxor för karlarna. 

Qwinfolken bruka mast kladeströja til högtids med sidenband el- 
ler border, eller ock öfwerlif af siden eller ock utskuren samet med 
guld eller silfwerspetsar. Kiortelen ar antingen af röd Charlakan, 
Camelot eller Kläde. Om lifwet brukas sidenbelte med guld eller 
silfwer frantsar, och kallas faltteckn. Förklädet ar Cammarduk, hol- 
lands eller annat fint lärft. Hufwudbonaden ar allmännast en fin 
Iarftsklut, utan spetsar. 

Bröllop och andra gillen som anställas wid kyrkogång, kiörslo- 
hielp eller dylika tillfallen, firas på det satt, at gasterne äro hos sin 



Hörviksfkkeläge enlig1 Johan Ericsson i Ny illustrerad ridning år 1877. 

ward 2 a 3 dagar, undfagnas med 3"' mål om dagen, hwartill gas- 
terne bidra med sina förningar dem de taga med sig, af agg. ost, Ris 
eller Boghwetegröt, Sockerkaka eller Sweskontårta, sällan Mandel- 
tårta. 

Drycken som warden sielf släpper til består af flere fat öl och an- 
kare Branwin, hwaraf intet får blifwa öfwer. Nu liksom börjat at 
blifwa wanligit afwen hafwa litet win, och wore önskeligit detta icke 
måtte förmera sig. 

5. Mielby Sochn ar mast en halfö, omgifwen med saltsiön å de twå 
sidor, och med den tredie sammanhängande wid Gammalstorps och 
Silfvitsborgs sochnar. Ar en half mil belagen från Silfvitsborg som ar 
närmaste stad. Har ar inga sjöar eller åar, och icke mer an en bety- 
delig måse. Sochnen håller sina wanliga Kyrko-. tings- och Qwarn- 
wagar wid makt, och wet ingen nar de blifwit anlagda. 

Har äro inga Bruk, och icke mer an 1 herregård, Skönaback 
kalladL2', af 314 heman kronoskatte med några därunder lydande 
utsochne frälsehemman innom sochn. 

6. Afskrifter af Byeordningar, äro lefwererade till Länsmannen at 
öfwerlamna, efter de icke alla hunno med afskrifterna daraf til des 
min expedition war fardig. 



"K8dulv, Hlorulvs atding, ristade all minnet av Harjulv dessa runor", be- 
rattar "Zsfabystenen'" Ristningen idlkom sannolikt under 640-taler. Sre- 
nen var ursprungligen rest inne i byn, invid vagen till Torso. Genom rektor 
F. W. Dahls försorg flyttades den 1878 till Nationalmuseum och forvaras 
idag pd Statens Historiska Museum. - Efter J J Worsaaes Blekingske mrn- 
desmaerker fra hedenold, 1846. 

Akerbrukssäl~ska~er aro har an inga, och till deras iordning sat- 
tande, ar föreslagit uti 1" puncten om åkerbruk. Forslag på de per- 
soner som daitil bora utses at wara examinatorer, torde wara bast om 
de wid den allmana sochnstamma, under hwilken forkret ske, frngo 
utses, på det wissa öfwerenskommelser hwilka menige hopen holla 
före icke wara skadeliga.Med de så kalladelandthushollare i hwarje 
By, har föga hit till kunnat utrattas, som de  icke egt autoritet, och 
mongen icke en pang capacitet. 

7. Basta och sakraste utwagar til landets uppodling torde utom 
det som nyligen namnt ar, äfwen detta tiena til formohn, om de fle- 
re kastjordar, och annan oländig utmark som als intet bete ger åt 
boskapen blefwo emot billigt arrende, til kunnige planteurer upp- 
låtne, hwilka dem til fruktbarhet nytfade hwart år, emot det at kast- 
jordarne nu upptages endast hwart 6 a 7" år. och den olandiga 



marken als intet, halst har så wal som annorstädes kan wara nog 
mark ändå til Boghwete, och dessutom har man i alla tider arfarit at 
allmoge så wal som ståndspersoner icke medhunnit sielfwa uppodla 
sådana flacka och stora jordstycken. 

Jemte detta, wore ganska wal, om årliga raporter fingo inkomma 
af någon dartil förordnad kronobetiening, huruvida nödige Planter 
- Skog - hagar blifwit efter alla utsyningsresulutioner warkstalta 
och inrättade, hwilka raporter hlefwo säkrast, om oangifwen person 
hade tillstånd inkomma med omstandelig berättelse, huruwida ra- 
porten wore accurat, eller något wid giöromålen försumat, ty be- 
dröfwelig arfarenhet wisar, at högskogen på de mindre skogrika or- 
ter, redan, så blifwit medtagen, at nästan ingen återplantering, 
utan för stor möda och kostnad, står at wanta. Redelig syn om sko- 
gens återplantering, då och då, wore en för Riket ganska hälsosam 
författning. 

8. Uppgift på de personer, som giort sig förtiente til belöning för 
uppodling larer blifwa oantagelig, som den uppodling har skett, be- 
star endast uti klakangs upptagande til åker, hwarigenom höberg- 
ningen blifwit så förminskad, at Boskapen wid longa och kalla wåh- 
rar genom swalt creverat, samt gödselhögen förminskad och ut- 
magrad. 

Får ock stengärdesgårdars uppdragande namn af uppodling, af- 
wensom gamla lyckors återupptagande på utmark, ar detta så all- 
mänt härstädes, at registeret blef för stort. 

9. Trädgårdar brukas har icke bland allmogen, utan hafwa de en- 
dast en kåltappa wid sina hus, i hwilken några få fruktrad waxa, me- 
rendels af sämre sort. De trädgårdar som hollas i wederbörlig ord- 
ning wid Skönaback och Prastegården, äro så få, at därpå intet afse- 
ende kan giöras. 

10. Historiska anmärkningar om denna ort, wet man inga andra, 
an at har fordom funnits några r u n ~ t e n a r ' ~ ~ ,  som dels uti salig 
herr kyrkoherden Klings Di~putation'~', dels genom en ifrån 
Lund i dessa dagar utkommande Beskrifning öfwer Blekinge"'. 
äro berättade, 



NOTER 

1. Lyckomark, som efter att ha brukats i tre år "kastades ut", dvs fick vi- 
la i sex till tio är. Denna jord besåddes sedan med havre eller råg men 
gödslades aldrig. 

2. Jord. som sedan zammalt var u ~ ~ o d l a d  och fördelad mellan de olika . . 
gårdarna i byn. Vång är den skånska benämningen pä åkerfält. 

3. Jordäganderätt. Skattebonde var detsamma som självägande bonde. I 
1789 års förenings- och säkerhetsakt förklarades uttryckligen, att skat- 
tebondens ratt till sin jord skulle vara lika fri och fullständig som adels- 
mannens ratt till frälsejorden, 

4. "Socknen liknar mera Skåne än Bleking", noterade professor Nils 
Henrik Sjöhorg i sin "Blekings historia och beskrifning", som utkom i 
Lund 1792-93. 

5. Så kallades den julianska kalendern, som fram till år 1753 tillämpades i 
Sverige. Detta år infördes slutgiltigt den "nya stilen", den gregorians- 
ka kalendern, varefter i övrigt inga påtagliga förändringar skett i den 
svenska tideräkningen. 

Den 25 mars gammal stil blir den 5 april ny stil. 
6. Bristen pä arbetskraft i jordbruket var ett under 1700-talet ofta äter- 

kommande problem. Särskilt många klagomål över den knappa till- 
gången på jordbruksarbetare förekom allmänt på 1790-talet. då skör- 
darna i regel blev goda. Som redskap för att sakerstalla de besuttna 
klassernas arbetskraftsbehov fungerade främst tjänstehjonsstadgorna 
och bestämmelserna om laga försvar. Tjänstehjonet fick en plats i sys- 
temet, medan den försvarslöse ställdes utanför och straffades. 

7. Gustav 111:s ryska krig 1788-1790. 
8. Sjömanshusinstitutionen hade inrättats vid mitten av 1700-talet för att 

övervaka ordningen inom samt förmedla arbetskraft åt handelsjöfar- 
ten. 

9. Tobaksodlingen hade redan pä 1720-talet fätt ett snabbt uppsving i 
Blekinge liksom i Skåne. På Listerlandet var planteringarna av bety- 
dande omfattning. 

10. Socknen, heter det i Sjöborgs samtida landskapsbeskrivning, bestär 
inte av "enstaka torp, som annorstädes i Bleking, utan av stora byar". 
Denna bebyggelsekaraktär hade området redan under medeltiden. 

11. En annan förklaring lämnade Engeströms företrädare i ämbetet, kyr- 
koherde Peter Kock, som år 1767 antecknade, att socknens invånare 
blev sjuka, emedan de "hafva intet betänkande vid at dä de äro aldra 
varmast et svettigast gå med öppnade kläder uti den strängaste köl- 
den". 

12. Herrgården, som har medeltida ursprung, innehades vid denna tid av 
kapten Ebbe Ludvig Rosentwist och hans hustru Anna Beata Gyllen- 
pamp. 
Gärden var mycket väl brukad. "Till intet Hemman i Blekingen finnas 
flere gärdesgärdar af Stenmurar lagde än till Sjönebeck. hvars nästan 
alla Inn och Utägor äro med sådane gårdar fredade", berättar lant- 
mätare Gabriel Wickenberg år 1793. 
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13. Här åsyftas närmast den välkända runstenen i Istaby, vilken dock år 
1878 togs från platsen och flyttades till Stockholm. 

14. Adam Julius Kling, som på 1740-talet var respondent för två avhand- 
lingar om Medelstad respektive Ostra härad. 

15. Dvs Sjöborgs ovan nämnda Blekingeheskrivning. 

Bovete - sädesslag, som framför allt odlades på magra gms- och sandjor- 
dar. Fröna maldes till mjöl eller gryn. 
Byordning - en lokalt anpassad stadga, som reglerade samarbetet mellan 
bönderna i den oskiftade byn. 
Camlott -et t  maskinvavt, mönstrat och fint ylletyg, som ofta var importe- 
rat från England eller Frankrike. 
Fjärdingsväg - en fjärdedel av en gammal svensk mil, dvs 2.672 m. 
Husman -lantarbetare eller hantverkare, som hade eget hus på byns mark 
men inte själv ägde någon jord. 
Jordebok -förteckning över gårdar med uppgifter om de skatter och avgif- 
ter, som gårdarna årligen var skyldiga att erlägga till staten och jordägarna. 
Kammarduk - fin linnevävnad. 
Klakäng - svagang. 
Kläde - ett ylletyg med särskilt slät och polerad yta. 
Krevera - "stryka med". 
Kronoskatte -detsamma som skattejord, dvs jord som ägdes och brukades 
av självägande bönder. De hade förvamat skatterätten genom att erlägga 
ett engångsbelopp till kronan (staten) för ett tidigare kronohemman. 
Kyrkogång - detsamma som kyrktagning, dvs den kyrkliga ceremoni, var- 
igenom en kvinna, som fött barn, återupptogs i församlingens sociala och 
religiösa gemenskap. 
Lega - avtal om lejning av arbetskraft (legoavtal). 
Lycka -mindre intaga p& byns utmark. 
Lärft - ett av lingarn vävt, slätt tyg. 
Scharlakan - (högrött) ylletyg. 
Ståndsperson -ett ord med något skiftande betydelse. Vanligtvis åsyftades 
dock en person, som ekonomiskt och socialt höjde sig över de breda folk- 
lagren. 
"Til halfwa och trediung" - till hälften och tredjedelen. 
Tukthm - straff- eller tvingsarhetsanstalt. Under frihetstiden intogs till 
sådana institutioner alla kvinnor, som dömts till straffarbete. 
Uppdraga - "uppfostra". 
Utsockne frälsehemman - fralseägt hemman, som låg utanför den socken, 
dar jordägarens sätesgård var belagen. 
Vadmal -tjockt, tätt och "luddigt" ylletyg. 
Abo - den, som under ärftlig besittningsrätt ("åborätt") brukade annans 
jord. 
Äring - årsväxt. 
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Kring ett par skjutshåll i östra Blekinge 
Ingvar Gustavsson 

Ar 1989 har det gått 90 år sedan Östra Blekinge Järnväg öppnades 
för reguljär persontrafik. Det var den 19 januari 1899. Detta för 
Östblekinge nya kommunikationsmedel hade då diskuterats och ut- 
retts sedan början av 1880-talet. Med jarnvagen försvann till stor 
del den personbefordran till lands, som under mer an två hundra år 
skett med hast och vagn från Karlskrona till Bröms i södra delen av 
Kalmar Ian och omvänt. Innan jarnvagen kom till upprätthölls 
namligen de allmänna kommunikationerna med hjalp av gastgiva- 
reskjutsar. I gastgivaregården kunde resenären få mat och husrum. 
Men till denna var också knuten ett skjutshåll. Det innehar, att 
gästgivaren mot en fastställd taxa måste transportera resenären till 
nästa gästgivaregård antingen med hjalp av egen vagn eller genom 
att bara stalla sina hastar till förfogande. Många resenärer föredrog 
namligen att använda egen vagn och utnyttjade endast skjutshållets 
hastar. Om resenärerna var många kanske gästgivaren inte själv ha- 
de tillräckligt med hastar. Han kunde då kräva hjalp av reservlaget. 
Det utgjordes av vissa bönder i grannskapet, som vid anfordran var 
skyldiga att inom viss tid stalla hastar till förfogande. 

Redan i Alsnö stadga 1279 intogs föreskrifter angående t ex her- 
remannens missbruk av ratten att erhålla fri skjuts av allmogen. 
1649, nio år innan Roskildefreden då Blekinge definitivt införliva- 
des med Sverige, utfardades en svensk gastgiveriförordning, som 
bl a föreskrev, att den i gastgivaregårdar för adeln upplåtna våningen 
inte fick upplåtas åt ofrälse personer. 

I januari 1695 upprättade Gillius Schröder en uppmätning, "deli- 
neation", och beskrivning över alla gastgivaregårdar i "provincien" 
Blekinge. Hans beskrivning omfattar dels redan byggda gastgivare- 
gårdar, dels planerade. Inalles ar det elva stycken. De namns i föl- 
jande ordning: Lyckeby i Lyckeby socken, som 1743 lades samman 
med Lösen, Abrahamsang i Kristianopel, Bubbetorp i Rödeby, Ku- 
leryd och Fur i Fridlevstad, Listerby i Listerby socken, Hasselstad i 
Ronneby socken, Skörje i Backaryd, Hoby i Hoby socken, Asarum i 
Asarums socken samt Norje i Ysane socken. I en del fall anger 
Schröder aven laget dels för den gamla gastgivaregården, dels för 
den nya, eller var kallan, vattentillgången var belagen. 
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Bortåt hundra år senare, under tiden januari-april 1793, upprat- 
tade "Provinciens Ordinarie Landtmatare" Gabriel Wickenberg 
(1728-1809) "Beskriffningar med Situations och Planteckningar öf- 
ver GÄSTGIFVAREGARDARNE och nogodt annat marckvardigt 
däromkring uti BLEKINGEN." 

Schröder beskriver elva gastgivaregårdar, Wickenberg sexton. I 
båda fallen förekommer Lyckeby, Bubbetorp, Kuleryd, Fur, Hoby, 
Asarum och Norje, summa sju gastgivaregårdar. De nio nya nam- 
nen hos Wickenberg ar Jamjö, Nättraby, Skillinge, Ronneby (för 
vilken beskrivning dock saknas), Kalmare och Backaryd, vilka sena- 
re "ömsa med Skiutsning och Gästning, hvar sin vecka", Trensum i 
Hallaryds socken, Hokadal i Asarum och Kylinge i Gammalstorp. 

Det ar således fyra gästgivaregårdar, nämnda av Schröder 1695, 
vilka 1793 förlorat sin funktion, nämligen Abrahamsang, Listerby, 
Hasselstad och Skörje. Låt oss se litet narmare på den förstnamn- 
da, Abrahamsang. 

Abrahamsäng, längst i öster 
Enligt Schröders karta och beskrivning 1695 ar "Abrahamsengs 
GiastgifwareGårdh Belagen uthj Christianobel Sochn Och Östra 
Haradt widh Stoora Landswagcn från CarlsCrona åth Calmar." 
Den gamla gastgivaregården inrymde stall, fastall och lador, "sits- 
stuga", kök, gastsal och gäststugor. Rakt söder om köket låg en kal- 
la. Som en förklaring, "Notarum Explicatio", anför Schröder, att 
allt timmer var framkört till den nya gastgivaregården. Den skulle 
ligga norr om den gamla och narmare landsvägen, men byggnadsar- 
betet hade ännu inte påbörjats. Vatten till djuren hade man i kal- 
lan. Blev det ont om vatten dar kunde man använda vattnet i karret 
norr om landsvägen. 

Ar 1768 upprättade lantmätaren Sven Rydsten en karta över en 
ny landsväg mellan Jämjö och Bröms. Drygt ett par decennier sena- 
re omnämner Gabriel Wickenberg en ny gästgivaregård mellan Lyc- 
keby och Bröms, nämligen Jamjd. Det ar 1793. Samtidigt har Abra- 
hamsang slopats. Anledningen torde vara den nyanlagda vägen från 
Jämjö över Grettlinge till Bröms, en vag som förkortade avståndet 
mellan de båda orterna med ca 4 km. 

Om den nya landsvägen skriver Wickenberg 1793, att den var 
jämn och hård på stadig landmo. Han hade själv för tio år sedan 
med stor omsorg och möda stakat ut den så rakt som möjligt genom 
bok-, tall- och granskogar, över mindre kärr och backar samt Brörn- 



Abrahamsängs gästgivaregård enligt Gillius Schröders karta frän 1695. 
Längst upp återges den planerade, nya gästgivaregårdens "grundrijtning" i 
form av en salibyggnad. Den befintliga gästgivaregården hade tv8 ekono- 
milängor som inrymde "Fäastall och Lador" respektive "Stall" och "La- 
dor". I öster låg en byggnad med två "Giäst Stugur". I den egentliga gäst- 
givaregården låg "Sätr Stugan" och en "Giäst Sahl" på var sin sida av det 
centralt placerade entré- och kökspartiet. Vid vardera gaveln fanns två 
kammare. - Lantmäterienhetens arkiv, Länsstyrelsen, Karlskrona. 

sebäck. Vägen underhölls nu av allmogen efter laglig vägdelning i 
hela Östra härad, förrättad av honom själv 1783. Wickenberg anger 
ocksa, att det från Jämjö till "förra Gästgifvaregården Abrahams- 
äng" var 1 mil. 

Ur en skjutsstadga 
Ännu ett stycke in på 1800-talet fordrades pass for resa utanför det 
egna länet. Länsstyrelsen bestämde dessutom vilka regler, som en- 



ligt allmän lag och särskilda författningar, borde iakttagas vid gäst- 
givaregårdarna. 

"Gästgifwarens pligt är, att answara för Resandes herbergeran- 
de, förplägning och fortskaffande". Så inleds de nya bestämmelser, 
som utfärdades den 8 december 1830 i Karlskrona landskansli, un- 
dertecknade av landshövdingen Carl Henrik Gyllenhaal och Carl 
Joh. Möller. De trycktes av P E Flygare i Karlskrona samma år. På 
åtta sidor och i tjugofem paragrafer redovisades gästgivarens ålig- 
ganden. Avslutningsvis heter det: 

"Kronolänsmännen blir i allmänhet Konungens Befall- 
ningshavande (d v s landshövdingen) strängt ansvarige, att ic- 
ke några oordningar eller brister vid gästgivaregårdarna läm- 
nus oanmälda. De skola, så ofta de kan, och minst en gång 
varje månad, vid varje gästgiveri inom distriktet, anställa nog- 
granna undersökningar så väl o m  gästgivaren fullgör sin 
skjutsningsskyldighet och övriga åligganden, som ock an- 
gående hästars och skjutsandes förhållande, inhämta noga 
kännedom o m  inträffade missbruk, undersöka anförda klago- 
mål m m och om allt detta varje gång i dagboken teckna bevis 
till Konungens Befallningshavandes kännedom. Och då kro- 
nolänsmännen närmast äro i tillJälle, att vaka över skjutsin- 
rättningens skick, ärnar Konungens Befallningshavande ej 
heller låta den minsta underlåtenhet å deras sida avlöpa utan 
ansvar, såsom för annat tjänstefel, på det att ordning må be- 
främjas och gästgiveriinrättningens ändamdl vinnas." 

Jamjö gästgivaregård 
Från Jamjö skjutsades 1830 dels till Bröms, 1 718 mil, dels till Lycke- 
by, 1 114 mil. Angivna sträckor gäller således 1830-talets vägar. På 
den tiden var f ö 1 mil 36 000 fot eller 10 688,4 meter. I april 1835 
hade gästgivaren inga egna hastar. Men däremot fanns det 70 i re- 
servlaget, d v s inom en radie från gästgivaregården räknat av om- 
kring 114 mil och i huvudsak omfattande byarna Binga och Ham- 
marby. För de resandes lugn och bekvämlighet hade 
landshövdingen den 5 februari 1827 förbjudit s k lekstugor på gäst- 
givaregårdarna, alltså omtyckta sammankomster bland framför allt 
bygdens ungdom. Dygnet runt skulle pålitlig person finnas anträff- 
bar, som tog emot och uträttade de resandes begäran som skjuts, 
härbärge eller förtäring, Dagbok skulle föras över de resande och 
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G F Harms "Förebuds-Sedel" frdn 1835. - Landsarkivet, Lund. 

överlämnas månadsvis till kronolänsmannen, som skulle sända den 
vidare till kronofogdekontoret för vidare befordran till Kunglig Be- 
fallningshavande. 

Enligt en av dessa dagböcker anlände handlanden G F Harms 
den 29 april 1835'till Jämjö gästgivaregård, Han kom närmast 
från Karlskrona och skuUe resa vidare till Kalmar. I dagboken note- 
ras "Pass från Lubeck. Känd." Harms hade tydligen tidigare rest 
genom Jämjö och använt sig av gästgivarens tjänster. Denne har 
dessutom antecknat, att Petter Andersson l'amnat "förebudssedel", 
vilken bilagts dagboken och lämnar följande upplysning: 

"Uti Jemjö Gästgifweri beställes för undertecknad till ons- 
dagen den 29 april 1835 kl 112 6 förmiddagen: I Lös Häst ... 
att skjutsa till Bröms. Skjutspengarne för Förebudet betaler 
G F Harms, Handlande." 

Något måste ha fallerat. I dagboken står nämligen följande an- 
teckning: "Ehuru jag har sent förbudsedel i går i god tid ifrån 
Carlscrona har jag blifvit nödsakat vänta her längre än 112 timme på 
hästen d. 29 April 1835, G F Harms, Handlande ifrån Lubeck." 
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Jamjö gästgivaregård från nordvist omkring 1920. Framfor byggnaden 
skymtar landsvägen, nuvarande väg E 66. 1 sumband med att gustgivaregår- 
den i slutet av 1870-talet övergick till att bli enbart skjutsstation, drog.? ut- 
skänkningsratten in. - Efter foto i privat ägo. 
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Handlande Harms hade startat sin färd från Jämjö mot Bröms, 
men i förtret över dröjsmålet med hästen beordrat kusken vända 
tillbaka till Jämjö. Där skrev han in sin anmärkning i gästgivaregår- 
dens dagbok. Därefter påbörjades resan för andra gången mot 
Bröms gästgivaregård, 

Gästgivaren i Jämjö, som på den tiden hette Heden, antecknar 
på samma sida i dagboken, att han vitsordar, att han fått en "före- 
budssedel", men att förseningen endast utgjort en kvart, om man 
inte som Harms räknar med den tid som gått åt från gästgivaregår- 
den till den s k Pyntebacken en bit därifrån och tillbaka till gast- 
givaregården. Dessutom hade klagomalet inkommit först efter den- 
na resa. För sin del, hävdade Hedén, ansåg han att det hela var "o- 
billigt" och berodde på kitslighet. 

Kronolänsmannen .&bergs utredning skildrar upplösningen av 
konflikten. Väl framme i Bröms författade Harms en mindre amper 
skrivelse: Skjutsbonden hade kört så väl och snabbt, att förseningen 
hämtats in. Av den anledningen återtog han sitt tidigare klagomål. 

Den siste gästgivaren och innehavaren av skjutsstationen i Jämjö 
blev en kvinna, Vilhelmina Josephina Olsdotter (1838-1920). Hon 
och hennes make, handlanden Anders Olsson (1835-1898), tog bå- 
da aktivt del i planerna på att förverkliga en järnvägslinje genom 
östra Blekinge. Med framsynthet skänkte de det markområde där 
Jämjöslätts järnvägsstation anlades och där tågen slutade gå den 29 
maj 1965. Men Vilhelminas namn är ännu levande för många ble- 
kingar: Mor Minas kvarn på Vamö i Karlskrona var en gång hennes, 
innan den 1916 flyttades bort från sin plats på Kvarnberget i Jämjö. 

Med järnväg, busslinjer och privatbilism kom en ny tid. Ar 1933 
upphävdes den sista skjutsstadgan, som f ö var från 1911. Det var 
också 1933 som gästgiverierna avskaffades som kameral institution i 
Sverige. 

KALL- OCH LIT~ERATURFORTECKNING 
Otryckta källor: 
Landsarkivet i Lund 
Länsstyrelsen i Blekinge Ian 

Landskansliet, serie E Va (gastgiveridagböcker). 
Lantmäterienhetens arkiv, Länsstyreisen, Karlskrona 

Lans- och sockenkartor, akt 2 (Schröder). 
Litteratur: 
Wickenberg, G.: Beskriffningar med Situations och Planteckningar öfver 
GÄSTGIFVAREGARDARNE och nogodt annat marckvärdigt darom- 
kring uti BLEKINGEN .... 1793. Faksimilupplaga 1974. 

28 



När jarnvagen kom till Alnaryd 
Bo Palmgren 

En av de  största händelserna i Alnaryds historia ar nar jarnvägs- 
sträckan Nattraby-Alnaryd var klar. Den 1 juni år 1895 anlände det 
första tåget. Den egentliga invigningen ägde rum två år senare. 
Sträckan mellan Nattraby och Alnaryd var den första etappen. 
Jarnvagen byggdes senare ut till Eringsboda (NAEJ) i en andra 
etapp, fardig år 1905, och i en tredje till Almeboda (NAAJ), invig- 
ningsklar &r 1910. 

Tillkomsten av jarnvagen, hur liten och smalspårig den an var - 
spårvidden var endast 60 centimeter - gav möjlighet till utveckling 
av bygden. Tack vare jarnvagen och tack vare insatser av enskilda 
människor omvandlades Alnaryd till ett industrisamhälle, om an i 
mindre format. Bland många som bidrog till denna positiva ut- 
veckling märktes främst fabrikören Emil Petersson, som anlade en 
spikfabrik, och medlemmar av familjen Möller, vilka etablerade sig 
som handelsman. 

Efter hand har förhållandena förändrats. Emil Petersson blev i 
mitten av 1920-talet tvungen att begära sig själv i konkurs. Efter- 
följande ägare av fabrikslokalerna har e j  kunnat erbjuda samma an- 
tal sysselsattningstillfällen. Jarnvagen kunde inte konkurrera med 
den ökande bil- och busstrafiken. Persontrafiken lades ned år 1939. 
Levnadsförhållandena och befolkningsutvecklingen har efter nar- 
mare ett sekel förandrats i Nattrabydalen, liksom i landet i övrigt. 
Förutsättningarna för att ha affär på mindre orter har försvunnit. 
Det har också inneburit att den affärsrörelse, som startades kring 
sekelskiftet, numera har avvecklats. E n  blomstringsepok för Al- 
naryd liksom för Nattrabydalens orter i övrigt ar avslutad. Det ar 
denna epoks orsaker, förlopp och avslutning, som skildras i denna 
uppsats. 

Alnaryd före järnvägens tid 
Alnaryd var och ar en by, som ligger geografiskt sett mitt i Tvings 
socken. Avståndet till Nattraby ar enligt NAJ:s tidtabell 17 kilome- 
ter. Har sammanflyter tre åar. Först förenas Nattrabyån med 
Långasjöbäck norr om det nuvarande samhället. Mitt i detta till- 
stöter Lillån med vatten från bl a sjön Alljungen. I Alnaryd delar 
sig aven den norrgående vägen från Karlskrona. En vag går till 
Eringsboda och en till Tvings Långasjö. 



Alnaryds station den 1 juni 1895. Människor från bygden stdr samlade 
framför det nyuppförda stationshuset i väntan pd det första tåget frdn Näti- 
raby. Den egentliga invigningen skedde först två år senare. Unionsflaggan 
vajar i vinden. De mera bemärkta har tagit plats pd perrongen, flertalet 
män. Ndgra kvinnor tittar nyfiket fram i dörren till väntsalen. 

Flera av de personer, som nämns i'den här uppsatsen återfinns på bilden. 
Det gäller t ex familjen Möller pcf Herrgdrden. Inspektor Sven Möller och 
hans hustru Johanna syns längst t v med dottern Ellen emellan sig. De står 
på själva järnvägsspåret. Dottern Hanna visar sin självständighet genom att 
stå en bit ifrdn de undra. Liksom systern bär hon en imponerande och för 
sin tid modern hatt. I bakre raden, ganska ldngt t v, syns kyrkvärden frdn 
Blåningsmåla, Ola Mdnsson. Han har mörk filthatt. I mitten den kraftige 
Sven Pettersson från den andra av de båda gardarnu i Alnaryd. T h om ho- 
nom, i ljus filthatt, hans efterträdare på garden, Frans August Nilsson. 
Även Ola Månssons och Sven Möllers övriga barn är med på bilden. - Efrer 
foto i privat ägo. 

På 1700-talet hade Alnaryd en annanstorhetstid. Då fanns har 
ett järnbruk, Törnefors bruk. Har förädlades myrmalmen från sjö- 
arna på småländska höglandet och från Listersjöarna. Den verk- 
samheten lades ned på 1780-talet. Från järnbrukets tid finns det in- 
te mycket kvar. Resterna av en vall, som användes för att dämma 
upp Nattrabyåns vatten, och namn på några agor, som t ex Knip- 
hammaren vid Nattrabyåns och Långasjö backs sammanflöde, vitt- 
nar om denna tid. 
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Alnaryd 177677 med de bada gdrdarna och platsen för Törnefors bruk - 
"Gamla Stdngjerns Hammaren". Frdn denna och söderut, parallellt med 
Nättrabyån, anlades Mölledal, stationen och spikfabriken 1895 och dren 
därefter. - Renritar utsnitt ur storskifteskartan, Lantmäterienheten, Karls- 
krona. 

Gårdarna i Alnaryd 
Sedan storskiftet genomfördes i Alnaryd åren 17761777, domine- 
rades byn av de två stora gårdarna, Herrgården, 118 mantal Alnaryd 
och 118 mantal Brinkeboda, samt en gård, 318 mantal Alnaryd. 

Herrgården hade under mitten av 1800-talet en legendarisk in- 
nehavare, kaptenen och riddaren Claes von Boisman. Han hade 
kommit i besittning av gården på ett något speciellt sätt. Enligt vad 
som berättas, hade han fått i uppdrag av en rik adelsman att vara 
böneman inför Elise Dorotea, född Brasch, nybliven anka efter den 
tidigare ägaren till gården, krigsrådet Carl Johan von Greiff 
(176G1820). von Boisman var en stilig infanteriofficer. Ankan blev 
betagen i honom och ~t t rade:  "Jag tar lika gärna budet". Så blev 
det ocksa. Kaptenen von Boisman flyttade till Alnaryd år 1821, gif- 
te sig med änkan Elise (Elisabet) Brasch (1782-1851) och noterades 
därefter som ägare till Alnaryds gård. Elise gick bort år 1851. von 

31 



Boisman behöll gården i ytterligare 20 år, men sålde den 1872, året 
innan han dog, till "Kustchefen" Axelsson. 

Från von Boisman till Möller var det täta tigarskiften. I oktober 
1875 sålde makarna O och E Axelsson gården till Johan Fredrik Jo- 
hansson och hans hustru Maria i Lyckeby . Ghrdens registerbeteck- 
ning var "kronoskattehemmanen Alnaryd 80 (senare beteckning nr 
1) ett åttondels mantal med vattenqvarn och såg samt Brinkaboda 
79 (nr 1) ett åttondels mantal, belagen i Blekinge Lan, Medelsta 
härad och Tvings Socken". Gården såldes enligt köpekontraktet 

"emot en betingad köpesumma stor Trettiofem tusen 
135.0001 kronor, samt för följande lösegendom, nemligen i 
qvarnen befintliga 3 par stenar jemte Grynwerk och tillbehör; 
i Sågen 3 ne Cirkelklingor med remar och axlar med tillbehör; 
ett stort tröskverk; 12 112 T(unnor) utsådd höstråg - Fem tu- 
sen l5.000/ kronor. Dessa sammanlagda förtio tusen kronor 
betalas på följande satt: först godtgöres de i egendomen va- 
rande inteckningar till Amiralitets krigsmanskassan i Carlsk- 
rona 12.000 kronor och till Fröknarna Thörn derstades 3.000 
kronor ... Köpeskillingen löper med sex procents ränta från 
egendomens tillträdande den Iste instundande November, då 
såväl qvarn och sågwerk jemte nöskwerk och allt hwad spik 
och nagelfast heter i det skick det nu befinnes med derå be- 
fintliga torp och byggnader...". 

Johansson var mjölnare och bodde i Lyckeby. Han flyttade inte 
till Alnaryd utan hade arrendatorer, en för gården och en för kvar- 
nen och sågen. Den 25 mars 1878 sålde makarna Johansson gården 
till N Persson från Mariestad. Denne Persson dog emellertid kort 
tid efter sitt tillträde. Gården blev ånyo till salu. 

Den som nu tillträdde som ägare var Sven Olsson Möller, som 
"enligt köpebref den 25 Augusti 1880 förvarfvat (egendomen) af 
sterbhusdelegarne efter aflidne N. Persson för Trettiosex Tusen 
Fem Hundra 136.5001 kronor". Kontrakten vid de två efterföljande 
köpen var i stort sett likalydande med det som ovan citerats. Lånet 
i Amiralitetskrigsmanskassan förnyades. Sven Möller fick även 
hjälp med ett inteckningslån av sin bror Nils, sågverksdisponent i 
Bolmen. 

Den andra stora gården, 318 mantal Alnaryd, hade liksom herr- 
gården två skiften. Gårdarnas byggnader Iåg och ligger fortfarande 
150 meter från varandra. 318 mantal Alnaryd har i dag beteckningen 



Baksidan av Alnaryds @>-d under Siwil Olsson Möllers tid ewl;,gl en  ' 'gara- 
mdlning". Ladugården, s o m  skymtar r v ar  numera flyiyctad och ombyggd. 

1; men benämns ofta av äldre personer "Frans Augustas" efter in- 
nehavaren på 1920-talet. 

Laga skifte genomfördes aldrig i Alnaryd. Däremot inställde sig 
kommissionslantmätaren C H Norin i Alnaryd "för att tillfölje af 
Landshöfdinge Embetets derom utfardade förordnande förrätta la- 
ga hemmansklyfning å 318 mtl". Den första sammankomsten ägde 
rum i december 1874. Aven ägaren till Alnaryds gård var kallad 
"och som Herr Kust Chefen Axelssons hemmans delar, enligt hvad 
den företedda storskifteskartan utvisar, blifwit utlagda i 2ne skif- 
ten, så formliga som lokalen medgifver; - så blev Herr Kust Chefen 
Axelsson i anledning häraf befriad från att ingå uti detta skifte", be- 
rättar protokollet. Delägarna i 318 mantal Alnaryd var Nils Peters- 
son, ägare av 541/2048 mantal, Johan Gustaf Johansson, "hvilken 
enligt'köpeafhandling af den 14 sistlidne September inköpt Peter 
Gustaf Nilssons ägande 3/64 mtl", samt Sven Gummesson och 
Bengt Bengtsson, ägare till vardera l3114096 mantal. 

Resultatet av hemmansklyvningen, fastställd den 13 juli 1878, 
blev att Nils Petersson fick sin mark i tva skiften och att Sven Gum- 
messon och Bengt Bengtsson behöll den mark de tidigare ägt och 



brukat. Deras gårdar låg i Brinkarna upp mot Stora Mo. Johan 
Gustaf Johansson, som vid sidan om jordbruket även var målare, 
önskade också han få sin del - 3164 mantal - förlagd i Brinkarna, dar 
han bebodde ett torp. Agaren av huvudgarden, Nils Petersson, drev 
dock igenom sin vilja och Johansson fick finna sig i att hans "hem- 
mansdel utlades utmed Måsta rågång med sträckning från Lunkegöl 
till Hallsjön". 

Bengt Bengtssons gård övertogs strax efter hemmansklyvningen 
av svärsonen Ola Esbjörnsson, gift med Gertmd Bengtsson. Ola var 
ett av de tio syskonen Esbjörnsson, huvudmän för lika många gre- 
nar av den stora "Esbjörnaslakten". Ola Esbjörnsson (184k1932) 
avstyckade år 1916 ett jordområde vid landsvägen uppför Brinkarna 
och sålde resten av hemmanet till svärsonen Karl Larssen, gift med 
Olas dotter Emelie, för 3 000 kronor. På avstyckningen uppförde 
han hus och kallade lägenheten "Brinkaberg". 

Målaren Johan Gustaf Johanssons hemman ägdes senare av An- 
ders Samsson, född i Hjortsberga och närmast kommen från Ja- 
kobstorp år 1892. Efter honom kallas hemmanet an i dag för "Sam- 
sagården". En senare ägare till Samsagården blev Per Svensson från 
Måstad, sonson till Ola Månsson i Blåningsmåla. Per bodde kvar i 
Mistad eftersom Samsagårdens mangårdsbyggnad var nedbrunnen, 
men han lade ned mycket arbete i gårdens skog. 

Nils Petersson, ägaren till 54112048-dels mantal under mitten av 
1800-talet, Överlät i samband med hemmansklyvningen sin g å ~ d  till 
virkesinspektören och svärsonen Sven Pettersson, som hade gift sig 
med Nils' dotter Hilda Charlotta. Denna gård är den andra stora 
gården i Alnaryd, tidvis arealmässigt till och med större an Herrgår- 
den. Sven Pettersson (1852-1921) innehade gården fram till år 
1913, då han med familj flyttade först till Måstad och senare till 
Bröstorp. 

Den som efterträdde Sven Pettersson som gårdsägare i Alnaryd 
var Frans August 'Nilsson (1862-1936). Frans August var namnde- 
man och även politiskt engagerad. B1 a var han landstingsman i oli- 
ka omgångar mellan 1923 och 1931. Efter Frans August övertogs 
gården år 1932 av Frans Arvid Carlsson från S Sandsjö och fem år 
senare av Hugo Pettersson. I dag ar det Hugos son Karl som har 
gården. 

Generalstabskarta från NAJ:s tid (1895-1905) dd järnvägen gick från Nätt- 
raby genom Björkeryd, Tving och Måstad upp till ändstationen i Alnaryd. 
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Gårdarna har beskrivits. Byn hade aven affar. Det var Peter Johan 
Petersson (1852-1908) som var handlare sedan slutet av 1870-talet. 
Affären låg centralt i vägskälet norr om Lillan. Peter hade fyra 
döttrar och en son. Dottern Dagmar gifte sig med Per Svensson. 
Per och Dagmar övertog affaren efter svärfadern och fadern. Efter 
dem var det Dagmars yngre syster Svea, som tog vid i mitten av 
1930-talet. På senare tid drev far och son Gyllenros den numera 
nedlagda affaren. 

I byn fanns både små- och folkskola - "Storskolan" som den se- 
nare kallades. Båda skolorna var försedda med lärarbostäder. Folk- 
skollärare Olaus Lundblad flyttade till Alnaryd år 1883 och små- 
skollärare Emelie Håkansson kom dit tio år senare. I början av 
1900-talet var det Jenny Karlsson, som var smAskoll'arare. Hon gifte 
sig med maskinisten på spikfabriken, David Engberg. Folkskollära- 
re under en lång tid, åren 1901-1939, var Gottfrid Hagman. Aven 
han var politiskt engagerad. Han var frisinnad och kommunalfull- 
mäktigeledamot under många år. Bland annat drev han igenom att 
skolkök infördes för flickor. Hagmans dotter Margit, gift med Frans 
August Nilssons son Gunnar, var småskollärarinna i Alnaryd åren 
1943-1963. 

I början av 1890-talet bodde det 175 personer i Alnaryd, barnen 
inräknade, Många ar redan nämnda. Här fanns aven mjölnare Frans 
August Karlsson och smeden Petter Nilsson på Herrgården. Ett av 
gårdens torp, Gårdsjöhult vid Garsjön, arrenderades av Sven Es- 
björnsson, en annan av de tio syskonen i Esbjörnaslakten. Bland 
många som betecknades som dagsverkestorpare och backstugusit- 
tare fanns Ola Andersson Hall, som var skomakare, och Johan 
Svensson, träskomakare. I byn bodde aven en gårdfarihandlare, 
Mattis Gummesson. 

Det var denna by, som mycket snabbt skulle förändras i och med 
att järnvägen kom dit. Alnaryd blev centrum för byarna i norra 
Tving. En industri etablerades. Kommunikationerna med staden, 
d v s med Karlskrona, blev avsevärt förbättrade. Befolkningen var 
tio år efter järnvägens tillkomst mer än fördubblad. 

Sven Olsson Möller 
Eftersom Sven Olsson Möller är en av huvudpersonerna i denna 
uppsats, ges har en mera ingående beskrivning av hans levnad även 
före tiden i Alnaryd. Både Sven Olsson Möller (1843-1910) och 



hans hustru Johanna Pehrsdotter (1848-1915) växte upp i Asarums 
på den tiden vidsträckta församling. 

Mieåns likaväl som alla andra Blekingeåars vatten utnyttjades 
förr.til1 att driva kvarnar och sågar. Vid forsarna i Norra Hoka 
och Jeppshoka fanns det dylika. Här var både Sven Olsson 
Möllers farfar Ola Andersson (1781-1861) och hans far Ola Olsson 
(180ö-1876) mjölnare och sågskarare. Modern Hanna Månsdotters 
föräldrar Måns Håkansson och Karna Nilsdotter hade gård i Pige- 
boda, nu Pieboda, aven det en av Asarums byar. 

Tidningen Praktiken skriver den 30 april 1887 i samband med en 
skildring av sonen Nils Möller, att "Föräldrahemmet var fattigt, 
och ej mindre an sju uppväxande telningar gjorde anspråk på dess 
omvårdnad". Sönerna fick naturligtvis hjälpa till hemma i kvarn och 
vid såg. Därigenom fick de aven pröva på yrken, som kom att bli 
vägledande för deras egna yrkesval. Visst var levnadsstandarden en 
annan för 100 år sedan, men knappast var en sågskärare och kvarn- 
ägare bland de fattigare. 

Av de sju barnen, som Praktiken omnämner, var fyra söner. Det 
var Mattis, Nils, Sven och Olof. De tre döttrarna var Elna, Carolina 
och Martha. Efter hand flyttade barnen från föräldrahemmet, en 
son och döttrarna till olika platser i Blekinge, två söner till Småland 
och en till Amerika. Detta var på 1860- och 70-talen. Det ar även 
vid denna tid som familjemedlemmarna börjar använda sig av nam- 
net Möller, ibland Olsson Möller, ibland och allt oftare enbart Möl- 
ler. Namnet har anknytning till fadern Olas yrke - mjölnare. 

I Harnas 

Ar  IS63 flyttade den tredje i brödraskaran, Sven, hemifrån. Han 
slog sig ned i Västra Harnäs (nr 79) i Jamshögs (numera Kyrkhults) 
församling vid Mörrumsån. Har arrenderade han såg och kvarn och 
arbetade i kompanjonskap med brodern Mattis. 

Mattis hade som artonåring lämnat föräldrahemmet som den för- 
ste. Han tjänade som dräng hos nämndemannen och sedermera 
riksdagsmannen Sven Haraldsson. Mattis arbetade aven på ett 
bryggeri och ar i kyrkboken angiven som "Brygg2'(are). Nar bro- 
dern Sven tecknat kontrakt om arrende av såg och kvarn i Västra 
Harnas, flyttade Mattis dit. Mattis blev denna gång i kyrkboken an- 
tecknad som dräng. Både Mattis och Sven var ungkarlar på den ti- 
den. Ett inbhrdes kontrakt tecknades mellan bröderna. Det löd: 



"Som jag undertecknade sågare vid vestra Härnas i dag ar- 
renderat dervarande qvarnverk af O. Carlsson i Härnas, an- 
tager jag min broder Bryggaren Mattis Olsson på Stenfors att 
ingå i Compani, så val vid Qvarnverket efter i dag upprattadt 
Contrackt, som och sågen som drifves derstades för Herr 
Consul Meyers Rakning. 

Pd följande satt - 
1.0 Mathis och jag arbeta derstades samfalt utan afseende på 
dagspenningen utan blifver den lika för oss bdda - 
2:o Hvad som förtjenas vid sågen för såväl sdgarelön som för 
dess räkenskapers förande tillfaller oss bada lika - 
3:o Allt hvad kostnader till Reparatjoner å qvarnwerket, 
Tjenstefolkets lönandz och vårt samfaldta Hushall går till be- 
talas lika af oss hvar - och hvad sedan vinst och förlust blir 
Delas lika på oss hvar." 

Tvärs över Mörrumsån ligger ett annat Harnas. Församlings- 
gränsen följer Mörrumsån. På andra sidan var det Asarums (nume- 
ra Ringamåla) församling och Asarums Harnas (nr 119). aven kallat 
Östra Härnäs. Har växte Johanna Pehrsdotter upp. Hon var dotter 
till hemmansagaren Pehr Carlsson och hans hustru Marta Olsdot- 
ter. 

Vagen var inte lång mellan de båda Narnas-byarna och mellan 
Sven och Johanna. Har måste de ha träffats i något sammanhang. 
De tog ut lysning och gifte sig den 13 december 1866. Den första ti- 
den bodde de i Västra Harrias. Johannas far Pehr Carlsson började 
bli gammal. Ett boskifte ägde rum. Johannas syskon tilldelades i 
detta sammanhang olika iigodelar. Ett undantagskontrakt teck- 
nades med modern Marta och den då 16-åriga systern Elna. Detta 
var år 1868. Överenskommelsen innebar aven att Sven och Johanna 
övertog hemmanet i Östra Harnas. Dit flyttade de i november sam- 
ma år. Två år senare avled Pehr Carlsson. 

Aven sedan Sven Olsson bildat familj, stannade Mattis kvar och 
samarbetade med brodern. Mattis följde aven med familjen Sven 
Olsson, när den flyttade till Östra Harnas. Senare flyttade Mattis 
(1837-1922) till Långemåla i Kalmar lan. Han blev efter ytterligare 
några år sågverksdisponent i Ljungby. 

Aven bröderna Nils (1841-1917) och Olof (f 1854) agnade sig åt 
sågverksindustrin. Nils blev som Praktiken skriver, "förvaltare vid 
två av Winherg & Meyer i Karlshamn ägda ångsågar med hyvelma- 
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Sven Olsson Möller (1843-1910) och Johannna Pehrsdorter (1848-1915) i 
60-årsdldern. - Efter foto i privat ngo. 

skiner i Bolmen". Olof arbetade först vid en såg i Gårdsby i Krono- 
bergs Ian. Senare flyttade han till Ljungby och var dar anställd vid 
den äldste brodern Mattis' sågverk. Efter en tid i Skön i Medelpad 
utvandrade Olof till Amerika. 

Systern Carolina (1849-1922) var mejerska i Lyckeby under en 
tioårsperiod fram till 1885, då hon för en kortare tid bodde hos bro- 
dern Sven i Alnaryd. Hon gifte sig med gästgivaren John Johnsson 
på Hokadals gästgiveri och flyttade tillbaka till den trakt där hon en 
gång vuxit upp. De andra två systrarna blev lantbrukarhustrur, EI- 
na i Elsebrånemåla och Martha i Härnas. Alla tre systrarna kom 
alltså att leva större delen av sina liv i byar i Asarum. 

I Östra Harnas stannade Sven och Johanna till år 1877. Under 
den tid de bodde dar drabbades de av olyckor. Förutom att Johan- 
nas far gick bort, måste det ha kants mycket tungt nar både sonen 
Adolf och dottern Matiida rycktes ifran dem. Båda barnen dog en- 
ligt kyrkboken i "skarlakansfeber" och detta med tio dagars mel- 
lanrum, Matilda den 21 maj och Adolf den 31 i samma månad år 
1874. 



De sålde sitt kronoskattehemman på 891320-dels mantal nr 1 Ost- 
ra Harnas till hemmansägaren Håkan Olsson och hans hustru Elna 
Carlsdotter i Ojarnåla för 11.500 krono;. Kontraktet innehöll även 
bestämmelser om att "Undantag utföres till Enkorna Marta Ols- 
dotter och Elna Petersdotter efter deras Contrakter". Vidare skulle 
"Torparne som å hemmanet befins få förblifva vid sina lägenheter 
efter sine Contrakter". 

Från Harnas flyttade Sven och Johanna Möller till Hasselstad i 
Ronneby landsförsamling. Har började Sven använda sig av titeln 
"Inspektor". Ar 1880 fick han möjlighet att köpa Alnaryds gård. 
Sven och Johanna flyttade med en stor familj till Tvings församling 
och Alnaryd. Med var de fem sönerna Olof, Claes Julius, Adolf 
(den yngre), Nils Oskar och Ernst. I Alnaryd födde Johanna ytterli- 
gare fyra barn, Hanna, Ellen, Sigfrid och Sven Edvard. 

Alnaryds gård på Inspektor Möllers tid 
Från den tid då Sven Olsson Möller hade Alnaryds gård, 188c96, 
f i n s  det handlingar, som kan ge en inblick i hur den användes i slu- 
tet av 1800-talet och vilka byggnader som då fanns på gården. Ar 
1883 gjordes en värdering med anledning av sökta lån i Kungliga 
Amiralitetskrigsmanskassan. Dar heter det: 

"Åbyggnaderna utgöres af: 
a) Boningshus af furutimmer på ekfot, brädbekladt och olje- 
måladt under tegeltak 38 al långt 19 112 al bredt och 5 al högt. 
b)  Flygelbyggnad af grantimmer på ekfor brädbeklädt och ol- 
jemålad under tegeitak, 24 al lång 9 l12 al bred och 4 112 al 
hög. 
c) Flygelbyggnad af grantimmer på ekfot 24 al lång 9 112 al 
bred med en utbyggnad på Westra sidan 9 314 al ifyrkant allt 4 
112 al högt under tegeltak, oljemåladt. 
d) Afträdeshus af stolpar och bräder under brädtak röd- 
måladt 6 al i fyrkant och 4 al högt. 
e) Uthusbyggnad af gran, fot och stolpar af ek, täckt med 
halm, rödfärgad 45 112 al lång 15 al bred och 5 314 al hög in- 
redd till loge och 2:ne lador med tröskwerk som drifves med 
watten. 
f) Smedjebyggnad af grantimmer på ekfot rödfärgad täckt 
med bräder 15 114 al lång 9 al bred och 4 al hög. 
g) Ladugårdsbyggnad af furuplank, fot och stolpar af furu 
rödfärgad, täckt med spån 86 114 al lång 16 al bred 4 112 al 
hög. 
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Byggnaderna pd Ainaryds gård enligt en situationsplan från 1944. De 
bokstavsbenämningar som finns i beskrivningen från 1883 är införda 
i planen. "Afträdeshus" (d) byggdes ut till svinhus och ny ladugård 
(i) anlades längs med Lillån under Emil Peterssons tid liksom nytt 
höns hu:^ ( j )  i trädgården. Den gamla smedjan ( f )  Idg utanför skissen 
vid Lillåns utlopp i Nattrabyån. 

h )  Uthusbyggnad af bräder fot och stolpar af furu rödfärgad 
täckt med spån 13 al lång 9 al bred och 3 al hög. 

Åbyggnaderna äro i mycket godt skick och försäkrade dels i 
Allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader å landet för 
9471.75 öre och dels i Blekinge Läns Brandstods Bolag för 
2100 Kr. Åbyggnaderna å torpen äro i samma Lans Bolag för- 
säkrade för 2930 Kr samt Quarn och sagbyggnaderna för 4490 
Kr. 

Enligt ägarens uppgift kan å egendomen drligen Winter och 
sommar födas 5 hästar 4 par Oxar, 40 o 50 Kor och ungnöt 
samt får. 

Jordmånen af omväxlande beskaffenhet afkastar i medeltal 
årligen 6 Kornet och hade åkerarealen sedan skifte d. 4 Aug 
1777 blifvit afslutadr och d .  17 Febr 1778 stadfästadt genom 
Odlingar och förbättringar ökats enligt hos följande uppgift af 



ägaren, till 135 tunnland åker och I50 tunl. Ängsmark; Upp- 
giften granskades å marken och ansågs trowärdig. 

Mycken Skog finnes såväl till husbehof som afsalu. 
Enligt företedda debetsedlar inhämtades att egendomens 

bewillningstaxeringsvärde för sistlidet år utgjorde 40000 Kr 
och för Quarnlagenheten 7000 Kr samt permanenta utskylder 
uppgå till 163 Kr som Kapitaliserade efter fem procent utgör 
3260 Kr. 

Såsom särskild förmån antecknades att ett större Quai-n- 
werk vid Nattrabyå, med 3 par stenar, sigt och grynwerk samt 
såg, finnes å egendomen, hvilket är uthyrt och lemnar 4600 
Kr Netto. Afven finnes tvenne Wattenfall om 42 fots höjd, 
obegagnade, hvilka härrligheter ej äro har upptagna till något 
warde. 

Af  tillgängliga skifteshandlingar och ägokartan inhamtades 
att egendom arealen utgör en jordrymd af 515 tunl. 25 kap1 
förutom 20 Tun1 impedementer sjö och utfall, eller tillsam- 
man 3000 371100 Qvadratref." 

Det finns säkert en del att invända emot den beskrivning, som 
ägaren Sven Olsson Möller ger. Kunde gården verkligen föda 5 häs- 
tar, 4 par oxar och 40 & 50 kor? Moderna bedömare betvivlar detta. 
På fabrikören Emil Peterssons tid fanns det 3 hästar och 12 kor på 
gården, jämte ett hundratal grisar, som dock fick föda, varav en del 
inte var producerad på garden. 

Järnvägens anställda flyttar in 
När järnvägen - NAJ -kom till Alnaryd, förändrades mycket i byg- 
den. Genom att Alnaryd blev järnvägens ändpunkt, flyttade anställ- 
da vid järnvägen in i byn. Det var banmästare Söderling, stationsfö- 
reståndare Elmstedt, snart efterträdd av Gottfrid Petersson, lokfö- 
rare Otto Cederlund, konduktörerna Olsson och Karlsson samt lo- 
komotiveldarna Olof Johansson och John Oskar Mattsson. 

Anders Söderling, som kom från Sillhövda, hade två söner, Axel 
och Ludvig, som skulle bli framträdande arbetare på spikfabriken. 
Axel var eldare innan han anställdes vid fabriken. Nar järnvägens 
ändstation flyttades till Eringsboda år 1905, följde många med dit. 
Gottfrid Petersson blev stationsföreståndare där i stället för i Al- 
naryd. Han och hustrun Ida startade även Hotellet i Eringsboda. 
Eldare Johansson blev lokförare, även han en känd person i Erings- 



I 
l 

Emil Almquist får representera de 
anställda vid NAJINAEJ. Han k o m  
till Alnaryd 1903 men valde sedan 
att slå sig ned i Närtraby. - Efter fo- 
to i privat ägo. l 

boda. Han blev senare morfar till nuvarande statsrådet Ulf Lönn- 
quist. 

Stationsföreståndarna Mathis Herman Elmstedt, i Alnaryd 
1895-96, och Gottfrid Petersson, i Alnaryd 1896-1905, ar nämnda. 
Efterföljare var Adolf Möller, 1905-1915, Anton Sander, 
1915-1924, Robert Karlsson, 1924-1930 och Aili Fries 193C-1939. 

Sven Olsson Möller blir handelsman 
En som troligen förutsåg utvecklingsmöjligheterna för Alnaryd, nar 
järnvägen kommit dit, var Sven Möller, då ägare till Herrgården. 
Han skiftade yrke och i stället för jordbrukare blev han handels- 
man. Visserligen fanns det redan en affär, lanthandeln i vägkors- 
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ningen, men med jarnvagen fanns det behov av ytterligare en affar, 
som kunde ta hand om de leveranser som kom med jarnvagen, sor- 
tera varorna och vidareförmedla dem till de kringboende. En annan 
uppgift kunde vara att köpa upp deras produkter för vidare trans- 
port och leverans till Karlskrona. Sven och Johanna sålde därför Al- 
naryds gård till smålänningen Emil Petersson. Han kom från Frö- 
dinge i norra delen av Kalmar län. Köpesumman var 40.000 kronor 
och köpekontraktet, som skrevs den 28 sept 1896, innehöll en klau- 
sul om att en s k jordplan skulle förbehållas den tidigare ägaren av 
gården, d v s Sven Möller. Därför upplät Emil Petersson den 18 no- 
vember 1896 "till S. Möller eller hans rättsinnehafvare på Femtio 
(50) års tid besittningsrätt raknat från den 1 October detta år 
1896 ... 

En jordplan belägen i den s k Smedjehagen intill Jernvägssta- 
tionen utstakad pd härnedan nämde satt och af följande stor- 
lek.. . Och mädgifver C.  E. Pettersson Lägenhetsinnehafvaren 
af denna Jordplan innom desse bestämda gränser, full dispo- 
sitionsratt öfver jord och skog, och allt framgent under kon- 
traktstiden, bebo och nöttja detsamma efter eget behag, och 
att få uppföra Boningshm och Uthusbyggnader efter egen 
önskan och gottfinnande. I drlig jordeskyld skall lägenhetsin- 
nehafvaren till Jordägaren erlägga den I October hvarje år 
Tre 13.1 Kronor.. . ". 

Jordplanen utökades genom ett nytt kontrakt två år senare och 
"Jordskylden" för denna utökning blev 12 kronor att årligen erläg- 
gas till jordägaren. Ar 1911, året efter Sven Möllers bortgång, sålde 
Emil Petersson denna jordplan till Johanna Möller för 1.000 kro- 
nor. 

Sven Möller etablerade sig alltså som handelsman och anlade en 
affär p i  den förbehållna "jordplanen". Den aff'aren fick stor bety- 
delse för de boende i trakten. Eftersom Alnaryd genomgick en 
kraftig utveckling under de första årtiondena kom affären att inte 
bara betjäna en landsbygd, utan aven en växande industriort. Fas- 
tigheten benämndes Mölledal. 

Affärsrörelsen dr 1909 
Inventeringar ar och måste ha varit handelsmannens gissel. I dag 
kan moderna hjälpmedel underlätta arbetet. I äldre tid fanns inte 





sådana hjälpmedel. Allt skrevs för hand. Långa förteckningar på 
varor i lagret måste göras upp varje år. Detta tog många dagar i an- 
språk. Förutom inventeringen gjordes aven förteckningar över ute- 
stående fordringar samt tablåer över den ekonomiska stallningen. 

Utdrag ur de handlingar, som Sven Möller undertecknat år 1909 
ger en inblick i handelsrörelsens omsättning och karaktär. Troligen 
ar det hustrun Johanna, sonen Ernst och dottern Ellen, som varit 
Sven behjälpliga nar förteckningarna gjordes upp. 

Inventeringen år 1909 ägde rum den 2&23 februari. Det fanns 
mängder av olika tygsorter (stavningen ar citerad): Tennistyg, tack- 
tvills, rödblå flanell, blå cheviot, doffel, byxtyg och blustyg av 
många sorter, förkladstyg, domestik, kadett-tyg, ylleflanell, svart 
damsatin, pricket tyg, tartarlatan, Wiela flanell, musslin, möbeltyg, 
svartgas, kostymtyger av många sorter. Har fanns bröstkragar, dub- 
belvikna kragar, manschetter, vita rosetter, mans- och damvantar 
och aven halfvantar, plysband, hufvuddukar, hakklappar, nas- 
dukar, kulörta band, strumpor, byrådukar, prakthandukar, hals- 
krus, fjarilsnAlar, sjömanströjor, bomullslif, kalsånger, sport- 
skjortor, chaletter, barnkoftor, sjalar, hårband, 4 st klädborstar a 
33 öre styck, måttband, 2,s dussin fingerborgar & 30 öre styck, 
knoppar, knappar och spannen och så mycket annat att bara detta 
utgjorde sortiment för en komplett manufakturaffar. 

Dock var det fråga om en lanthandel. Därför fanns aven stoppade 
hundar, nyckelringar, Salubrin B, kexskrin, skrifpapper, 7 st para- 
plyer & 2:25, 1 st psalmbok & 1:25, Katrieno-kaffe, vykort Alnaryd, 
mindre Iåsar, röd anelinfarg, svart farg, spottlådor, 25 tvålar, 1 
handfat, 8 st pistoler och knallpulver, 7 fl Trevlin, 5 st psalmböcker 
& 50 öre styck, väggtaflor, skolpennor, skrifstift, speglar, pomada, 
hjortronsalt, symaskinsolja, resinoija, Windrufvor, 90 st & 4 öre, en 
112 ask cigaretter a 38 öre, 81 st Skrifbok Johnssons, snusdosor, 12 
st flaggor & 3 öre styck, Kart-böcker, Geografier, Bibelske historia, 
Svensk historie, raknehafte, Naturlära, griffelskrin, damgaloscher, 
julgranssaker, blomkrukor, vattenkaraff, 2 fl Lasarol, rökpipor, 
kaffekvarnar, broddar, spik, skurborstar, mejeriborstar, piskor, po- 
tatismjöl, kanel, hafregryn, skoborstar, nattkärl, stärkelse, 130 pa- 
ket tandstickor, karameller, lagerbladh, segoria, julljus, fönster- 
vadd, Lagermans lemonad, rågsikt, wetekli, toppsocker, socker- 
mått, 36 kg hästsko, aschetter, dricksglas, lampglas, groft salt, ap- 
pel-torkare, ost, russin, sviskon, anjovis, sirap, fotogen, Felsin, 34 
cigaretter, 800 cigarrar, 76 Flickon, 68 Sirius, 300 Hipp hipp Hurra 
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"Möiledal" kallades den nya affarsfasfasfighefen, som Sven Möller Iat bygga 
norr om Alnaryds station. - Efter foto från omkring 1910 iprivat ägo. 
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h totalt 10:50, muskotnötter, witpeppar, anis, fenkol, nejlika, 
nubb, sagogryn, pennknivar, metkrokar, tapeter och mycket annat. 

Ordningen verkar förbryllande, men ar har (i utdrag) densamma 
som förteckningens. Inventeringen avslutas med en tablå som visar 
omsättning och vinst. 

Tablå 

Warulager en1 förestående insrrumenr 7.766:04 
Uresrående fordringar en1 förreck 4.666-20 

III osäkra 2 W -  4.466:20 
Från Saluboden influtna medel enkl Kassabok 33.551 :- 45.783:24 
Vid invenr i Febr 1908 varor för 7.284:57 
Under räkenskapsr inkomna varor 31.559:58 38.844'15 
Urestdende fordringar vid ovannämnda tid 4.42655 43.270:70 

Saledes Brurtovinsi Kronor 
2.51254 

"Frdn vilket avräknas på bruttovinsren 
Hyra för butik lagerrum och packhw 300:- 
Lön och föda till Handelsbiträden 
Honnn 475 kr Ermt 475 kr Ellen 400 kr 1.350:- 
Omkostnader såsom resor porto 50:- 
Brondrtodsavgifz 18:- 
Slirning av bodinvenrarierna 20:- 1.738:- 

Således Neeovinst 77434 
För vedaffären tillkommer vinst 13:75 
Avlöning från Tvings Sparbank m:- 
Som värderingsman i Måns Hdkanssons Bouppteckning: 45:- 

Tillsammans Netrovinsr Kronor 893:29 
Alnaryd d 2312 09 

S. Möller 

Vid ett inventenngstillfalle finns det naturligtvis en mängd nte- 
stånde fordringar. Så var det aven detta år. En förteckning över 
dessa innehåller många namn på kunder i byarna runtomkring. Al- 
naryd, Gnetteryd, Jacobstorp, Blåningsmåla, Ruan, Mistad, Må- 
stadstorp, Stångsmåla, Eringsboda, Gröngölsmåla, Hermansmåla, 
Padderyd, Loppetorp, Lönnemåla, Svarthöfdaryd, Svarthöfden, 
Gunnetorp, Skillingsmåla, Bredasjö, Boasjö, Guttamåla, Tving, 
Lindet, Kroppasjö, Hermansmåla, Skillingsboda är nämnda. 
Kundkretsen var stor. 218 kunder, som tydligen köpte på rakning, 
är antecknade. Många av kunderna var anställda vid järnvägen och 
vid spikfabriken. 

En lanthandel har kunder, men naturligtvis aven leverantörer av 
varor. En del förnödenheter köptes av gårdarna på orten. Det mes- 
ta levererades av partiaffarer i Karlskrona. Leverantörerna trans- 



porterade ned varorna till Nättrabybryggan, dar de togs omhand av 
NAAJ:~  biljettförsäljare, som under fastställda tider uppehöll sig i 
och kring den lilla kiosken på Borgmastarkajen. Varorna lastades i 
barkassen, som följde med ångslupen till Nattraby. Det var mid- 
dagsbåten, som hade barkassen på släp. Framme i Nättraby las- 
tades varorna över till godsfinkorna i det lilla tåget för vidare trans- 
port upp till Alnaryd. Varor kunde aven komma med BKB, Ble- 
kinge kustbanor. Då skedde omlastningen på Nattraby norra. Om- 
lastning var nödvändig eftersom NAAJ och BKB hade olika spår- 
vidd. Det fanns ett magasin mitt på bangården, dar varorna kunde 
förvaras under väntetiden. 

Fabrikör Emil Petersson 
Det finns många, som har levt ett intressant liv och som har haft en 
stor betydelse för andra, utan att få en plats i en historiebok. Några 
blir nämnda i all korthet i en hembygdsskildring. Andra blir helt 
bortglömda, om det inte är tillfalligheter som gör, att efterkom- 
mande uppgiftssamlare blir intresserade av dem. Fabrikören Emil 
Petersson (1873-1954) ar omnämnd i en av "Tving2'-böckerna, 
"Vår Hembygd", del II. Med hänsyn till hans betydelse för utveck- 
lingen i Nättrabydalen under järnvägens tid är det motiverat med 
en utförligare levnadsbeskrivning. I Nättrabydalen ar fabrikör Emil 
Petersson fortfarande ett aktat namn. Många kan berätta mycket 
om honom. En del av Emils ägodelar ar bevarade och har stort af- 
fektionsvärde. Emils dagböcker finns på ett håll, hans börs på ett 
annat och hans första sparbanksbok på ett tredje. Bara det visar hur 
man uppskattat honom. 

Den sista tredjedelen av Emil Peterssons liv blev dock mycket 
dyster och detta på grund av orsaker, som han själv säkert inte råd- 
de över. Efter många år av framgång, gick det sämre och i mitten av 
20-talet blev han tvungen att begära sig i konkurs. Efter den reste 
han sig aldrig, utan framlevde senare delen av sitt liv i fattigdom på 
olika adresser i Stockholm. Detta bör dock inte utgöra något hinder 
för att ge denna levnadsskildring. Det ar mycket från Emil Peters- 
sons liv och verksamhet, som bör bevaras till eftervärlden. Aven om 
Emil Petersson inte var bland de större, var han dock en som bidrog 
till den positiva utvecklingen av svensk industri i början av seklet. 
Han var en av dem, som vågade satsa. 

Hur hade det gått för Emil Petersson, om han levat och verkat i 
dagens samhälle? Det kan man spekulera om. Med tanke på hur 



man i dag ar mån om alla, som skapar arbetstillfällen, ar det troligt 
att han hade fått ett handfast samhällsstöd. Det ar bara att beklaga, 
att han inte fick detta stöd, nar han befann sig i en brydsam situa- 
tion och behövde hjälp. Det var år 1924. 

Uppväxtmiljön hade betydelse för Emil Peterssons livsinriktning. 
Han kom också att i sin ungdom samarbeta med och få stort stöd av 
både sina föräldrar och syskon. Därför inleds levnadsbeskrivningen 
i Frödinge och i byn Krogsfall, som ligger vid sydspetsen av sjön 
Yxern. 

I Krogsfall var  mils far Peter Johan Petersson lantbrukare och 
ägare av den ena av gårdarna i byn. På 1880-talet fanns det ett stick- 
spår till Krogsfall från stationen Blagda på den smalspåriga jarnva- 
gen mellan Västervik och Hultsfred. Den järnvagen med stickspåret 
hade från tillkomsten och några årtionden framåt stor betydelse för 
främst timmer-, men aven andra godstransporter. Vid stranden av 
Yxern, dar stickspåret slutade, finns en lastkaj. 

Emil var yngst i en syskonskara på fyra. Hans äldre bröder var en- 
gagerade i jord- och framför allt skogsbruk. Den äldste brodern Au- 
gust (1859-1915) förvärvade på en auktion år 1899 gården Haga på 
ett mantal i. Blackstad socken. Han hade flera lokomobildrivna så- 
gar och aven intressen i Transport A B Långsjön. En tid ägde Au- 
gust och Emil gemensamt både Skarsjöhults gård i Älmeboda soc- 
ken och gården Wastanå i Malmback, båda inköpta år 1906. 

Den andra brodern Ludwig (1862-1937) kom tidigt att agna sig åt 
skogsavverkning och skogsaffarer. Han hade framgångar och titule- 
rades allmänt "grosshandlaren". Ludwig hade moderna ekono- 
miska idéer. Han skaffade sig inkomster genom skogsavverkningar. 
Dem investerade han i olika anläggningar, Bland annat hade han 
två sågverk i Misterhults-trakten, Skalsebo och Solstadsström. Det 
senare ligger vid hamnen Blankaholm. Dessutom hade han trans- 
portabla sågverk. Ludwig köpte aven en bogserbåt, Ali, främst för 
att transportera timmer och virke på Yxern. Ytterligare inkomster 
från virkeshanteringen gjorde, att Ludwig kunde skaffa sig gårdar. 
Som mest hade han fem stycken, belägna på olika håll i Småland. 
Under Första världskriget började det gå sämre för Ludwig och han 
gick så småningom i konkurs. 

Emils syster Hilda (1868-1955) gifte sig år 1890 med Erik Svens- 
son från Ahlstad, en annan av Frödinges byar. Hilda och Erik in- 
nehade Peterslunds gård i Gladhammar. Dar ligger Gunnebo bruk. 
Kontakterna med detta bruk skulle senare vara av stort varde för 
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Fabrikör Emil Petersson 0873-1954). - Efter foto i privat bgo 

Emil Petersson, när han behövde yrkeskunnigt folk med smed-, 
tråddragar- och spikarbetarerfarenhet. 

Senare kom minga av Emil Peterssons syskonbarn till Alnaryd el- 
ler till Skärsjöbult för att under kortare eller längre tid arbeta på 
spikfahriken eller på någon av Emil Peterssons gårdar. 

Emil Peterssons uppväxtmiljö var alltsa en by, som låg i slutan- 
dan av en järnväg och dar den omgivande skogen var av största be- 



hfrdgguf  Emil Peterssons första bankbok. - Privat ago 

tydelse för befolkningens utkomst. Liknande förhållanden rådde i 
Alnaryd. Emil var yngst i syskonskaran. Säkert tog han starka in- 
tryck av sina äldre bröders, Augusts och Ludwigs, framgångsrika 
verksamhet och han studerade hur Ludwig gick tillväga för att in- 
vestera, utveckla och utvidga sin rörelse. Det ar mycket i Emils till- 
vägagångssätt som liknar de äldre brödernas, främst Ludwigs. 

I Frödinge fick naturligtvis Emil som hemmason hjälpa till på går- 
den. Hans första bankbok ar bevarad. Redan som Il-åring år 1885 
gör han sin första insättning - en krona. Man kan se den stolte poj- 
ken vandra iväg från Krogsfall längs järnvägsspåret till Blägda järn- 
vägsstation, för att skaffa sig postsparbanksbok och göra en första 
insättning. Blägda var samtidigt poststation. Samma procedur nt- 
fördes även de två följande åren. Ar 1888, samma år som han kon- 
firmerades, hade förtjänsten ökat och insättningen kunde bli 7 kro- 
nor, och 1890 t o m 10 kronor. Ränteinkomsterna under dessa år 
hade ökat kapitalet med hela 1 krona 49 öre. 



Snart övergick han dock till en verksamhet som närmast kan be- 
tecknas som virkeshandel. Märkligt nog finns flera av de anteck- 
ningsböcker - annotationskalendrar - kvar, som Emil Petersson an- 
vände sig av, bland annat den från år 1896, det år då han flyttade 
från Frödinge till Alnaryd. Av dem framgår det, att han köpte tim- 
mer av bönderna i trakten och levererade det till kringliggande så- 
gar. Han hade mycket att göra med sina bröder August och Ludwig 
på det viset. Båda var ju ägare till skogsgårdar och hade intressen i 
sågar och virkestransport. 

Emil fick i uppdrag att sköta om avverkningar, eller som han be- 
nämner det, utverkningar. Emil hade hast, senare hästar och en 
medhjälpare som hette Karl, som bl a körde hasten. Karl Johan Ed- 
vard Alfred Nilsson, för att använda kyrkboksuppgifter, var också 
bondson och dessutom årsbarn med Emil. Han var född 1873. 

Emil förde aven kassabok. Han hade olika konton, ett fotogen- 
konto, ett för hästen (senare hästarna), uppdelat i kli, hö och hav- 
re, ett matkonto och ett över egna utgifter. Inkomsterna fick han 
från virkesleveranser. Såväl pappa Peter som bröderna levererade 
stora summor. En annan uppköpare var Cornelius i Gamlehy. I 
mars 1896 betalade han 4.800 kronor. Emils verksamhet omsatte 
uppemot 50.000 kronor på ett år, en icke föraktlig summa på den ti- 
den för en ung virkeshandlare. 

Problem av olika slag kunde dyka upp även med hastar. I kalen- 
dern har Emil noterat att "Besta medel1 mot tagelmask hos hestar 
skall vara Skalspekketran som fins å Abotekett varmed skall tvat- 
tas". Stavningen i kalendrarna ar ibland något originell. Emil var 
modern och hade cykel. Velocipedreparationerna klarade C. Jo- 
hansson i Norrhult, Ankarsrum. Hela 10 kronor kostade en repara- 
tion sommaren-96. 

Aven en del personligt framkommer i annotationskalendrarna. 
Han skickade ofta stärkskjortor, kragar och armmanschetter p3 
tvätt. Han rökte cigarr och tyckte om punsch. Den kostade 1:10 li- 
tern medan "konyaken" var dyrare, 1:60. Detta var å r  1896. 

Köpet och resan till Alnaryd 
Den 26 september 1896 är det noterat i kassaboken: 
af Aug Haga 5.000:W 
från Girott 700:OO 

af Pappa 5.000:OO 
d:o gen Erik I .  0OO:OO 
d:o gen Ludv 1.446:19 



och den 28:e "An Betalt å Alnaryd 15.000:00". Det var alltså då 
som köpet av Alnaryds gård ägde rum. De 15.000 kronorna var del- 
likvid, erlagd vid köpet. Kontraktet skrevs samma dag. Köpesum- 
man var på totalt 40.000 kronor. Fadern, bröderna och svågern Erik 
hjälpte alla till i olika grad vid Emils köp. 

Drängen Otto och pigan Fina erhöll städja i november med 5 kro- 
nor var. I kassaboken finns bl a noterat: 
till fars resa 1O:oO 
till Finas d:o 1O:OO 
frakt å flytsaker 8:60 
E resor 12:44 
Ottos resa 7:95 
Flytningen , jernvfrakt 11:OO 

De som flyttade med Emil till Alnaryd var förutom föräldrarna 
följande, inskrivna i Tvings församling: 
Karl Johan Edvard 
Alfred Nilsson Dräng 73 1313 In Frödinge 96 13/11 
Otto Emil Framson Dräng 76 413 In Hjorted 96 13/11 
Maria Josefina Stjerna Piga 74 20110 In Tuna 96 I3111 

Karl Nilsson kom att bli Emil Peterssons närmaste medhjälpare 
även i Alnaryd. Han blev senare förman på spikbruket. Karl gifte 
sig med sömmerskan Johanna Månsson från Eringsboda. Aven Ot- 
to Fransson skaffade sig en livspartner från Eringsboda. År 1899 gif- 
te han sig med Augusta Mattisdotter. Året därpå flyttade Otto och 
Augusta tillbaka till Frödinge. Josefina (Fina) Stjerna gifte sig efter 
nigra år i Alnaryd med lokeldare Johan Oskar Mattsson. 

Emils bror Ludwig köpte fadernegården i Krogsfall. De utlösta 
föräldrarna flyttade med Emil till Alnaryd. 

I Frödinge hade Emil ägnat sig åt virkeshandel. Han hade ej er- 
farenhet nog att ensam sköta gården i Alnaryd. Det fick fadern Pe- 
ter Johan hjälpa till med, val förtrogen med jordbruk som han var 
från Krogsfall. Aven i Alnaryd var Emil redan från början mera en- 
gagerad i annat. Där fanns såg, smedja och benmjölskvarn, som han 
intresserade sig för. Modern Kristina skötte hushållet. Vanligtvis 
var en eller ett par pigor städslade på gården. I trakten kallades 
Kristina allmänt för "moster", en vanlig benämning på äldre kvin- 
nor på den tiden. 



Emi l  Pererssons mor Kristina skötte hushållet. Hon kallades vanligen 
"moster" och var en uppskattad person i Alnaryd. 

"Moster" var en uppskattad person i Alnaryd. Hon var kand för 
att vara mycket snäll. Hon deltog i den tidens sociala liv, d v s i kaf- 
ferepen och i nykterhetslogen Snödroppens sammankomster. 

Någon gång anlände Kristina lite sent till kafferepen. Nar hon var 
p2 plats sa hon: "Nu har den gamla kommit, s6 nu kan kalaset hör- 



ja". Hennes åtminstone i blekingska öron östgötskt klingande 
idiom lade man märke till. Man skulle exempelvis sitta "på stol- 
lera". 

Ett problem hade mor Kristina. Sonen Emil var inte gift. Han äg- 
nade sig enbart åt att arbeta och att utveckla sina idéer inom många 
olika områden. Dessutom var han inte så utåtriktad som sina brö- 
der. Genom hennes förmedling kom en bonde för att visa upp sin 
vackra dotter. Emil gick med på att hon och pappan fick stanna 
över natten, men sedan hade han inte tid med henne. Något gif- 
termål blev det inte - varken den gången eller senare. 

Peter Johan dog den 2 april 1915. Kristina bodde länge kvar i Al- 
naryd. När Emil gick i konkurs å~ 1924 flyttade hon emellertid till- 
baka till hembygden i norra Kalmar län, närmare bestämt till Glad- 
hammar och till dottern Hilda. Då var hon 85 år gammal. Hon avled 
några år senare i Gladhammar. 

Alnaryds bruk 
Det började med en kättingsmedja vid Lillan. I värderingsinstru- 
mentet från 1883 för Alnaryds gård angavs att det "Äfven finnes 
tvenne Wattenfall om 42 fots höjd, obegagnade, hvilka hardigheter 
ej  äro här upptagna till något warde". För Emil Petersson var dessa 
"härligheter" av varde. Vattenfallen utnyttjade han nämligen som 
kraftkalla. 

Enligt Emil Peterssons annotationer från april 1899 var det bygg- 
mästare G. Johansson som anlitades. - "Byggmästarn skall bygga 
Smedjan 12 aln bred, 20 aln lång och 6 aln hög med resning av bräd- 
väggar, 2ne par dubbeldörrar. 3ne fönster å var långsida, 1 i vart 
Röstedt (röste) och en mellanvägg med dörr inne i huset mot ett 
pris af kronor 150:00". Maskingods rekvirerades från Lyckeby i3 200 
kronor och Mattelinskt tegel från Nattraby i olika omgångar. Totalt 
hade Emil Petersson utlägg pä 6.350 kronor när han lät uppföra 
kättingsmedjan enligt kassaboken för år 1899. 

Kattingsmedjan var klar i november angivet år. Det blev anled- 
ning till en mindre invandringsvåg till Alnaryd. På samma dag, den 
15 november 1899, inskrevs i kyrkboken kättingsmederna August 
Emil Andersson, Karl Johan Andersson, Karl Gustaf Gustafsson 
och Karl Severin Lindgren, samt snickaren Karl Erik Andersson, 
samtliga med familjer. Totalt var det 31 personer, vilket innebar en 
befolkningsökning med 15 % på en enda gång för den lilla byn. Alla 
inflyttande kom från Gladhammar. Efter hand flyttade en del av fa- 



miljerna vidare till andra platser. Den förste med spikbrukserfaren- 
het, som kom till Alnaryd, var dock spikklippare Ernst August 
Karlsson. Det var redan på våren samma år. Förmodligen var Ernst 
Karlsson rådgivare och arbetsledare, när Emil Petersson lät upp- 
föra smedjan. 

I etapper förvandlades smedjan genom tillbyggnader till en spik- 
fabrik. Nya inflyttningar blev följden. Från slutet av 1902 och fram- 
åt var det främst tråddragare och spikarbetare, som flyttade in. Tre 
familjer hade varit tillsammans i Loimijoki i Finland. Faderna hade 
dar arbetat på ett mindre bruk. D e  svarade på annonser, som före- 
kom i rikstidningarna om arbete i Alnaryd. Det var tråddragarna 
August Hagerström och Karl August Svensson samt spikarbetaren, 
senare spikstallaren, Per Wilhelm Andersson. Den senares dotter 
Aili (f 1901 i Loimijoki) gifte sig sedermera med järnvägsarbetare 
Anton Fries från Skärsjöhult. På 1930-talet bodde Anton och Aili i 
Alnaryds stationshus. Aili var då stationsvakt och Anton arbetade 
på linjen. Ytterligare en av de mera kända bland arbetarna var 
Gottfrid Nilsson. Han kom från Veta i Östergötland, Förutom de 
inflyttade fick många bland dem som bodde i trakten arbete vid fab- 
riken. En del ar nämnda i andra sammanhang. 

Nar spikfabriken gick som bäst var det cirka 60 anställda. Treskift 
tilllampades. Detta var under de senare åren av Första världskriget. 
Då spottade den nyanskaffade taggtrådsmaskinen fram tråd, som i 
tjocka rullar levererades till Tyskland och som sattes upp som hin- 
der framför skyttegravarna på västfronten, Fullastade tåg med &l0 
vagnar gick dygnet om från Alnaryd. 

Råvaran kom med järnvägen - naturligtvis. Det var främst 
Grangesberg och Horndals bruk i Dalarna som levererade den fin- 
gertjocka träden. Den lagrades i ett magasin längst söderut på fab- 
riksområdet. Innan tråden skulle användas, betsades den. Tråden, 
som var virad i rullar, lades ned i vätskefyllda kärl, nedgrävda i 
marken. Sedan fördes rullarna till tråddrageriet och drogs efter 
uppvärmning ett erforderligt antal varv till lagom tjocklek. Inom 
området fanns ett fabriksspår. Vagnarna rullades på rälsen och 
drogs upp till "Klippet" med ett spel. Har lades rullarna på "doc- 
korna" - koniska ställningar. Spikmaskinerna dånade dygnet om. 
Gick de "på tomme", blev det full fart på den ansvarige. Då hade 
tråden hakat upp sig och hammaren slog tomt mot "stödlern" (tek- 
nisk term för städet, som håller fast spiktråden och som åstadkom- 
mer räfflorna under spikhuvudet). Då gav maskinen ett annorlunda 
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Fabriks- och järnvägsområdet. - Efter Welander, Nättraby-Alnaryd-Älme- 
boda Järnväg, 1980. 

och mycket skarpare ljud ifrån sig. Det gällde att snabbt mata in ny 
tråd. 

Den fardigklippta spiken trillade ned i "Rullan", tunnor som 
vältrade spiken så att de "vingar", som inte lossnat vid klippningen, 
föll av. Man kallade detta att spiken "sölvades". Sedan paketerades 
en del. Det som skulle galvaniseras, fördes tillbaka till södra fa- 
briksbyggnaden. Här hälldes spiken i stora durkslag och sänktes i 
kokande bad. När behandlingen var klar, slängde arbetarna med 
hjälp av skyfflar upp spiken mot en vägg. Den föll ned mot golvet, 
men fångades upp av ett nät. Detta gjordes för att spikarna inte 
skulle klibba fast vid varandra. 

Pojkarna, som svarade för paketeringen, använde klossar av bok, 
kring vilka de virade kartongen. En pappspik träddes genom flikar- 
na på ena sidan. Paketet fylldes och vägdes. Därefter sattes en 
pappspik även på motsatta sidan och etiketten klistrades på, röd 
för galvaniserad och grön för övrig spik. 

Förutom spik framställdes som nämnts taggtråd. Taggtrådsma- 
skinen stod ovanpå tråddrageriet. Har placerades även den sist in- 
skaffade maskinen, som gjorde stängselmärlor. 

Kraftförsörjningen 
Lillåns vatten räckte inte till för att driva fabriken, när den väl var 
utbyggd. En kompletterande kraftkälla var en fliseldad lokomobil, 
uppställd på baksidan av fabriken. Det fanns även en flistugg, som 



Alnaryds trådspikfabrik i slutet av 1910-talet. Den låga byggnaden längst 
t v är "smedjan" med skorsten över ässjan. Vägg i v@g ligger den två vå- 
ningar höga "verkstaden", uppförd i två etapper. Overvåningen kallades 
"Klippet". Här fanns som mest sex spikmaskiner. I undre våningen pakete- 
rades spiken. Oftast var det pojkar, som efter avslutad skoldag för skollara- 
re Gottfrid Hagman, fick arbeta ndgra timmar med dena innan det var 
dags för kvällsmat. Atta pojkar behövdes dt gången, placerade vid två stora 
bord. 

T h o m  "Klippet" och "Paketeringen" ligger tråddrageriet och "Gal- 
van", eller Södra fabriken. I det lilla skjulet mellan de båda grupperna med 
arbetare snickrades lådorna, som spiken skulle levereras i. Längst t h kon- 
toret. Strax intill detta fanns "dasset, som inte var av denna världen". 
Strax t v o m  skorstenen på smedjan skymtar rännan, genom vilken Lillans 
vatten leddes in i Norra fabriken. Det föll sedan ut i åfåran omedelbart 
bakom den högra gruppen av arbetare. Denna var knuten till verksam- 
heten i Södra fabriken. Arbetarna i gruppen t v höll till i "Klippet" och 
"Paketeringen". 



slukade buskar och sly från gårdens agor och gav lokomobilen 
bränsle. Dessutom fanns ett mindre kraftverk uppe vid kvarnen, 1,s 
km norr om samhället. 

Dessa kraftkällor var otillräckliga under sommaren, nar vatten- 
mängden i Lillan inte förslog. Därför anskaffades år 1918 en begag- 
nad ångpanna med turbin och generator. Den installerades i en för 
ändamålet särskilt uppförd byggnad, en ångcentral, på Aslatten på 
andra sidan Nattrabyån. En 30 meter hög tegelskorsten murades 
också upp. 

Vid installationen upptäcktes ett fel, ett s k gjutmastarboställe, i 
ytterhöljet till ångturbinen. I stallet för att invänta en ny, tog man 
chansen att använda den defekta turbinen. Ledningar drogs till 
fabriken och aven till gården. ,&ngcentralen kom igång. Den ut- 
gjorde ett välkommet krafttillskott. Det var Hildur Petersson, som 
skötte den. Efter ett halvårs drift sprack ångturbinen på grund av 
den tidigare konstaterade defekten och valte. Det blev en mycket 
kraftig small, som hördes vida omkring. Angregulatorn med sina 
kulformade motvikter sattes troligen ur funktion nar ångturbinen 
exploderade. Angpannan blev allt hetare. Regulatorns kulor piska- 
de runt i en rasande fart. Det var stor risk för att hela ångpannan 
skulle explodera. Hildur vred förtvivlat på alla kranar. Maskinmas- 
tare Engberg kom till undsättning. Modigt gav han sig in i byggna- 
den med en säck över huvudet. Han lyckades stänga huvudventilen 
och rakade ur fyren. Det räddade pannan från att koka torrt och ex- 
plodera, men ångturbinen var fördärvad, Efter denna händelse kom 
ångpannan inte mer till användning. Den såldes vid den följande 
konkursen. I samband med försäljningen gav David Engberg följan- 
de beskrivning i ett brev till köparen: 

"I st. år 1918 inköpt begagnad tribular ångpanna med under- 
eldning, 3,5 m lång och 2 m i diam. Pannan ar tillverkad år 
1904 vid mek. verkst. Vulkan i Norrköping och har här, vid 8 
kg. arbetstryck lämnat energi till en cirka I00 hkr högtrycks- 
ångmaskin för reservdrift av Alnaryds Bruk." 

Eftersom ångcentralen blev en besvikelse, måste kraftförsörj- 
ningen lösas på annat satt. David Engberg byggde ut kraftverket 
vid kvarnen med en ny och större vatten (turbin) och elgenerator. 
Fabriken fick mer elkraft och belysning kunde också installeras i bo- 
stadshusen i byn. Elförbrukningen ökade. Emil Petersson rekvire- 
rade nya och ännu större turbiner. Dessa låg på Aslatten, men hann 
inte installeras och tas i bruk före konkursen. 



Den nyu Rngpannaji har nnln,?t. Andre niiiri fi-dn vunsrer ar Axel Söderling. 
Därefter John Nilsson och Hjalmar "Srullhult" Pettersson. Snett upp t h 
står Ludvig Söderling. - Efter foto i privat ägo. 

Fabriksledning och administration 
Emil Peterssons närmaste medarbetare var förmannen Carl Nilsson 
(1873-1949), född i Horn, uppvuxen i Ahlstad, medhjälpare redan 
under Frödingetiden och inflyttad till Alnaryd i november 1896. 

David Engberg (18761946) var ingenjörsutbildad och kommen 
från Norrköping. Han var en teknisk begåvning och en mångkunnig 
maskinmastare, som "fixade" allt. Första gången han hade sina va- 
gar förbi Alnaryd, passerade han kvarnen. Dar höll "Kalle Möllare" 
på med att slå in ett kugghjul i paket. Det hade gått sönder och be- 
hövde ersattas. Detta var år 1905. Engberg tyckte det var onödigt 
att skicka hela kugghjulet. Det var bättre att sanda en ritning. Det 
fanns ingen som kunde göra en sådan, enligt Kalle Möllare. "Det 
var val ingen konst", tyckte Engberg. Han gjorde en skiss, som san- 
des iväg. Efter ett tag kom ett perfekt passande kugghjul från den 
mekaniska verkstaden. Engberg hade därigenom blivit kand. Han 
fick flera uppdrag och blev av Emil Petersson anställd för att ta 
hand om maskinerna på spikfabriken. 
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Ludvig Söderling var bas på "Klippet". Fackförening fanns inte, 
men brodern Axel Söderling var den som förde arbetarnas talan. En 
gång organiserades en sittstrejk. Mot slutet när verksamheten gick 
dåligt var förhållandet mellan fabrikören och arbetarna spant. Det 
hände att fabrikören hade svårigheter med att betala ut lönerna. 

Aven tråddragare Gottfrid Nilsson skall nämnas. Han gjorde 
sinnrika verktygskonstruktioner på tråddrageriet. 

På kontoret fanns det anställda som skötte löneutbetalningarna. 
David Engbergs fru Jenny hjälpte till vid sidan om att hon fostrade 
familjens barn. Däremot återgick inte Jenny till småskollärarinne- 
tjänsten på länge. Att hon var gift var ett hinder i detta samman- 
hang. En småskollärarinna skulle vara ogift på den tiden. Kontorist 
från år 1919 var Lilly Kindborg, kommen från Karlskrona. 

Kontoret var till en början inrymt i den lilla byggnaden vid sidan 
om Södra fabriken. Där var det dragigt och kallt. Därför flyttades 
kontoret på senare tid upp till mangårdsbyggnaden på Herrgården. 
Vid besök skulle man knacka på huvuddörren. Inget svar. Försiktigt 
trädde arbetaren in i hallen och gick till vänster. Där fanns nästa 
dörr. En försiktig knackning till. Väntan. Ett något avmätt svar: 
"Stig in". Det var Lilly, som ropade. Väl inne och med mössan i 
hand fick han framföra sitt ärende, vänta och så småningom erhålla 
löning för begärda dagars arbete. Efter flera minuters tystnad, då 
Lillys raspande penna var det enda som hördes, sköts kvittensen 
över till besökaren för underskrift. 

Till en början var spikbruket privatagt av Emil Petersson, som 
dock senare lät bilda ett aktiebolag. En ekonomisk uppställning rö- 
rande det nybildade bolaget per den 31 augusti 1912 visar föl- 
jande: 

Tillgångar: 
Fastighetsvärde 

Maskiner och redskap 
Inneliggande varor och 
urestdende fordringar 

Fordring av G Nilssons 
byggnad 

Skulder: 
69.647377 Kreditivskuld rill 

Blekinge Bank 9.751:22 
46.362:30 Eringsboda sparbank 5.275:- 

51.310:71 Förlagsmanufaktur- 
ldnefonden 10.450:- 

261:24 Aktieägarna för 
inbetalt aktiekapital 122.000:- 

656:70 Utelöpande accepter 11.802:09 
Diverse skulder 2.062:85 
Tillgdngar över skulder 6.897:56 

168.238:72 168.238:72 
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Protokollet från ordinarie bolagsstämman med aktiebolaget Al- 
naryds bruk den 29 november 1912 utvisade "att till ledamöter af 
styrelsen blifvit utsedda fabrikören Emil Petersson i Alnaryd, civil- 
ingeniören Folke Palander i Dalby, nämndemannen Alfred Håkans- 
son i Jacobstorp, handlanden Frans Jönsson i Tving och kronolans- 
mannen F. Sandberg samt till verkställande direktör och disponent 
antagits fabrikören Petersson." Ett aktiebolag hade bildats. A.B. 
Alnaryds Bruk existerade under sju år. Bolaget gick bra, speciellt 
under Första världskrigets senare år. Aktierna gav god utdelning. 
Somliga gjorde vinster genom att sälja. Emil Petersson ville emel- 
lertid själv sköta hela verksamheten. Därför upplöstes aktiebola- 
get. Han löste in aktierna till det nominella värdet 1.000 kronor. 
Bolaget begärdes enligt styrelsebeslut den 5 april 1919 i likvidation. 

Under några år skötte Emil Petersson spikbruket på egen hand. 
Hans behov av att utvidga och av att investera vinsterna gjorde sig 
an en gång gällande. Han köpte ett litet tråddrageri, som låg vid 
Gavleån i Valbo-dalgången utanför Gävle. Tråddrageriet utvid- 
gades. Tillverkningen inriktades på galvaniserad tråd. Man gjorde 
hönsnät m m, produkter som kompletterade Alnaryds bruks sorti- 
ment. Petersson behövde dock likvida medel. Därför bildades ett 
nytt aktiebolag, "Alnaryds Bruks filialfabriks aktiebolag vid ,&by- 
fors". Aktiernas nominella värde var även i detta aktiebolag 1.000 
kronor. 

Erik Lindström var förman på fabriken i ,&byfors. Bland dem 
som ingick i styrelsen i det senare aktiebolaget var Olof Olsson, son 
till Ola Månsson i Blåningsmåla. Dit hörde också Frans Jönsson, en 
av de inflytelserika i Tving. 

Förutom verkmästare Lindström var bokhållare Wallin och G7 
arbetare anställda vid fabriken i ,&byfors. Efter konkursen hade 
Lindström för konkursförvaltningens rakning hand om fabriken. 
Wallin fortsatte därefter verksamheten i begränsad omfattning. 
Erik Lindströms son Ralf, bosatt i Karlskrona, är kand genom sitt 
fackliga och politiska engagemang i staden/kommunen och som 
riksdagsman under en lång tid. 

En ovanlig fabrikör 
Där fanns kyrkoherden, som bodde i Tving, kyrkvärden, nämnde- 
mannen, skolläraren och fabrikören. Dessa låg högt p i  den sociala 
rangskalan. Frågan ar om inte fabrikören var den, som låg närmast 
folkets hjärta. Fabrikören, det var Emil Petersson. Det var så han 



ARYDS BRUKS 
ILIALFABRIKS AKTIEBOLAG VID ABYFORS 

KRONOR 1000 KRONOR 

rör ALNARYI)~  BRUKS FILIALFABRIKS AKTIEBOLAG VI» &BYPORS 

Aktiebrev, utfärdat för Erik Lindström. Han var förman vid fabriken i 
Åbyfors. 



kallades på bygden - "fabrikören". Han ordnade arbete åt alla 
som ville. Mötte han någon, som han inte kände igen, frågade han 
alltid: "Vad arbetar du med?" Var det så att vederbörande inte ha- 
de något jobb, var det bara att anmäla sig hos förman Nilsson. 

Det var en söndagsförmiddag på senvåren, nar några pojkar från 
byn byggde ett eget litet vattenhjul langs ån uppe vid "Spanskadot- 
tian", d v s dar Dorotea Augustdotter bodde, nara kvarnen. Det 
var pojkarna Sven Persson, Karl Bonsack och några till. Fabrikören 
var ute på sin förmiddagpromenad och fick syn på pojkarna. Det 
blev genast utfrågning. "Hur gamla ar ni?" "Nar slutar ni skolan?" 
"Nar bli ni konfirmerade?" Vad det gick ut på var naturligtvis att 
Emil Petersson ville att pojkarna skulle börja arbeta på fabriken. 
Och så blev det också. På måndagsmorgonen efter konfirmations- 
söndagen var det bara att gå ned till fabriken klockan 6 och börja 
arbeta. Det som de yngsta alltid fick göra var att packa spik. 
Egentligen var det ett fantastiskt erbjudande, detta att få börja på 
fabriken. Det var bra betalt - två kronor om dagen. Det kunde man 
inte få på något annat jobb om man var pojke och 14 år. Det var ju 
självklart att pojken skulle bidraga till familjens försörjning när han 
gått ut skolan, d v s sjatte klass. Hade inte fabriken funnits, hade 
många fått ge sig iväg hemifrån. Skeppsgossekåren i Karlskrona var 
en möjlighet. Dar fick man 15 öre om dagen och husrum på köpet. 
Dessutom hölls man med kläder. På de större gårdarna kanske man 
kunde få tjäna som dräng. Det kunde bli på Frans Augusta's eller på 
Herrgår'n, eller kanske på någon av gårdarna i Måstad eller Tving. 
Ett annat satt att försörja sig på var att hugga "famnaved". Då fick 
man sig tilldelat ett område med björk. Det kunde gå bra även med 
bok, avenbok och t o m asp och al. Det behövdes mycket ved till 
uppvärmningen av husen. Att hugga famnaved var dock slitsamt 
och alltför tungt för en pojke. Veden skulle huggas i 75 centimeters 
längd. Man fick 3:75 storfamnen, d v s cirka 3 kubikmeter. En stor- 
famn var dock svårt att klara av på en dag, om man inte var ovanligt 
stark och rask. Rensa rovor och plocka potatis var obligatoriska 
extrajobb, som gav ytterligare några 25-öringar i hemmets hushålls- 
kassa. 

Emil Petersson var mån om arbetarna. Det framkom i många 
sammanhang. Orsaken till det var dels att han hade en positiv in- 
ställning till sina medmänniskor. Dels behövde han arbetskraft. 
Trivdes arbetarna, stannade de. Dessutom kunde bruket få ett bra 
renommé, vilket gjorde nyrekrytering lättare. Fabrikören tyckte att 
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Esse* K 160 på besök i Karlskrona, fcrmodligen i samband med an några 
av pojkarna vid bruket .skulle ta körkort. - Efter foro i privat iigo. 

det var viktigt att pojkarna som anställdes mådde fysiskt bra. Där- 
för tog han dem med till sta'n i sin Essex för läkarundersökning hos 
doktor Danelius på Ronnebygatan. Det gällde alla som inte hade 
fyllt 16 år. Först bjöd han dem på kaffe och nybakt på Wienerkondi- 
toriet vid Hoglands park. Sedan fick pojkarna gå parvis till doktorn 
på uppgjord tid. En och annan av dem fick även lära sig köra bil och 
ta körkort på Emil Peterssons bekostnad. 

Husrum ordnades på bygden för dem som var anstallda vid bru- 
ket. D e  som ville bygga eget fick mycket stöd av fabrikören. Han 
styckade av tomter och sålde dem billigt. D e  första som byggde eg- 
na hem var förmannen Carl Nilsson och "reparatören", som kon- 
traktet uttrycker det, David Engberg. För 300 kronor fick de köpa 
var sin jordlott på ömse sidor om vägen vid vägskälet. 

Här byggde de sina hem. Nilssons väster om vägen döptes till 
"Karlsbo" och Engbergs mitt emot till "Solhem". Det ar Emil Pe- 
tersson själv som ar säljare vid det tillfallet. Detta var alltså innan 
A.B. Alnaryds Bruk bildades, vilket dock skedde senare samma år, 
1912. 



Alnaryd mot söder enligt ett vykort från omkring 1925. Vägen från Erings- 
boda löper ned mot vägskälet i Alnaryd med Per Svenssons affär i blick- 
fånget. Hans bostadshus vid Långasjövägen, skymtar längst t v. Den ljusa 
byggnaden i förgrunden ägdes av skraddare Franzén medan maskinmästare 
David Engbergs villa ligger inbäddad i grönskan. 

T h o m  vägen ligger "Karlsbo", som tillhörde fi5rman Carl Nilsson. Dårefter 
tråddragare Gottfrid Nilssons hus, som senare övertogs av spikarbetaren 
Per Nilsson. I högra kanten sticker taknocken fram pd skraddare Erik 
Karlssons villa. Trädgårdsgången i förgrunden leder fram till trdddragare 
Olof Lundim hus. 

I december ar det tråddragare Gottfrid Nilssons tur att skriva kö- 
pekontrakt. Gottfrid blev granne till Carl Nilsson. Han kallade sin 
lägenhet för "Granlund". Vid detta köp var det A.B. Alnaryds 
Bruk som var saijare. Nar bolaget bildades, avstyckades från Herr- 
gården dels ett stort omrade kring fabriken, dels ett langs med 
landsvägen från vagskalet raknat. Det senare området var avsatt för 
bostadsandamal och fick fastighetsbeteckningen "Bruket l"'. Om- 
rådet var på 6,5 hektar och låg på båda sidor om Eringsbodavagen 
en bra bit upp mot kvarnen. 

Det var många andra som byggde eget, hjälpta av fabrikören. Ge- 
nom denna nybyggnation formades den bebyggelse, som finns an i 
dag. 
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Flygfoto över Alnaryds samhälle 1938. Huvuddelen av den nuvarande be- 
byggelsen i Alnaryd tillkom under fabrikör Emil Peterssons tid. I förgrun- 
den fabriken och spåromrddet. Den nya vägen från Tving, som förstörde 
den vackra "Bruddalen", är byggd. Den kommer från nedre högra hörnet i 
bildfältet och går fram till vägskälet. Pd fältet t h ligger Herrgården, i hög- 
ra kanten skymtar Hugo Petterssons gård. 

I nedre bildfaltet ligger längst t v fabriksarbetare Axel Söderlings bo- 
stadshm. T h i grönrkan "Avika". Det byggdes av Adolf Möller och fick 
sitt namn efter läget vid åkröken. 

I Emil Peterssons "socialvård" ingick aven att leverera ved. En 
gång per år fick de husagande arbetarna var sitt vedlass inkört på 
tomten. Herrgården hade ju stora skogar och detta var ett satt att 
dela med sig. Vidare kunde de köpa mjölk billigt i mejeriet på går- 
den, en  förmån som inte gällde övriga bybor. En eftersökt produkt 
från mejeriet var ost. Mejerskorna, en tid Ester och en tid Anna, 
som gifte sig med fabriksarbetaren John Nilsson, var skickliga i ost- 
framställning, Mjölk fanns det gott om. Den kom inte bara från 
Herrgården. Med tåget kom aven mjölken från Skarsjöhults gård, 
som ju aven den ägdes av Emil Petersson. 

Det var inte vanligt med bil på denna tid. Den förste som skaf- 
fade sig sådan i Alnaryd var naturligtvis Emil Petersson. Det var år 



1920, en personbil av märket Essex, registrerad för 5 personer, med 
bensindriven motor med fyra cylindrar och på 30 hkr. Den hade re- 
gistreringsnumret K 160. 

Emil Petersson hade användning för bil. Han reste en hel del till 
Skarsjöhult, dar han behövde vara ganska ofta för att se till sin 
egendom. Han företog även försäljningsresor till affärerna och 
lanthandlarna i trakten med ganska vid omkrets. Han använde fak- 
tiskt Essexen för detta och skötte själv om denna del av försaljning- 
en av fabrikens produkter. Han lastade baksätet fullt med spik- 
kartonger och for omkring och sålde. Det var en härlig syn, nar Es- 
sexen kom brummande langs med vägarna och drog upp en massa 
damm. Det både hördes och syntes på Iångt håll nar Emil var på 
vag. Brummandet kunde skrämma hastar i sken. Resorna tog lång 
tid och det var besvärligt att ta sig fram. De smala däcken var vis- 
serligen luftringar, men de skar ner i den lösa ytbelaggningen på 
grusvägarna. Färden hindrades aven av grindar. Därför hade Emil 
för det mesta med sig en pojke, som fick hoppa av och öppna och 
stänga grindarna. 

Naturligtvis skulle Essexen vara skinande ren. Därför anförtrod- 
des uppdraget att tvätta bilen åt Per Nilsson, arbetaren på fab- 
riken. Det var ingen annan som fick utföra detta hedersuppdrag. 
Per var noggrannare an någon annan. 

Vid Emil Peterssons konkurs fick Essex K 160 en ny ägare. Sä- 
kert fylld av känslor, körde han bilen in till kronofogden och tog tå- 
get tillbaka till Alnaryd. 

Emil Petersson var lagd för att pröva på allt. På sina gårdar od- 
lade han lin i stor skala och prövade den då ännu tämligen okända 
foderväxten luzern. I Alnaryd uppförde han en byggnad för lin- 
beredning. Den låg nära Nättrabyån norr om samhället, Inte långt 
därifrån anlade han ett litet cementtegelbruk. I Skarsjöhult lat han 
bygga en potatisflingefabrik, vars produkt med lite tur kanske kun- 
de ha blivit föregångare till corn flakes. Den fabriken var dock i 
drift endast ett halvt år. I Alnaryd hade han ljusa, hornlösa fjällkor, 
och ögonstenarna - hingstarna. En tid var det ardennern Komet 
och en tid nordsvensken Cero. Vid lantbruksutställningen på Va- 
möslatten i Karlskrona 1922 ställdes Cero ut. Han var kraftig med 
mörkglansande hårrem. Cero var dock något lynnig. På utställ- 
ningen bar det sig inte bättre än att han sparkade ned en vägg. 
Trots det återvände Cero till Alnaryd med blågul priskokard fast- 
satt i grimman. 
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Emil Petersson i 
roddbåt på kvarn- 
dammen. - Efter fo- 
to i privat ägo. 

Det var mellan åren 1896 och 1924 som Emil Petersson ägde Al- 
naryds gård. Under denna tid vidtog han en hel del förändringar, I 
huvudbyggnaden installerades bl a WC med skylten "Toilette" på 
dörren till traktens stora förundran. Samtidigt brukade Emil som- 
martid äta sina måltider tillsammans med föräldrarna och gäster på 
mangårdsbyggnadens framsida. "Att äta ute och 'skita' inne", var 
då inte kutym i denna trakt. Det skulle ju vara tvärtom. Emil Pe- 
tersson lat aven bygga ny ladugård. Den ligger langs med Lillån. 
Iden med en brygga upp till loftet hade han fått från fadernehem- 
met i Krogsfall. Även ladugårdarna i Skarsjöhult och Wastanå är ge- 
nom Emils försorg försedda med dylika anordningar. Svinhus och 
garage tillkom också under hans tid. 



Efter Sven Möller 
Sven och Johanna Möller hade 11 barn. Två dog i tidig ålder, en 
som yngling. Tre flyttade till Amerika. Det var sönerna Olof, ut- 
flyttad 1894 eller åtminstone inte längre kyrkobokförd i Sverige 
från denna tid, Claes Julius, som flyttade den 2418 1892, och Nils 
Oscar "ur riket afflyttad den 114 1898 enligt kyrkboken. Både Claes 
Julius och Nils Oscar bodde i Kansas City, Missouri, under den tid 
då deras föräldrar gick bort. 

Efter Sven Möllers död den 27 juli 1910 övertog hans änka Johan- 
na och deras hemmavarande dotter Ellen (1886-1944) handelsrörel- 
sen och detta under oförändrad firma. Ellen blev prokurist och den 
som tecknade firman. Efter några år på andra arbetsplatser, åter- 
kom sonen Ernst till Alnaryd och gick med i rörelsen först till- 
sammans med sin syster Ellen och sedan ensam, när Ellen gift sig 
1918 och flyttat till Trelleborg. Dessförinnan hade modern Johanna 
gått bort år 1915. 

I samband med upplösningen av sterbhuset efter Johanna Möller, 
tecknade barnen ett köpekontrakt år 1916, där Ellen och Ernst 
köpte 618 av Mölledal av sina syskon. Varje åttondel värderades till 
5.250 kronor. Man räknade då alltså även med Olof som det åt- 
tonde syskonet. På så sätt övertog Ellen och Ernst både Mölledal 
och affärsrörelsen. 

Sonen Olof hördes aldrig av. Claes Julius och Nils Oscar däremot 
hade brevledes god kontakt med sina släktingar i det forna hemlan- 
det. De skrev brev "hem" till Alnaryd och till släktingarna. De 
skickade kort på sig själva och på sina bilar. Bröderna gifte sig i 
USA. Nils Oscar fick ett barn, dottern Ellen. Hon var det enda i 
USA födda barnbarnet till Sven och Johanna Möller. 

Adolf Möller (1875-1938) växte upp på Alnaryds gård. När fa- 
dern övergick till att bedriva affärsrörelse, fick Adolf vara med och 
lära sig hur det gick till att sköta denna. Adolf fick handelsutbild- 
ning. vid Påhlmans institut i Stockholm och efter avslutade studier 
anställdes han vid NAEJ. Han var stationsföreståndare i Alnaryd 
1905-1915. Därefter innehade han gården Sofiedahl, söder om Rö- 
deby och senare en gård i Bråstorp. 

Adolf gifte sig år 1906 med Amelie (1873-1951), f. Olsson, från 
Blaningsmåla. Genom deras äktenskap förenades två inflytelserika 
släkter, som båda varit engagerade i den lilla järnvägen. Amelies 
(egentligen Amalias) far var den tidigare nämnde hemmansägaren 
och kyrkvärden Ola Månsson i Blåningsmåla. Han var mycket sam- 
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Bilden ovan ar tagen år 1910 efter Sven Olsson Möllers borrgå~~g.  Adolf 
Möller nr klädd i uniform. I mitten sitter systern Ellen. Stdende längst t h 
Sven E Möller. Mannen med hatt är Kar l  Pettersson, en av sönerna på den 
andrn stora gården i Alnnryd. - Efter foto i privat ägo. 



hallsengagerad och bl a liksom sina söner ledamot i styrelsen för 
NAAJ. 

Ernst Möller (1879-1935) gifte sig med Hedvig Ottosson 
(1889-1931). Sonen Tor (f 1922), blev den tredje generationen Möl- 
ler som innehade affaren. Tor ar gift med Sonja Persson (f 1923), 
som också tillhör en handlarslakt. 

Hanna Möller (1884-1927) gifte sig år 1909 med August Wilhelm 
Håkansson (1881-1912). Wilhelms far Måns Håkansson hade gård i 
Broddamåla. Nar jarnvagen kom till Yxnanas år 1910, anlade Wil- 
helm och Hanna affar på samma vis som svärfar och far Sven Möller 
hade gjort i Alnaryd, nar jarnvagen kom dit. Yxnanas var på den ti- 
den en liten by med några gårdar och Krusamåla en annan i narhe- 
ten. Har, liksom i Alnaryd, betydde tillkomsten av den lilla jarnva- 
gen mycket. Ett samhälle växte fram aven här. Landsbygdens iso- 
lering bröts. Bönderna och torparna kunde lättare avyttra sina pro- 
dukter. Nödvändigheter likaväl som nymodigheter kunde erbjudas 
dem genom A. W. Håkanssons affär. Det var den dominerande af- 
faren i trakten. 

A. Wilhelm gick bort i unga år. Hanna blev ensam med sönerna 
Yngve (f 1910) och Alrik (1912-1985) och med affärsrörelsen. Då 
trädde släktingar till och hjalpte Hanna. Främst var det brodern 
Sven E., som just var klar med utbildningen vid Påhlmans handels- 
institut. Från år 1937 drev sonen Yngve själv affaren. Denlades ned 
1986. 

Näst yngst i syskonskaran var Sigfrid (1888-1900). Han gick bort 
som ung. Yngst var Sven Edvard (1891-1962). Aven han fick sin för- 
sta skolning i handelsmannayrket i affären i Alnaryd. Sedan gick 
han, liksom tidigare storebror Adolf, på Påhlmans handelsinstitut. 
Därefter flyttade han till Yxnanas och hjälpte sin syster Hanna med 
affaren i flera år, nar hon hade blivit ensamstående. Senare sökte 
han sig till Skåne. Där hade han en tid egen handelsbod i Sibbhult. 

Han återkom till Yxnanas nar systern Hanna gått bort och ar- 
renderade under några år A.W. Håkanssons affar tillsammans med 
brorsonen Sven Halvard Möller. 

Emil Petersson hade gått i konkurs och Herrgården skulle säljas. 
På exekutiv auktion i juni 1925 förvärvade Sven Möller Alnaryds 
gård för 45.500 kronor. Han var dock engagerad i Yxnanas och bod- 
de därför kvar dar ytterligare några år. Rättare under denna tid var 
den tidigare arbetaren på spikbruket, Per Nilsson. Under tiden i 
Yxnanas träffade Sven sin tillkommande, Ingeborg Svensson 
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(1895-1944) från Fridlevstad. Det fanns alltså dubbel anledning för 
honom att ta tåget från Yxnanas och åka söderut. Sven och Inge- 
borg gifte sig i Fridlevstads kyrka år 1929. 

Sven E. Möller hade fram till gårdsförvärvet varit handelsman 
men aldrig jordbrukare. Därför hade han aven fortsättningsvis rät- 
tare. På 30-talet var Oskar Karlsson med hustru Nanny rättarpar 
och på 40-talet hade Karl Nyberg med hustru Inga samma roll. Sven 
E .  var dock ivrig att ta råd och lärdom. Han förde noggranna och 
omfattande anteckningar om jordbruk och boskapsskötsel. 

Sven Edv. drabbades av olyckor. Hans hustru gick bort i förtid 
och ende sonen Valentin förolyckades i en svår bilolycka. Det var 
ett hårt slag för Sven Möller och för hela släkten. Sven E. gick bort 
år 1962. 

Alnaryds station pd Adolf Möllers tid 
Nar Adolf Möller flyttade in i stationshuset i Alnaryd år 1905, var 
det före om- och tillbyggnaden, som gjordes 1912. I det lilla ur- 
sprungliga stationshuset låg bostaden i den norra delen av huset och 
väntsalen i den södra. Genom ombyggnaden blev stationshuset be- 
tydligt större. väntsalen flyttades nu till norra delen. Stationsföre- 
ståndarens bostad omfattade dels två rum i nedre plan, dels ett vå- 
ningsplan ovanpå med ett rum och köket. 

Alnaryd var också poststation och det var järnvägens stationsfö- 
reståndare, som fick sköta posten. För det fick han extra betalt med 
15 kronor per månad. Nar posten hade anlänt, ropades försandel- 
serna upp. Då var det folksamling. Det var dagens händelse. Dar 
kunde det vara brev till t ex gårdsägaren Sven Pettersson eller till 
folkskolläraren Gottfrid Hagman. Postorderkatalogerna var en po- 
pulär läsning i stugorna. Nummer ett var Åhléns från Insjön, men 
det kom aven kataloger från Strålin & Persson i Korsnäs och från 
John Fröberg i Finspång. Sedan beställdes det och därefter kom le- 
veranserna. Då var det extra högtidligt vid postutlamningen. 

Söder om stationshnset hade stationsföreståndaren en trädgård, 
Det var angeläget under Första världskriget att odla så mycket 
grönsaker som möjligt på egen hand. Trädgården hölls i basta skick. 
Där fanns aven fina äppelträd. Stationsföreståndaren hade även 
möjlighet att hålla sig med gris, höns och ko. Det fanns en liten la- 
dugård bakom stationshuset. Den användes både av stationsföre- 
ståndaren och av affärsinnehavaren Sven Möller. Den lilla ladngår- 
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Frdn A L N A R Y D  

till stotion 

moiiagare 

adres 

Fraktsedelsdubblett från NAAJ:S tid (ovan). Tidtabellerna var tryckta. 
Däremot fick stationsföreståndaren på egen hand göra upp "specialtarif- 
fer" (nedre bilden). 



Alriaryds jarnvugsstarion omkring 1912-15. Bilden är alltsd tagen strax ef- 
ter om- och tillbyggnaden 1912. Då höjdes hela stationshuset och fick ett 
fvarstallt gavelparti även f h (jämför bilden på sidan 30). 

I högra dörröppningen, som leder in till stationsföre,~råndarens bostad, 
står Adolf Möller. Pd banken t v, i bara skjortärmarna, sitter brodern 
Ermt. Han drev vid den har tiden firman "S.  Möller Diversehandel" N I / -  
sammans med systern Ellen. I högra bildfältet skymtar Alnaryds bruk. 

den är riven för länge sedan. På ungefar samma plats står i dag sta- 
tionens godsmagasin i ombyggt skick. 

Alldeles speciellt var det när trafikchefen, Ernst Isaksson, kom 
på inspektion. Ibland hade han postmästaren Thönell med sig. Då 
skulle det vara krattat och skurat och allt skulle vara i ordning, så 
att man slapp skarpa anmärkningar. För många var detta hemska 
ögonblick. Adolf var dock en självständig man och han kunde ge 
svar på tal. vilket han också gjorde. 

Stationsföreståndaren hade mycket att göra med passagerare och 
med post, men även godstransporterna tog sin tid. D e  skulle sorte- 
ras och lastas och fraktsedlarna skulle man hålla ordning på. Regle- 
rad arbetstid var det intc fråga om. Hade någon ärende till statio- 
nen var det bara att knacka på. Det var självklart med betjäning 
dygnet om och fridagarna var få. 
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l 
Alnavds gard enligt ett vykort frdn omkring 1940. 

Alnaryds gård på Sven E Möllers tid 
Sven E Möller erhöll lagfart på Alnaryds gård den 18 januari 

1926. Han köpte aven en del mindre lägenheter, som varit avstyc- 
kade från huvudgården, som t ex Kniphammarsplan, Skogsremsan 
och Tresnippen, på efterföijande auktioner. Gårdens areal omfat- 
tade urspmngligen 272 ha. Från denna enhet hade under olika tider 
avstyckats c:a 90 ha, "vadan Alnaryd 1' och Brinkehoda 1' till- 
sammans med Alnaryd Il5 numera innehålla i areal 182.9638 hek- 
tar", heter det i en sammanläggningshandling godkänd år 1936. 

Bland omnämnda avstyckningar ingick aven torpet Gårdsjöhult 
1'. Det såldes 1926 och avstyckningen infördes i jordregistret året 
därpå. Säljare var Sven Möller och köpare Hjalmar och Hertha 
Svensson. Det var den första avstyckningen, som Sven Möller gjor- 
de. Ytterligare 7-8 gjordes under hans tid. 

Parentetiskt kan namnas, att Alnaryd 1 rustade båtsmannen N:o 
246 vid Blekinge Lans 3:dje Indelningskompani. Brinkaboda tillika 
med 114 mtl N:o 1 Nagleryd och 114 mtl N:o 1 Mörkamåla i Erings- 
hoda socken rustade båtsmannen N:o 220 vid samma kompani. 



Efter spikfabriken 
Emil Peterssons konkurs fick naturligtvis en mycket negativ in- 
verkan på utvecklingen av Alnaryds samhälle. 60 arbetstillfallen 
försvann och ersattes av ett fåtal. För Emil Petersson själv innebar 
den en personlig katastrof, som han aldrig hämtade sig från. I 
Stockholm, där han bodde resten av sitt liv, kallade han sig visserli- 
gen för mäklare och disponent, men han blev vissa år i taxerings- 
längderna t o m antecknad som understödstagare. 

Det var flera säkert samverkande orsaker till konkursen. Emil 
Petersson gjorde ekonomiska förluster vid affarer med Tyskland 
under den kraftiga inflationen. Förvärvet av Abyforsfabriken var en 
vansklig satsning. Emil Peterssons personliga laggning - han var 
bl a mycket envis - hade sin betydelse. 

David Engberg stannade kvar i Alnaryd. Han skötte avvecklin- 
gen av konkurslagret åt intressenten, grosshandlare Aug. Hall i Al- 
vesta. Denne hade gått i borgen för stora lån åt Emil Petersson. 
Han hade också fordringar i konkursboet. Nar bankerna hade tagit 
sitt, fanns det inte många tillgångar kvar. Konkursförvaltare var dir 
Skoog i Handelsbanken. Hall hade uppdraget att å konkursför- 
valtningens vagnar avyttra det stora lagret av spik, flera tiotal ton, 
som fanns i lagret vid konkurstillfallet. Den som fick ta hand om 
spikleveranserna från Alnaryd var David Engberg. Detta tog myc- 
ken tid i anspråk. Paketerings- och rostproblem förelåg. Angpan- 
nan, som varit i drift endast ett halvt år, såldes till grosshandlare 
Hilding Andersson i Vaxjö. Han köpte aven teglet från skorstenen 
och sålde det vidare till Eringsboda i samband med att mejeriet an- 
lades dar. Nar denna verksamhet var slutförd etablerade sig Eng- 
berg efter vederbörligt tillstånd av Kommerskollegium som elinstal- 
latör. Det var under denna tid som elektriciteten blev tillgänglig för 
de vanliga hushållen. Engberg drog in både elektricitet och vatten i 
hus och ladugårdar i Alnaryd och angränsande byar och samhällen. 

I samband med konkursen skingrades arbetarna. Förman Nilsson 
hade flyttat till Göteborg redan två år tidigare. Dar öppnade han 
taxirörelse. Han hade aven bageri i Hisings- Backa. Ludvig Söder- 
ling flyttade till Norrköping. Många stannade kvar och sökte arbete 
i bygden. Det var inte mycket annat an de AK-arbeten, som så små- 
ningom startades upp, som kunde erbjudas dem. 

De kommande ägarna av fabrikslokalerna, hade aldrig en verk- 
samhet av samma omfattning som under Emil Peterssons tid. Ar- 
betstillfällena blev betydligt farre. Efter Emil Peterssons konkurs 
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J&rnvägsstatimen i Alnaryd dr 1939. I förgrunden den rivna semaforen. - 
Efter foro i privat ägo. 

såldes spikmaskinerna till Norrköping. Fabrikslokalerna övertogs 
av Tor Brunberg i Tving. Här startade han först produktion av trä- 
ull. I början av 1930-talet brann den ena fabriksbyggnaden ned. En 
ny återuppfördes dock mycket snart. Under samma årtionde bedrev 
Brunberg statsunderstödd f6rsöksproduktion av briketter i lokaler- 
na. Dessa briketter användes bl a som gengasbränsle. Gengasaggre- 
gaten tillverkades bl a av Nattraby Mekaniska Verkstad. 

Efter Andra världskriget har porslinstillverkning skett i fabriken. 
Sonen till dåvarande disponenten för Karlskrona porslinsfabrik, 
Hans Rudmark, var gift med konstnärinnan Runa från Finland. 
Hon handmalade porslin. Den verksamheten upphörde på 1950-ta- 
let. Därefter var det bröderna Persson, Blekingehus, som använde 
lokalerna. Under en period tillverkade Tage Werner plastbåtar har. 
Senast användes lokalerna och planen utanför för rengöring och re- 
novering av bensin- och oljefat. Det var Torbjörn Nilsson och Hans 
Persson med firma HT-fat. Av miljöskal har denna verksamhet nyli- 
gen flyttat till annan plats. 



I slutet av 1939 gick det sista tåget på järniiägslinjen NAAJ. Direfter revs 
spåren upp. - Efter foto i privat ägo. 

Järnvägen läggs ned 
På 1930-talet började bilismen bli allmän. Samtidigt kom aven om- 
nibussarna. NAAJ startade själv busstrafik vid sidan om sin egen 
järnväg från 1936. Den lilla järnvägen hade liksom andra smalspåri- 
ga järnvägar gjort sitt. I slutet av år 1939 gick det sista persontåget. 
Ett arbetslag rev upp rälsen, som såldes till Danmark och Tyskland 
och blev kanonkulor. Syllarna revs upp. Semaforerna monterades 
ned och Stationshusen övergick till att bli enbart poststationer, för 
att senare säljas. 

Från 1939 och fram till 1948 drev bolaget under namnet Nattra- 
bydalens Trafik Aktiebolag (NTA) busstrafik och hade även hand 
om godstransporter per lastbil i Nattrabydalen. Garage för bus- 
sarna byggdes i Alnaryd. Senare tog SJ över denna trafik. Den allt- 
mer ökande bilismen har gjort att även busstrafiken har fått mins- 
kad betydelse. Fortfarande går dock dagligen ett tiotal turer i var- 
dera riktningen mellan Alnaryd och Karlskrona. Många människor 
bor kvar. 



Sluthandlat i Alnaryd 
Den 12 mars 1983 lades Möllers affar ned. Tacksamma kunder upp- 
vaktade med blommor och följande dikt: 
Alnaryd - en liten by. .. 
Affären var allt som fanns kvar 
från gångna storhets da'r 
med järnväg, kvarn och spikfabrik. 

Men byn var unik, dar fanns kvar 
Möllers gamla butik, dar all service vi fått. 

Dar fanns dricka och mat. 
Det blev muntert prat. 
Dar var kaffe med dopp, te och även en kopp. 
Dar stod Sonja o Tor, Eva, Mikael och Helen, 
som alla sken som en sol. 

Dar fanns torvmull och jord, papp, 
nät och cement. 
Dar fanns hammare, tänger och spik. 
- Men allt var ett fasligt slit! 

Så nu får det va' nog 
Med detta knog, sa' Sonja och Tor. 
Nu ännu en epok i graven har gått. 
En saknadens tår i ögat vi fått. 
Men vi kan inte stanna tidens gång, 
så tacka vi får för all service vi fått 
i både stort och smått. 
V i  hoppas Ni halsa och krafter 
får ha kvar, på äldre da'r! 

De som uppvaktade var en lång rad av kunder från Alnaryd, 
Boasjö, Blåningsmåla, Bredasjö, Gnetteryd, Guttamåla, Kroppa- 
sjö, Loppetorp och Tving. 

Alnaryd under senare årtionden 
Efter Sven Möller inträdde byggmästare Harry Olofsson, Karlskro- 
na, som ägare till Herrgården. Han rustade upp mangårdsbyggna- 
den och lat riva flyglarna. Boningshuset, som varit obebott en Iang- 
re tid, köptes år 1988 av ett par unga familjer. 



Möllers affär sommaren 1964. - Efter foto i privat ägo. 

Förr fanns det två skolor i Alnaryd. Som mest tjänstgjorde fyra 
lärare samtidigt. Skolorna har lagts ned. Fabrikslokalerna står tom- 
ma. Affarerna har upphört. Den blomstringstid, som Alnaryd fick 
uppleva och som startade med den lilla järnvägen är nu över. 

Dock finns den vackra naturen kvar. Människorna bor också kvar 
och trivs. Unga familjer har slagit sig ned i Alnaryd. Förhoppnings- 
vis går samhället snart en ny storhetstid till mötes. På somrarna ar 
det många som söker sig dit. För många är det inte sommar, om de 
inte får tillbringa den dar. Avslutningsvis får en nostalgiker beskriva 
sin barndoms somrar: "Aldrig var sommaren så vacker, aldrig var 
naturen så ren, aldrig var granen så grön, aldrig porlade backen så 
skön - som i Alnaryd. När ringblommorna slog ut i Albertinas ra- 
batt, då var det sommar." 



KALLOR 
Muntliga kallor 
Först och främst vill författaren framföra ett hjärtligt tack till alla de, som 
bidragit med personliga minnen och berättelser. Det galler b1.a. slakting- 
arna Sven Halvard Möller, Yngve Håkansson och Tor Möller. Aven Curt 
Almquist, Gösta Engberg och Sven Persson har givit värdefulla bidrag. 
Många har också ställt bilder och vykort till förfogande och givit belysande 
kommentarer till dessa. 

Icke tryckta kaiior 
Många avtal, köpebrev, värderingsinstrument m m är citerade. Det mesta 
av detta otryckta material finns i privat ägo hos medlemmar i släkten Möt- 
ler, som välvilligt ställt det till förfogande. 
Emil Peterssons annotationskalendrar. 
Hurförhörslangder och kyrkoböcker har utnyttjats. 

Kartmaterial 
Moderna topografiska och ekonomiska kartor har använts, liksom aven 
äldre kartmaterial fran Karlskrona kommuns huvudbibliotek och från lant- 
materienheten, Länsstyrelsen i Karlskrona. 
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Gränums bränneri 
- ett industriminne i historisk belysning 

Åke Werdenfels 

När konsten att framställa brännvin under senmedeltiden blev känd 
i Sverige, skedde detta genom destillering av vin, en redan jäst och 
alkoholhaltig vara. Ord och sak har ju nästan alltid ett givet sam- 
band, även om den ursprungliga betydelsen sedan länge gått för- 
lorad. Ett exempel på detta ar just brännvin, som alltså egentligen 
kommer av "bränt" (destillerat) vin. 

Med en dyrbar, importerad råvara som utgångspunkt var bränn- 
vinet vid denna tid knappast något njutningsmedel och användes 
förmodligen inte heller i någon större utsträckning som sallskaps- 
dryck. Det var istället den skarpa, kanske litet fräna, smaken, som 
drog till sig intresset. Brännvinet ansågs därigenom ha nara nog ma- 
giska egenskaper. Det blandades exempelvis i krutet för att detta 
skulle fä bättre effekt. De äldsta beläggen visar, att just "pulf- 
fuermakarna" eller kruttillverkarna var några av landets första 
destillatörer. Genom sina egenskaper kom brännvinet också till an- 
vändning inom läkekonsten och levde länge kvar inom folkmedici- 
nen. "Ont skall med ont fördrivas", säger ett gammalt talesätt. - 
"Nar ja e frisk drecker ja en gög, för ja inte ska ble sjug, o nar ja e 
sjug, så drecker ja en gög, för ja ska ble kry", berättar en skånsk 
uppteckning. Brännvinet ansågs alltså ha en helande verkan, och 
morgonsupen, den tog man i profylaktiskt syfte. Säkert under- 
byggdes dessa föreställningar av olika skrifter. Redan en okänd för- 
fattare berättar under sent 1400-tal hur man såg på det nya, revolu- 
tionerande läkemedlet, som nastan betraktades som något av en 
patentmedicin. William Lee's "Branwin och Salt. Ett Läkemedel 
emot Gikt, Rheumatism, Andtäppa, Lungsot och andra krämpor" 
utgavs i Sverige första gången 1843 och utkom sedan i en rad olika 
upplagor, b1.a. så sent som 1910. 



I Mot "svalg och dryckenskap" 
Under loppet av omkring hundra år vann brännvinet insteg bland i 
stort sett alla samhällsklasser i Sverige. Så får man nog tolka den 
första förordningen om accis eller tillverkningsskatt på brännvin, 
utfardad 1638. Bakom denna utveckling låg en helt ny framställ- 
ningsprocess, i stort sett samma teknik, som man använder än i dag. 
Utgångspunkten var säd. Genom att tillsatta malt omvandlades 
starkelsen till socker. Därefter tillsattes jäst. På så sätt bildades al- 
kohol, vilken sedan utvanns vid avbränningen, Det ligger nära till 
hands att tro, att kontakterna med Ryssland i samband med 
1500-talets alla stridigheter kan ha förmedlat detta kulturlån. Dar 
var nämligen konsten att framställa sädesbrännvin (vodka) sedan 
länge kand. Men impulserna kan också ha kommit söderifrån. Vad 
som sanning eller sagen kan möjligen framtida forskning utvisa. 

Samtiden var inte omedveten om de skador spriten vållade. Jo- 
hannes Colerus' "Om dryckenskap" var tillgänglig redan på 
1620-talet i en Översättning av Erik Ribbing. Officiell sanktion fick 
dock hans tankar först hundra år senare nar regeringen utfärdade 
en förordning mot "svalg och dryckenskap" (1733). Samtida lärda 
auktoriteter som Carl von Linné och hans lärjunge Frans Wester- 
dahl tillhörde dem, som blandade sig i debatten. 

Men det var knappast spritens medicinska och sociala skade- 
verkningar, som från tidigt 1700-tal fick staten att ingripa i rätten 
till bränning. Det tyngsta argumentet var istället att varna om all 
den säd, som slukades av brannvinspannorna och hotade landets 
försörjning. Jacob Faggot, kanske mest kand som upphovsman till 
Storskiftesstadgan 1757, havade t.ex. att bränningen uppgick till 
omkring 8 milj. liter årligen. För att få fram den kvantiteten ford- 
rades H00.000 tunnor säd eller lika mycket som hela den svenska 
importen. Framför allt under 1700-talet präglades därför den na- 
ringspolitiska debatten av intensiva diskussioner om inskränkning 
av rätten till bränning, förbud, ökad beskattning och om kampen 
om ratten till tillverkning och försäljning mellan land och stad. Vid 
ett par tillfallen aktualiserades ett statligt brännvinsmonopol. Det 
första försöket under Karl XII:s tid föll ganska snart "såsom till sin 
verkställighet omöjligt." Större framgång hade Gustav III. Han fick 
ständerna, att 1775 gå med på att husbehovsbranningen avskaf- 
fades. Istället skulle man inrätta ett femtio-tal kronobrännerier. 
Men aven detta monopol avskaffades successivt från 1787. 



Hubehovspanna i privat ägo. - Foto: Ateljé Ingvar 1987. 

Potatisodling och brannvinsbränning 
"De första jordpäron i Skåne man fick se kommo fra Pommern år 
1761. Hari Kjelsved har man först år 1771 en potatoes sedt." -Den 
texten högg bonden Pehr Olofsson in på en jordfast sten uppe i nor- 
ra delen av Osby socken under tidigt 1800-tal. 

Som botanisk sevärdhet fanns potatisen redan i 1600-talets Upp- 
sala och 1723 började Jonas Alströmer med odling i större skala på 
gården Nolhaga vid Alingsås. Just Pommerska kriget 1757-62 anses 
ha haft stor betydelse för att potatisodlingen så snabbt vann insteg i 
Sverige. Hemvändande soldater förde med sig några rotknölar, som 
snart gav mångdubbel skörd. Granum ligger ju i Jamshögs försam- 
ling. Har verkade prosten Johan Jöran Öller, numera kanske mest 
kand för sin sockenbeskrivning, tryckt år 1800. Det ar av allt att do- 
ma en mycket vittnesgill topograf, som i denna registrerar, att "Po- 
tatoes-planteringen har ock i synnerhet, på 12 2 16 års tid, syslosatt 
och blifwit en walsignad skörd och föda för ganska många i denna 
Församling.'' 



Potatisen blev inte bara snabbt ett omtyckt födoämne, den fick 
också avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen inom 
brannerinaringen. Redan på 1740-talet publicerades uppsatser, som 
berättade, att man kunde använda potatis istället för säd nar man 
framställde brännvin. Störst betydelse fick kanske grevinnan Eva 
de la Gardies framgångsrika försök. Hon visade, att man kunde till- 
verka både brännvin, stärkelse och puder med potatis som ut- 
gångspunkt och blev för detta medlem i Vetenskapsakademien år 
1748. Försöken var säkert ingen tillfällighet. Maken Claes Ekeblad 
hade i Rådet med stor skarpa pläderat för potatisens användbarhet i 
detta sammanhang. Nasta steg blev en skrift, som KommerskoUegium 
lat utarbeta. Den trycktes 1749 i 4.000 ex. och spreds i de olika la- 
nen. Under 1700-talets senare del och tidigt 1800-tal gjordes andra 
försök, som resulterade i en rad olika artiklar. 

Nykterhetsrörelsen 
Nar potatisodlingen definitivt slog igenom strax efter sekelskiftet 
blev husbehovspannan nara nog var mans egendom. Samtidigt blev 
bruket ett missbruk och spriten något av ett samhallets gissel. Det 
mötte redan OIler, som skriver på följande satt: 

"Nyckterhet har wäl och i det längsta utmärkt Jemsjö-Bon- 
den i allmänhet, från dem i nästgränsande Sochner, i synner- 
het dem som bo närmast Städerna och stora Landswägen; 
men dryckenskapen börjar här som annorstädes, i synnerhet i 
de större Byarne at blifwa en National Last; sedan det blifwit 
en Nationel, fast missbrukad, frihet at bränna och supa myc- 
ket, hela Landet och samhället kanskje ock flere generationer 
fil obotelig skada. Här finnes och ännu sdsom sällsynta phae- 
nomener i wdr tid, flere både Bönder och Torpare, hwilke 
aldrig supa bränwin; men andre hwilka til en stor del supet up 
för sig sjelfwa, för Hustrur och Barn, bdde hemman och 
lösören." 

OIler menade, att den som missbrukade sprit borde sattas under 
förmyndare eller mista sitt arrende. Samtidigt var han val medveten 
om, att bränningen ansågs vara ett personligt, oförytterligt privile- 
gium. I ett försök att komma till ratta med missbruket bildade man 
därför i Jamshögs socken som på så många andra stallen så småning- 
om en måttlighetsförening. Det var prosten Hammar, som satt ord- 
förande nar sockenstämman i september 1831 höll ett av allt att dö- 
ma ganska stormigt sammanträde: 



.- 
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Den hur byggnaden pd Baggebodu i Jamshögs socken uppfördes under li- 
digt 1800-tal för att inrymma gårdsbränneriet. Det var sannolikt i drifi in 
pd 1850-talel. - Foto: Blekinge läns museum 1989. 

"Åtskilliga hedervärde män förklarade genast sin föresats att 
biträda föreningens andamdl, andra däremot förmente att l a -  
ter och brott funnits i alla tider, utan att de bort tillskrifvas 
brunvinsupandet såsom verkande orsak; men ordföranden öf- 
vertygade derom, att de flesta öfvertradelser, som i dessa ti- 
der ofverklagas, haft sin upprinnelse från den förvirring och 
den galenskap, som fylleriet åstadkommer." 

I några punkter enades sedan stämman om vikten av, att inte 
barn och ungdom vandes vid att dricka brännvin. Husfäderna borde 
rent allmänt föregå med gott exempel och om möjligt få drängar 
och pigor att avstå från sprit mot lämplig ersättning. Lönnkrogarna 
skulle anmälas till åtal. 

Det beslut man fattade på sockenstämman i Jämshög var ingen 
isolerad företeelse. Nästan överallt i landet hittar man motsvarighe- 
ter. I mitten av 1840-talet fanns det omkring 320 måttlighetsföre- 



ningar, som därmed blir Sveriges första folkrörelse. Men det var in- 
te utan vånda nykterhetsrörelsen föddes. Verksamheten skakade5 
nämligen av våldsamma inre motsättningar, Mot en rent absolutis- 
tisk linje med ångbåtskonstruktören Samuel Owen och metodist- 
pastorn George Scott som främsta talesman stod nämligen före- 
trädarna för måttfullhet. De krävde alltså inte fullständig avhåil- 
samhet. Har var August von Hartmansdorff ett samlande namn. 
Samtidigt var nykterhetsrörelsens ursprungligen s i  starka religiösa 
förankring ett konfliktfyllt ämne. Många strävade efter en sekulari- 
sering och hävdade rent humanitära och filantropiska synpunkter. 
Har var Lars Johan Hierta ett viktigt språkrör genom sina artiklar i 
Aftonbladet. En motsvarighet var signaturen Orvar-Odd (Oscar 
Patric Sturzen-Becker), som i Öresunds-posten angrep sin gamle 
vän Peter Wieselgren. Denne hade ursprungligen verkat i Vaster- 
stad, men var från 1847 kyrkoherde i Helsingborg. 

Ångbrännerierna 
Man skall säkert inte underskatta nykterhetsrörelsens betydelse nar 
husbehovsbranningen såsmåningom avskaffades. Men av större vikt 
var sannolikt den tekniska utvecklingen. Husbehovspannan ersat- 
tes successivt av stora ångbrannerier. Därmed fick staten större 
möjlighet till kontroll och att bevaka de rent fiskala intressena. 
Spriten blev ett allt viktigare skatteobjekt. För Blekinges del får vi 
utvecklingen i blixtbelysning genom följande siffror: Mot 1.042 
brannvinspannor år 1847 står 56 ångbrannerier år 1876. 

Från historieboken minns vi säkert alla namnet Rutger Maclean, 
slottsherren på Svaneholm, som b1.a. tog initiativ till enskiftet. 
Samtida med honom var Carl-Georg Stjernsward på Angeltofta vid 
Ängelholm. Han delade upp sin egendom i s.k. farmer för att ratio- 
nalisera och förbättra jordbruksdriften och började tillverka plogar 
med hjälp av inkallade skottar. Stjernsward intresserade sig också 
för brannvinsbränning. Han ansökte 1813 om tillstånd, att få för- 
sockra potatis "med imma i lyckt karl" och förebådar därmed de se- 
nare bögtryckskokarna. De inledande försöken hade redovisats re- 
dan 1798 av statsmannen och fysikern Benjamin Thompson, greve 
av Rumford. Efter vidareutveckling och tekniska förbättringar såg 
den kontinuerligt verkande brannvinsdestillatorn dagens ljus år 
1817. Samma fick Pistorius patent på den s.k. backenapparaten 
med vilken man kunde utvinna alkohol med en styrka om ca 80 gra- 
der i en enda process. 



Ett av de första ångbrannerierna i Sverige låg förmodligen på Hu- 
vudsta gård utanför Stockholm. Det byggdes något av de första 
åren på 1830-talet och fick snabbt en rad efterföljare. 1837 anlades 
inte mindre an fyra i Kristianstads lan. Samma år fick Malmöhus län 
sitt första på Svenstorps gods utanför Lund. Pionjären i Blekinge 
var Carl C. H. Börrien von Dannfelt, som 1811 förvärvat Lilla Hol- 
je herrgård och Olofströms bruk. Av pommersk börd var han val 
förtrogen med förhållandena i Tyskland, dåtidens ledande land nar 
det gällde den tekniska utvecklingen inom brannerinaringen. Efter 
direktkontakt introducerade von Dannfelt redan omkring 1815 den 
s.k. maskvarmaren, en typ av förvärmare, om man vill använda en 
modern term. Sina erfarenheter delade han med sig i hushållnings- 
sällskapets annaler varefter maskvarmaren snabbt blev vanlig. von 
Dannfelt Iat senare bygga en likörfabrik. I denna installerade han 
1839 ett ångbranneri, det första i Blekinge. Att von Dannfelt redan 
innan ångbranneriet kom till sysslat med brannvinstillverkning i för- 
hållandevis stor skala framgår av en förteckning över antalet "red- 
skap" och deras rymd år 1834. Då hade samtliga 135 hemmansnum- 
mer i Jamshögs socken en egen husbehovsapparat om i genomsnitt 
ca 97 liter medan von Dannfelts rymde drygt 243 liter. 

Husbehovsbranningen avskaffas 
Bruks- och godsägare, kapitalstark och val bevandrad i den sam- 
tida, tekniska litteraturen. Så skulle man kunna karaktärisera von 
Dannfelt. Han hade därmed de förutsättningar, som krävdes för att 
kunna bygga en anläggning, som överlevde de kommande årtionde- 
nas ganska hårdhänta strukturrationalisering. 

Tiden efter omkring 1830 kom teknisk utveckling i förening med 
nykterhetsrörelsens strävanden och ett ökat fiskaliskt intresse att 
leda fram till fullständigt förbud mot husbehovsbränning. 1835 be- 
gränsades branningstiden till sex månader per år. Samtidigt höjdes 
beskattningen drastiskt och ratten att bränna förbehölls jordägare 
med ett taxeringsvärde om minst 300 riksdaler. Beskattningen i sig 
var föråldrad. Den utgick från pannrymden och gynnade därmed 
ångbrannerierna, som hade en betydligt större kapacitet. 

Det var alltså en rad samverkande faktorer, som låg bakom be- 
slutet att ändra lagstiftningen år 1855. Då begränsades bränningen 
till två månader per år. Tillverkningen fick inte understiga ca 800 el- 
ler överstiga ca 3.100 liter per dag. Skatten knöts vidare till om- 
fattningen av tillverkningen, alltså till antalet liter eller kannor, för 



att använda det dåtida rymdmåttet. Partihandeln var helt befriad 
från skatt, daremot beskattades minuthandel och utskänkning. Här 
fick kommunerna eget veto. De kunde alltså förbjuda minuthandel 
och utskänkning eller överlåta rättigheterna - om de inte föredrog 
att bida egna bolag. Den faktiska utvecklingen kom sedan att kon- 
firmeras 1860 då husbehovsbranningen definitivt förbjöds. 

Ett tidigt andelsbränneri 
Gods- och gårdsbrännerierna kom visserligen att dominera brän- 
neri-industrins första skede, men bönderna tog ganska snart upp 
kampen genom att bilda andels- eller bolagsbrännerier. Ett tidigt 
exempel på detta är Boa bränneri i Jamshögs socken. Det var nam- 
ligen redan den 26 augusti 1861 som fyra bönder med valhänt hand 
satte sina namn under en bolagsordning, som inleds med följande 
rader: 

"Undertecknade hafva öfverenskommit att med hvarandra 
ingå bolag, för att i författningsenlig ordning gemensamt idka 
bränvimtillverkning såsom fabriksrörelse och hafve vi till in- 
bördes efterrättelse härvid stadgat föijande reglor: 

5 1 
Företaget är ställdt på Tjugo lotter, af hvilka jag Jöns Pehrs- 
son har åtta, jag Truls Jömson fem, jag Jöns Olsson likaledes 
fem; och jag Petter Björnsson har två." 

Följande 25 paragrafer reglerar i detalj hur bränneriet och till- 
verkningen skulle skötas. En särskilt utsedd föreståndare skulle 
svara för driften och sitta ordförande vid bolagets sammanträden, 
vid vilka det skulle finnas en särskild sekreterare. Kvantiteten man 
hade rätt att bränna svarade mot antalet lotter. I övrigt föreskrevs 
b1.a. hur man skulle förebygga eller lösa eventuella tvister. 

De fyra bönderna var alla bosatta i Boa. Den störste andelsäga- 
ren, sannolikt också den drivande kraften, var riksdagsmannen Jöns 
Persson, som ägde Boa nr 1 åren 184C74. 

Av betydelse för den kommande utvecklingen blev 54 i bolags- 
ordningen. Dar heter det, att "Lottbref och derpå grundade rätt, 
kan genom laga fång till annan öfvergå, hvarom dock straxt efter så 
skett, anmälan bör göras hos öfrige bolagsman, som skola vara be- 
rättigade att inom två månader darefter öfverlåten lott till sig 
lösa . . .". Denna option utnyttjade nämligen ägarna till Boa nr 1 
och samlade såsmåningom alla lotter i en enda hand - andelsbran- 



"Branvins Draken. - Sen har en avskyvardt vidunder med gift och afgrunds- 
eld i sitt inre! Der uppslukar markens gyldene gröda, jordens frugter och 
skogens trad; det gör genom sin olycksdryck menniskan sjuk t i l l  kropp och 
sjal, stiftar tvedräkt och elände, söndrar familjen, försänker hurtru och 
barn i armod. 

Den venstra sidan visar hvad han förtar; 
den högra hvad frugt han bar!" 

Nykterhetspropaganda frdn 1879. - Efter Lindorm, Ny svensk historia. 
Oscar II och hans tid. 1937. 

neriet blev ett gårdsbranneri. Det var i drift fram till 1962. Byggna- 
den ar ännu bevarad och inrymmer idag en bilfirma medan ång- 
maskinen står på Länsmuseet i Kristianstad. 

Trots alla nyetableringar blev antalet gårds- och andelsbrännerier 
allt farre under 1800-talets senare del. Den tekniska utvecklingen 
var nåmligen snabb och konkurrensen branneriagarna emellan ofta 
mycket hård. Det var mer an en bonde, som tvingades från gård och 
grund efter att ha skrivit under ett leveransavtal, som han sedan in- 
te kunde hålla. Måns Jönsson, mer kand som Olle Montanus i 
Strindbergs Röda rummet, skriver om detta b1.a.: 
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"Sålunda hade af 13 Angbrännerier med öfwer 100 delegare i 
Jemshögs och Kyrkhults Socknar 8 st. Bolagsbrännerier med 
alla delegarne bortsopats från sina hemman spridande fattig- 
dom, nöd och elände widt omkring ofta med åtföljande brott 
och sjeifmord af allehanda slag." 

Att antalet brannerier i landet blev farre innebar inte att pro- 
duktionen minskade i någon nämnvärd omfattning. Kampanjen 
1874175 tillverkades omkring 50 milj. liter brännvin mot ca 46 milj. 
liter vid sekelskiftet. Kapaciteten per branneri blev alltså allt stör- 
re. 

Mot denna bakgrund fick nykterhetsrörelsen ökad vind i segeln. 
Under 1880-talet bildades en rad goodtemplarloger i västra Ble- 
kinge: Asamm (1883), Gammalstorp (1884), Ysane, Hoby och 
Olofströms bruk (1885), Mjällby (1886) och Siggarp (1890). I Mjäll- 
by uppförde nykterhetslogen ett eget ordenshus vid kyrkan år 1888 
för 4.000 kr. Men sällan torde nykterhetsrörelsen ha firat sådana 
triumfer som i Sölvesborg. I sitt bidrag till fem-årsberättelsen för 
åren 1881-85 berättar nämligen magistraten följande: 

"Det å Stadens område vid periodens början befintliga Ang- 
branneri har numera försålts och nedrifvits, samt å den dertill 
hörande rymliga jord, hvilken inköpts af härvarande G o o d  
Templars loger, af dessa uppförts ett prydligt hus af tegel, 
omgifvet af gräsplaner och väl vårdade planteringar." 

Vid sekelskiftet var antalet brannerier i Blekinge nere i 13, flerta- 
let gods- eller gårdsbrännerier. De svarade då för 11.9 % av den to- 
tala tillverkningen i riket. Ledande var som tidigare de båda skåne- 
länen med 66.9 % medan resten av tillverkningen i huvudsak var 
koncentrerad till Västergötland, 

Granums branneri 
Bränneriet i Gränum ligger vid vägen från Jamshög upp mot byn, 
en bit från själva bykärnan. I norr och väster rinner Västra Orlunds- 
ån. Läget är säkert ingen tillfallighet. Att bränneriet kom att ligga 
ett stycke ifrån den övriga bebyggelsen var viktigt med tanke på 
brandfaran. I det sammanhanget kan man naturligtvis också tänka 
på närheten till ån, men avgörande var säkert, att man behövde vat- 
ten både till ångpannan, till tvätten och vid själva bränningen, 

Enligt traditionen skall det ha funnits ett äldre branneri i Grä- 
num omedelbart norr om det nuvarande. Stenfoten fanns kvar ännu 



Gränums bränneri l i ze r  elr stycke från själva bykärnan. T v bränneriet 
med "drankakistrin" i förgrunden. I magasinet t h förvarades säd och torv. 
Ursprungligen inrymde byggnaden ocksd personalutrymmen. - Foto: 
Bengt Svensson 1971, Vin & Sprithistoriska Museet, Stockholm. 

i mannaminne. Att traditionen inte saknar fog framgår indirekt av 
1872 års mantalslängd för Jamshögs socken. Dar redovisas nämligen 
ett ångbranneri i vardera Alltidhult, Boa och Hemmingsmåla samt 
tre i Holje. Dessutom upptar längden två brännerier i Granum. 
Sannolikt var det ett av dessa, som låg strax norr om det nuvarande. 

I mitten av 1890-talet beslöt några bönder i Granumstrakten att 
bygga ett nytt bränneri omedelbart intill det gamla, men något när- 
mare vägen. Det ar det branneriet, som ännu ar bevarat. Delägarna 
var säkert desamma, som 1898 tog ett lån i Sölvesborgs sparbank på 
5.000 kronor. Det ar utställt på Olof Jönsson i Boa för "Granums 
Bränneribolag". Han var alltså den ene andelsägaren, De andra var 
då rimligen borgenärerna eller bröderna Mathias och Nils Mattsson 
("Mörka-Matsen" respektive "Mörka-Nissen") i Granum, Carl 
Olof Jönsson i Rislycke och Nils Larsson i Röan ("Röe-Nissen"). 

Med åren skiftade naturligtvis andelarna ägare, dessa blev också 
fler. Som mest skall branneriet ha haft sju delägare. 

I 1903 års räkenskaper möter vi på nytt namnen Carl Olof Jöns- 
son, Mathias Mattsson och Nils Larsson, men nu aven Per Svensson 
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"Svenska Spritförädlingsaktiebolaget" hette ett av reningsverken i Karls- 
hamn. Byggherre var den berömde "brännvinskungen" L O Smith, arki- 
tekt Magnus Isaeus. Hans fasader ar inspirerade av rådhuset i Straisund. 
Anläggningen var i drift åren 18861893. Den är ännu delvis bevarad, nuva- 
rande Karlshamns A B .  - Efter äldre foto i Karlshamns mweum. 

("Mossa-Pellen") och Olof Hansson i Gränum samt Sven Kjellsson 
("Kjella-Schwen") i Tomakulla. Av dessa blev Nils Larsson snart 
den ende delägaren vid sidan av grosshandlaren Emil Olsson, som 
förvärvade övriga andelar omkring 1905. Nils Larsson Överlät några 
år senare sina andelar till källarmästaren Malmgren i Karlshamn, 
som i sin tur sålde dem till Emil Olsson. Han kom därmed att äga 
hela branneriet. 

Emil Olsson hade intressen i ett av reningsverken i Karlshamn, 
åtminstone senare även i branneriet Hoby kulle i Blekinge och i Dö- 
sjebro bränneri i Skåne. Att han blev ensam ägare till det f.d. an- 
delsbränneriet innebar inte, att det blev något gårdsbränneri i 
egentlig mening. Emil Olsson ägde nämligen inte själv någon jord i 
grannskapet utan tvingades köpa all råvara. Arbetskraften hämtade 
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han tidvis från sina andra brännerier. Emil Olsson brukade ibland 
bo i Granum under brannerisasongen ("kampanjen") men hade i 
övrigt en särskilt anställd föreståndare på platsen. Denne brukade 
under arbetsveckan bo i "kontoret" i uthuset. Då arrendekontrak- 
tet på marken löpte ut den 31 december 1947 förvärvade lantbruka- 
re Axel Svensson (1891-1980) på Fridsdal i Granum både byggna- 
der, inventarier och licens av Emil Olsson med tillträde den 1 feb- 
ruari 1948. Han drev sedan rörelsen fram till nedläggningen våren 
1971. 

Tradition och spridda räkenskaper från 1900-talets allra första år 
berättar, att råvaran inte bara köptes från grannskapet. Någon 
gång togs den uppe i Vilshult och lastades dar på tåg för vidare be- 
fordran till Sölvesborg. Där skedde omlastning till linjen upp till 



Holje. Från Gränums station körde man sedan potatisen med häst 
och vagn ned till bränneriet. Vid enstaka tillfällen importerade man 
t.0.m. potatis från Tyskland. 

Till malten krävdes sexradigt korn. Bland leverantörerna fanns 
"P. Bengtsson i Dalby", "C. A . Perssons Eftr." i Lund (1902), 
"Knut Nilssons Agenturaffar i Asarum" och en adressat uppe i 
Grimslöv i Småland (1904). Bränslet utgjordes vid den här tiden 
b1.a. av tom, som kostade 3 kronor1 tusen. Bland inköpen 1904 
specificeras t.ex. 10.080 torv och 3 famnar ved till en sammanlagd 
kostnad av 48 kronor 24 öre. 

Räkenskaperna ger ingen fullständig bild av omfattningen av till- 
verkningen, men som exempel kan nämnas, att Nils Larsson i de- 
cember 1902 gjorde två leveranser om sammanlagt 5.575 liter rå- 
sprit. Den köptes upp av grosshandlaren John Balkenhausen 
(1854-1907) i Sölvesborg, men fördes först till Karlshamn för re- 
ning. Alkoholstyrkan låg i ena fallet på 76.4 %, i det andra på 75.8 
%. Eftersom alkoholstyrkan varierade beroende på råvara, teknisk 
utrustning och brännmästarens duglighet skedde alltid en omräk- 
ning till 50-procentig sprit. För Nils Larssons del innebar detta, att 
de båda leveranserna utgjorde 8.480 liter 50-procentig sprit. Er- 
sättning utgick med 83 öreiliter medan skatten vid samma tid var 65 
öreiliter. Ett grepp om storleksordningen ger en uppgift från kam- 
panjen 1903104. Då skattade C. O. Jönsson och Nils Larsson för 
sammanlagt 45.671 liter. 

I begreppet andelsbränneri låg, att varje delägare fick utnyttja 
anläggningen i förhållande till antalet andelar. Råvaran fick han 
skaffa själv, i vissa fall också kornet till malten, och avlöna arbets- 
kraften. Gemensamma kostnader utdebiterades allt efter andelsin- 
nehav. Dit hörde exempelvis 1903 ranta och amortering på ett lån i 
Sölvesborgs sparbank, försäkringspremier samt kostnader för inköp 
av mäskpannor och satskoppar. 

På besök i branneriet 
hösten 1926 
Enligt traditionen uppfördes branneriet 1897, vilket stämmer väl 
överens med uppgifterna i taxeringslängden. Där upptas branneriet 
för första gången till beskattning år 1899. Det byggdes i rött tegel 
från bruket i Näsum. Gråstensgrunden når i väster en höjd av upp 
emot 1.5 meter, men är i övrigt knappt skönjbar. Sadeltaket var ur- 



sprungligen täckt med papp. På denna lade man 1954 korrugerad 
eternit. Den fyrkantiga skorstenen i väster bar spår av en förhöj- 
ning, som skall ha skett redan under tidigt 1900-tal. Det var nar Nils 
Larsson var delägare i branneriet. Aven i övrigt skedde en del för- 
ändringar under 1900-talets första år, men i huvudsak bör det ha 
vant fråga om rent underhåll av den tekniska utrustningen. Arbe- 
tena utfördes av b1.a. Sölvesborgs Gjuten & Mekaniska Verkstad 
och innebar översyn av ångpanna, remmar, ventiler och packning- 
ar. 

Frånsett kontinuerligt underhåll och vissa smärre förbättringar, 
möjligen byte av ångpannan, bör en beskrivning från 1926 ge en god 
bild av hur branneriet ursprungligen såg ut: 

Då som nu kom man direkt från vägen in i Avverkningsrummet. 
Dar fanns ångmaskinen, kokaren, förmasken, backenapparaten, 
spritkylaren, kontrollapparaten, lyktan samt matarepump till ång- 
maskinen, surmaskpump, drankpump och två vattenpumpar; Från 
Avverkningsrummet kunde man gå ned i Potatiskällaren med tvät- 
ten eller ned till Ångpannerummet med ångpanna och matare- 
pump. En annan trappa ledde ned till Jaskällaren. Där stod de nio 
laggade jäskaren, vart och ett med en diameter om ca 2 meter. 
Ovanför Jaskallaren, en halvtrappa upp, låg Maltrummet med sina 
tre stöpkar. En del av Maltrummet var avbalkat och bildade Sats- 
rummet, dar jastkulturen förvarades. Vindsvåningen ar inte särskilt 
redovisad. Den nådde man genom en trappa från maltrummet. På 
vinden stod maltkrossen och en stor vattencistern av järnplåt. Från 
denna rann vattnet i rör ned till backenapparaten i Avverknings- 
rummet och därifrån till tvätten. Man använde alltså självtryck. Sak 
samma gällde surmäsken. Den pumpades från Jaskallaren upp i ett 
väldigt, laggat kar uppe på vinden och fick sedan rinna ned i bac- 
kenapparaten. 

Ett par utrymmen var inte tillgängliga inne från själva branneriet. 
Det var Brannerimagasinet och Sprithållarrummet, som låg i käl- 
laren och nåddes via dörrar i östra fasaden. Framför allt Spnthållar- 
rummet var gediget byggt. Dar stod två två låsbara jarnfat om var- 
dera 1.700 liter. 

"Sprithållarerummet har väggar av tegel inv. kalkrappade, 
golvet är cementerat och taket av tegel och bräder på över- 
sidan av takbjälkarna. Dessa senare äro ej underpanelade. 
Dagern inkommer genom ett fönster i jarnbåge och dar in- 
nanför 3 st. inmurade järnstänger. Dörröppningen är försedd 
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Plan av Granums bränneri dr 1926 enligt en ritning i Kungliga Kontrollsty- 
rekens arkiv. T h bottenvdningen: 

l .  !ngpanna 
2. Angmaskin 
3. Farmäsk 
4.  Kokare 
5 .  Backenapparat 
6 .  Kylare 
7. Lykta och kontrollapparat 
8. Spritrör 
9. Sprithållare 

10. Jäskar 
12. Potalistvaft 
13. Maltkross (på 

vinden, ej 
redovisad) 

14. Pumpar 

Ovan andra våningen: 
I l .  Stöpkar 
15. Varmvattenkokare 





med 2 brädbekladda plankdörrar och 2 st. järnbommar som 
mötas på mitten av dörröppningen och dar gå över varandra 
och låsas med hänglås. Bommens iåsmarlor och gångjarnrha- 
karna äro inmurade i väggen och synas några av dem nitade 
invändigt, Dörrarna kunna ej avlyftas. Otillåtet tillträde kan 
ej ske utan uppenbart våld." 

Själva bränningen övervakades i äldre tid av en särskild kontrol- 
lör. Det var han, som hade hand om nyckeln till hänglåset, med vil- 
ket man låste Sprithåiiarmmmet. Pä motsvarande sätt var det svårt 
att ta sig in i Brännerimagasinet. Det saknade fönster och inte hel- 
ler dar kunde man ta sig in "utan uppenbart våld." I Sprithållar- 
rummet låste kontrollören in den av staten ägda kontrollapparaten 
nar kampanjen var över för året. I Brannerimagasinet förvarades de 
fyllda brannvinsfaten. 

Mitt emot bränneriet, på andra sidan vägen, ligger ett magasin i 
träkonstruktion med röd locklistpanel. Det namns inte i beskriv- 
ningen 1926, men är sannolikt samtida med branneriet. I byggnaden 
förvarades torv och säd, ursprungligen fanns dar också vissa perso- 
nalutrymmen. Kring sekelskiftet skall det ha funnits en träbrygga i 
våningshöjd mellan de båda byggnaderna, så att man kunde karra 
säden direkt in på vinden i bränneriet. 

Förändringar av byggnad och teknisk utrustning 
Att branneribyggnaden genomgått vissa yttre förändringar visar in- 
te minst fasaden mot vägen. Den tillbyggnaden, som skedde 1962, 
innebar att man fick ett helt nytt potatisintag. I tegelbyggnadens 
nordvästra vinkel redovisas redan 1926 ett mindre skarmtak som 
skydd för vedupplaget. Det fick sin nuvarande utformning i början 
av 1950-talet. Norra gaveln bar spår av två igensatta fönster och se- 
kundärt tillkomna portar. De arbetena gjordes 1960 i samband med 
att man installerade en travers. Murverket visar också spår av att 
man fick ta ned en del av väggen för att få in de nya jäskaren. Aven 
detta skedde 1960. För att utestänga fukten har man murat igen ett 
fönster i väster. Ursprungligen fanns det tre ventilationshuvar på 
taket, idag är de två, av vilka den ena döljer kylvattencisternen. Ut- 
byggnaden i takfallet mot öster gjordes 1950 för att kolonnerna 
skulle få plats, den mot väster 1961 för att rymma potatisbingen till 
den nya kokaren. 



Södra gaveln med potatisintaget, som byggdei. till 1962 (övre bilden). Sprit- 
hdllarerummet och Magasinet eller Brannvinsnederlaget nadde man endast 
genom ett par bastanra portar i byggnadens östra vägg (nedre bilden). - 
Foto: Bengt Svensson 1971, Vin & Sprithistoriska Museet, Stockholm. 



Till förändringarna i äldre tid, som idag ar svåra att upptäcka, hör 
en påbyggnad av skorstenen. Den skedde under 1900-talets allra 
första år. "Drankakistan", den gjutna bassängen väster om brän- 
neriet, har alltid legat på samma plats. Ursprungligen var den in- 
delad i sju fack - ett för varje andelsägare - och nådde endast upp i 
marknivå. Nar Emil Olsson tog över branneriet och började till- 
verkning i litet större skala blev "drankakistan" för liten. Den 
byggdes därför på ca 1.5 meter upp till nuvarande höjd omkring 
1915 eller -16. Trärannan, i vilken dranken från bränneriet rann 
över i "kistan", ersattes 1948 av ett Ctums galvaniserat rör. 

Invändigt ar rumsdispositionen visserligen i stort sett densamma 
som när branneriet byggdes, men den tekniska utrustningen ar i det 
närmaste helt utbytt. Orsaken till detta ar inte förslitning utan en 
allmän strävan att dra nytta av olika tekniska landvinningar. På så 
satt kunde man rationalisera driften och utvinna råsprit med högre 
alkoholstyrka. Särskilt viktiga var följande förändringar: 

- Backenapparaten ersattes av en kolonnapparat. Därmed kunde 
man bränna kontinuerligt och få en högre alkoholstyrka (1950); 

- Olje-eldning med två brännare, Man behövde därmed inte längre 
någon eldare (1957); 

- Slutna jäskar av plåt installeras. Därigenom förhindrade man, att 
alkolholångorna avdunstade under jäsningen (1960); 

- Genom att bygga ett nytt potatisintag och skaffa en potatisharpa 
kunde potatistvattaren också fungera som maltgörare (1962). 

Rent tekniskt skulle produktionen av råsprit kunnat vara lika stor 
1930 som 1970, eller 200-250.000 literikampanj. Men under dessa 
40 år halverades arbetsstyrkan. 1930 fanns det förutom brannmas- 
tare både potatistvattare, eldare, maltgörare, panndrang och sats- 
dräng i verksamhet under kampanjen. 1970 sysselsatte branneriet 
förutom brännmästaren endast potatistvattaren och maltgöraren. 
Alkoholstyrkan, som 1930 låg på ca 75 % var 1970 uppe i 91-95 %. 

Den ovan antydda utvecklingen var naturligtvis inget sjalvanda- 
mål utan snarare resultatet av en krass, ekonomisk verklighet. För 
att stoppa konkurrensen mellan de allt fler brännerierna och skapa 
förutsättningar för en fast prispolitik bildade bränneriagarna 1907 
Sveriges Bränneriidkareförening. Från 1917 fick denna som enda 
förhandlingspartner och uppköpare AB Vin- & Spritcentralen, ef- 
tersom staten då erhöll monopol på all spritförädling. Därigenom 
kunde staten i hög grad påverka prisutvecklingen. Situationen blev 



inte lättare av, att bränneriagarna under 20-talet tvingades ta upp 
konkurrensen med sulfitspriten. Följden blev på sikt en långt driven 
strukturrationalisering, som innebar större och mer effektiva brän- 
nerier. Samtidigt blev dessa allt farre. Av de 13 brännerierna i Ble- 
kinge vid sekelskiftet fanns endast sju kvar kampanjen 1955156. Av 
dessa lades fyra ned innan den sista fasen i strukturrationaliseringen 
(efter kampanjen 1970171): Boa (1962), Gammalstorp (1965), Hoby 
kulle (1960) och Janneberg (1965). Rent konkret kan man avläsa ut- 
vecklingen i form av följande siffror: Ar 1927 kostade en liter råsprit 
(50 %) omkring 50 öre nar den lämnade branneriet. Under 1930-ta- 
let gick priset ned till under 30 öre, men steg sedan successivt till 
drygt 1 kronanitern i början av 70-talet. Under denna tid nära tjugo- 
dubblades arbetslönen. Enligt avtalet var timlönen exempelvis 1937 
72 öre, men 1972 12.12 kr. 

Tillverkningen 
Kampanjen 1970171 kunde ha blivit som någon av alla de andra un- 
der senare år. Man började i oktober, tillverkningen gick till på 
samma satt. Som brännmästare fungerade Kurt Svensson. Han ha- 
de tagit över nar Bernt Mattsson slutade 1964 efter 53 år i bran- 
neriet. Börje Johansson och Artur Nilsson alternerade nere vid 
tvätten, Elis Jönsson var maltgörare. Men det låg liksom i luften, 
att man gjorde den sista kampanjen, bönderna ville inte ens hämta 
dranken: 

"Och de hade varit mycket tillfredsställda med leveranserna 
här och kört drank och hämtat och haft sina affärer tills i hös- 
tas, nar det då blev, att de skulle lägga ner branneriet. Då 
blev det rent som de slog ifrån. Det var konstigt. Dranken i 
vinter har dom kört så lite, så det blev aldrig kört så lite förr. 
De blev alldeles missbelåtna alla leverantörerna. Kistan blev 
alldeles full, så vi kunde inte slutbränna." 

När kampanjen slutade i februari 1971 visade kontrollapparaten 
på 155.006 liter mot i vanliga fall 200 A 250.000. En gång var kvan- 
titeten så stor som 372.768 liter. Det var 1963164 med den största 
avverkningen någonsin i bränneriets historia. Annars slutade kam- 
panjen som regel i mars månad, någon gång höll man på ända in i 
maj. 
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Innan bönderna kom med sin potatis var det åtskilliga förberedel- 
ser: 

"Först och främst fick de göra klart, så vi kunde få upp säd. 
Då fick man köra upp pannan, så att man hade tryck att hissa. 
Men se'n fick vi elektriskt, då kunde vi hissa nar vi ville. Det 
var det första och se'n fick vi städa, så vi hade rent och desin- 
ficera. Och slå i stöp. Det var det första. Se'n hade man de da- 
garna på sig att göra rent. Så kunde man se om lite grejor, så 
det var klart. Så gjordes maltet på samma tid. Så var dar en 
som kalkade. Se'n nar det var klart, så lossade man alla luc- 
korna på kolonnen. De skulle rensas och sattas i och (så skulle 
man) slå o m  packningarna. Se'n inuti dar ar ju klockbottnar 
och de skulle ju rensas och sattas i . . Det hann man egentli- 
gen inte förrän man nästan hade börjat att mäska. . . . Men 
det fick ju fler folk komma dit, för nar de skulle satta de stora 
gavlarna på kondensatorn - det ar ju stora gavlar - de skulle 
sattas fast med minst 50 skruvar. Och se'n rensa alla 
tuberna . . . Se'n skall det garanteras då, att det ar rent dar, 
så det inte kommer ndgot i, för då stoppar det. Då kommer 
det ingen sprit. Jag minns en höst det var så har. Vi fick inte 
något ifrån den. Vi måtte riva upp det igen. 0, vad brännmäs- 
taren var arger då. Den som var kolonnskötare på den tiden, 
han hade inte rensat, sa brännmästaren. Så vi fick stanna och 
lagga om alltihop. Då blev vi försenade . . .". 

Parallellt med städningen började man alltså göra malt. Säden 
(helst sexradigt korn) hissades upp och hälldes i stöpkaren, 1.400 kg 
i varje. Därefter fyllde man på vatten, som ofta byttes någon gång. 
Efter ett dygn tappades "stöpet" ut i mältan. Det breddes ut i ett 
tunt lager och vändes sedan varje dygn genom att malten skyfflades 
över i en ny hög: 

"Då genast det kommer upp så ar det litet vått, så man låter 
det rinna av och se'n låter man det ligga dar. Det kan vara 
omkring 12 grader, men se'n kan det gå upp (till) 20-25 gra- 
der. Det ar bra, men om det ar över 30, se'n ar det färdigt. Då 
dör grodden, se'n blir den slapp. Det ar mycket noga med det 
där.  . .". 

Efter fem dygn var malten färdig för vidare befordran till kros- 
sen. Samtidigt kunde man ta emot de första leveranserna av pota- 
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Schematisk framtallning av fillverkningsprocessen 

tis. Helst använde man fabrikspotatis. Den hade en stärkelsehalt 
om 17-18 %, i matpotatisen var stärkelsehalten betydligt lägre. Vis- 
sa år använde man säd, i enstaka fall också majs. 

Sista kampanjen hade Axel Svensson 32 leverantörer. Flertalet 
bodde i grannskapet, några så långt borta som i trakten av Gam- 
malstorp, Näsum, Sölvesborg och Villands Vånga. Som vanligt Iäm- 
nade han också själv potatis till bränneriet och köpte dessutom ett 
rätt stort parti från "Lantmännen". Normalt förbrukades ca 11.000 
hl. Den tippades i potatisintaget, gick därefter över i tvätten för att 
sedan med hjalp av en skopelevator hamna i en binge vid kokaren. 
Ursprungligen hade man mätt potatisen med hjalp av hektoliter- 
mått. 1962 anskaffades en våg, men den monterades aldrig upp. 
Man nöjde sig helt enkelt med att mäta lastbilsflak, vagnar och po- 
tatiskistor. 

Avgörande för priset på potatisen var också stärkelsehalten. Den 
fastställdes med hjalp av en särskild våg. Man tvättade ett mindre 
parti potatis i "provtvätten", hällde exakt 5 kg i en ståltrådskorg 
och avläste vikten. Därefter tippades potatisen ned i en annan stål- 
trådskorg. Aven den satt på vågen, men under den första. Genom 
att sänka ned potatisen i en behållare med vatten kunde man sedan 
lätt avläsa stärkelsehalten på en skala på vågen. 
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Stockholm. 

Avverkningsrummet med "provtvatten" och starkelsevdgen. I bakgrunden 
bngmaskinen. -Foto: Bengt Svensson 1971, Vin & Sprithistoriska Museet, 

Från bingen uppe på vinden fyllde man kokaren, som rymde 60 
hl. Det tog bara några f& minuter, sjalva kokningen däremot upp till 
en timma. Vid 5 kilos tryck var koket fardigt. Därefter oppnades en 
ventil så att den kokta potatisen på grund av trycket rusade over i 
förmusken ("maskaren"). Dar blandades maltet i. Temperaturen 
var viktig. Den borde hålla 6G62 grader, annars försämrades moj- 

Potatismarten. - Foto: Bengt Svensson 1971, Yin & Sprithistoriska Muse- 
et, Stockholm. 
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Avverkningsrummet med kokaren r v och förrnäsken t h. I förgrunden en 
ångdriven pump (bilden r v ) .  Hela anlegningen drevs ursprungligen av en 
ångmaskin. Den nuvarande installerades 1957, en f d sjöångmaskin från SIS 
Hero. Elektrisk belysning fick bränneriet först 1949. Tidigare använde man 
karbidlyktor eller fotogenlampor (bilden ovan). - Foto: Bengt Svensson 
1971, Vin & Sprirhivroriska Museet, Stockholm. 

ligheten till försockring. För att få ned temperaturen var förmasken 
försedd med en kylslinga. 1 förmasken satt ett "mäskroder", som 
rörde om. Det drevs ursprungligen av ångmaskinen, senare av en 
elektrisk motor. - Varje dag gjordes tre kok. 

Från förmasken rann sötmasken ned i något av de fyra jäskaren. 
En mindre del pumpades upp i satsberedaren, dar man tillsatte jast- 
kulturen. För att framställa den första "satsen" måste man använda 
jäst, som blandades i sötmasken. När jäsningen val kommit igång 
räckte det om man tog en del av satsen och hällde i "moderkop- 
pen". Innehållet fick stå över natten och tömdes sedan morgonen 
efter i en ny sats, som hade pumpats upp från förmasken. På så satt 
kom en ny jäsning igång. Samma moment upprepades dag efter 
dag. För att reglera jäsningen använde man ursprungligen mjölk- 



syra, senare svavelsyra. Prov tog man med hjalp av lackmuspapper. 
Sockerhalten kunde fastställas med sockerprovaren. 

Liksom sötmasken fick "satsen" rinna ned i jäskaret, Dar skedde 
sedan jäsningen, som tog omkring 3 dygn. Vid jäsningen bildades 
gaser. För att bättre stå emot trycket hade jäskaren "bukiga" gav- 
lar. En del av gaserna leddes genom rör ut i det fria. - Varje kar 
rymde tre kok. 

I och med jäsningen omvandlades sötmäsken till surmäsk. Den 
pumpades upp i surmarkkaret uppe på vinden och rann sedan ge- 
nom självtryck ned till kolonnerna. Här fanns en annan ångdriven 
pump. Efter att ha passerat "förvärmaren" avskildes dranken i 
drankkolonnen och spritångorna i spritkolonnen. Med hjalp av den 
ångdrivna drankpumpen leddes dranken ut i drankkistan. Där kun- 
de bönderna hämta drank, som blandades i fodret åt kreaturen. Sis- 
ta kampanjen var priset på dranken nio tiondels öre per liter om 
man levererade potatis. Även andra kunde få köpa, men då till ett 
något högre pris. 

Spritångorna leddes från spritkolonnen i en rörslinga genom 
spritkylaren och övergick då till råsprit. Strax intill kylaren satt 
"lyktan", det enda ställe dar man mer påtagligt kunde se spriten. 
Den flödade fram bakom glaset och rann sedan via kontrollappara- 
ten ned i sprittanken i kallaren. I "lyktan" satt ett par termomet- 
rar, som visade temperatur och spritstyrka. Med hjalp av dem kun- 
de kolonnskötaren styra bränningen, Det gällde, att inte släppa på 
för mycket ånga. Då "rusade" det, alkoholstyrkan blev för svag. 

Bränningen var alltså en helt sluten process. Till tanken i Sprit- 
nederlaget hade endast kontrollören nyckel. Han följde med tank- 
bilen, som hämtade spriten 1-2 gånger varje vecka. Genom kontrol- 
lörens försorg plomberades också alla muffar mellan de olika rör- 
ledningarna för att ingen skulle kunna komma åt, att "tulla" någon 
sprit. Innan man hade tankh'amtning rann spriten ned i de båda 
sprifaten i Sprithåilarrummet. Dit hade endast kontrollören nyc- 
kel. Han bodde då under hela kampanjen hos bränneriägaren, följ- 
de avverkningen och kontrollerade nar spriten tappades över i plåt- 
fat, ursprungligen laggade tunnor. De kördes med hast och vagn till 
järnvägsstationen i Granum. Nar denna lades ned 1950 använde 
man lastbil till järnvägsstationen i Sandbäck för vidarebefordran 
med tåg till Ahus. Dit koncentrerade AB Vin- & Spritcentralen all 
rening av råsprit från brännerierna i Blekinge samt delar av Skåne 
och Småland i samband med monopolet 1917. Från och med 1958 
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Kolonnapparaten. T h skymtar kylaren, röret Ledde till den nu bortmon- 
terade "lyktan". -Foto: Bengt Svensson 1971, Vin & Sprithistoriska Muse- 
et. Stockholm. 



Personalrummet. - Foto: Bengt Svensson 1971, Vin & Sprithistoriska Mu- 
seet, Stockholm. 

övergick man till transport med tankbil. Då blev kontrollören en 
mer sällsynt gast. Han kom endast ett par, tre gånger per vecka för 
en snabb kontroll medan en annan kontrollör följde med tankbilen. 

På andra våningen, ovanför potatisintaget, fanns ett utrymme, 
som användes som personalrum. Dar kunde man sitta och äta eller 
dricka kaffe, vid behov också sova över. Det gällde i synnerhet den 
gamle brännmästaren, 

"Hela tiden när de brände, så var han dar. Han kunde inte va- 
ra därifrån. Från det de satte igång till det de slutade, så var 
han dar varenda natt. Tills det sista året, då hade jag bil, så då 
skjuisade jag hem honom och hämtade honom o m  
morgnarna . . . Där var två rum där förr, men nrr ar där bara 
m rum. Då låg de dar alla tre på det rummet. Och de hade 
spis och allting dar, så de lagade mat och ångkokte potatis och 
hade maten dar .  . . Nu den siste tiden har inte ndgon bott 
dar. De har inte börjat förrän halv åtta på morgonen. Innan 
fick de lov, att gå upp o m  nätterna. Det ar stor skillnad. Den 
dar brännmästaren han hade ingen ro. Han gick in för det, så 



han försummade sig inte någonting och han hade bekymmer 
om det. Se, han ville att det skulle gå bra. Och han var uppe 
och sprang om nätterna och skulle titta till satserna och se hur 
det var." 

Ett industriminne 
Kampanjen 1970171 blev den sista för landets då omkring 40 gårds- 
eller andelsbrännerier, i Blekinge Lönneborg (Ysane), Granum och 
Skarup. Därefter koncentrerades all framställning av råsprit till 
brännerierna i Tomelilla och Nöbbelöv. Sedan 1976 svarar Gärds- 
bränneriet i Nöbbelöv, utanför Kristianstad, för hela den svenska 
produktionen av råsprit. Gardsbränneriet brukar ibland få epitetet 
"världens största potatisbränneri". 

Efter nedläggningen försvann utrustningen ganska snabbt från 
flertalet brännerier. Vissa togs i anspråk för annat ändamål, en del 
revs eller fick helt enkelt förfalla. Idag finns det endast fyra bran- 
nerier kvar i hela landet med bevarad utrustning: Folkestorp i Skå- 
ne, Granum och Skarnp (Kallinge) i Blekinge samt Kyrkeby (Vis- 
sefjärda) i Småland. Av dessa ar framtiden redan tryggad för Fol- 
kestorp och Kyrkeby. Kvar är alltså Blekinge, där det kravs kon- 
kreta insatser för att bevara ett industriminne, som speglar ett vik- 
tigt skede i landskapets historia. 

Brannerinaringen ar berättelsen om samspelet mellan människan 
och naturen, ett stycke ekologi. De latta jordarna, framför allt i 
landskapets västra delar, var lämpliga för potatisodling. Att finna 
avsättning för potatisen på längre håll var inte Iatt med tanke på 
transporterna. Men i förädlad form - som brännvin - fick man en 
förhållandevis dyrbar vara, som var Iatt att frakta. Sven Björnsson, 
som ingående studerat det blekingska kulturlandskapet och dess 
förändringar, noterar följande om förhållandena omkring 1860: 

"En betydande export av brännvin gick denna tid över Söl- 
vesborg, Pukavik och Karlshamn. Avsättningsorterna vor0 
Stockholm, Göteborg, Gävle, Visby och städerna längs Kal- 
markusten ( .  . .) Over Sölvesborg utskeppades år 1859 ej 
mindre än 2.160.608 liter och över Pukavik 936.551 liter. Den 
mängd, som utskeppades över Sölvesborg kom till största de- 
len från angränsande delar av Skåne. Under slutet av 1860-ta- 
let blir Karlshamn den viktigaste utskeppningshamnen. År 
1875 inlastades här 2.109.658 liter och över Sölvesborg 
1.360.908." 
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Brännvinets sociala skadeverkningar kan man aldrig komma 
ifrån, men medaljen har som bekant två sidor: På många gårdar i 
dalbygden och angränsande delar av skogsbygden skapade bränn- 
vinsbranningen ett visst ekonomiskt välstånd. Det ar mot den bak- 
grunden vi skall se den rika byggnadsverksamheten i mitten av 
1800-talet. 
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Synligt, synat 
- men sett? 

Ett hallristningsproblem, 
inte bara på Horsahallen 

Karl-Axel Björkquist 

Flydda språk som ljöd kring offrens tjurar 
kan vi aldrig ana eller finna. 
Ord för skördeväder, hagelskurar 
har gått bort med ord för man och kvinna. 
Hur lat namnet på den långa båten, 
revbensspantad, avklätt tydligt ristad. 
Hur lät ordet mjölk, vad hette solen. 
Hur lat karlekssången, sinnesorden, 
ord för ögon, nasa, mun och öra, 
sommarorden som i sprdket levde, 
vinterordem snö och höstens äpple? 
Hur lät namnet på den tunga döden. 
Vi  kan se, men vi kan inte höra. 

Harry Martinson 
Hällristningen, ur Dikter om 
ljus och mörker I971 

Vi kan se, men vi kan inte höra. Harry Martinsons ord är resignera- 
de och inte utan bitterhet. Orden är borta, språket dött. Språket 
som förenar oss och skiljer oss. Och som ger människan sin egenart, 
bortom de andra djuren. Hundens skall, lommens rop i sommarnat- 
ten, visst har de låtit lika i alla tider. Det är bara människans språk 
som ständigt förändrats, och med det tankevärlden. 

Människan föds, lever en tid, dör sedan. Under sin levnad produ- 
cerar hon alltid något. En del försvinner och somligt blir kvar. Allt 
har namn, eller hade. Det efterlämnade - stora byggnader, små 
skärvor - allt berättar om människan och hennes unika ställning i 
världsalltet. Arkeologens uppgift är bokstavligen att forma de le- 
vandes värld ur ett dött material. Tingen är tankens spegling och 
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Horsahallens ristningar fördelar sig pd fem grupper och ett 
bilder utanför dessa. Ca 60 m' av bergets yta rengjordes varsamt av Skogs- 
vdrakstyrelrens fornvdrdslag. 

tanken ar människan. Ingenstans kommer vi den förhistoriska man- 
niskans tanke närmare an i hällristningarna, bildspråket i stenens 
hårda yta. Vi kan inte höra, men vi kan se. Eller? 

Frågetecknen aktualiserades då jag 1988 påbörjade en revideran- 
de studie av de blekingska hällristningarna, Under hösten koncen- 
trerades uppmärksamheten på den stora ristningsytan på Horsahal- 
len i Möckleryd, Torhamns socken. Ristningen hade senast målats 
upp av Lunds universitets arkeologiska seminarium för tjugo år se- 
dan, varvid ca 140 olika figurer upptäcktes, Resultatet redovisades 
av Bengt Salomonsson i Blekingeboken 1958. Två decenniers slita- 
ge hade nu nästan utplånat seminariets imålning, och därtill kom en 
omfattande alg- och lavbevaxning. Ristningarna var mycket svåra 
att se, eller syntes inte alls. Eftersom Horsahallen är en av Blekinges 
mest besökta fornlämningar fanns ett allmänt önskemål om en 
nyuppmålning. 

1972 uppmättes ristningsytan av Göran Burenhult inför hans 
doktorsavhandling The Rock Carvings of Götaland. Resultatet skil- 
jer sig avsevärt från den tidigare uppmålningen, vilket kändes be- 
svarande, då Burenhult gör anspråk på att begagna sig av den hit- 
tills säkraste metoden för dokumentation av hällristningar, 
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I .  A.J. Kling dterger 1746 en skeppsbild . . . 
2.  . . . som i 1988 års uppmålning visar sig ha ett'inte fullt så regelbundet 

utseende. 
3. Två hästar uppfattades så har av Lundaseminariet 1957. . . 
4. . . . och sd har 1988. Den undre hasten tycks ha knackats in först. När 

den övre höggs, började ristaren med rygglinjen och pd grund av plats- 
brist rdkade hästens framben i konflikt med varandra. 

5. Burenhults uppmätning 1972 visar ett krafifullt hugget skepp, som ba- 
lanseras av en manniskoliknande figur. 

6. 1 den aktuella uppmålningen framkom ett underliggande, svagt inknac- 
kar skepp av äldre typ. 



Då ristningarna ej är uppmålade, frestas besökare atf själva fylla i dem. 
Förutam an det ar förbjudet, blir resultatet sdllan lyckat. - Samma parti ef- 
ter uppmcflning. 

Problemet med den "sanna", eller åtminstone sannfardiga upp- 
målningen och avbildningen av ristningar framstår tydligt, då man 
jamfor olika arkeologers framställningar av samma objekt. Inte ba- 
ra i fråga om tolkningarna av bildernas betydelse, ar man alla på nå- 
got sätt bundna av sin - och sin tids- uppfattning. Det ar självklart, 
och behöver knappast sagas. Man år också lika subjektiv i uppfatt- 
ningen av ristningens fysiska form. Det är mindre självfallet, men 
dock lika påtagligt. 

För Horsahallens del har vi genom åren ett rikt material allt från 
den första avbildningen i träsnitt i Adam Julius Klings avhandling 
De Nomarchia Orientali (Östra Härad), 1746. Man återger ett 
skepp, fullt igenkännligt från klipphallen den dag i dag, men så stili- 
serat att man frestas se det som en symbol för en symbol. Nils Hen- 
ric Sjoborg, den store kompilatorn av Blekings Historia och Be- 
skrivning 1792, ser " - - - ävensom en ristning, vilken finnes på en 
berghäll i Torhamns socken, och tycks förestalla en skärgårdsflotta, 
bestående av 21 fartyg." Ett återges i kopparstick. Det är inte 
identifierbart. Tekniken får det att likna ett metallskepp. 1846 ut- 
kommer den fórsta moderna arkeologiska avhandlingen om Ble- 
kinge. Danmarks store fornforskare J.J.A. Worsaae besoker Mock- 
leryd. Dussinet skepp ser han, på den litet torra litografiska av- 
bildningen ser de ut som blyertsteckningar. Under vart århundrade 
har Horsahallen fotograferats åtskilliga gånger, alltid med ikritade 
eller uppmålade ristningar, alltid litet olika. Burenhults uppmat- 
ning ar den senaste, nu redovisas figurerna som vore de målade med 
en flódande pensel. Vad är sanning? 
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Overhuggningar ar vanliga på Horsahallen. Den äldsta figuren föreställer 
en h& av samma ras som på föregående bild, med oppnu käftar och fläm- 
tande tunga. Foto och analysfeckning av K-A Björkquist 1988. 

Eftersom berghällen var så hårt beväxt började länsmuseets un- 
dersökning med en noggrann rengöring av de ristade ytorna, tills 
berget framträdde naket. Varje synlig figur borstades med nagel- 
borste och hårt sittande lavar togs bort med en spetsig träspatel. 
Däremot avlägsnades inte alltid resterna av den tidigare uppmål- 
ningen, då alltför starka lösningsmedel skulle undvikas. Ristning- 
arna ar ibland mycket svagt inhuggna i den delvis starkt brandska- 
dade bergytan. Därför syns de bäst nattetid under extrem sned- 
belysning. Jag använde mig av en lampa med en två cm bred Ijus- 
spalt, som fick belysa de olika figurerna i alla riktningar. Med hjälp 
av skuggverkan och den speciella ljusreflex som den av knackstenen 
sargade ytan ger, kunde så huggningen bestämmas och konturen på 
de olika figurerna ritas upp med krita. På dagen efterkontrollerades 
nattens arbete genom okularbesiktning och genom fingerblom- 
mornas känslighet. Först därefter kunde ristningarna målas i med 
röd oljefarg, så laserande tunn att de olika huggningsteknikerna 
fortfarande kan studeras utan svårigheter. På Horsahallen finns 
nämligen en hel del figurer som är huggna över varandra. Dessa kan 
stallas samman i olika grupper och det har konstaterats att det finns 
åtminstone fyra faser i användningen av hallen, från äldsta bronsål- 
der ca 1500 f Kr och en 7-800 år framåt. Vidare har de olika ristarna 
klara individuella särdrag i sitt satt att hugga in sina bilder. Någon 
behandlar stenen med stor kraft, flisorna yr. Andra, i synnerhet de 
som knackat in de så vanliga fotframställningarna, ar latta, nästan 
ängsligt försiktiga på handen. Allt detta bör kunna ses också efter 
min uppmålning. Intrycket skall vara bronsålder, inte 1900-talets 
slutskede. 
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Genom alla överhuggningar framträder &ra ristningsgrupper som ett 
svdrgenomträngligt konglomerat. Aldre och yngre skepp sammanfaller som 
ett mångdubbelt exponerat fotonegativ. Flera hundra dr kan ha förflutit 
mellan första och sistafiguren. 

I en senare Blekingebok tänker jag redogöra för de olika figurer- 
na på Horsahallen och de övriga blekingska hällbilderna, deras sar- 
drag och tolkningen av dem. Redan nu kan sagas att flera, 85 st, för- 
ut okända bilder tillkommit: till de märkligare hör tidiga yxor, en 
plog eller två, allt symboler som inte iakttagits i det blekingska bild- 
arkivet förrän nu. Men den berättelsen ligger utanför ramen på det 
har kåseriet kring svarigheten att se och förstå de mest intellektuel- 
la av alla brons%fderns fornminnen. 

Nu ser alla vad jag sett i stenen. Det ar mer an vad någon sett nå- 
gonsin. Av Horsahailens drygt 225 bilder har kanske en brakdel va- 
rit synliga på samma gång: Överskärningarna vittnar om det. Men 
jag vet inte om jag sett allt eller sett ratt. Språket i stenen ar låg- 
malt, för att inte säga tyst. Tyst på manga satt. Tystare an Harry 
Martlnson nagonsin förstod. 



Karlskrona läroverk - 
En studie i didaktisk arkitektur 

Ivar A Wenster 

Undervisning i stadens egen regi bedrevs under 1800-talets första 
hälft, med mycket små resurser. Skolorna var hänvisade till enklare 
överloppsbyggnader som i många fall var helt ol'ampliga som un- 
dervisningslokaler. Undervisningen sköttes av en eller två lärare un- 
der överinseende av stadens prästerskap, Eleverna fick själva stå för 
undervisningsmateriel och till och med ved för skolans uppvarm- 
ning vintertid. 

I samband med 1842 års beslut om allmän folkskola öppnades va- 
gen till högre utbildning for en betydligt större del av befolkningen 
an tidigare. Söner till stadens borgare börjar i högre grad an tidigare 
att söka sig till högre utbildningar. Laroverksstudier under 1800-ta- 
let var dock långt ifrån kostnadsfria och för det stora flertalet folk- 
skolepojkar var läroverket en ekonomisk omöjlighet. 

Det var i första hand det ökande antalet elever som medförde att 
stadens äldre laroverksbyggnad kom att bli helt otillräcklig. Be- 
hovet av nya lokaler för Karlskrona läroverk utreddes under flera 
årtionden i mitten av 1800-talet. En speciell kommitté tillsattes för 
att i första hand lösa tomtfrågan och finansieringen av en ny laro- 
verksbyggnad. Flera olika förslag till tomtköp gick i stöpet. Till slut 
inköptes 1876 tre tomter vid den äldre laroverksbyggnaden. Ytterli- 
gare tomtmark har sedan genom åren successivt inköpts, och idag 
omfattas hela kvarteret av skolbyggnader och skolgårdar. 

Kommittén vände sig direkt till arkitekten och professorn vid 
Konstakademien J A Haverman med begäran om ritningar och 
kostnadsförslag. Han inkom med flera olika förslag vilka revidera- 
des ett flertal gånger, främst för att få ner kostnaderna. Ett slutgil- 
tigt förslag godkändes av stadsfullmäktige och senare Overinten- 
dentsambetet 1879. 

Under 1800-talets senare del ökade behovet av undervisnings- 
lokaler. I flera av Sveriges provinsstäder byggdes nya stora Iaro- 
verk. Universiteten i både Uppsala och Lund fick nya universitets- 
hus. I Karlskrona mer än fördubblades antalet lärljungar på 20 år 
och var 1881 uppe i 338 st. Eleverna rekryterades främst ur stadens 
över- och mellanskikt, ofta från militära och civila ämbetsmanna- 
hem. Under 1880-talet börjar dock pojkar vars fader var handlare 



och hantverkare bli vanligare. Yrkesgrupper som fiskare, arbetare 
och hemmansägare var mycket sparsamt representerade långt in på 
1920-talet. 

Byggnaden 
Byggnaden är uppförd under en tid då arkitekterna började intres- 
sera sig för brukarens hälsa och välbefinnande. Kroppen skulle fost- 
ras med noga beprövade ideer om hygien och hälsa, medan själen 
skulle formas med rakryggad moral och återhållen estetik. För att 
nå ett gott studieresultat ansågs det krävas sunda och rymliga un- 
dervisningslokaler. Tidigare hade ofta skolor och liknande fått nöja 
sig med enkla överloppsbyggnader. Från mitten av 1800-talet sker i 
hela samhället en specialisering mot kategoribyggnader. 

Fångar flyttades från nedlagda försvarsanläggningar till nybyggda 
cellfangelser. Fattigstugorna ersattes med försörjningsinrättningar 
och mentalsjukhus. Patienter med olika typer av sjukdomar separe- 
rades i kliniker. Bakom denna omfattande byggnadsverksamhet 
står i huvudsak den ekonomiskt bärkraftiga liberala borgareklassen. 
Parallellt med stadshotell och societetshus, avsedda för det borger- 
liga gemensamhetslivet, uppfördes i filantropisk välmening badhus 
och folkbibliotek för den sämre bemedlade hantverks- och arbe- 
tarklassen. Läroverket tillhörde dock exklusivt borgerskapet och 
miljön utformades för den borgerliga fostran. En byggnad av de sty- 
rande - för nästa generation styrande. 

Byggnadsarbetet för läroverket lämnades på entreprenad, varvid 
ett tiotal anbud inkom. Byggnadskommitten antog byggmästare 
C H Hallströms anbud till en beräknad kostnad av 230 000 kr. Hall- 
ström, som var bosatt i Stockholm, hade tidigare varit ansvarig för 
bl a stora järnvägsbyggen i nord- och mellansverige. 

Problem uppstod snart med både byggmästare och arkitekt i 
Stockholm. Resan ner till Karlskrona tog stor tid i anspråk och 
många korrigeringar och beslut togs genom telegram. Under hygg- 
nadsarbetets gång satt Haverman och arbetade med ett stort antal 
detaljskisser på allt från trappräcken och låsvred, till gipskapitäl 
och ventilhuvar. 

Byggnaden uppfördes i två våningar i tegel på gråstensgrund och 
slätputsades. I det ursprungliga förslaget fanns tre våningar. För 
uppvärmning och övriga stål- och järnkonstruktioner anlitades Koc- 
kums mekaniska verkstad AB. uppvärmning skedde med ett s k 
Reinhardskt centralvärmesystem. För belysningen planerades ett 
väl utbyggt system med gasljus. 
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Havermans förslag till östru fasaden, Karlskronaläroverk. - Landsarkivet, 
Lund. 

Det nya synsättet för skolbyggnader som växer fram i mitten av 
1800-talet hänger samman med två av varandra oberoende nya 
tekniker. För det första hade metoden att tillverka prisbilliga och 
stora fönsterglas utvecklats under 1800-talets första del. Dagsljus- 
insläppet kombinerades med gasljuset, som var vida Överlägset fo- 
togenbelysningen. Den andra tekniken var förknippad med studier 
gjorda inom fabriks- och industriplaneringen, där produktionsin- 
genjörer funnit sammanhang mellan hög produktivitet och stora 
dagsljusinsläpp. Från denna tid kommer bland annat det för indu- 
strier typiska sågtandstaket med överljus. Haverman var väl med- 
veten om dessa innovationer inom skolbyggnadsområdet och plane- 
rade skolsalarna så, att varje skolbänk skulle få dagsljuset in från 
vänster - de elever som var vänsterhänta blev som bekant tvingade 
att skriva med höger hand. Den s k luftkuben i varje rum var val 
tilltagen och uträknad för antalet elever, som skulle vistas i salen. 
Planeringen av skolmiljön präglades av det sena 1800-talets ratio- 
nalism och hygienism. Tillsammans med den estetiska gestaltningen 
skulle skolmiljön ge en uppbygglig fostran för både kropp och själ. 

Elevernas halsa poängteras också flera gånger i byggnadskommit- 
téns utredningsarbete. Parallellt med en ny läroverksbyggnad pla- 
nerades också en stor och rymlig gymnastiksal. Lingsystemet hade 
introducerats under 1800-talets första hälft, men på de flesta platser 
saknades lämpliga salar och kroppsövningarna fick förläggas utom- 
hus. Gymnastikhuset byggdes under samma period som läroverket 
efter ritningar av H Zettervall. 



Under stileklekticismens dagar valdes det många gånger fritt ur 
historiens arkitekturarkiv. Institutionsbyggnader fick olika ges- 
taltning beroende på sin funktion. För universitet och läroverk var 
renässansens klassiska arkitektur helt logisk. För 1800-talsmänni- 
skan med sin romantiska historieuppfattning, betraktades renäs- 
sansen som en epok då vitterhet och förnuft upplyste det medeltida 
Europa. Paralleller drogs också med penninghandelns framväxt 
och den expanderande kapitalismen. 

Arkitekten 
Arkitekten och professorn J A Haverman, som var bördig från 
Karlskrona, tycks ha fått uppdraget utan någon officiell tävling. 
Från 1837 hade han varit verksam som lärare i byggnadskonst vid 
Konstakademien i Stockholm. Parallellt med sitt arbete vid skolan 
utförde Haverman flera privata projekt, främst villor och bostads- 
hus. Han kom till akademien i början på 30-talet och utbildades un- 
der främst Fredrik Bloms ledning. Blom var en av de främsta före- 
trädarna för de nyantika strömningarna och påverkade naturligt si- 
na studenter i denna riktning. 

Haverman ritade bl a 1842 ett förslag till paviljongbyggnad i ut- 
präglad palladioism. De nyantika strömningarna ersattes dock re- 
dan i slutet på 1840-talet av en mer fn eklekticism. 

Havermans största uppdrag blev Manillainstitutet på Djurgården 
i Stockholm. Byggnaden, som uppfördes under 1860-talet påminner 
i många avseenden om Iaroverket i Karlskrona. Manilla byggdes 
med en lång rusticerad putsfasad med kraftigt markerad mittrisalit. 
Institutet fick också en tvåvånings kyrksal i mittaxeln. Flera av 
grundidéerna är direkt överförda till Iaroverket. Det blev f ö ett av 
Havermans sista verk - han avled tre år efter skolans invigning. 

Läroverkets aula 
Samlingssalar hade tidigare inte förekommit i någon större omfatt- 
ning vid skolbyggnationer. Under 1800-talet utvecklas dock ett om- 
fattande borgerligt ceremoniellt umgängesliv, som kom att påverka 
och forma hela den offentligt byggda miljön. Aulan, eller som den 
från början kallades - bönsalen, brukades både till kortare dagliga 
morgonsamlingar och till högtidliga kyrkliga och nationella ceremo- 
nier. 

Aulan planerades som ett stort, rektangulärt, hallformat rum 
med en absid mot väster. I hela absiden ät golvet förhöjt till ett po- 



Förslag till utformning av aulun av J A Haverman. Akvarellerad ritning 
1880. - Blekinge lans museum. 

dium. Runt hela salen löper ett läktargalleri, vilket sluter rummet 
mot absiden. Rummet domineras av den kraftigt markerade klas- 
siska ordningen. Långsidorna ar rytmiskt uppdelade med dörröpp- 
ningar och parstallda pilastrar. Ordningens kraftiga, vertikala, 
riktning avbryts av Iaktarpartiet. Pilastrarna bar upp ett kraftigt en- 
tablement. Ordningen: Pilastrarna består av plana, utkragade, rek- 
tangulära putsytor. Kapitalen ar kraftigt profilerade med voluter 
och akantusblad. En svagt böjd abacus, avbruten med en fackla, 
avslutar kapitalet. Sju jämnsmala kannelyrer följer hela kolonnskaf- 
tet. Arkitekturen ar till stora delar inspirerad av den romerska ord- 
ningen, medan mindre detaljer härrör från jonisk och korintisk ord- 
ning. 

Dörrpartierna: Döbattangerna kröns av sex runda medaljonger 
med profilerna riktade mot absiden. Medaljongerna ar uppdelade i 
tematiska par med bemärkta svenskar. Främst mot absiden sitter J 
J Berzelius och P H Ling som representanter för naturvetenskap 
och didaktik. I mitten ar kungarna Carl X1 och Oscar II placerade 



Galleridörr, inramad av illusoriska vaggmdlningar. Foto frdn omkring 1925. 
-Blekinge lans museum. 

som representanter för den världsliga makten. Längst bak i salen sit- 
ter E G Geijer och E Tegnér som symboler för humaniora och vit- 
terhet. Medaljongerna ar omslutna med en inre pärlstav och en ytt- 
re jonisk kyma. Dörrarnas vertikaler förstärks av Iaktargalleriets 
konsoler. Galleriets döbattanger ar något smalare och lägre an bot- 
tenplanets. Dörrarna kröns av kartuscher med stadsvapnet. Ut mot 
sidorna sträcker sig två voluter. Volutmitten bildar faste för en 
kraftig, central, festong som hänger ned över dörrfodret. 

Gallerierna bärs upp av volutformade kraftiga konsoler. Dessa 
avslutas nedåt med en akantuskvist och ansluter till den romerska 



komposita ordningen. Bjälklaget markeras med en gles tandsnitts- 
fris, avdelad med utkragningar av bjalkskallarna, vilka försetts med 
rosetter. Balustraden tacks helt av en rundbågsfris, som avbryts av 
långsmala prismatiska spegelfalt. Balustraden avslutas med en ut- 
kragad profilerad rackverkslist. Entablementet: En tät rad av vo- 
lutformade konsoler med akantusblad. 

Fondväggens ordning ansluter till långsidornas. Mellan de enkla 
pilastrarna upptas väggfalten av tre bågformiga fönster. Bågen av- 
slutas upptill med en volutformad slutsten. 

Absiden domineras av de sju bågvalvsformade fönsteröppning- 
arna. Bågarna bars av stiliserade pilastrar med kompositakapital. 
Kapitalen ar krönta med en apollolyra och lagerkrans. 

Entablementet bar upp ett kraftigt kassettak uppdelat i omvax- 
lande stora och små kassetter. De större har en kvadratisk rarnpro- 
fil ca en tredjedel från bjälklaget. Kassetterna ansluter till bjalk- 
laget med en hålkalslist. Bjälklaget ar kantprofilerat vid varje 
bjälklagskryss och markerat med en rosett och stiliserad pinjekotte. 
En långsmal kassett ar bortplockad för orgelrummet. Som ersatt- 
ning har ett trägaller med en starkt stiliserad luta satts in. 

Ombyggnaden 1930 
Drygt 50 år efter invigningen igångsattes en valbehövlig renovering 
av hela läroverket. Elevantalet hade ökat kraftigt och lokalerna var 
helt otillräckliga. Skolan byggdes på med en våning enligt Haver- 
mans ursprungsförslag. Vinden inreddes med bl a teckningssalar 
och laboratorium. Ett nytt trapphus tillkom i den södra delen av 
byggnaden. Vid färgsättningen anlitades konstnären Gunnar Tor- 
hamn. Han komponerade inte bara ny fargsattning för aulan och 
trapphusen utan försåg aven trappvaggarna med stora vaggmålning- 
ar. 

I samband med renoveringen av aulan moderniserades och för- 
enklades bildspråket. D e  sex medaljongerna, som kröner döbat- 
tangerna var tidigare försedda med en kraftigare ram. Medaljon- 
gerna bars upp av två enkla voluter med underliggande palmetter 
(akroterion). Arrangemanget tillkom för att få en logisk övergång 
mellan dörröverstyckets horisontella band och medaljongens cirkel- 
form. Medaljongöverstycket bestod av sju u-formade voluter med 
stjärnrosetter. Namnen på de avbildade personerna har tillkommit 
vid ett senare tillfalle. Samtliga dörrfoder var försedda med en re- 
gelbunden rad av cirkelformade rosettknappar. Likaså har rosetter 



på Iäktarentablementets tandsnittsfris tagits bort. Mindre dekora- 
tioner på balustradens bågfalt demonterades. Dekorationerna an- 
slöt till väggfältens målade vertikala dekorationer. Kassettaket 
över salen och absiden hade i varje kassett en takrosett för gasarma- 
tur. 

Väggmålningarna: De nu övermålade väggdekorationerna spe- 
lade en stor roll för den arkitektoniska helheten dar samtliga släta 
väggpartier var försedda med målningar. Bottenplanets väggfält ha- 
de upprepade målningar med en kraftig lagerkrans och bandslingor 
med en rektangulär bricka. Från lagerkransen hängde en vertikal 
frukt- och växtranka. Laktargalleriets väggfält hade upprepade 
målningar med lejonmaskaroner, bandrosett och vertikal växt- 
ranka. Entablementets fris hade upprepade målningar med blom- 
festonger. 

Under hösten 1988 och våren 1989 genomgick läroverket sin and- 
ra stora renovering sedan byggnaden uppfördes. 

Aulans bildspråk 
Den italienska renässans, som Haverman arbetade i kommer val till 
uttryck i Drottninggatans fasad, entréhall och aula. Fasaderna har 
ett stramt och nästan snålt detaljutförande. Aulan däremot har ett 
rikt och komplicerat bildspråk. Det ar möjligt, att Havennan såg 
aulan som en stor lärobok, dar eleverna skulle lära sig de grundläg- 
gande begreppen i klassisk arkitektur. Arkitekten gav medvetet au- 
lan ett bildspråk, som skulle föra tankarna till både det europeiska 
kulturarvet och den klassiska skolningen. 

Laroverksstudierna var den självklara inkörsporten till universi- 
teten och undervisningen uppdelad på en klassisk och en reallinje. 
Bildspråket i aulan var i huvudsak inriktat på den apollinska ikono- 
grafin med lyran, lagerkransen och facklan, symboler knutna till 
den filosofiska skolningen. De vid universiteten tre övriga fakulte- 
terna (medicin, juridik, teologi) är inte representerade. Vaggmål- 
ningarnas kombination av lagerkransar och fruktrankor var säkert 
inte svårtydda för 1800-talets laroverkselever. De sex medaljong- 
erna ger aulan en historisk och nationell dimension. Men den in- 
bördes rangordningen har säkert skapat ett visst huvudbry för både 
arkitekt och bestäiiare. 

Aulan blev den plats och medelpunkt i skollivet som tydligast 
markerade terminernas början och slut. Det var i aulan som de fliti- 
ga premierades med stipendium och diplom. Aulan var i dubbel be- 



Aulan fore Gunnar Torkamns restaureri~ig. Foro frdn omkring 1925. - 
Blekinge lans museum. 

märkelse e t t  klassrum, som genom sina riter och sin arkitektur for- 
made generationer av blivande grosshandlare, officerare, präster, 
lärare och ingenjörer. 

ORDFORKLARINGAR 
Abacus - 0vre  delen av ett kapitäl. (Eg. av grekiskans "Stentavla"). 
Akantm -Blad- el kvistmotiv på bl a korintiska kapital. 
Apollinsk - Symboler som anknyter till Apollon (grek myt), musernas an- 
förare. Motsats till Dionysisk. 
Balustrad - Skyddsräcke el bröstvärn. 
Didaktisk - Undervisande, sedelärande, 
Döbattang - Dubbeldörr. 
Entablement -Bjälklaget i klassiska ordningar. 
Festong - Ornamentalt motiv, bestående av en nedhängande girland av 
blad och fmkter. 
Hålkalslist - Rund eller konkav övergång mellan innertak och vägg. 
Ikonografi - Vetenskapen om bilders innehåll och bildmotivs uppkomst, 
innebörd, utveckling och spridning. 
Jonisk (ko1onn)ordning - Grekisk arkitekturstil. Skiljer sig från dorisk 
ordning med sina smala smäckra kolonner. Kapitalet består av en jonisk 
kyma samt två kraftiga voluter. 
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Kannelyr -Vertikal raffla på kolonn, pilaster o d. 
Kapitäl - översta delen av en kolonn, pelare el pilaster. 
Karturch - Dekorativ detalj på t ex ornamentalt ramverk i form av ett 
halvupprullat pappersblad. Vanligt under renässansen, 
Kassettak - Dekorativ indelning av innertak, ofta med fackverk. 
Kompositakapitäl - Romerskt kapital bestaende av en kombination av gre- 
kisk-joniska och korintiska kapital. 
Korintisk (kolonnjordning - Grekisk arkitekturstil, nk på dekorelement 
med bl a voluter och akantusblad. 
Kyma - Eg Kymation. Vegetativt listverk som följer de grekiska ordning- 
arna 

Lelonmoskaro~r - Arkitekturornament med lejonhuvud "en face". 
Mirrri.,alir - Centralt frarnskiutrt lasadoarti 
Palladioism - Arkitekturided som ha; sitt ursprung i den italienska arki- 
tekten Andreas Palladio, 150840. Kännetecknas av en sträng klassicism 
med symmetriska planlösningar och fasader. 
Palmett - Stiliserad avbildning av palmblad. 
Romersk (ko1onn)ordning - Se kompositakapital. 
Rundbdgsfris - Dekorativt listverk med upprepade rundbågar. 
Rusticerad - Fasadmurverk av stenkvadrer. Efterbildas ofta i puts- och pa- 
nelarkitektur. 
Riickverkslisr - Avslutning pd balustrad. panel el trapprackverk. 
Srilrklekricism - Omfattar flera olika s k nvstilar fran 184CL1900 It ex nv- 
rokoko). 
Tandsnittsfris - Listornament med en rad regelbundet ordnade kuber. 
Utkragning - Konstruktion ochleller ornamentik som bar upp ett utskju- 
tande byggnadsparti. 
Volut - Spiralformigt inrullat band. Ofta som förbindelseled mellan arki- 
tektoniska delar. 

KALLOR OCH LITTERATUR 
Otryckta kallor: 
Landsarkivet i Lund 
Handlingar rörande Karlskrona läroverk: Byggnadsritningar, förslagsrit- 
ningar, övrig korrespondens. 
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Bland årets nyförvärv 
Lena Eklund 

Inledning 
Insamlingen av föremål har vid varje museum en viktig funktion att 
fylla. Föremålen utgör förutsättningen för ett museum, de levande- 
gör bilden av vårt förflutna och vår samtid. Äldre föremål berättar 
om hur människor bodde, arbetade, tillbringade fritiden, hur sam- 
hället gestaltade sig t ex socialt, ekonomiskt, exemplen kan mång- 
faldigas. 

D e  föremål vi brukar i dag kan liksom de äldre berätta sin his- 
toria, kanske ar de ett led i en utveckling från en äldre form eller en 
innovation och har i sin tur ett liknande eller annat socialt sam. 
manhang. Framtidens föremål och deras anvaiidniiigsområde kan vi 
möjligen ana oss till genom ett studium av dagens eller gårdagens. 
Ofta kompletterar arkivalier, intervjuer, foto m m föremålsinsam- 
lingen på ett utmärkt satt och ar en värdefull kalla vid t ex forsk- 
ning och utställning. 

Förvarvsomstandigheterna kan variera. Privatpersoner, företag, 
föreningar m fl kan genom gåvor skänka föremål till museet, ibland 
köper museet själv intressanta ting. 

Vid förvärvet ar rutinerna nästan alltid desamma. Föremålet re- 
gistreras i en s k accessions- eller huvudliggare i löpnummerföljd 
dar fakta om föremålet förekommer. Uppgifter återfinns aven på 
ett s k katalogkort dar foto eller skiss bifogats. Vid Blekinge lans 
museum pågår för närvarande registrering av föremålen på hlanket- 
ter, förberedda för data. 

Därefter fotograferas, marks och insorteras föremålen i magasin 
eller stalls ut. 

Med det urval av nyförvärvade föremål, som presenteras i det föl- 
jande vill Blekinge lans museum visa på bredden i insamlingen, hu- 
vudsakligen förvärvas för länet representativa föremål, till viss del 
också av lite ovanlig karaktär... 

Som testamentarisk gåva från ett dödsbo har Blekinge lans museum 
erhållit åderlåtningsredskap från tiden omkring 1800. 



Aderldtningsredskap med förvoringsldda. - Foto: Blekinge lans museum 

Blodavtappning genom åderlåtnirig ar en mycket gammal metod, 
som bl a grundar sig på den antika uppfattningen att sjukdom ar ett 
resultat av rubbningar mellan kroppsvätskorna och att hälsan kan 
vinnas åter om det onda eller skamda blodet avtappas. Vi vet att re- 
dan egyptierna åderlät sina sjuka. För dem motsvarade blodet sja- 
len. 

Mest har koppning och åderlåtning brukats men aven påsättning 
av blodiglar och krassning med ett vasst föremål har förekommit. 

Aderlåtningen gjordes vanligen på insidan av armen i armvecket, 
koppningen i nacken, på skuldrorna och ryggen och blodiglar appli- 
cerades i ansiktet och på halsen. Speciellt för benen användes krass- 
ningen som metod. 

Två antika teorier angående åderöppningspunkterna föreskriver 
olika metoder, den ena att åderlåta nara det värkande stallet, deri- 
vation, den andra s k revulsionsteorin, att åderlåta så långt ifrån 
det värkande stallet som möjligt för att avleda blodet. 



Som exempel på derivationsteonn kan namnas åderlåtning i mit- 
ten av huvudet vid värk i huvudet och som exempel på revulsions- 
teorin åderlåtning bakom halen vid rygg- och tandvärk. 

I en av de första tryckta läkarböckerna som utkom i Sverige år 
1578 med Benedictus Olai som författare ingår regler för åderlåt- 
ning och i läkarböcker från 1700- och 1800-talen mer förenklade 
åderlåtningsregler. 

Sedan slutet av 1400-talet infördes åderlåtningsregler i almanac- 
korna för att upplysa allmänheten i medicinska frågor. Den första 
tryckta almanackan bestod till största delen av en åderlåtnings- 
tabell, präglad av de religiösa motiven om nar dvs vid vilken tid- 
punkt det var lämpligt att åderlåta - vid månens tillstånd, särskilda 
dagar etc. 

Åderlåtning praktiserades av barberare eller av rackaren, som 
var bödelns dräng. Fram till mitten av 1800-talet brukades åderlåt- 
ning allmänt som behandlingsmetod av lakarna. An i dag tillämpas 
inom sjukvården blodavtappning på företrädesvis patienter med 
kroniska och svåra andningsbesvär till följd av astma eller kronisk 
bronkit. Dålig syresattning av blodet medför att detta förtjockas. 
Nar blodvärdet förhöjs kraftigt, ca 180, tappas 112 liter blod på sam- 
ma sätt som vid modern blodgivning. 

Cykelkarusell från Blåklinten 

Nykterhetsrörelsen Blå Band började år 1894 sin missionsverksam- 
het i Blekinge och föreningens standar invigdes vid ett möte i Ron- 
neby. Samma år bildades en blåbandsförening i Nattraby och året 
därpå föreningar i Inglatorp, Tving och Boråkra. Föregångsmannen 
var flaggrustmästaren F M Björksten och flaggkonstapel O Karl- 
stam. 

Blå Bands barnkoloniverksamhet upptogs 1915 och under åren 
som följde varierade dess förläggningar, Verksamheten eftersträva- 
de dock att finna en egen förläggningsplats. 

Ar 1940 infriades önskan. BIA Band erhöll lägenheten Berg 1:14 i 
Tving, Blåklinten. 

Blekinge lans Tidning skriver: "Platsen ar naturskönt belagen 
med tillgång till bad. Föreståndarinna för koloniverksamheten har 
under de flesta åren varit fröken Anna Gustafsson, som aven har 
nedlagt ett högt skattat arbete." 



Vid "Bldklinten" drev nykterhetsrörelsen B14 Band sin barnkoloniverk- 
samhet aren 1940-69. - Efter äldre foto i privat ägo. 

Kolonin blev mycket populär och bidragen strömmade in. Upp- 
emot 754 barn bereddes vistelse på Blåklinten under ca 31 000 vår- 
dagar fram till 1955. Anna Gustafsson omtalar i jubileumsskriften 
"Blekinge Blåbandsförbund 60 ar", 1955, att det dittills nedlagts 
mellan 40 och 50 000 kronor på kolonins förbattring och att de tota- 
la kostnaderna för åren uppgått till ungefär 105 000 kronor. 

Barnkoloniverksamheten vid Blåklinten lades ned 1969. Huset 
skiftade ägare och inköptes 1978 av nuvarande ägare, familjen Jo- 
hansson. I köpet ingick även en cykelkarusell, som härrörde från 
barnkolonin. 

Karusellen består av en cirkelformad konstruktion, till hälften 
rosa och till hälften ljusblå, med 8 st träsadlar och rattar samt fyra 
hjul med trampor anbringade i konstruktionen. Cykelkarusellen 
löpte på en skena av järn och är i mitten förankrad meddelst en i 
marken gjuten betongklump. 

Famiijen Johansson kontaktade länsmuseet och erbjöd karusellen 
som gåva, vilken tacksamt införlivades med samlingarna, 
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Idag nr der endast cykelkaruellen och glada minnen, som kan beriira om 
"Blåklinten". - Efter äldre foro i privaf ägo. 

Avstrykare och form 

Under det gångna året har länsmuseet dokumenterat olika verk- 
samheter och verksamhetsområden, Dokumentationen av indu- 
strier, människor som arbetat vid dessa samt den betydelse indu- 
strin haft för bygden är en viktig del i museets arbete. 

Bland andra har bröderna Wickenbergs numera nedlagda ce- 
mentgjuteri i Bräkne-Hoby dokumenterats genom intervjuer med 
ägarna, fotografering, insamling av föremål och arkivalier samt rep- 
rofotografering av äldre fotografier. 

Grundaren av Wickenbergs cementgjuteri var Karl-Johan Wic- 
kenberg, som vid 60 års ålder pensionerades från Statens Järnvägar 
och då beslöt sig för att starta tillverkning av betongvaror. Sönerna 
medverkade i tillverkningen från 1923 och 1925 flyttade gjuteriet 
från S Sandsjö till Bräkne-Hoby, där det kvarstod tills produktio- 
nen upphörde. 



Avstrykare och form från Bröderna Wickenbergs cementgjuteri. - Foto. 
Blekinge lans museum. 

Bröderna Wickenberg tillverkade olika produkter i betong som 
takpannor, en- och tvåkupiga, rör och betongsten i tegelstens- 
format, s k NOPSA-sten. 

Företaget hade ca 10 anställda, som mest var man 13. Lönerna 
uppgick till 4&50 kronor per vecka. 

I början fraktades varorna med hästskjuts till kunden och leve- 
ranser skedde till hela Blekinge och upp mot smålandsgränsen. 



Detaljerade broderier i stjälk- och plattsöm berättar om liv och händelser 
ute vid Lilla Näs, Maja Böcker8 sommarstuga. - Foto: Blekinge lans mu- 
seum. 

Hur väcktes iden hos Karl-Johan Wickenberg att starta ett ce- 
mentgjuteri? Bröderna John och Gunnar förklarar, att försäkrings- 
bolagen på 20-talet uppmuntrade husägarna att använda betong till 
taken i stället för spån och detta skulle medföra billigare försak- 
ringar. 

Ar 1975 lades tillverkningen ned hos bröderna Wickenberg i 
Brakne-Hoby, men när museet besökte bröderna John och Gunnar 
mottogs vi varmt och entusiastiskt. De förklarade och demonst- 
rerade för oss hur maskinerna fungerade. Vi förvärvade bl a den 
form och avstrykare, som använts vid tillverkning av två-kupigt tak- 
tegel. 

Majas duk 

Den detaljerade linneduken broderades av Maja Böckert, Karlskro- 
na, åren 1951-53. 



Motiven, utförda i stjälk- och plattsöm, berättar om händelser 
och tider från Majas sommarstuga, Lilla Näs, belägen på en udde 
mittemot Verkö, där Maja tillbringat 62 somrar. 

Inspirationen till broderierna hämtade hon från en gästbok för 
sommarstugan som utformats som en dagbok med illustrativa bil- 
der. 

Broderat på olika material har människan gjort sedan långt till- 
baka i tiden. I Danmark har ett ca 4 000 år gammalt broderi, lan- 
gettsöm, återfunnits, troligen det äldsta i Norden. I Birka har man 
hittat textila fragment, prydda med guld- och silvertråd i form av 
djur, berlocker och hängen. 

Från medeltiden dominerar de kyrkliga broderierna och som 
konsthantverk intog broderiet en framskjuten plats, både inredning 
och dräkt dekorerades med guld, silver, silke och pärlor. I folkvisor- 
na från denna tid berättas om både stormännen vid gårdarna och de 
högättade kvinnorna vid hoven som ägnar sig åt broderi. 

Under 1700-talet förlorar broderiet delvis sin betydelse och till- 
hör inte längre modet. 

I hemmen ökar dock intresset för broderi under 1800-talet, men 
inskränks som yrkesmässigt bedriven hantering. 



Kulturmiljövårdens nya roll 
Thomas Persson 

Under de senaste decennierna har miljöfrågorna som aldrig förr 
kommit att dominera den offentliga debatten. Vikten av hushåll- 
ning med våra gemensamma resurser ar en insikt som genomsyrar 
all samhällsplanering. Också vården av vårt kulturarv och då inte 
minst den yttre kulturmiljön har kommit i förgrunden,ofta i konflikt 
med starka ekonomiska intressen. 

Kulturmiljövården har åtminstone på pappret en stark stallning. 
Ansvaret delas formellt av centrala, regionala och kommunala in- 
stanser. I realiteten ar vården av kulturarvet allas vårt ansvar. 

Riksantikvarieämbetet ar den övergripande statliga myndighe- 
ten. På regional nivå svarar länsstyrelsen för att sektorns intressen 
tillgodoses i samhällsplaneringen. Lokalt har kommunen samma 
uppgift, främst genom sina kultur- och byggnadsnämnder. 

Som fristående kulturinstitution har länsmuseet en viktig roll in- 
om kulturmiljövården. Museet bistår riksantikvarieämbetet och 
länsstyrelsen med underlag för planering och vård, kommuner, före- 
ningar och enskilda med råd och anvisningar. Till l'ansmuseets upp- 
gifter hör också att bedriva kulturhistorisk dokumentation och 
forskning kring länets historia och att genom publikationer, under- 
visning och utställningar väcka intresse för vårt kulturarv. 

En ny lagstiftning 
Under 1987 och 1988 har en ny lagstiftning tillkommit, vilken får stor 
betydelse för kulturmiljövårdens stallning i samhällsbygget. 

Naturresurslagen (NRL) trädde i kraft 1 juli 1987. Lagen ålägger 
kommunerna att redovisa planerad användning av mark, vatten och 
övrig fysisk miljö. Olika samhallssektorer har härvid att gradera si- 
na intressen. Kulturmiljövården har angivit ca 1700 större och 
mindre riksintresseområden i landet. För Blekinge är antalet 27. 

Riksintressemiljöerna skall inarbetas i kommunernas pågående 
översiktsplanering. I sig innebar detta inte något absolut skydd - 
områdena skall således inte uppfattas som nagra reservat. NRL be- 
tonar emellertid, att de skall skyddas mot ingrepp, som påtagligt 
kan skada det kulturhistoriska värdet. Det åligger kommunerna att 
i sin planering hantera områdena enligt lagens intentioner med Ians- 
styrelsen som rådgivande och anvisande myndighet. 



Kulturminnesbegreppet vidgas ständigt. Det unika, det mycket gamla inlar 
sin givna plats men ocksd vardagsmiljön har kvaliteter värda att varna om. 
Moiierydsstugan represenferar den rradinonella bondstugan före skiffesre- 
formen. 

Den nya plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft samtidigt som 
NRL. Medan den sistnämnda är en helt ny lag ersätter PBL den 
gamla byggnadslagen och byggnadsstadgan. Lagändringen syftade 
b1.a. till en förenkling och decentralisering av besluten från stat till 
kommun. PBL har också gett den enskilde fastighetsägaren betyd- 
ligt större rörelsefrihet - en frihet under ansvar. 

PBL är ingen bevarandelagstiftning utan skall snarare underlätta 
förändring. Lagen anger emellertid Mara krav på hänsyn och var- 
samhet och är darmed rätt hanterad ett verksamt medel för en med- 
veten, aktiv kulturmiljövård. 

PBL skiljer mellan krav och allmänna intressen. Krav ställs på 
byggnader och anläggningar i 3 kap. Allmänna intressen, d.v.s. 
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Cenrrumkmet i Ronneby, flankerat av Carl Åkerblods posthur från 1939 samt 
f.d. Rddhurkiillaren, ar goda exempel p8 den tidiga funktionalismens latta 
puu-arkitektur. ockd en del av var1 kulturarv. 

markanvändning i stort samt utformning av bebyggelsemiljön som 
helhet redovisas i 2 kap. 

I princip finns tre nyheter jämfört med den gamla lagstiftningen. 
Samtliga får konsekvenser för kulturmiljövårdens inriktning: 
1. Varierad lovplikt - E n  "normallovplikt" galler generellt vid för- 
ändringar, dock inte vid sä enkla åtgärder, att fastighetsägaren själv 
kan förmodas förstå vad som krävs. Utanför detaljplanelagt område 
är det således t.ex. tillåtet att vidta också omfattande förändringar 
av byggnader utan bygglov. I värdefulla miljöer kan å andra sidan 
lovplikten ökas genom kommunalt beslut. 
2. Rätt till kompletteringsåtgärder - Enligt PBL råder fastig- 
hetsägaren over pägående markanvändning, d.v.s. rätten att bibe- 



hålla och i viss mån förbättra sin fastighet, medan det allmänna 
skall ta ställning till förändringar, Om kommunen inte i förväg, i de- 
taljplan eller genom särskilda områdesbestämmelser, redovisat sin 
syn på lamplig markanvändning har dock ägaren till en- och två- 
familjshus rätt att utan bygglov utföra s.k. kompletteringsåtgarder 
- tillbyggnader och komplementbyggnader. 

3. Skyddsbestämmelser och rivningsförbud - För särskilt värdefull 
bebyggelse kan kommunen ställa preciserade krav på underhåll 
samt förhindra rivning. Fastighetsägaren har härvid i vissa fall ratt 
till ekonomisk ersättning av det allmänna. 

Med PBL har kommunerna fått ett huvudansvar för den fysiska 
miljön. Lagen ger byggnadsnämnden en uttalad uppgift "att verka 
för en god byggnadskultur och god stads- och landskapsmiljö". Det- 
ta inbegriper givetvis även bevarandefrågorna. Det förutsatts att 
nämnden skaffar sig nödvändig kompetens. Då sådan specialkun- 
skap som regel ej finns inom den kommunala förvaltningen blir en 
samverkan med lansmuseet samt samråd med länsantikvarien ange- 
lägen. 

PBL ställer stora krav på information och kunskapsuppbyggnad. 
Genom översiktsplanen får kommuninnevånarna veta hur kultur- 
miljön avses hanteras. Kulturhistoriska inventeringar och utred- 
ningar ger det nödvändiga underlaget. En lämplig väg är att upprät- 
ta ett kommunalt kulturmiljöprogram till ledning för politiker, pla- 
nerare och allmänhet. Länsmuseet tar för närvarande fram under- 
lag till ett sadant program i Karlskrona kommun. Ingen av övriga 
blekingekommuner har några program. 

Under året trädde en ny kulturminneslag i kraft. I denna sam- 
manförs all tidigare speciallagstiftning inom området - lag om forn- 
minnen och fornfynd, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen 
samt lagen om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål. 

I lagen betonas ater vikten av hänsyn. Dess första paragraf lyder: 

Det ar en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår 
kulturmiljö. 

Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myn- 
digheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. 
Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador 
på kulturmiljön såvitt möjligt undviks och begränsas. 

Lagen erbjuder ett starkt skydd av kulturmiljön men kräver för 
att få önskad verkan en bred förståelse och kunskap. 



Kulturminnesbegreppet har vidgats också i andru avseenden. Skyddet av 
det gamla odlingslandskapet är en viktig uppgift for kulrurmiljövården. Bil- 
derna visar fägatan vid L:a Vambåsa samt gammal slåttermark vid V .  
Vång. 

..- r:! 
. . .  * .  - 

i . . . .r. -. , . .I. i . . < .  -: . 



Den nya lagstiftningen ar i hög grad en pedagogisk utmaning för 
kulturmiljövården. Som en av många parter i samhällsplaneringen 
måste vi skarpa våra argument - tydligt tala om vad som bör beva- 
ras men också varför. Vi måste förmedla en insikt om vikten att bi- 
behåila de historiska och funktionella sammanhangen. Detta för att 
vi också i framtiden skall kunna behalla en rik livsmiljö med många 
årsringar, nödvändig för förståelsen av vara rötter i tid och rum. 



Landsbygdskampan j en 
Karin Brunsberg 

Avsikten med kampanjen HELA SVERIGE SKA LEVA har varit 
att engagera den vanliga människan och tillvarata idéer och förslag 
och åstadkomma förbättringar för landsbygden. Den statliga gles- 
bygdsdelegationen och Nationella Folkrörelsekommittén med 98 
folkrörelser bakom sig har stött kampanjen (jmf Blekingeboken 
1988, s 139-164). 

Studiecirklar 
I Blekinge har många människor på olika satt varit engagerade i 
landsbygdskampanjen. Mer an ett 50-tal studiecirklar har varit 
igång. Folk har träffats och diskuterat sin bygd och dess framtid. 
Man har engagerat sig och blivit mer aktiva vad galler samhällets 
och den egna bygdens framtid. Man har kommit med idéer och 
skriftligt formulerat sina förslag vilket kommit till uttryck bl a i 
budkavlen HELA SVERIGE SKA LEVA, som föregående år pas- 
serade genom länet. En viktig del har varit att gemenskapen mellan 
människor ute i bygderna har starkts och att man nu gemensamt ar- 
betar för att få sina förslag förverkligade. 

Budkavlen H E L A  SVERIGE S K A  LEVA 
Många fina arrangemang ordnades när budkavlen passerade byg- 
den. Hit hör t ex sändebudet på hast, som kom till Offerlunden i 
Halahult vid Blekinge hembygdsförbunds årsmöte, en grupp sten- 
huggare läste uppropet från Tjurkö på kulturdagen, kustriddaren 
anlände till Kristianopel, en skogslöpare kom till Krichastugan i 
Brandahall, ungdomar kom med bygdens synpunkter och förslag i 
Steneryd osv. Slutligen lastes länets budskap upp för landshövdingen 
på Hembygdens dag på Vamö inför tusentals besökare. 

Många förslag och synpunkter har lämnats. Frågorna ar såväl av 
lokal som regional karaktär eller allmänna synpunkter, som berör 
landets landsbygd och dess befolkning. 

Hela Sverigedagen på Skansen 

Många föredrag, utställningar, "öppet hus" och andra samman- 



På HELA SVERIGEDAGEN PA SKANSEN den 28 augusti I988 
framförde blekingarna ett 30-tal önskermfl eller krav, som ställts i 
samband med att budkaveln HELA SVERIGE SKA LEVA passera1 
genom länet. - Foto: K. Persson 1988. 

komster har ordnats i lanet i samband med landsbygdskampanjen. 
Kampanjen nådde sin kulmen den 28 augusti då folk från hela lan- 
det samlades till HELA SVERIGEDAGEN PA SKANSEN. Mer 
an 40.000 människor deltog och visade exempel på vad man kan och 
vill göra i olika bygder. I ett demonstrationståg med 3.000 personer 
bars banderoller och upprop. Budkavlarna från alla län överlamna- 
des på Sollidenscenen till partiledarna och riksdagens talman. 

Ansvarige ministern för glesbygdsdelegationen Thage G Peterson 
yttrade på Skansen: "Allt detta visar sammantaget på en fantastisk 
kraft i kampanjen. Jag tror att man redan nu kan tala om Hrla Sve- 
rige ska leva - kampanjen som den största mobiliseringsrörelsen nå- 
gonsin p i  den svenska landsbygden. Jag känner en oerhörd stor 
glädje över detta. 



Slöjden från Blekinge vinner alltmer u~pmarksamhel, vilket slöj- 
darna på HELA SVERIGEDAGEN PA SKANSEN verkligen fick 
bevis för. Hur är det Uno Bohlins laggade karl man beundrar. - Fo- 
to: D. Hansson 1988. 

Nu måste vi se till att den kraften hålls vid liv också i framtiden. 
För att uppfylla våra målsättningar om ett Sverige i regional balans, 
måste de förslag som kommit fram under kampanjen tas till vara in- 
om samhällsplaneringen. 

Vi måste föra en diskussion om hur arbetet ska gå vidare efter det 
att Europarådskampanjen avslutas officiellt nästa år. Min avsikt är, 
att redan i höst tillsammans med glesbygdsdelegationen och folk- 
rörelsekommittén ta initiativ till en sådan diskussion", avslutade 
Thage G Peterson, numera riksdagens talman. 

Ett 80-tal blekingar visade vad Blekinge kan och vill på Skansen. 
Som exempel kan nämnas, att en ny fiberprodukt från stärkelsen 
fick provsmakas. Småskalig teknikutveckling inom skogsbruket 
kunde marknadsföras liksom ny hållare till vägvisare. Naturligtvis 



var landets ende stenkuletillverkare på plats och den blekingska 
slöjden med dess utsökta textilier, korgar, metall- och träslöjd rön- 
te berättigad uppmärksamhet, Butikens betydelse i bygden och den 
lilla bankens funktion för landsbygden framhölls liksom att lant- 
brevbäraren är en viktig personkontakt och med värdefulla service- 
funktioner. Bygdespelemän kompletterade intrycket av en fin ex- 
posé över Ianet på den stora gräsplanen mellan Seglora kyrka och 
Blekingestugan. 

Projekt m m 
Länsstyrelsen arbetar med vissa utvecklingsprojekt, glesbygdsstöd 
m m samt Hushållningssällskapet genom Torparskolan med ut- 
bildning, projekt och igångsättning av kompletteringssysselsatt- 
ningar på landsbygden. Detta tas ej upp här. 

Lokala utvecklingsgrupper 
Ett 15-tal lokala utvecklingsgrupper i Ianet arbetar nu vidare med 
landsbygdsfrågor. Kortfattat kan deras arbete beskrivas på följande 
sätt. 

Syfte: 
Hålla bygden levande, få bättre gemenskap, ge förslag och idéer, 
och verka för att de genomföres. 

Frågor man arbetar med: 
Lokala och regionala frågor: 

- Underlatta att bo på landsbygden 
- Bättre kommunikationer och vägar 
- Behov av samhällelig service liksom av butik, bank, affär m m 
- Lokalt odladeltillverkade produkter ska finnas i butiker, i all- 

männa matinrattningar m m 
- Bevara och vårda vårt natur- och kulturarv 
- Stoppa miljöförstöringen 

Centrala frågor: 
- Förenkla administrationen 
- Rattvisare regelsystem för landsbygden när det gäller t ex avgif- 

ter, skatter, administrativa styrmedel m.m (jmf budkavlen s 159). 



Butiken, posten och banken är viktiga för la~idsbygden. De fanns 
med i det blekingska irrslaget på Skansen. (CA .ställde upp med en 
gammaldags butikinredning dar Ingemar Nilsson hude många be- 
sökare, som ville köpa karameller i strut. - Foto: D. Andersson 
1988. 

Resultat 
Uppföljning pågår, bl a: 

- Uppvaktningar för kommunledningar 
- Diskussions- och informationsmöten ined berörda myndigheter 

- Skrivelser till berörda myndigheter m fl 
- Praktisk projektverksamhet för att förverkliga nya ideer och 

kombinationssysselsattningar 

Hembygdsforbundets skrivelser om resekostnader och 
befolkningsutveckling 
Med hänsyn till vad som kommit fram i landsbygdskampanjen har 
Blekinge lans hembygdsförbund tillskrivit arbetsmarknads-, bo- 
stads- och finansdepartementen samt inkomstutredningen, riks- 
dagens talman, samtliga riksdagspartier samt nationella folkrörelse- 
kommittén och påtalat att boendet i hög grad styrs av kostnaderna 
för resor till arbete och fritidsaktiviteter. Skrivelsen återges har i sin 
helhet: 
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Till 
Glesbygdsdelegationen, Arbetsmarknadsdepartementet 
Bostadsdepartementet 
Finansdepartementet 
Inkomstskatteutredningen RINK 
Riksdagens talman 
Samtliga riksdagspartier 
Nationella Folkrörelsekommittén 

Förbättra avdragsmöjligheterna för resor för landsbygdsbor - det 
ar av avgörande betydelse för landsbygdskampanjens mål "Hela 
Sverige ska leva" 

Blekinge lans hembygdsförbund har i styrelsen 1988-11-21 beslutat 
framföra följande: 

I Blekinge har befolkningen i länets nordligaste delar liksom i den 
yttre skargården minskat avsevärt under de senaste årtiondena, ca 
20-25 % sedan år 1960. Landsbygden liksom hela Blekinge måste 
behålla sin befolkning för att få en positiv utveckling. 

Bilen kommer aven i framtiden att vara landsbygdsbefolkningens 
främsta kommunikationsmedel. De tillgängliga allmänna kommuni- 
kationsmedlen ar otillräckliga. En ökad turtäthet för att tillfreds- 
ställande kunna tillgodose landsbygdens behov för resor till arbe- 
ten - skolor - fritidsaktiviteter är knappast trolig. Snarare sker in- 
dragningar och minskat befolkningsunderlag stärker inte förutsatt- 
ningarna. 

I samband med landsbygdskampanjen och framförda synpunkter 
och krav i budkavlar i länet har framförts starka synpunkter frin 
flera håll att landsbygdsbor, som ofta ar beroende av arbete i tatort 
missgynnas starkt i skatteavseende p i  grund av höga resekostnader. 
För att landsbygdsfamiljerna såväl vuxna som barn skall få tillgång 
till jämförbart kulturutbud, fritidsaktiviteter m m är man oftast 
hänvisad att åka till någon tätort och ofta finns inte allmänna kom- 
munikationsmedel tillgängliga. Landsbygdsfamiljers disponibla in- 
komst efter skatt ar därför betydligt l'agre jämfört med tatortsfamil- 
jer. 

För att närmare klargöra de ekonomiska förhållandena har en 
jämförelse gjorts mellan tre likartade familjer, en boende i tatort. 
två boende på landsbygd på 17 km respektive 3CL40 km avstånd 
frin tätorter (bilaga A). Familjerna består av tvi heltidsarbetande 



och två skolungdomar. Arbetsplatserna dit de wxna pendlar finns i 
regel i tatorterna. Fallen bygger på exempel från Blekinge men bör 
galla allmänt. Av exemplen framgår mycket klart att landsbygds- 
familjerna har en betydligt lägre disponibel inkomst, när reella 
kostnader för resor till arbetsplatser betalts, ca 10.00~20.000 kro- 
noriår vid låga bilkostnaden 10:20 krimil. Om man dessutom beak- 
tar de kostnader familjerna lägger på resor för fritidsaktiviteter för 
att i någon mån tillgodose ett jämförbart behov, blir skillnaderna i 
disponibel inkomst än mer påtaglig. 

Man kan konstatera att de stora resekostnaderna vid pendling i 
mycket hög grad torde ha styrt boendet mot tatorterna. Kostnader- 
na för att bygga ett nytt hus i tätort respektive på landsbygden har 
hittills ej skilt sig så markant i länet. Den enskilde vågar idag i 
många fall ur ekonomisk synpunkt inte bygga sig ett hus p2 lands- 
bygden. Vid försäljning av relativt nybyggda hus visar det sig ej säl- 
lan att försäljningspriset på landsbygden betydligt underskrider ny- 
byggnadsvärdet. I tatorterna börjar även i Blekinge under det allra 
sista året priserna på bostäder att öka. Aven kommuner och Iånein- 
rättningar i landet har börjat uppmärksamma dessa förhållanden. 
Kommunerna kan genom ekonomiska och administrativa styrmedel 
medverka till att bebyggelsen förläggs i eller nara tatorterna. 

Om utvecklingen fortsätter som hittills eller eventuella reseav- 
dragsmöjligheter försämras styrs befolkningen än mer in mot tator- 
terna med högre bostadspriser och bostadsbrist som följd. Lands- 
bygden kommer att utarmas på människor och det blir risk för att 
husen, som är så viktiga i kulturlandskapet, delvis ej rustas upp. Ett 
avgörande steg för att hejda och t o m vända denna negativa ut- 
veckling för landsbygden ar att ett förbättrat bilavdrag införes för i 
första hand arbetsresor för landsbygdsbor. Det bör vara en neutral 
beskattning i detta avseende och ej som nu att landsbygdsbor miss- 
gynnas. Av landets befolkning bor idag endast 15-17 % utanför tät- 
orterna (jmf med ca 27 % år 1960). Reseavdrag som föreslås nedan ar 
nödvändiga om man realistiskt vill verka för landsbygdskampanjen 
Landsbygd 90 - HELA SVERIGE SKA LEVA - och uppnå mera av 
de regionalpolitiska målen lika sysselsättning, service och miljö. 

Förslag: Avdragen i deklarationen för resor till arbetet skall bli mer 
liberala och det ar ett krav att de blir neutrala så att landsbygdsbor 
ej missgynnas, som nu sker jämfört med tätortsbor. Förslagen bör 
snarast genomföras. 

BLEKINGE LANS HEMBYGDSFORBUND 
Hans Wachtmeister Karin Brunsberg 



Jämförelser av resekostnader för tre familjer boende i tätort respektive 
utanför tatorten på olika avstånd 

Familjerna är likvärdiga: två vuxna heltidsarhetande och två skolbarn. 
Beräkning av bilkosmad har skett utifrån deklarationsavdraget 
10,20 krlmil genomgdende. Detta är en synnerligen ldgt belopp att 
jamföros med den statliga bilersattningen för närvarande 19,OO 
krlmil de första 700 milen, 12,90 krlmil 700 till 1500 mil och därut- 
över 10,70 krlmil. Den statliga bilersäffningen är avsedd att även 
täcka värdeminskningen. Det bör dessutom framhbllas att bilav- 
draget 10,20 krlmil i deklarationen varit oförändrat i ett antal år och 
ej alls följt med i kostnadiökningen. 

Famib A: Boende i iiitorten. Siväl mannen som hustrun går eller cyklar i 
vanliga fall till arbetet och barnen bar skolor i närheten. 

Resekostnaderna rid tillfälliga resor med allmänna transportmedel eller 
egen bil inom tatorten täcks i huvudsak genom avdrag för arbetsresor s k 
schablonavdrag p i  3000 kronor som tillåtes i deklarationen för vardera vux- 
en. 

Familj B: Boende utanför tatorten p i  ca 17 km avständ. 
Såväl mannen som hustmn pendlar till sina arbeten i tatorten och har olika 
tider. Avståndet till busshållplats: 4 km. Bilavdrag för arbetsresor hela va- 
gen ej tillåten i deklarationen (2 timmars regeln). Familjen har två bilar. 
Genom att använda bilarna för sina arbetsrcsor minskar transporttiderna 
för de vuxna avsevärt och det underlättar tidvis barnens transporter till si- 
na respektive skolor och dessutom handlar man varor och förnödenheter i 
tatorten som lättare kan transporteras hem per bi. Vissa av familjens fri- 
tidsintressen kan endast tillgodoses i tatorten, varför resor för familjens 
fritidsaktiviteter blir betydande. 

Resekostnader 
Arbetsresor, mannen 220 dagar i 34 kmldag = 
748 mil a 10,20 krlmil 
Arhetsresor, hustru 220 dagar a 34 kmldag 
= 748 mil a 10,20 krlmil 

Arbetsresor: Summa kronor 15.259,20 

Fritidsresor, vuxna 2 ggrlvecka a 34 km + 3 ggr a 
10 km, 50 veckor = 490 mil a 10,20 krlmil 4.998,OO 
Fritidsresor för barnen: 3 ggr 10 km + 1 gång a 34 
km. 50 veckor s 320 mil h 10,20 kr mil 3.264,W 

Fritidsresor: Summa kronor 

154 



Avdrag för arhetsresor, mannen husskort 210 krlmån, 
12 månader + bilresor 8 km/dag, 220 dagar 2i 1020 krlmil 4.315,20 
Skatteminskning, 50 % marginalskatt 2.157,60 
Avdrag för arhetsresor, hustrun, husskort 210 krlmån, 
12 månader + bilresor 8 kmldag, 220 dagar A 10,20 krlmil 4.315,20 
Skatteminskning, 50 % marginalskatt 2.157,60 

Arbetsresor, reell kostnad för familj B: 10.944,60 

Totala reella kostnader för arhetsresor och 
resor för fritidsaktiviteter för famiij B: 

Anmärkning, Om s k schablonavdrag, 3000 krlår och person i stallet utnytt- 
jas blir vid en marginalskatt av 50 % den reella kostnaden för arbetsresor 
för familjen 12.259,20 kronor och de totala reella kostnaderna för arhets- 
resor och fritidsresor för familj B 20.521,20 kronor. 

Familj C: Boende 40 km f r in  Karlskrona, 30 km från Ronneby 
Allmänna kommunikationer utöver skolbussar kan ej användas. Familjen 
har två bilar. Bilavdrag medges för arhetsresor i deklarationen för såväl 
mannen som hustrun, som arbetar på olika håll. Anm. Vissa av familjens 
fritidsintressen kan endast tillgodoses i tätorter, varför resor för familjens 
fritidsaktiviteter blir betydande. 

Resekostnader 
Arhetsresor, mannen 220 dagar a 85 km = 1870 mil 
a 10,20 krlmil 19.074,OO 
Arbetsresor, hustrun 220 dagar a 65 km = 1430 mil 
i 10,20 krlmil 14.586,OO 

Arhetsresor: Summa kronor: 33.660,OO 

Fritidsresor, vuxna: 100 kmlvecka, 50 veckor = 500 
mil 2i 10,20 krlmil 5.100,OO 
Fritidsresor för barnen: 3 ggr a 10 km + 1 gång 
a 65 km, 50 veckor = 475 mil 2i 10,20 krlmil 4.845,OO 

Fritidsresor: Summa kronor: 9.945.00 

Avdrag för arbetsresor, mannen: 10,20 krlmil, 1000 
mil + 7,20 krlmil, 870 mil 16.464,OO 
Skatteminskning, 50 % marginalskatt 8.232,OO 
Avdrag för arbetsresor, hustrun: 10,20 krlmil, 
1000 mil + 7,20 krlmil, 430 mil 13.296,OO 
Skatteminskning, 50 % marginalskatt 6.648,OO 

Arbetsresor, reell kostnad för familj C: 18.780,OO 
Totala reella kostnader för arbetsresor och resor 
för fritidsaktiviteter för familj C: 28.725,00 



Zdkrikedom och företngsamhet kan ge nya arbefstilifäilen. Erland Wer- 
nersson i Göljahult dr en bra exempel. Han är den ende stenkuletillverka- 
ren i Sverige och fick naturligivis representera Blekinge vid arrangemangen 
uppe pd Skansen den 28 augusti. - Foto: D. Andersson I988. 

Avslutande synpunkter 
Det ar en förhoppning att många av de insatser som gjorts under 
landsbygdskampanjen av ett stort antal människor på minga olika 
håll nu ska ge resultat och i någon mån kunna uppfylla de motto och 
mål som glesbygdsdelegationen, som samordnar stat och kommun 
samt den nationella folkrorelsen gemensamt angett, namligen: 

Kampanjens politiska huvudområden: 
- Regionalpolitik och sysselsättning 
- Kultur 
- Miljö och natur 
Kampanjens arbetsområden: 
- Lokal resursmobilisering 
- Strategiska projekt 
- Opinionsbildning och kunskapsspridning 
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Budkavlen 
HELA SVERIGE SKA LEVA 

- Synpunkter och förslag från Blekinge 

Karin Brumberg 

Landsbygden i Blekinge måste utvecklas och hållas levande - detta 
är grunden för begreppet "Sveriges trädgård", Landsbygden liksom 
hela Blekinge måste behålla sin befolkning för att få  en positiv ut- 
veckling. Synpunkter och förslag till åtgärder av olika slag som 
framkommit när budkavlen i landsbygdskampanjen HELA SVERI- 
GE SKA LEVA passerat genom länet 1988 sammanfattas nedan. 

Underlätta att bo på landsbygden 
Skapa bättre barnomsorg med alternativa lösningar på lika villkor. 

Bevara de små skolorna och låt barnen uppleva en lugn och har- 
monisk skolmiljö. Max 25 elever i varje klass. 

Bygg ut skolskjutsverksamheten för gymnasieeleverna. 
Generösare tillämpning av permanentboende utanför planlagt 

område. 
Gynna restaurering av äldre hus genom förmånliga Iåneförut- 

sättningar. 
Det är viktigt att gårdar och hus är bebodda av ägaren eller nå- 

gon i dennes ställe. 
Bygg smålägenheter ute i byarna. 
Bevara ålderdomshemmen och sprid ut dem på små enheter i 

hembygden. 
Servicebostäder åt äldre och handikappade på landsbygden. 
Äldreomsorg i glesbygd måste innebära samma grad av valfrihet 

som i tätorterna. D e  gamla bör betjänas av samma personer. Trygg- 
hetslarm bör byggas. 

Husläkare bör återinföras. 



Bättre kommunikationer och vägar 
Goda kommunikationer och vägar är viktiga för utveckling av 
landsbygden. 

Småskalig kollektivtrafik måste utvecklas. 
Flexibel kommunikation på landsbygden. Inför något som på- 

minner om "Limousin-service" vilket finns i storstaderna. 
Bilen kommer aven i framtiden att vara landsbygdens främsta 

kommunikationsmedel. Avdrag för resor till och frin arbetet, för 
människor bosatta på landsbygden, måste förbättras för att hejda 
avfolkningen. 

Förbättra de mindre vägarna och skapa en jämnare vagstandard. 
Protest mot att anslagen för mindre vägar och lansvagar ständigt 
minskar. 

Utveckla landsbygdens näringsliv i Blekinge 
Gör det enklare att vara småföretagare genom förenklad administ- 
ration och minskad byråkrati. 

Spridning av småföretag på landsbygden ar Önskvärt. Stimulera 
lokala initiativ. 

Jord- och skogsbruk ar huvudnäringar för hela Sverige. De areel- 
la näringarnas villkor måste bli attraktiva och lönsamma för att 
landsbygden inte skall avfolkas. 

Kombinera lantbruk med alternativ sysselsättning, Deltidsarbete 
i olika former maste utvecklas aven för kvinnorna på landet. 

Fabrikspotatis- och sockerbetsodlingen bör vara kvar i Blekinge. 
Satsning bör ske p& alternativ odling. 
Missgynna ej  skogsbruk i södra Sverige, har finns utvecklings- 

möjligheter. 
Stöd skötsamheten i skogsbruket, inte motsatsen. 
Tag bort skogsvårdsavgiften. 
Satsa mer på forskning för småskaligt skogsbruk. 
Stäil upp för fisket och ett levande hav. 
Karlskronavarvet ar viktigt liksom ett Ostersjölaboratorium för- 

lagt till Karlskrona. 
Bygg vindkraftverk utanför Blekingekusten. 

Rättvisare avgiffer och skatter 
Rättvisare skatter och avgifter ar ett villkor för näringslivets ut- 
veckling i glesbygden. 
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Basnäringar som jord- och skogsbruk ar en förutsättning fur ett levande 
landskap. Numera har halvmaskinell potatisupptagning av den har typen 
nidan helt upphört, Iytället använder man rationella redskap. För Blekinges 
del ar der viktigt atf slå vakt o m  odlingen av fabrikspotatk och socker- 
betor, en naturlig nisch för landskapet. - Foto: Karin Brumberg 1974. 

Kommunikationerna ar oftast sämre på landsbygden samtidigt 
som människorna för arbete, fritidsaktiviteter och barnens behov ar 
beroende av bil. Bilen ar även i fortsättningen ett mycket viktigt 
transportsystem för landsbygdsbor. Den disponibla inkomsten för 
landsbygdsbor efter avrakning av transportkostnaderna till arbetet 
och för att få fritidsaktiviteter ar betydligt mindre jämfört med för 
tätortsbon. Dessa för landsbygden negativa förhållanden bör rattas 
till och ett rättvisare avdragssystem för de reella transportkost- 
naderna bör genomföras. Detta ar mycket viktigt för att hejda av- 
folkningen av landsbygden. 

Bilavdrag. Införandet av schablonavdrag och samtidigt fruset bil- 
avdrag vid 10,20 resp 6,70 kronor är orättvist, varför det föreslås att 
bilavdraget följer de statliga normerna för alla. 
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Ramdala fick sin första affär 1880, en tid fanns det helu 11 butiker i sock- 
nen. Idag finns det tre, en p8 Senoren, en i Ramdala (bilden) och en i Säl- 
leryd. Alla kämpar för air kunna fortsätta och måste fd finnas kvar om inte 
landrbygden skall få en försämrad service. - Foto: Urban Brunsberg 1962. 

Bensinskatten för glesbygden bör avskaffas. 
Underlätta ekonomiskt för personer som vill "starta eget". 
Inför avgiftsfritt basbelopp för de två-tre första anställda, 
Sjukförsäkringsavgift. Genom val underbyggd statistik vet vi att 

egenföretagare samt anställda i småföretag har en mycket låg sjuk- 
frånvaro men samma avgifi tas ut av alla. Med nuvarande teknik är 
det latt att differentiera avgiften. Förslag: avgiftens storlek mot- 
svarar kostnaden för den sjukförsäkrade gruppen. 

Reglerna för ersättning av resor till läkare eller sjukhus måste 
ändras så att inte landsbygdsbor missgynnas. Det icke ersättnings- 
berättigade gmndbeloppet måste sankas. 

Det är svårt för barn att överta föräldrarnas gårdar. Beskatt- 
ningsreglerna bör ses över. 

Låt lantbrukare få samma beskattningsregler som andra vid 
biodling. 

Hundskatt bör avskaffas på landsbygden. Hunden utgör många 
gånger ett skydd för äldre och ensamma personer. 

Bättre stöd åt små livsmedelsbutiker. 
Vid nybygge eller nyetablering på landsbygden utgår för narva- 

rande ej  statsbidrag för elektrifiering, varför det kan bli dyrt om nå- 
gon vill bygga ett bostadshus eller uppföra någon slags rörelse några 



Sraren har genom Posten och Televerket ett stort amvar för samhällsservi- 
cen i ku t -  och glesbygd. Pd bilden lantbrevbärare Gunvi Wadrtröm, v e r h  
inom Olofströms kommun. - Foto: Kenneth Andersson 1988. 

hundra meter vid sidan om lågspänningsledning eftersom eldistribu- 
tören tar ut full kostnad för ledning samt ordinär anslutningsavgift. 
Därför föreslås som ett led i landsbygdsutvecklingen att statsbidrag 
skall utgå vid nybyggnation upp till 2-3 km avstånd. 

För att sprida fritidsbebyggelse måste de orimliga teleavgifterna 
för fritidshus slopas. 

Förenkla administrationen 
Centrera inte näringslivet, statliga verk eller utbildning till ett fåtal 
orter. 

Satsa mer på de sjuka! Genomför en avvecklingsplan för två ad- 
ministrativa distrikt för Blekinge läns landsting. 

Kommuner och landsting bör samverka för att ordna gemensam 
service för människor i gränsbygden, 

Kommunen bör underlätta boende på landsbygden i sin planlagg- 
ning. 

Kommunerna bör höralsamråda med lokala föreningar i sin plan- 
läggning. 

Bevarandet av ortnamn ar viktig ur kulturell synpunkt. Att post- 
numren skall ligga till grund för indelning i bl a premiezon i försäk- 
ringsavseende är orimligt och måste bort då landsbygdsbor missgyn- 
nas av detta system. 



Vi måste stoppa miljöförstöringen. Den ar ett hot mot vdr framtida exis- 
tens. Stora barrförlurter pr4 gran och tall är ett av mdnga varningstecken. - 
Foto: Le Carlsson Foto. 

Krav på blekingska produkter 
Det bör göras till ett krav i butikerna, i skolorna, på vårdinrattning- 
arna och inom försvaret i Blekinge. 

Stoppa miljöförstöringen 
Miijöförstöringen är ett hot mot hela vår framtida existens. Det ar 
nödvändigt att stoppa miljöförstöringen. 

Krafttag mot försurningen. 
Regeringen måste se ett samband mellan den ökande biltrafiken 

och skogsdöden. 
Minska nedsmutsningen av Östersjön. 
Ett Östersjölaboratorium för forskning och miljökontroll. 
Aterstdl ett rent hav och en ren kust. 
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Landskapets kulrurrniljöer måste få I?j i Ip art leva vidare. Fingarnos matsal 
pB T/urkö var starkt förfallen konstuterade Osrra Blekinge Hembygdsföre- 
ning vid en gökotta 1986. Idag ur restaureringen i ful l  gdng tack vare in- 
satser av länsmuseum och lanssiyrelse. - Foto: Karin Brunsberg 1986. 

Minska utsläppen från biltrafik och industri. 
Satsa på etanol. Alla kommunala bussbolag bör övergå till etanol 

för bättre miljö. 
Satsa på förnyelsebar energi. 
Nej till atomsopor i Blekinge. 

Bevara kulturarvet och kulturlandskapet 
Det som ar unikt i vårt kulturarv skall vårdas och utvecklas. Det 
galler hl a stadsplanering, bebyggelse, marina traditioner, skepps- 
byggeri och fiskenaring. Marknadsför kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer till gagn för turism och för att förbättra bevarandemöjlighe- 
terna. 

Värna om kulturlandskapet och låt Blekinge aven i framtiden få 
vara ett variationsrikt landskap med sina naturliga, kulturella och 
historiska varden. 

En levande landsbygd ger rika möjligheter till rekreation och av- 
koppling för den allt mer jäktande nutidsmänniskan, 

Stimulera och stöd lantbrukare för att hålla landskapet öppet. 
Lika mycket pengar från kommunen som från staten i NOLA- 

projektet. 
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Turism 
En levande bygd och natur för bofasta och för turismen är målet för 
kampanjen och med detta måste vi alla arbeta för att förverkliga. 

Satsa på lokala guider som kan erbjuda engagemang för sin bygd 
och visningar med hög kvalitet. 

Satsa på utbildning 
Utbildning och arbete för ungdomar i Blekinge ar grundläggande 
förutsättningar för l'anets framtid. 

Urvalet vid den nya högskolan i Blekinge ar mycket begränsat. 
Satsa på humaniora. 

Var rädd om och bevara de mindre skolorna. 
Hemmafrnar bör jämställas med yrkesverksamma. De skall nar 

barnen blivit stora ha samma ratt till AMU-utbildning som yrkesar- 
betande. 

Samhällsservice m.m. 
Samh'äilsservicen i kust- och glesbygd får inte försämras, det ar nöd- 
vändigt med bofast befolkning även i dessa delar. 

Upprustning och elektrifiering av SJ:s kustbana - ett måste ur 
miljösynpunkt och för förbättrad service. 

Post och teleservice får inte försämras. Lönsamhetstankandet får 
inte bli en avgörande faktor. Televerkets service och tjänster måste 
utformas så att områden med glesare bebyggelse inte missgynnas. 

Statens stöd till t ex post och telefonkiosker ska vara lika över he- 
la landet. 

Samma möjligheter till skolresor för gymnasieelever som för 
grundskoleelever. 

Transport av högstadieelever till aktiviteter aven under loven, 
t ex sportlov. 

Morgondistribution av dagstidningen till alla. 

Synpunkter av lokal karaktär 
Bevara Karlskronas karaktär och dess kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer, bl a stadsmiljöer, skeppsbyggeri och fiskenäring. Mark- 
nadsför staden för turister. 

Rusta upp det kulturhistoriskt intressanta området Herrgarden 
på Tjurkö och gör det attraktivt för studier och turism. 

Låt lokala guider visa sin bygd bl a i Kristianopel och på Tjurkö. 



Att satsa pd lokala guider, som kan erbjuda engagemang för sin bygd och 
ge visningar med hög kvalitet, var en av förslagen. På bilden bygatan i an- 
rika Kristianopel. - Foto: Karin Brunsberg 1986. 

Anlägg en småbåtshamn vid Herrgårdens hamnpir på Tjurkö. 
Utveckla näringslivet i Kristianopel. 
Förlägg någon industri till Alnaryd. 
Värna om Halasjöskolan. 
Lekskola el dyl är Önskvärt i Alnaryd. 
Atgärda de små grusvägarna. 
Förläng vag 29 i Karlskrona. 
Rusta upp vägarna på Tjurkö. 
Bättre vägar och snöröjning (bör kommunen stå för) i Flymen. 
Snarast en fortsatt breddning av väg 748 från Hallarumsviken an- 

da till Torhamn. 
Inga inskränkningar av kommunala kommunikationer till Tor- 

hamn. 
Bättre kollektivtrafik i Kristianopelbygden. Anslutningstrafik till 

bussarna i Fågelmara. 
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Bostäder till ungdom och äldre i form av flerfamiljshus i Tor- 
hamn. 

Upphäv byggnadsförbudet på Tjurkö. Gynna åretruntboende och 
ge sommarboende bättre möjligheter. 

Ordna servicelagenheter i Flymen. 
Servicebutik eller kiosk till Alnaryd. 
Ingen inskränkning av den sociala servicen i Torhamn. 
Ingen indragning av lantbrevbararservicen i den östra skärgår- 

den. 
Utbyggnad av vägbelysningen på Sihbamålavagen. 
Ingen förvaring av atomsopor på Torhamnslandet. 
Omedelbara åtgärder med dikesrensningar samt kalkning av Lö- 

sensjön. 
Ordna vattenförsörjning och avloppsfrågor genom ledningsdrag- 

ning pa Tjurkö. 
Gör i ordning kyrkogården på Tjurkö på ett värdigt satt. 
Låt Tjurkö Intresseförening bli samrådsorgan i frågor som rör 

Tjurkö och dess framtid. 
Många upprop avslutas med 

Vi vill att våra politiker tar sitt ansvar, aven för landsbygden. 



BLEKINGE LANS HEMBYGDSFORBUND 
Asarums Hembvadsförenina. Ordf. Nils Mapnusson, sekr. Thyra Månsson 

Arsmöte hö i iden  24 mars då föreningengästades av radi&mästare Eric Hansson. 
Han talade om "Saga och sanning i Blekinge". Klackebacksskolans kör medverkade 
under ledning av Agneta Thomasson. 

Annandag Pingst företogs en bussresa till Österlen. Som reseledare och sakkunnig 
guide fungerade en av föreningens egna medlemmar, nämligen förre jägmästaren vid 
Christinehof, Bertil Abrahamsson. 

Sommaren vid Asarums Bvedemuseum inleddes som vanliet första söndaeen i iu- 
2 u ,  

ni. På programmet stod bl.=. framträdande av såväl Asarums Spelmanslag som Asa- 
rums Folkdanslaz. Olika slas av hantverk och slöid demonstrerades. Likaså var en 
tippningstävling anordnad i &slutning till museets gamla föremål. 

Föreningen deltog som arrangör i den landsomfattande "Oppet Hus"-verksam- 
heten den 7 augusti. Särskilt stort intresse tilldrog sig klockstapeln i Asarum och 
kraftstationen i Nötahråne. 

Vid föreningens höstmöte fick åhörarna lyssna till ett intressant föredrag om 
konstnären Bengt Nordenberg av adjunkt Ann-Marie Elmqvist. Vid samma tillfalle 
antogs ett uttalande med kritiska synpunkter på en planerad bebyggelse i södra de- 
len av Asarums samhälle. 

Studiecirkeln "Ekologi i hage och äng" avslutades under våren. 
Arets upplaga av föreningens publikation - Asammsdalen - uppmärksammades 

särskilt eftersom den utkom för 20:e gången. 
Medlemsantal: 250. 

N . M .  

Bräkne-Hoby Hembygds- och Samhällsförening. Ordf. Klas Wennerberg, sekr. Elsa 
Juhlin. 

Sedvanligt arrangemang har genomförts vid Valborgsmäss, fjärde Advent och vid 
årsmöte. Föreninten förvaltar Ekbackens festrilats. " 

Under våren avslutades de fyra studiecirklar med omkring 50 deltagare, som arbe- 
tat med temat "Levande landsbygd". Resultatet sammanfattades i en längre skri- 
velse. sam överlämnats till kommunen och till länsstyrelsen. i december "ouvak- . . 
tades kommunalrådet Roland Andersson för att ytterligare understryka de önskemål 
och synpunkter, sam kommit fram. 

Föreningen kunde under hösten börja arbetet med, att fornandla "gamla biblio- 
teket" till museum. Arbetet har skett i studiecirkelsform med nio deltagare. 

Medlemsantal: 208. 

K. W. 

Enngsbodn Samhälls- &Hembygdsförening. Ordf. Jan Jedhammar, sekr. Göran Nils- 
son. 

Verksamhetsåret har till stor del präglats av frågan om övertagande av Gamla åi- 
derdomshemmet. Enligt hyresavtal på två år svarar föreningen nu för drift och träd- 
gårdsskötsel mot särskilt, årligt anslag. 

Genom skrivelser till myndigheter och förvaltningar har föreningen b1.a. agerat i 
skol- och vägfrågor samt ifråga om uppskyltning. 

Fritidsgården har kontinuerligt bedrivit verksamhet i Folkets hus varje måndag 
och varannan torsdag. 

Hembygdssektionen arrangerade en som vanligt välbesökt gudstjänst vid hem- 



bygdsstugan. I samband med Företagareföreningens utstäilning i Folkets hus höll 
sektionen auktion. 

Medlemsantal: 90. 

I.I.1N.M. 
Flymens HembygdsJörening. Ordf. Arne Persson, sekr. Birgitta Larsson. 

Inom föreningen har funnits 11 olika projektgrupper, var och en med sin avgransa- 
de arbetsuppgift. 

Kulturaktiviteter i föreningens regi: 
- Torpvandringar. 
- Valborgsmassobål i Granemåla, ca 100 delt. 

- Kulturdagar vid Kricha-källaren, Svedjebruk. 
- Tryckning och försäljning av boken "Byvandring i Hymen". 
- Midsommarfest i Fjardsjömåla, ca 150 delt. 
- Hembygdsdag vid Kricha-källaren, ca 400 delt. 
- Grillfest vid Söt-OUes stuga, ca 60 delt. 
- Kroppkaksfest i Fjardsjömåla, ca 80 delt. 

- Luciafest i Fjärdsjömåla. 
- Julfest i Fjardsjdmäia, ca 110 delt. 

- Gökotta vid Ulvasjon. 
- Rundvandring i bygden tillsammans med länsantikvarie Leini Stenholm och an- 

tikvarie Thomas Persson från Blekinge Ians museum. 
- Städdag på Trällebo. 
- Besiktning av Allsjömala gård tillsammans med Thomas Persson fr&" Blekinge 

Ians museum. 
- "Fårahoddan", en l€-17M-talsbyggnad i Brunsmo, sk'ankt av Bo Nilsson, märk- 

tes upp av niomas Persson, monterades ned och magasinerades för ev. senare 
återuppbyggnad. 

Under året har sex olika studiecirklar verkat i förenineens reei 
Olika myndigheter har lillskrivits b1.a i samband med beg3rin om vagbelyriiind 

och upprusining w badplatsen rid Allsjon Representanter for lansirafiken har tarii 
inbiudna till e t t  allmäntmöte. där kravställdeinå ansluminestrafik för att tilleodose 
b1.a. gymnasieelevernas behov. 

Medlemsantal: 248. 

Fridlevstads Hmby~dsförenin~.  Ordf. Evald Svensson, sekr. Anna-Lisa Holmquist 
Arsmötet hölls den-2 m a r s l ~ f t e r  förhandlingarna följde utdelning av avkasining- 

en från Harry Svenssons minnesfond till Karin Mattsson. Björsmala, och Sven An- 
dersson. Bmmåla, för deras insatser inom natuwbden. Därpå vidtoe kaffeserve- 
ring. Bo Nilsson visade gamla filmer med anknytning till  ~"dlc;stad. ~ G r n i n ~ e n  har 
IiUlii nio prutokollförda sammaniraden. 

Dcn 26 juni hölls midsummarfcst mcd god tilislutning. Stig Svensson hade malat 
vagnar, som drogs av juniorlagel i Fridlevstads idroitsforcning, i vagnarna ikte 
blomsterilickor. Hera hantverkare tillvcrkadc och silde sina alster. Dessutom \ar 
det musik samt sing och dans kring majstången 



Ett besök inuti gamla mastkranen p i  örlogsvarvet var en av Föreningen 
Gamla Cariscronas många uppskattade programpunkter. - Foto: Gunnar 
Ekström. 

Hembygdens Dag firades den 9 oktober. En videofilm från midsommarfesten visa- 
des. 

Museet har vant öppet sommartid och besökts av omkring 1.100 personer, dar- 
ibland skolklasser och Nrister. 

Medlemsantal: 70. 

E. S. 

Föreningen Gamla Carlserona. Ordf. Erland Janner, sekr. Sten A. Petersson. 
Arsmötet hölls i Konserthuset den 24 mars 1988. Under året har föreningen age- ~ ~~ ~~~ 

rst i b l a  fcillande fr:ig<ir. Varmhadhucet, T"\k3 ~ ~ r y g g a e g ~ r d ~ n .  Tyska kyrkan och 
Kulturk\,arterei. kvarteret Wachrrneisrer. kvarteret Sparre. Stumholmcns framtid. 
ny stadsplan i Kalvhagen och Kungshusets ombyggnad. 
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Aktiviteter: 
29.1 Bildprogram, "Kadskrona förr och nu" av Börje Fridberg. 
24.5 Stadsvandring. Amiralitetskyrkan. 
28- Föreningen representerad vid ånmötet med Svenska föreningen för bygg- 

. 30.5 nadsvård. 
23.6 Lövmarknaden. Salustånd på Stortorget, öppethållande i lokalen. 
7.8 Carlscronadaeen. Förenineen mottoe en budkavle i Hoglands nark. 
21 8 ~ e m b ~ ~ d c n r d a g ,  ~ a m u ~ u r i k s a n d n i n ~  i ~amöhambOn Narra- 

dion rami opperhAllandc av \'ega-Svrns stuga. 
27 S Skansen, Siockhulm Forsningen renrexnicrad i iamband med finalen DA 

kampanjen "Hela Sverige sk21 leva". 
1.9 Stadsvandring, Västerudd-Björkholmen med besök i Emmanuelskyrkan. 
17.9 Historisk ut iad till östra Blekinge. 
1.10 "Kavalkaden" i Konserthuset med b1.a. niuppförande av Vittus Anders- 

sons marsch, som Ake Dahlin tillägnat föreningen. 
25.10 300-årsdagen av Vittus Anderssons död. Kransnedläggning på Nättraby 

kyrkogård. 
12.11 "I rosens doft", Elisabeth och Gustav Saeden. 
27.11 Oppet hus på Skyltsöndagen. Filmvisning non-stop. 

"Skärg8rdspatrullen" har besökt några öar i skargården med filmvisning. Dess- 
utom har ett tiotal filmvisninear äet rum utanför förenineslokalen. t.ex. vid Nor- - " 
dirka S~ofartsmusezrnas Arsmote o ~ h  hos Herulerna i Stockholm 

Narrddioverkwnhcicn har pigiti med procram pA mAndapkvallar. repris son- 
~ - - .  . 

daeseftermiddaear. 
Anboken "&g en Odogsstad" av Per Rostin utkom i november. Under hösten 

utgavs också ett nytt Carlscronagram med motiv av Sven-Olof Bergkvist, samme 
konstnär. som traditionellt tecknar föreningens revdikort vid 1 mai-reielierna. Med- 
lemsbladet "Kaulskraniten" utkom med Ganerade iv5 nummer. ' 

Medlemsantal: 4.543. 

S.A.P. 

Foreningen Kodshomnr Museum. Ordf Rcngi Gabriclron. 5ekr Etnar lagcmar. 
Vakimasrarna Akc Cppgren, som sv sivrclsen utseii\ till muscii<iresthndarc, och 

Jan Widerberg vid ~arlshämns kommuns kulturnämnd har Sven under 1988 i avse- - 
värd omfattning arbetat inom museet. Föreningens två löntbidragsanställda, Berit 
Olsson och Stig Eriksson, har dessutom verkat inom museet. Under sommaren har 
liksom tidieare ett antal unedomar tianstniort som guider och vakter. - . -. 

Styrelsen har hållit tre sammantraden under året. En ständigt återkommande frå- 
ga vid sammanträdena har vant museets behov av ytterligare lokaler. Diskussioner 
harom har ockss vid ett var tillfällen förts med revresentanter från kommunens 
ledning och dess kulturnämnd. Aven om något påtagligt resultat ännu ej fram- 
kommit ser styrelsen positivt på möjligheterna att inom överskådlig tid lösa lokalbe- 
hovsfrågan. Vid disk"ssionerna har också museets önskemål om i n  intendenttianst - 
bch.tndlats Siyrelsen kan damidlag med sior tillfrzdsaiallelss kanitaiern. aii ensa- 
dan ilanst n u  finns upptagen I kuliurnamndenr forrlag 8111 kommunens Ihngtidsplan 

Uuobveeandet a v i n  "rmakeriverkstad - belaeen;nti~ silversmidesve~kstaden - .. .- - 
har påbörjats under ledning av urmakaren Nils Persson i Karlshamn och museets 
outtröttlige gynnare, f guldsmeden Gillis Nygren. Tanken är att den skall spegla ur 
och urmakeri med anknytning till Karlshamn 
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. .. 

' ... :i , ~L I 
Genom museets outrrijrrlige gynnare Gillis Nygren (t h {>A bilden) kan 
Karlshamns Museum viia en unlk guld- och silversmidesverkstad från 
1800-talet. - Foto: Karlslzamns Museum. 

Arsmöte med medlemmarna ägde rum den 13 april. Vid årsmötet beslöts bl a att 
anta nya stadgar för föreningen. Efter ånmötesförhandlingarna höll kriminalkom- 
missarien Uno Rbndahl från Näsum ett intressant och engagerat föredrag om "Mot- 
ståndskamp i Blekinge under 1SO& och 1600-talen". 

Museet med konsthall, punchfabrik och tryckeri har hållit öppet vardagar mellan 
kl 13 och kl 16, under sommarmånaderna juni-augusti dock alla dagar utom månda- 
gar mellan kl 12 och kl 17. 

Under festivalen var samtliga delar av museet öppna hela dagarna och som vanligt 
var besökartillströmnineen eod. ~ ~~ ,. L 

1 kancth,dlcn Iilir genom friimsi Karlrhamnr k<in\tf6renings forsnrg cit f lerti l  ut- 
pi3llning3r arranyer31, Under c11 antal ~<irnmsrk\.illdr urdnsdc Ftireninb.cn tior- 
dens kadshamns&delnine välbesökta musikaftnar. " 

Aven under 1988 har museet fått emottaga gåvor och legat av olika föremal. Se- 
naste ägaren till Strömma AB har överlåtit samtliga kvarvarande handelsböcker 
m m tili museet - ett värdefullt komplement till st~mmarummet! Dödsboet efter 
båtbyggaren K A Strömberg har mot en generöst liten ersättning överlatit dennes 
hela modellbyggarverkstad till museet. Styrelsen uttrycker museets tacksamhet för 
samtliea erhållna föremål. w 

Inköp har skett med dels ytterligare några silversaker till silversmidesverkstaden, 
dels ett antal ur och tillbehör till urmakeriet. 

Arsboken Carlshamniana 1988 förelåe fardie nåera veckor före iul. 31.402 oerso- " " w  

ner besökte museet under 1988. 
Medlemsantal: 324. 

E. J .  



Budkavlen blev på mänga stallen eu effekfu2llt inslag i Landsbygdskam- 
panjen. Starten skedde i samband med hembygdsförbundeis drsmöte. Hur 
läser förbundets ordförande, Hans Wachtmeister, upp appellen. - Foto: 
Karin Brumberg. 

ifdasj8 Hembygdförening. Ordf. Bertil Geneback, sekr. Jan-Erik Öström. 
Under året som gått har Tjärfilmen visats inte bara i TV:s "Mitt i naturen'' utan 

också på andra platser runt omkring. 
Blekinge läns Hembygdsförbund höll sitt årsmöte i vår lokal fram på vårsidan. Ett 

femtiotal näniarande uppskattade tillställningen, i vilken b1.a. ingick en ryttare, 
som överlämnade en budkavle. Aven Karlshamns Naturvårdsförening har haft en 
samling i Hembygdsgården. 

Valboresmassofirandet skedde med brasa och körsåne samt tal av kvrkoherde 
Christer Sjögren. Midsommarafton restes som vanligt m~dsommar~tån~en,  fOljt av 
dans och lek. Basar, lotterier, pilkastnin~ m.m. tillhörde också denna kvafls för- 
nöielser. Därefter toe vuxendansen vid. 

- 

ER v&rkväiI kom kommunens representanter och besökte oss. Man informerade 
om hur man ser på bygden och dess möjligheter i olika avseenden. Skolans framtid 
oroar oss. men kom&inen har inea olänér o& att skara ned verbamheten. Olika 

u .  

möjlighctcr till srbcistillfällen prcsenreradesoch förslag gavs till nya Ingenhelcr. 
En grupp frin bygdcn deliog under sommaren i i)srcrsl~fcst~valcns IestivaltAg. 
FiJmiom vad Valhorc har kvrkoherden hillit nierh eudstiansicr. under varen med 

- u .  

hjälp av ungdomskören ~ a s & d .  Under sommaren hölls en aftonandakt vid Notta- 
stugan. Första advent en gudstjänst under medverkan av en flickkör. 

En turistfolder utgavs under våren. Den bidrog otvivelaktigt till, att många sökte 
sig till v& bygd. 

Sommarprogrammet vid Nottastugan flöt bra denna sommar. Vädret var bra, vi 
fick en ökning av omsättningen med upp emot 25 %. E n  hantverkare varje söndag 
var en fin "röd trad" genom alla de olika arrangemangen. Hantverksdagen blev 
slutklämmen på en sommar, som innehöll de sedvanliga arrangemangen: Kyrkans 
gränsträff, "sill och päre" och Folkmusikens dag,,&nna gång under tv2 dagar. Förs- 
ta söndagen hölls en mycket välbesökt konsert i Oljehults kyrka. Sedan spelades det 



Även hembygdsrörelsen fick komma till tals i samband med kungaparets 
Eriksgata. Gösta Afldersson guidade vid besöket i Hrillevik, som knöt an 
till temat "Gamla fiskets dag". - Foto: J .J :  Foto. 

hela söndagen i varenda buske vid Nottastugan. "Nottasöndagarna" har blivit ett 
välkänt kulturellt begrepp i Sommarblekinge. 

Hembygdsgården %ides upp under året. I synnerhet gällde insatserna köket. 
Snyggt inbyggt vid scenens högra sida skapades ett särskilt utrymme för bordten- 
nisspelarna. Aven utvändigt genomgick byggnaden viss upprustning. 

Kurser hSlls i Hembvedseården i b1.a. halmslöid och blekinresöm. Kursen " l ä r  ." u " ~~~~~ 

kanna din hembygd" gav frukt i en bok om ca MI sidor. Den ger en bra dokumenta- 
tion över bygdens historia och manar till efterfölid. 

n otta stugan har fått nya vägskyltar, ventilationen var föremål för översyn. En för- 
stärkaranläggning inköptes för att bättre tillgodose behovet av ljudkvalit6 när våra 
gäster framträder. 

Medlemsantal: 331. J-E. O. 

Hembygds- och Studieföreningen Facklan, Hallevik. Ordf. Gösta Andenson. sekr. Ai- 
na Jeppsson. 

Studiecirklarna var under året 15 med sammanlagt 160 deltagare. Cirkeln i olje- 
mAlnina, som verkat under månpa år, hade en utställning i samband med midsom- 
marfirandet i Hembygdsgården. Vid samma tillfälle visade cirkeln i blekingesömnad 
sina alster. Forskarcirkeln, som samlar in och dokumenterar föremål och händelser i 
bygden ämnar under den närmaste tiden att ge ut en skrift om detta. 

Fiskemuseet fick den 20 maj besök av H. M. Konungen och Drottning Silvia i sam- 
band med deras Eriksgata genom Ianet. Då kunde vi visa ett verkligt levande mu- 
seum i form av en kulturdag, "Gamla fiskets dag". Ett populärt besök hade vi också 
den 22 juli, då Karl-Axel Sjöblom från radions P1 sände ett skivönskningsprogram 
från Fiskemuseet och rekommenderade ett besök. - Besöksantalet var under aret 
drygt 6.OW personer. 

Medlemsantal: 308. 
G. A. 
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Holnisjö Hembygdsförening. Ordf. Ivar Pettersson, sekr. Anna-Christina Ericsson. 
Det gångna årets verksamhet kan betraktas som god. Föreningen har uoder Aret 

haft sex styrelsesammanträden. Arsmötet för 1987 hölls den 25 maj 1988. 
Föreningen har under året arrangerat de vanliga festligheterna och sammankoms- 

terna: Midsommarfest tillsammans med de övriea föreninearna. Holmsiödaeen. Lu- , 
ciafcsl och Valhorgsmassoflrdndc Are13 gukoiia hoils vid-~bdrnafaiiei Tillslutning 
en av "knallar" och becok~re \id ho\[- och v9rmarknadcrnd nsar trndcn, aii oka för 
varje år, mycket tack vare Sven Hansson, sam lägger ned ett stort arbete på för- 
beredelser och planering. 

Torpinventerarna har under året påbörjat arbetet med Holmsjö by. Eftersom det 
inte funnits så månea tom i bvn har arbetet alltmer inriktats oå att dokumentera u . ,  

Holmiju samhalle frAn 1870-ialei och Lram2i. Efter kommunwmmanlaggningdrna i 

borian ab 1950-ialci blcv byn en dc1 av Fridlevstadr konimun innan den nuvarande 
sto~kommunen kom till i horjan av 197Qtalet. Fortfarande finns det människor kvar, 
som minns hur det var i början av 1900-talet. Arbetet går ut på att dokumentera ba- 
de i ord och bild. 

Styelsen har beslutat, att under sommaren hyra ut Hembygdsstugan i och för ser- 
vering. 

A-C. E. 

Jämhögsomns Hembygdsförening. Ordf. Bengt Björkhem, sekr. Thorsten Paulin. 
Arsmötet hölls den 22 april. Ett 90-tal medlemmar och intresserade var närvaran- 

de. Vice ordföranden höll parentation över bortgångne ordföranden Lars Svensson. 
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar vidtog ett program med föreläsning av för- 

fattare Ulf Sundblad, Landskrona, över ämnet "Vi är alla flyktingar". Bo-Johan 
Francke underhöll med musik. 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Bland frågor som be- 
handlats märks följande: 
1. Instiftande av Lan  Svenssons minnesfond. 
2. Skrivelse till kommunstyrelsen och postens regionkontor ang. återfaende av 

postnamnet Jämshög. 
3. Skrivelse till lokalpressen ang. battre bevakning av händelser och aktiviteter i 

Jämshögsbygden. 
4. Flyttning av minnesstenen i Klockarelyckan och uppförande av namnen Nils 

Olof Holst, Sven Björnsson och John Björkhem. 
5. Medverkan vid kungabesöket i Olofström. 
6 .  Modernisering av Hembygdsgårdens entré med nya toaletter, därav en handi- 

kappvänlig. 
7. Medverkan i Jamshögs poststations 125-årsjubileum. 
8. Anhållan hos kulturnämnden om bidrag till hörselanlaggning. 
9. Modell av Hantverkasegatans bebyggelse, tidsmässigt knoten till Saljes skild- 

ring "Hantverkaregatan". 
10. Skrivelse till kommunen ang. battre skyltning till Hembygdsgården. 
11. Inredningen av hantverksmuséet. 
12. Inköp av betraktningsapparat och inredning av plats för släktforskning. 

13. lordningstäilning av J. F. Anderssons födelseplats. 
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Minnesstenen i Klockarelyckan vid kyrkan i Jamshug flyttades under året. 
På stenens andra sida finns nu ytterligare tre namn, som påminner om per- 
sonligheter med anknytning till bygden: Nils Olof Holst (geologi), Sven 
Björnsson (kulturgeografi) och John Björkhem (medicin och parapsykolo- 
gi). - Foto: J.J. Foto. 

Den 20 augusti anordnades en bussresa ti l l ett antal olatser i södra Smaland. BI a 
bssoktcs ~ , d c l \ b ~  kjrka med dess infrc?wnia m3lninp:;r av Rengt Nordrnbcrp. An-  
wanga for r~scnrrangemanpct \:,r E\,y Kosqui\t. Bengt Blorkhem iirh Ellv Pcrs.ion 

Den 311 oktrihcr inhiods rtvrckcn air delta i cn ,tuJierr.ra t i l l  Johannl\hus ddr rrr- . 
ve Hans Wachtmeister var värd och ciceron. 

Den 22 januari inbjöds till en kulturafton med Sven Edvin Salje. Denne föreläste 
över ämnet "Människor iae mött". Ann-Louise Einarsson och Wiktoria Thuresson . 
undi.rh6ll m:d?ingoch murik Sondagen den I? juni f~radec iniinner av tre jarnrh0l.o 
,oner, Sils Olof Ilol<t. Swn Hjornson och John Rjorkhem Iloqridcn hlcv zn a\ de 
storre i hcmh~gjcloreningcns hi\toria.S\en Fdl in C.il]c h6gtidstaladc Thorrtsn 
Paulin hvllning\thlade ocl, K ~ r i i i n  HBk;incwn I rmiorJe hcnih?sdciir hlorn,tcr- 
halrninq. tloetidcn i Klockircl?ckan inramade5 rncd kor,inr av  Jsrnqhogq k)rko- 
<,ch hcinh\eJskor Vld eftcrfulianrlc kaffcmnkvaiii I forcsmlinrrhcrnmci. tidr Bsnet ." 
Bl<irkhcni och c11 flertdl av hrrnh\.pdsforeningcn~ msdlrrnmar \ d r  v;,rdfolk, tr:k- 
n;idcr dc tre hedradc ~amshogrq<inrrna< porirdit i personligt hillna anfuranden a i  
nrofecr>rrrna Riorn Rcr~liind, Torsien Ilacerrtrand <ich Martin Jonson Hrita Su.lCn - .  
berättade om sin slakting Nils Olof Holst och framförde även de närvarandes tack 
för hembygdshögtiden. 

175 



Den 20 mai kom kungavaret DA sin Erikseata till Olofström. I det för tillfallet ar- - .  
rangerade prkgrammet fick tvinne inslag &prcsentcra Jdmshogsbygden Gcnnid 
Salje forev~sade och brrattddz om Ollerdrakten Bengt Blurkhern hade vdrdskapet 
vid en utställning kring stärkelseindustrin. 

Den 28 oktober anordnades en hembygdsafton under medverkan av Visans Vän- 
ner i Karlshamn. 

C:a 3.700 personer har vid 180 besökstillfällen varit gäster i vårt museum. Liksom 
tidigare år har Bojan Svensson handhaft bokning och även svarat för stor del av vis- 
ningarna. 

Arbetet med iordningställande av en hantverksavdelning har sporadiskt pågått he- 
la aret under ledning av Karl-Axel Björkquist. Ronneby. 

I samarrangemang med fritidsnämnden har föreningen ordnat kaffeservering för 
dem som besökt Hembyadseården i samband med de kommunalt ordnade resorna i .- - 
Harry Martinsons barndomsbygd. 

Antal medlemmar: 200. 

Th. P. 

Kalunga Hembygds- och PoPolkdonsgule. Ordf. Carl-August Liljedahl, sekr. Ulla Lilje- 
dahl. 

Förenineen har sedvanliet anordnat valboresmäss- och midsommarfirande i Lön- - - 
namohagen. Gökottan var denna gång förlagd till en ödegård med vacker hagmark. 

Varannan onsdag har medlemmar träffats i stugan till folkdräkts- och ~ysselkväl- 
lar. Varannan torsdag har hembvedscirkeln arbetat med tominventerinee" och för- - ,- 
sök1 I<ikalisern de platser, som namns i gamla handlingar. Dansen har som vanlig! pi -  
gatt bide for harn och vuxna. Under rommarcn dA dessa akti\.itr!er Irga! nerc har 
gammaldans anordnats för allmänheten i Lönnamohagen, sammanlagf 8 torsdags- 
kvällar. 

Medlemstidningen "Skällan" har utkommit med 4 nummer. 
Medlemsantal: 110. 

Kyrkhuiis Hembygdsförening. Ordf. Jan Ottosson, sekr. Kerstin Alexandersson. 
Under året har vissa delar av Läkarvillan mäiats om. Förenineens medlemsreeister 

har lagts in på data. Fotodokumentation har företagits av de affärer och rörelser i 
Kyrkhults församling, som har beslutats bli föremål för nedläggning. 

Förenineen har i skrivelse till kommunnvrelsen orotesteratmot ivnineen av sta- 
tionshuseci Vilshult. 

u 

I samband med kungaparets Eriksgata i maj deltog föreningen med en utställning 
över verksamheten och över Tulseboda badanstalt. Utställningen tilldrog sig stort in- 
tresse bland publiken. 

Aktiviteter i övrigt: 
- Styrelsen medverkade med information och beskrivning rörande de gamla torp- 

ruiner, som OK Vilses trimonentering passerade. Detta har blivit tradition och 
medverkar till en fördjupad kunskap om bygden. 

- Bokförsäljning i samband med sjumanna-budkavelns genomförande den 1617 
april. 

- Tre bussfärder. Av dessa gick två endagsturer till Österlen respektive Kalmar- 
trakten. Sexdagarsutfärden företogs till Närke. 



Vid en välbesökt hembygdsvandring i Röshult fick medlemmarnu i Kyrk- 
hults Hembygdsförening en demonstration i linbrytning framför den nyres- 
taurerade bastan. - Foto: Jan Ottosson. 

- Styrelsen var en av arrangörerna då Nationaldagen firades vid Södersjön 
- Hembygdsvandring i Röshult och Abborramåla 
- lrndiiionscnlip brusafton, denna ganp vid Faraholc nnhhe. Cint\)on Deltae.irnn 

k ~ n d e  tor\irJ sig med dit g3 en naturitig med t!prfrh!or. grilla korv och Iv\sna IiII 
sång och musik. 

- Tulsebodadagen firades tillsammans med Tulseboda Vänner med dans kring mid- 
sommarstången, brunnsdrickning och mycket annat. 

- Specialutställning i Läkarvillan under juli månad med Lars Hobergs skalenliga 
modeller av maskiner och specialfordon. 

- Botanisk vandring i Brännarebygd under Ivar Björegrens ledning. 
- Bildafton i Vilshults medborgarhus, där bilder visades från Vilshultstrakten. Vid 

en annan bildafton visades bilder från föreningens verksamhet under året. 
- Arsskriften Vår Hembygd gavs ut i 1.7M) ex. 

Museet har som vanligt varit öppet under sommaren. Utöver detta har samling- 
arna visats även vid andra tider. Ny för säsongen var Ivar Anderssons minnesutställ- 
ning, till vilken en privatperson skänkt 5.000 kr. 

Medlemsantal: 612. 
K. A. 



Lyckeby Gille. Ordf. Tor Widfeldt, sekr. Sten Jislind. 
h s m ö t e  hölls den 12 aprii i Mariagården i Lyckeby. Efter förhandlingarna höll 

länsantikvarie Leiib Stenholm föredrag om Blekinge och Lycka under dansk tid. 
Med sina 80 verksamhetsår är Föreningen Lyckeby Gille troligen en av de äldsta 
hembygdsföreningarna i länet. 

Arsskriften "Lyckeby Förr och Nu" för 1988 utkom i oktober. Tidigare årsskrifter 
har eivits ut 1984. 1985 och 1986187. " -~ . ~~~~ ~~ 

Traditionsenligt anordnades valborgsmässo- och midsommarfirande i Lyckeby till- 
sammans med scoutkåren. Nationaldaren den 6 iuni firades i Darken vid Mariaair- 
den nted anforande av kommun~l r&de~B~rn th  ~ahnson och ka;s&ng av ~ ~ r k & - k & r . n  
u n d ~ r  ledning av ntusikdtrektor Gari 'lcckstcn. 

S:[ lacobi Marknad firades i Ekebacken den 1-3 juli. Pi sondagen den 3 juli ge- 
nomfördes ett sedvanligt marknadspropram med hemb)gdrtdg genom swnhallrt. 
hogtidstal dv kommunfullmakiigc~ ordforande Siv Elofsson. hantverkare i arbete. 
dansu~~visnine, marknadsstand och tivolinöien. Nvtt för &et var en rioststäm~el 
" ~ ~ c l ; e b ~  3.788 S:t Jacobi Marknad - ~ i o i s  club, Lyckeby Gille". iycka  ah- 
marmusik Festival genomfördes den 27 juni-3 juli för femte året i rad med Berth 
Nilsson som konstnärlig ledare och med Lvckebv Gille som medarrangör. För andra 
året i följd har Gillet i t se t t  "Arets kons;hant;erkaren i Lyckeby. Det blev Ebba 
Fält. 

Söndagen den 30 oktober anordnades den årliea hembvedsaftonen i Medborear- " ,- U 

huscr. L aktiviteten med\,erkade naturfotoyrafen Bjurn-E)vinJ Swahn och dragspel*. 
klubben Has~elbalgarna med Stig Wthlborg som ledare. Studiebesok har anordnats 
vid Vattenverket, som under 1988 fvllde l25 år 

P& ~nksga ianr  forsra dag i lanet den 18 maj bcsoktc kungaparet Lyckeb). hl%iilet 
var Vardcentralcn, dar dr Ingemar Ovhcd top emot (ich oricnteradc am vcrksam- 
heten. Lvckebv Gille unovaktade med en keramikrelief och ett bokverk. Omkrine 
700 ~ y r k c b ~ b ó r  hyllad; kungaparet utanför V2rdceniralen 

Framstallning har gjorts till Kirlakrona kommun om att gamla lokala namn i Lyi- 
kebv skaU bcvdras och unvandas. Gillet har ockra berart att M bli remissinstans i 

u 

samhälls- och planfrågor. 
Medlemsantal: 200. 

T. W. 

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

Föreningen höll sitt årsmöte den 23 april. Efter förhandlingarna visade fiskmäs- 
tare Kurt Johansson film och berättade om laxfisket i Mörntmsån. 

Knutsfest hölls i Stålagården den 16 januari under stor anslutning. Stig Persson 
och Sven Olle Johnsson svarade för underhållningen. 

Den 10 mars visade lansantikvane Leiib stenholm bilder och berättade om "Ble- 
kinge under dansk tid". 

Aven under det ghngna året har ett stort antal skolbarn varit på besök i Stilagår- 
den. där de fatt vara med om att slöida. hueea sten. väva. karda. kärna smör och ba- . . "V 

ka bullar, nigot som både barnen och deras rarare uppskattade mycket. 
Den 21 iuni var ABF:s musikkar samlad vid Stilagården och gav konsert, nigot av 

en tradition. 
Söndagen den 21 augusti skedde den sedvanliga studieutfärden, denna gång till 

Österlen, d& b1.a. Glimmingehus besöktes. 
Den 11 mai ordnade förenineen en kulturdae vid Laxaeården. Förenineen var - ~ ~~~ - " u " 

även med vid Mörrumsfiskets dag den 28 augusti. 
Slöidutställnineen vid Stålaearden den 15 och 16 oktober fick manga ortsbor att 

s t ä l l a ~ p p  med s& alster, vilia väckte stort intresse. 
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Arr skolbarnen besöker Sl~lagården i Mörrum börjar bli nrjgoi av ert tradi- 
tion. D& får eleverna bl a pröva på olika hantverk, har hur rnan kilar av en 
sten. - Foto: Torvald Sällström. 

Lärarpersonal vid Mörrums skolor samlades vid Stålagården i samband med skol- 
avslutningen, nästan något av en tradition. Aven kulturnämndens sista sammanträde 
för aret var förlagt till Stålagården. Efter mötet hölls samkväm där biblioteksperso- 
nalen deltog. 

Under året har en äldre laduqårdslänea fr%n Jeooa-Nisseården flyttats till Stålagår- - . . 
dens tomt. Ett stort antal medlemmar har svarat för ideella arbetsinsatser. 

Medlemsantal: 250. 

Olofstrorns Hembygds- & Fornminnesförening. Ordf. Göthe Persson, sekr. Kurt Ros- 
vall. 

P i  årsmötet kåserade greve Hans Wachtmeister på ett lättsamt och humoristiskt 
sätt om b1.a. sin officersutbildning, UD-tjänsten i Frankrike och om riksdagsarbetet. 
Han överlämnade till Göthe Persson Patriotiska Sällskapets guldmedalj av andra 
stodeken för dennes långa och gagnande verksamhet inom b1.a. hembygdsrörelsen. 



Fredagen den 20 maj gästades kommunen av kungaparet. Vid detta tillfälle hade 
några medlemmar arrangerat en utställning i Ishallen som visade foton från sekel- 
skiftets Olufström samt gamla emaljföremål, som tillverkats där. Särskilt ett par 
muggar med porträtt av kung Oscar och Drottning Sofia tilldrog sig kungaparets in- 
tresse. 

Medlemmarna har deltagit i en mndresa i Småland, besök gjordes på glasbnik och 
museer. Den 2 december hade föreningen sin sedvanliga julfest. 

Medlemsantal: 84. 

G.  P. 

R i n g d l a  Hembygdfärening. Ordf. Elsa Lundström, sekr. Elsa Olsson. 
Verksamheten inleddes med årsmötet, som hölls i Bygdegården den 27 mars. Rag- 

nar Bengtsson visade fotografier från äidre tid. 
Traditionqnligt firades Valborgsmässoafton vid Nissagården med tal av Peter 

Wingren och sång av kyrkokören. 
Föreningen deltog i arrangemangen vid midsommarfestligheterna tillsammans 

med Idrottsföreningen och Bygdegirdsföreningen. Nigra av föreningens medlem- 
mar var med på slåtterdagen i Ihre. 

Sommarens aktiviteter, då Nissagården var öppen varje söndag, var som alltid väl- 
besökta. Underhållning, hantverkare och utställningar lockade liksom tipspromena- 
derna många besökare. 

Friluftsgudstjänsten den 28 augusti samlade ett 40-tal personer. Höstfest anord- 
nades den 12 november. 

Två byavandringar företogs under hösten med Nils Elmqvist som sakkunnig leda- 
re. 

Under året lades nvtt soäntak o& änesladan vid Oiamålastuean. Vid källarhuset i , . . 
Slansmila gjordes cn allmsn uppanyggning. 

Nissanirden har under irer be\okis av Forenineen Norden, 5vforcninear. skolkla\- 
ser ochenskilda. Fvra bvafester har anordnats av ~länsmilabór. 

Medlemsantal: 1;3. ' 

E. O. 

Ronneb~ortens Hembvedsfäreninr. Ordf. Arnold Kvist. sekr. Eric Lindblad 
~ ~~ 

0rdkarie årsmöte-klis den G maj 1988. Efter förhandlingarna talade antikvarie 
Annika Klar om föremaen i museernas samlingar och vården av dem. 

Under sommaren eenomfördes i samarbetemed Kulturnämnden ett tiotal kul- - 
turkvallar. alla valbesokta P6 hlollcbackagdrden hdr iv2 rurisivdrdinnor t~an~rglon 
under sommaren Girden har besokis av omknng 1 50U personer foruiom a\ rkul- 
klasser och turistemooer " . .  

Den 11 juni gcnomfordcs en siudicrcsa iiII Danmark med 50 Jeliagarc Luciafcsi 
anordnades i Möllebackap,irdcn den 4 deccmher. 

Under året har föreningen haft permanent hjälp med uppordning och katalogise- 
ring av Möllebackagårdens samlingar. Föreningens damer har under året haft flera 
arbetsmöten. 

Medlemsantal: 266, 
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PiJ~elven for Skonrbergsko Garden, i Karlshamn bevarande. Ordf. Linrlc Cirnhack 
Lt!rcl\en har h~lli t  tre s.immanrradcn. Armotel holls .len 25 msl. 
<i.trdcn har iindcr irer rcii<imx.irt <n f<ir;indr,ni. Farc\atrninzen p4 hui.udb!pgna- - - - - - .  . .. 

den har ändrats från gul panel med vita lisener, takfot, dörr- och fönsteromfattning- 
ar samt gröna dörrar, portar och fönstersnickerier till pärlgrAtt med lisener, takfot, 
fönster- och dörromfattningar i gravitt samt dörrar, port och fönstersnickerier i röd- 
brunt. 

Skottsbergska gården har hallits öppen för allmänheten under turistsäsongen 
fr.0.m. 11 juni t.0.m. 14 augusti. PA andra, avtalade tider har gården även varit öp- 
oen för skalor. föreninear och organisationer. Gardsolanen och kallarvalvet har un- . -. u 

der sommaren upplåtits till Föreningen Norden, Visans vänner och Karlshamns- 
revyns unedomssektion, den sistnämnda med teaterframträdande från friluftsscen. 

~nta le ibesökare  har vant 20.580 st. 

B. S. 

Stubbelyeke Hembygds- och KulfuiJöreninp. OrdL Margit Ivarsson, sekr. Magnus 
Andreasson. 

Under året har sammanlagt 160 aktiviteter förekommit i skolan. Föreningen har i 
egen regi anordnat följande: 
2.1 Julfest tillsammans med Vi Unga, ca 100 personer. 

12.2 Arsmöte. Information om kampanjen "Hela Sverige skall leva". 
21.3 Debattkväll på temat "Hela Sverige skall leva" med Ingvar Svensson, 

Eringsboda. 
26.3 Tommy Nilsson visade bilder och berättade om gamla hantverk. 
30.4 Valborgsmässofirande med Bernth Johnson som vårtalare. Inge Wijk un- 

derhöll i skolan. 
25.6 Midsommarfest till musik av Erlandsson och Sterne. 
30.10 Musikunderhållning med Casa Blanca. 

Tre torpvandringar och stugvandringar i Nettleryd och Lillö har anordnats under 
aret. 

Förenineen har deltagit i en samarbetskommitté med deltagare från hembvedsfö- - . . 
rcningdrnn i de norm delarna i v  Aommiinrn hl.ilsaiiningrn liar vdrii, att 1.8 i#lI%ar3 
hyprlen, inircvcn cxcmpeliis genom 211 verk3 fi,r hu\~f i~rh~n~lr lscr .  som hatir? pn- 
sar gymnasieeleverna 

~ o r e n i n ~ e n  deltog med ett uttalande i anslutning till "Landsbygd 90" och med- 
verkade i samband med att budkaveln fördes vidare till den avslutande festligheten 
p% Skansen i Stockholm. 

Antal medlemmar: 336 

Sölvssborgr Fonrmin~vsfÖmniiRg. Ordf. Karl Ryding, sekr. Hans Milton. 
Verksamheten har bedrivits efter ungefär samma riktlinjer som året innan. I an- 

slutnine till oåsken utlystes en tävlina rörande ~åskkor t  för elever 0% låg-. mellan- 
och höistadierna. Öv& 300 förslag kom in, viiket gav kultursekreierar& som en- 
väldig domare eii styvt arbete med att kora pristagarna. 



Vårens "byavandring" var förlagd till Hömik, där Frans Nilsson var ciceron. Som 
vanligt deltoe en stor skara människor, . " 

Till Grcts Pepparkakshusiavling hadc visserligen cndait tre furslsg inkommit, men 
de var a\ mycket god kvihlei! Fibrrta pn, ack iiil AnnChristin och 1111 Gadd for en ~. 
kopia av sparbanksfastigheten. 

Medlemsantal: 154. 

K. - 

Avd? Hemby~dsfönnin~. Ordf. Torsten Liuneström, sekr. Birgitta Edvardsson. 
Arsmotet holls den 26 mars 1988 i hemb;g&g~rden. eit 1U t; personer deltog Ef- 

ler forhandlingarna hol1 Inpcgcrd Bodner ett Iivl~gt uppskatlJi forcdrag om Hdrry 
Martinsons liv. 

Valborgsmässoafton firades som vanligt i hembygdsgården. Kyrkoherde Christer 
Sjögren talade, Hallaryds och Aryds kyrkokörer sjöng v&rrånger under ledning av 
kantor Roger Eriksson för en talrik publik. 

"~embygdens dag" anordnades den 11 juni i hembygdsgården. Exempel på bl.=. 
tovning, korgmålning, smide och snickeri visade, att det finns många duktiga konst- 
närer i byeden. 

. 
.- 

Den 16 juli hade föreningen arrangerat en auktion på både skänkta föremål och sa- 
ker, som såldes åt andra mot provision till föreningen. Ett lyckat arrangemang, men 
det kunde ha kommit några fler. 

Underhålls-och battrings5tgärder har gjotts i hembygdsgården, b1.a. reparation av 
skorsten och slipning av golv. 

Medlemsantal: 265. 

A f n t t ~ z å h  Skolrotes Intresseförening. Ordf. Inger Bark-Lagergren, sekr. Arvid 
Svensson. 

Utöver årsmöte, kvartals- och styrelsemöten har föreningen haft två arbetsdagar 
samt anordnat en jul- och en midsommarfest. 

Projekt: 
- Bildande av fiskevårdsområde. Handlingarna ligger hos länsstyrelsen. 
- Arbetet på "Lottens stuga" slutfört. Jobbarlaget bjöds på byggfest. 
- NOLA-projektet avser naturvård med stöd från länsstyrelsen. En representant 

darifrin informerade den 24 september. 
- Kalkning av sjöarna slutförd. Under nästa femars-period har 300.000 kr beviljats 

för kalkning och provfiske. 

Den 1 augusti anordnade föreningen en bussresa till Helsingborg och Nib  Poppes 
"AB Dun och bolster". I studiecirkelsform av bedrivits kurser i flamskvävnad och 
skogsvård. Föreningen deltog i "Hembygdens Dag" i Karlskrona i augusti och i ett 
möte i Torskors under våren i anslutning till projektet "Landsbygd 90". - . .  . . 

Medlemsantal: 101. 
A. S. 



Ostra Blekinge Hembygdsförening var en av tillskyndarna nar stenhug- 
geriepoken pd Tjurkö fick en särskild minnessten. Den fungerade en gång 
som trappsten till skolan på Tjurkö. 

Osfra Blekinge Hembygdsförenhg. Ordf. Karin Bru>sberg, sekr. Gustaf Ekholm. 
Månea välbesökta aktiviteter har genomförts. Arsmöte hölls i Kristianopel. En - 

vandring oå vallarna med Ernst Gordon som ciceron var intressant liksom den orien- 

ken på Tjurkö åter uppmärksa&mats deltog föreningen med bl a en flaggparad vid 
avtäckandet av en minnessten - en gammal trappsten som många tjurköbor kommit i 
kontakt med. då den uteiarde trappflisan till skolan på Tjurkö. Föreningen arran- . . 
gcr3.k i i e n  en tip,runcl.i p5 kiiltur~tipim \'id :ierin\igii#iiern A \  d~.t rtnmeradc f d 
m~,,i.in,hurct i Krt,tinnopel, .dm <Ledde I .insluining !,II  hogidlighilldndct a i  IOil. 

irsmji,net eiter Chri~!i:in I \ ' j  rilltr.i<li ,<>m ilan5k kung. dclt.>p \,r t<,r~,niiig 
Dansen kring midsommarrtången på Vassaslätt ochslåtterdagen i Steneryds Iöv- 

ängar skedde traditionsenligt. Budkavlen "Hela Sverige ska leva" fördes till Stene- 
ryd av ett par orienterare. Hembygdsdagen i Vämöparken genomfördes i samverkan 
med Hamboringen. Programmets tema var "Hela Blekinge ska leva". Anförande 
hölls av landshövding Camilla Odhnoff. Budkavlen i landsbygdskampanjen fördes 
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IIII platscn a i  sille~bstlickan Sofir Nilsson ti l l  hast ozh foredrog, av Gustaf Ekholni 
Upprupet antogs cnhalligt av den mbnghovdadc puhlikcn 

Vid naturreservatens dae svarade förenineen fö; en station. där deltagarna fick eö- - " " 
ra krokar av tradyrenar med enkla vcrktyg. Nstur-, kuliurvArd och skogifrbgor dis- 
kuterades från kur1 ii11 skogsbygd p6 Johannishus 3gor mcd Hans Wachtme~aier cr>m 
sakkunnie ciceron 

Arets aktiviierer aisluiadcs med forcning,mote i Jandclrkolan med folkmusik at 
"Karlskronalaget". en orientcrint om hrm>loidcns fornyzlie av Gustaf Ekholm och 
ett videooroeram från ~embved~ns  Dae oå ~ ä m ö  . u , - u. 

Mcdlcmmar i forcningcn har pi olika sait varit cngagcr.lde i Iandsb)gd$kampanlen 
under aret Foreningen* medlemshlad har uikommit med i i 6  innehillsrika nummer 

Antal medlemmar: 530. 

K. B. 



BLEKINGE LANS HEMBYGDSFORBUND 

Till Blekinge läns hembygdsförbund anslutna föreningar: 

Asarums Hembygdsförening, Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening, 
Eringsbada Samhälls- och Hembygdsförening, Flymens Hembygdsförening, Fridlev- 
stads Hembygdsförening, Föreningen Gamla Carlscrona, Halasjö Hembygdsfö- 
rening. Hembveds- och Studieförenineen Facklan. Holmsiö Hembvedsförenine. -, ," u ." u. 

Jämshögsortens Hembygdsförening, Kallinge Hembygds- och Falkdansgille, Karls- 
hamns museum u v a,  Kyrkhults Hembygdsförening, Lyckeby Gille, Mörrums Hem- 
bveds- och ~ornnknesförenine. ~ l o f s ~ k m s  ~embveds -  och Farnminnesförenine. 

förenine.~~ölv~sbores fornminnesförenine. Arvds ~embvedsförenhe. Älmtamåla 

Arsmötet hölls den 7 maj i Halasjö hembygdsgård, Halahult. Deltagarna hälsades 
välkomna av ordföranden Bertil Geneback i Halasiö Hembygdsförening som berät- 
tade att föreninren bildades 1971 och sedan 1973 driver ~ó t t a s tueanren  DO DU^^^ ~ ~ s~ * .  . .  
träffpunkt för hembygdsvänner. Föreningens huvudinriktning är bevarande och le- 
vandegörande av traktens traditioner inom hushåll och näringsliv. Förbundets ordfö- 
randeereve Hans Wacbtmeister tackade för det varma välkoknandet och eladde sie " " 

åt en god uppslutning av valda föreningsombud. Karin Brunsberg informerade om 
kam~anien "Hela Sveripe ska leva", varefter årsmötesförhandlingarna tog sin bar- 
ian. ~ f t é r  förhandlinearna fölide kaffesamkväm och eissninestävlan krine kuriösa fö- 
rcmll Ai.sluininp,vi< Ihe~i>krc deltagarna oilcrlundcn i I l~l ihul i  rum ingir.ndz Iiirc. 
visades. IIII snldnde ockra en budkavclrviiare med appell for kampanlen 'Hela Ule. 
kinee ska leva". som lästes UDD av e r e v é ~ a n s  ~ a c h i i e i s t e r  och därmed avslutades u .. " 
årsmötet. 

Vid årsmötet godkändes styrelsens och revisorernas berättelser för 1987. De har 
publicerats i 1988-års Blekingebok. Styrelsen och skattmästaren beviljades ansvars- 
frihet. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Greve Hans Wachtmeister. Wambåsa. ordförande 

Stadsarkitekt Lars n o r s e n ,  ~a r l sk iona ,  suppleant 
Konstnär Erik Langemark, Karlskrona, vice ordförande 

~änsbostadsdirektör Gustav Cronmalm, Lyckeby, suppleant 
Museichef Peter von Busch, Karlskrona 

Lantbrukare Anders Pehrsson, Fridlevstad, suppleant 
Bveenadssnickare Gösta Andersson. Hällevik . 

Eltekniker Karl Erik Johansson, ~ r e n s u m ,  suppleant 
Bankdirektör Bengt Gabrielsson, Karlshamn 

Lektor Arnold Kvist. Ronnebv. suovleant ' . .  
Bucirhaiiffur Svcn.<iunn:<r hlins,on, Kyrkhuli 

Fil hand Ragnvi Ilgllricdi, Karlskrona. %tipplean! 
Fil mag Klas \Yennerher*. Brdknc.klubg 

Adjunkt Ann.Maric Llmqvi,t. Knrl-hnmn. supplcdni 
Fil mag lhorsicn Paulin. Jamrhi)g 

Konsult (;<>the Per,\on. Olof\irom. supplcini 



Bankdirektör Karl Ryding, Sölvesborg 
Elinstallatör Ivar Pettersson. Holmsiö. suooleant , . . .  

Slojdlarare Nils Magnuaron. Asaruni 
0verlintm;liarc David Aberg, Karlshamn, supplïant 

Naturvardsdirektor Ksrin Brunsbcru. Lvckehv 
2 , 

Larare Ingvar Gustavsson, Jämjöslätt, suppleant 
Avdelningsdirektör Bert Svanstein, Karlskrona 

Läroverksadj Erland Janner, Karlskrona, suppleant 
Landsantikvarien självskriven ledamot. 

Beslöt årsmötet efter avsägelse från överlantmätare David Aberg att för 1989 utse 
trävaruhandlare Göte Svensson, Asarum, som hans ersättare. 
Styrelsens förvaltningsutskott har bestått av följande ledamöter: 
Greve Hans Waihtmcister. ordforan& 

Bankdirektor Karl Kydiny, suppleant 
Konatndr Erik Langemark. vice ord1,irandr. 

Konwlt Gothc Perswn, suppleant 
Naturvardrdirektur Karin Uninibere 

Läraverksadjunkt Erland ~anner , -su~~leant  
Fil mag Thorsten Panlin 

Busschaufför Sven-Gunnar Månsson, suppleant 
Fil mag Klas Wennerberg 

Slöjdlärare Nils Magnusson, suppleant 
Avdelninnsdirektör Bert Svanstein 

~ y ~ ~ n a d s s n i c k a r e  Gösta Andersson, suppleant 
Landsantikvarien självskriven ledamot. 

Ledamöter i ett särskilt ekonomiskt beredningsutskott har utgjorts av: Karl Ryding, 
Karin Brunsberg och Bert Svanstein. 

Ledamöter och suppleanter tiU styrelsen för Stiftelsen Blekinge läns museum har un- 
der aret varit: 
Greve Hans Wachtmeister 

Konstnar Ertk Ldnpcmark, supplc.nt 
Naturv&rd\direkior Kann Brunsberg 

Bankdircktor Karl Rvdinr. 5unnlednr . - .. 
Fil mag Klas Wennerberg 

Byggnadssnickare Gösta Andersson, suppleant 

Revisorer för 1988 å n  förvaltning har varit bankdirektör Roland Aspelund. Karls- 
krona, bankdirektör Bern Possling, Jämjöslätt och bankkamrer Benny Hansen. 
Karlskrona, med följande personliga suppleanter: bankkamrer Ulf Ringberg, Karls- 
krona, bankkamrer Roy Andersson, Ronneby och bankdirektör Lars-Erik Skjutare. 
Karlskrona. 

Valberedningen för 1988 var Karl-Gustaf Johansson (sammankallande). Stig Hen- 
rikssan. Hans-Göran Rvdbere. Bertil Elmovist och Benet Biörkhem. 

~ed~kt ionskammit téför  arsboken har varit: a horsten-~ailin, Klas Wennerberg, 
Karin Brunsberz, Sven-Gunnar Minsson och Urve Lepasoon (redaktör). 

Beslöt ånmöret fastställa föijande avgifter för 1989:- 
- sammanslutning, som är kollektiv medlem. ska erlägga en avgift av 25 örelmedlem 
- förbundsmedlem ska erlägga en avgift av 50 kronor 
- eneanesaveift för ständiet medlemskan ska vara 1.000 kronor 

U "  

- stödjande medlem ska erlägga en arsavgift av 250 kronor. 
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Styrelsen har under året sammanträtt 4 gånger: 1012 Länsmuseet, Karlskrona, 315 
Tingsdrden,  Bräkne-Hoby, 1319 Föreningen Gamla Carlscrona, Karlskrona samt 
211~l%ulturcentmm Ronneby. 

Förvaltningsutskottet har sammanträtt 2 gånger: 912 Länsmuseet, Karlskrona och 
2614 L&nsmuseet, Karlskrona. 

Kamoanien "Hela Sveriee ska leva" har i hös grad engagerat hembygdsrörelsen i . , . . . . 
Blekinge som tagit initiati; till att budkavlar löpt genom Iänet där "&op för byg- 
dens utveckling har antagits. Studiecirkelverksamhet med lokalt material har på 
månea håll samlat entusiastiska deltaeare oå temat "Levande bygd och natur". . . 
Kdmpanlcn kulminrr~de  <len 28 augu,ri. d3 I lc l i  S\eriyc.i13gcn dn~rdnadc i  p6 
Skansen och <leliaparna fr in 13lekinge $arrkilt uppm;irks;lmmadcs. 

llemhpgd\rorhundct\ \t)rclrr. har i skri\rl.c till myndigheter. idccllii och poliiirka 
rirpanisattJncr ni fl fr.imf.>rr \ynpunkirr pa av~~rap\m<,ilighei:rna idr land$higdi- 
Ihornnr recor iom ar av avgoranJc bci!dcl\c fdr I~nil\h!gii-kiimp.in~cii< m;l "Hila 
Sirrirc \!.a Ir.\,a" Dei heter har. "I Blekinge har hrl<ilknlngrn I I.incr\ nurdlip:ssie 
delar'iiksom i den yttre skargården minskat &sevärt under d e  senaste årtiondena, ca 
2&25 % sedan år 1960. Landsbygden liksom hela Blekinge måste behålla sin befolk- 
nine för att få en vositiv utveckline. - 

Hilcn kommcr aicn i framtid~,n .i11 crrs IanJ~hypd,hef~>lknin>:c~~~ frdmqta kum- 
rnun~kationsinedel De tillganglign allmanna kommunik.~iionrm:dlcn 3r oi~llrnclli- 
e;, Fn ok.id turtathrt for att tillfrcrlssrllandde kunna t i l l c~dorc  landrh\e<Ien\ hehm 

~ - 

för resor till arbeten-skolar-fritidsaktiviteter är  knappast trolig. Snarare sker in- 
dragningar och minskat befolkningsunderlag stärker inte förutsättningarna. 

I samband med landsbygdskampanjen och framförda synpunkter och krav i bud- 
kavlar i Iänet har framförts starka svnounkter från flera håll att landsbvedsbor. som ~~~~ ~~ . . u 

ofin a r  heroendc &v arlnctc i iatort mwie)nnii. \tarht i il ~ttcaiccenile p., prunJ r! 
hi>erl rctcku<inadcr F J ~  nti landqh) yJ\iamillcrn3 c ~ \ A I  \uxn.% ,<,m li.trn ,k.tll f? t i l l -  

eåne till iämförbart kulturutbud. fntidsaktiGiteter m m är man oftast hänvisad att -~ n , 
åka till någon tätort och ofta finns inte allmänna kommunikationsmedel tillgängliga. 
Landsbvqdsfamiliers disponibla inkomst efter skatt ar därför betydligt lägre jämfört 
med t ä ~ t s f a m i l j e r . "  

De ekonomiska förutsättningarna klargörs i skrivelsen genom jämförelse mellan 
tre likartade familier med olika bostadsort, där det klart framgår att landsbygds- 
familierna har en betvdliet Iäere disoonihel inkomst när resor till arbetsolatsen beta- , - "  
lats, iör att inte tala om de  kostnader familjerna lägger på resor för fritLdsaktiviteter 
iämfört med de  tätortsboende. I skrivelsen konstaterades att: "De stora resekost- 
naderna vid pendling i mycket hög grad torde ha styrt boendet mot tätorterna. Kost- 
naderna för att bygga ett nytt hus i tätort respektive på landsbygden har hittills ej 
skilt sig så markant i Iänet. Den enskilde vågar idag i många fall ur ekonomisk syn- 
ounkt inte bveea sie ett hus vå landsbyeden. Vid försälining av relativt nybyggda hus .- . . . ... 
visar det sig e j  sällan att försäljningspriset på landsbygden betydligt underskrider ny- 
hyggnadsvärdet. I tätorterna börjar även i Blekinge under det allra sista året priser- 
na-& bostäder att öka. Aven kommuner och Iåneinrättningar i landet har höriat 
uppm;<rk.amma d e s a  furhillsndrn Ki>mnwncrn;< kan prntiiii e lunoni~<ka  iirh a j .  
niini<ir.<ii$a <i)rme.lel me,l\r.rka I I I I  i i i1 heh)egel,en i.>rl;i-5, i c1lr.r n.ir4 i;iiuricrna 

Om ut\crklinecn iort<3ii..c som htti~ll> elle[ ~ \ ~ n i u e 1 1 3  r c r c ~ ~ i l r . ~ e s m o ~ l i ~ h c t c r  
forsomïas 5tyr. I>rf.,llningcii an mer !n mot iaioriern., mcd hogre bt>\!a3,1>riier ort! 
ho.taJ,hri,i som i.il)d I.and.b\gJen loinmcr .ii urnrnias p i  ni3nni<lar ":h Jr.1 blir 
r tr l  i ~ r  al! hii,en <<,m ar <a i # l l ! p  i kuliiirlaiidsk:ipet. dclvlc i i  rucrn' upp Lit . t \ -  

p > r ~ n j c  q c g  fdr n i t  Iisjda .ich t <, in i'.$nds denn, nc-aii\;i ut<cckling for I s n d w ) ~ .  
'len :<r aii crt lorhditrat bilaxdrlp ~nfdrer  ior i f<inra h.tnil rrrhei.rcwr i . i r  lanJ>- 
hysd-h<,r 1)i.i Ii,,, \ar3 en ncutr.il b~,rkattn~ng i deiia avrwndc <);h r1 ioni nu at1 
liindio!:d<bor ni8rip)nn.tr. .A< landeis hrr<ilktiine bor i.l.~e cn<l:,ri I S  17 "r utrni.,r 



tatorrerna (,m1 medca 27 % 1960). Den lorc*lïgna skaticrclurmen ar nodvandig om 
man realistiskt v i l l  verka for landrhygdskampdnjen Landsby~d Y0 - HELA SVEKI. 
GE SKA LEVA - och urivnå mera& de reeionaloolitiska målen lika svsselsättnine. . . " .  u. 

service och miljö." 
Styrelsen avslutar sin skrivelse med följande förslag: "Avdragen i deklarationen 

för resor ti l l arbetet skaU bl i  mer liberala och det är ett krav att de blir neutrala så att 
landsbygdsbor ej missgynnas, som nu sker jämfört med tätortsbor. Förslagen bör 
snarast genomföras. 

I samband med kuneavarets Enkseata den 1&20 mai medverkade hembvedsfö- u .  u " 
reningarnas medlemmar såval vid uppvakiningen vad deras ankomst som aii dc ape- 
lade en dktii roll under liesoket nar dc8 gallde art illustrera den blek~ng\ka kulturen 

Styrelsen har under året beviliat ~embveds- och Studieförenineen Facklan i Häl- 
lev i i  ett anslag p& 3.000 krono; som bid;G til l filmdokument&6n av kungaparets 
besök och arrangemang kring detta. Vidare har styrelsen beviliat 4.000 kronor ti l l 
Bräkne-Hobv sahhällsloch hembyedsföreninr somoroiekt- ochrestaurerinesbidrae ." - . ,  - 
ti l l  ett hlivandc museum med ekologisk inriktnin% i Braknc-Hollys gamla biblioiek. 

Eti videokamera har under Sret inkopts lur hembvgd>forrningdrnas disposiiion 
som ett hiälomedel i deras dokumentätioesarbete. Länsmuseets fotoeraf Erling 
Klintefors.hade under oktober månad genomgångar i kamerans handhavande 7 
Karlskrona, Bräkne-Hoby och Sölvesborg €61 medlemmarna. 

Under hösten arraneerades en välbesökt exkursion vå temat "Från kust till skoes- 
u 

bygd" inom Johmnishus fidc~kommtss under ledning av ordforanden gre\e Hans 
Wa~htmcisier. dar varle hembygdsl<~renings styrelse agde utse tvi deltagare 

\'id Hemhygdcns Das I Vdmoparken under augusti minad dcltog 5 hcmb!gdsfo. 
reningar i ädel tavlan om det uppsatia vandringspriset. 

Siyrelsen h31 under Aret varit representerad \ id  dika ai rikif<irhundct arrangera- 
de konfcrcnser liksom I rcg~onala samlingar angående "Hela Sscrigc rks Icva" och 
konferenser pS temat "Kulturawei som iilleing for land3bygdcns uiveckling" 

For vcrks~mhcien under 5ret har Hembygdsforbundei crhSllit dn,lag från Ule. 
kinee läns Landsting med 49.100 kronor " 

Tryckning av Blekingeboken, som utges av Hembygdsförbundet och som är ge- 
mensamt organ för Hembygdsförbundet och Länsmuseet. har enligt träffad över- 
enskommels~ bekostats av .Stiftelsen Blekinge läns museum. 

Karlskrona 1989-02-14 

PA STYRELSENS VAGNAR 
HANS WACHTMEISTER INGEMAR JEPPSSON 

ordförande sekreterare 



BLEKINGE LANS HEMBYGDSFORBUNDS 
BOKSLUT FOR 1988 

Balansräkning 31112 1988 

TILLGANGAR 

Fonderade bankmedel ..................................... 
Totalt likvida medel ........................................ 

SUMMA TILLGANGAR 

SKULDER 
Avrakning anslag 235.000:-,15.500:- 

..................... Uooluona kostnader 
EGET' KAPITAL 
Grundkapital .............................. 
tillfört bundet kaoital .................... 
Föregående års vinst.. ................... 
Arets resultat ........................... .. 
FORVALTADE FONDER 
Kungl. Karlskrona 49.538:25 
Grenadjärreg m.f 106.873:29 
Landshövding o Fru Hag- 25.75990 
strömmers in.f 32.842:04 
A Lindwalls fond 507.716:73 
Emil Peterssons fond 

S O Swahns fond 5.482:95 
Tornströmska fonden 13.870:70 

22.201:- 
Wachtmeisterska fonden 74.074:15 

SUMMA SKULDER 

Resultaträkning 1988 

INTAKTER 
Landstingsbidrag ............................................ 49.100:- 
Ränteinkomster ............................................ 35,35969 
Medlemsavg .................................................. 48.900:- 13335969 

FONDERNA 
Ranteavkastning samt tillskott ........................... 

TOTALA INTAKTER 



KOSTNADER 

..................... 
Annonser, reklam 

........................................ 
Representation o gåvor .................................... 
Köpta tjänster ......................... .. ................... 
Evenemang ................................................... 
Styreke 
Kurs u forcningravg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adminisiraiiva korttiader . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kcservcrai for fören verkramhel . . . . . . . . . . . . .  
Tillforr Grundfond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
O\.erskott 1988 lägges lill dispositionsfonden . . . .  

SUhlhlA KOSTNADEK 

FONDERNA: 
Avkastning tillfört fondkaoital - 

......................... ............. + odisp avkastning .. 
TOTALA KOSTNADER 

Revisionsberättelse 

Undertecknade revisorer, utsedda att granska Blekinge läns hembygdsförbunds rä- 
kenskaper och förvaltning för år 1988 får hat efter fullgjort uppdrag avgiva följande 
revisionsberättelse. 

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

Föreliggande bokslut överensstämmer till alla delar med förda räkenskaper, varför 
vi silunda endast hänvisar till detta. 

Fondernas förvaltning har granskats utan anmärkning. 
Vi har genomläst de protokoll, som styrelse och förvaltningsutskott fört vid sina 

sammanträden under 1988, utan att finna anledning till anmärkning, 
Vi tillstyrker att den i bokslutet intagna balansräkningen fastställes. 
Då sålunda ingen anledning till anmärkning framkommit under revisionen, tili- 

styrker vi ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

Karlskrona den 20 mars 1989 

ROLAND ASPELUND 
BENNY HANSEN 

BERN POSSLING 



STIFTELSEN BLEKINGE LANS MUSEUM 
STYRELSE 

Valda av Blekinge Iäns landsting: 
Elisabeth Mattisson, Karlskrona, ordförande 
Nils Arozenius, Olofström, suppleant 
Leif Håkansson, Karlshamn, ledamot 
lan Maltestam, Sölvesborg, suppleant 
Sture Peterson, Ramdala, ledamot 
Ingegerd Lindén, Ronneby, suppleant 

Valda av Karlskrona kommun: 
Ake Andersson, Karlskrona, vice ordfdrande 
Stig G A Nilsson, Karlskrona. ledamot 
Dagny Lindekrantz, Nättraby, ledamot 
Per-Inge Gustavsson, Lyckeby, suppleant 
Lars Thorsén, Karlskrona, suppleant 
Lisbeth Thorstn, Karlskrona. suppleant 

Valda av Blekinge Iäns hembygdsförbund: 
Hans Wachtmeister, Wambåsa. ledamot 
Erik Langemark, Karlskrona. suppleant 
Karin Brunsberg. Lyckeby, ledamot 
Karl Ryding, Sölvesborg. suppleant 
Klas Wennerberg. Bräkne-Haby, ledamot 
Gösta Andersson, Sölvesborg, suppleant 

Landsantikvarien, föredragande och sekreterare 

Beredningsutskott 
Elisabeth Mattisson, Karlskrona, ordförande 
Stig G A Nilsson, Karlskrona, suppleant 
Ake Andersson. Karlskrona. ledamot 
Lan Th.>r\$n. Karkkronn. rupp lc~ni  
Hans \Vachrmri\t;r. \VimhLa. ledamot 
Klas \\enn:rlierg. Rrrikiic-lliih! . ruppleni 

Landsantikvarien, föredragande och sekreterare 

Revisorer 
Ingemar Nilsson. utsedd av Blekinge Iäns landsting 
Lars Persson, suppleant 
Ivan Lindell, utsedd av Karlskrona kommun 
Esse Carlsson. suppleant 
Bern Passling, utsedd av Blekinge Iäns hembygdsförbund 
Sten Jönsson, suppleant 

Stiftelsens styrelse har under 1988 sammanträtt vid följande tillfällen: 17 mars i 
Karlskrona, 4 juni Guö (+ resa), 6 oktober i Sölvesborg och 1 december i Karlskro- 
na. 

Beredningsutskottet har sammanträtt vid 7 tillfällen under året. 



Personal 

Av personalen på Blekinge läns museum var under året 14 personer anställda på per- 
sonliga tjänster med statligt Iönebidrag. 

Landsantikvarie och museichef 
l:a antikvarie 
Antikvarie 
Antikvarie 
Antikvarie 
Antikvarie 
Antikvarie 
Antikvarie 
Antikvarie 
1:a assistent 
Assistent 
Museivaktmästare 
Biblioteksassistent 
Kontorsvaktmästare 
Receritianister 

Fotografer 

Museibiträde 

Fastighetsskötare 
Lokalvårdare 
Under året har följande 
varit projektanställda: 

Ingemar Jeppsson (1977) 
Urve Lepasoon (1981) 
Thomas Persson (1978) 
Christina ~ e r u ~ - ~ a r s s ; n  (1981) 
Anna Steen (vikarie t o m 88-06-30) 
Lena Alebo (1986) 
Annika Klar (fr a m 87-07-01) 
Lena Eklund (vikarie fr o m 88-08-08) 
Ivar A Wenster (extra 88-09-19-88-12-18) 
Lisbeth Jonsson (1981) 
Gunnel Wahlberg (1982) deltid 
Peter Niklasson (1077) 
Arne Petenson (1979) halvtid 
Knut Andersson (1977) 
Carl Hansson (1978) timtianst 
Edith ~dnr jon ' ( l~7 '8 )  timtlsnsi 
Ka13rin3 4nJsrsson ( f r  o m 87-116.01) iirni] 
Len3 Fliksron (fr o m 8743-01, Iirntlansl , . 
Svea   åk ans so" (1979) halvtid 
Dotis Nilsson (1983) halvtid 
Karin Akesson (1977) 
Ruben Eriksson (1978) 
Gösta Nilsson (1986) 
Karl-Erik Petersson (1967) 
Ingvar Sander (1981) (t o m 88-04-14) 
Elon Wernersson (1984) 
Silva Brising (fr o m 88-06-11) 
Erling Klintefors (1980) 
Bruno Svensson (1983) 
Lennart Andersson (1979) 
Ake Widlund (1979) 
Gösta Larsson (1986) 
Viola Hansson (1976) deltid 

Meta Ottosson 
Herbert Jungståhl 
Ake Franzén 
Karl-Axel Björkquist 
Bengt Hikansson 

14 personer har varit tillfälligt anstäilda och 6 i ungdomslag. 
6 PRAO-elever har praktiserat vid museet. 
Under året 1988 har första antikvarien varit förordnad som landsantikvarie under 
följande tider: 1411,4-512,81~2414,116,6-717, 12-1517.21-2217.2C-2319,3111C-1111, 
17111 och 30111-2112. 

Antikvarie Thomas Persson har under perioden 5112-31112 vant förordnad som 
landsantikvarie. 



Styrelse och beredningsutskott 

Under året har styrelsen och beredningsutskottet tillsammans med företrädare för 
facken och de alika avdelninearna oå Iänsmuseet i samarbete med externa konsulter " .  
medverkat till en organisationsöversyn vars resultat kommer att presenteras under 
1989. Särskild uppmärksamhet har också ägnats länsmuseets lokalfrågor för att råda 
bot på den nuv&ande trångboddheten. Underlag för en ekonomisk 5-årsplan har 
tagits fram för att kartlägga behov av såväl investeringar och underhåll som perso- 
nal. 

Initiativ till att inbjuda eller närvara vid olika landstings- och kommunala nämn- 
d e n  sammanträden har under året tagits för att ge tillfälle marknadsföra Iänsmuse- 
ets verksamhet. 

Avtal har under året slutits med Blekinee Iäns landstine aneående vandrinesut- u " - 
ställningar och dess sjukvårdshistariska samlingar. Länsmuseet åtar sig att svara för 
~roduktion av vandringsutställningar till landstin~ets institutioner samt att inven- 
;era. uooordna. kataloeisera ochförevisa landstcnzets samlinear av siukvårdshis- . . u u 

toriskt material mot sarshild drvattiiiiig och itagariden ,<im regleras I nxn~nda dvidl 

ined om<csidig uppsacninestid av 1 i r  att galla frin och med I,)hO - .. - 
Södra Östersjön som k;lturmiljö är etisamarbetsprojekt mellan länsmuseerna i 

Blekinge, Kalmar och Kristianstads län som gemensamt anhållit om utställningsbi- 
drae hos Statens Kulturråd. Utställningen ska ee ekologiska basfakta och visa på- 
verkan. effekter och åteärder ur mil;övårds--och kuliurhistorisk svnounkt med , . 
exempel från ett havsområde där olika intressekonflikter föreligger. I samband med 
kulturminister Bengt Göranssons besök i Karlskrona under september uppvaktade 
stvrelsen för att oiskvnda fråeans behandline. Trots entusiasm för oroiiklet hos . u . . 
KultiirrAdcis reprr*cntantcr )!\er pcngarnn iortf3randr' mr.d ,in fran\.ir<i. 

Under Rrct iikadr. ant.ilri grundbidrar! med I frin I I  till I?, vilket Jock lortf.ir~n- . 
de innebär en sista "ekonomiolats" i den svenska "l'insmuseiliean". en olacerine 

u 

\om hr dih:mpig a\ landstingr.tr och I(drl5krona koniniunr ratsnany:tr Aler qnardrr 
brist p i  \nrsningdr till 5itt 1~nsinuseum. Ilar hi>ppa\ *i\relren eii m a d  regionil 

~~ . 
välvilia för att kunna få del av ökade statsbidrae. 

. 

I.nrutom att Ian<mu<ret.i .tyrrlse iarit rr.prc<enterdJ \id konfercnrsr a\ -3rsLilt 
iiitrc>r< ur lansmiiieal synpunkt h ~ r  UI:kin~e Im, niuseum \.,rit niedzrr:mgi,r fcir 
foll~nde mSten: Ilniler september de Xordicka slof,jrt.miir:crna< \amxrhctrmi,ic 
iill~ammdn* med Slarinmu~cuni, i~nder noicnihcr R~ksxniik\arie.imhcictr re.i<>naI- 
k<inferr.ns och Svenrka k.~mmunf<~rl>und~'r< rcgionila konferens om "Kul t~rar~et  
som en tilleåne för landsbvedens utveckline" " " ," " 

Länsmuseets gynnare och mecenat konstnären Erik Langemark har möjliggjort 
inrättandet av en fond vars avkastning skall användas för inköp av konst till Ble- 
kinee Iäns museum. Fonden förvaltas i v  Soarbanken Kronan och fondstvrelsen ut- 
go; av landshövdingen, ordförande, konsinären Erik Langemark, bankdirektören 
för Sparbanken Kronan och landsantikvarien. 

Kulturminnesvård 

Länsmuseet har en mångsidig roll inom kulturminnesvården. Museet biträder Iäns- 
stvrelsen och riksantikvarieämbetet med utredninear och bedömningar. Samarbetet - 
med kommunerna i framför allt plan- och byggnadsfrågor är omfattande. Läns- 
museet är också församlingarnas konsult i kyrkoärenden. Dessutom erbjuds fo- 
reninear och enskilda kostnadsfri rådeivning i kulturminnesfråeor, 

u - 
Verksamheten har ökat kraftigt under året. Mer än 200 ärenden har diarieförts. 

Som tidigare har tyngdpunkten legat på granskning av plan- och byggnadsärenden. 
Under våren besökte Iänsmuseet samtliga kommuner för att tillsammans med rep- 

resentanter för stadsarkitekt- och kulturkontoren diskutera framtida samarbets- 



Biografen Metropol i Karlshamn uppfördes I922 efter ritningar av arkitek- 
ten Axel Stenberg, Malmö. Den ursprungliga interiören ar till stor del be- 
varad och restaurerades under dret med medverkan frdn lansmuseet. 
- Foto: Blekinge lans m e u m  1988. 

former inom kulturminnesvården. Museet erbjöd sig härvid att ta fram underlag för 
kommunala kulturmiljöprogram. Uppgiften är angelägen med hänsyn till kom- 
munernas ökade ansvar inom sektorn. Hittills har endast Karlskrona kommun ac- 
cepterat erbjudandet. Arbetet påbörjas här under vintern 1989 med en kommuntäc- 
kande inventering. 

P3 länsstyrelsens uppdrag har länsmuseet utarbetat beskrivningar över ett 20-tal 
kulnirmiljöer av riksintresse. Beskrivningarna kommer att vara vägledande för 
kommunernas planering inom de aktuella omridena. 

I Länets kyrkor har endast smärre arbeten varit aktuella under aret. Följande har 
besökts i samband med radeivning och besiktninq: lämshöa. Kvrkhult. Sölvesborg. 
Kingamäla. Svangsia, ~ o r r i i i i ,  Äsarum. ~ r i r 3 1 ~ d .  l i ~ o r i r ~ . r g a .  Fi>rkarla. Brcdjk- 
ra. Ul~chult. Backaryd. Saxernara. Nxtirab). Luren. Kri~t~dnopel. Torhaniii oih 
Sturko. Pi uoodrar av Torhamns f0rramline har riotdheaarlisa inientarier I k\rkan 
dokumenterats. s arm ed har hittills 33 av Gnets kyrkoromfáttats av detta aibete. 
som p i  initiativ av riksantikvarieämbetet inleddes 1980. 

Samarbetet med Iänsstvrelsens kulturvirds- och naturvårdsenheter har varit om- 
Intiande. Pb lansrrntikvdriens ~ p p d r 3 ~  har Idnsmuscet s\urat for aniik\;irisk I\onirull 
i samband mt.d ~imbjggnad sv kulturhisior~ski v3rdcfull h<i,indrbcb~ggclse I lanel, 
samtliga kommuner. Av större projekt kan namnas det Fribergska huset i Karlskro- 
na samt Spandelstorps herrgård. 
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Jordö missionshus byggdes 1928 för Blekinge Mis.sion,ssall,skup, etr exempel 
på de många anspråkslösa samlingslokaler, som med frivilliga insatser upp- 
fördes inte minst i skärgården. Jordö byalag, Jordö Vägförvaltning och Lis- 
terby församling står sedan några år tillbaka som garant för byggnadens 
fortbestdnd. Statsbidrag har uf1ovat.s till en renovering. 
- Foto: Blekinge läns museum 1988. 

Ock,i ,imarl>~.iii ilicd kiimm~iieriir har ukai tinder i r i  t .  Lti beiysi.inJc anta. dc- 
tdl lpl~ncr h ~ r  grnnrknrs. Omhi$enadcn 3, .rlJrc bcl>!gpelsr L>rtsaiicr ;at! uL2 
HI~nil  Je m jnga prejek! I.in\mu~cci n i c lvc rk~ i  t Lan namn.<, ~O-i~l<hehyzcc l~:n  iid 
\Idrichrrg <-inii Ty5k.i hr)gfare~:~rJcri, bada i Knrlskronn Bl2ri.l ~ ~ \ n n l i g i r c  nbjcLi 
markr reno\cr,ngcn av hii>pr,ifr,n l c i r o p ~ i l *  K.trl<h.linn i.iIhcvsr:ide 2~i.iill.inlcri- 
ör. Till detta arbete har stätsbidrae uteått " - 

På uppdrag av Karlshamns kommun har Iänsmuseet inför planerade förändringar 
eiort kulturhistoriska utredningar rörande tre kvarter i centrala staden. Nymölle 
kvarn vid Mieån har dokumen<erats inför rivning. 1 samband med ombyggnaden av 
läroverket i Karlskrona har museet dokumenterat den arkitektoniskt intressanta au- 
lan (se artikel i årsboken). 

Vårdoroeram har uoorättats för Skottsbereska  ård den samt för uthusbyggnaden . u . . - - 
till den s k Köpmannagården, båda i Karlshamn, för två båtsmansstugor i Asarum, 
för missionshuset på Jordö samt för äldre mangårdsbyggnad i Göksjöholm. 

På länsstyrelsens uppdrag har under året ett mindre antal arkeologiska utredning- 
ar genomförts i samband med planerad exploatering. Vid Häljarum har boplatsläm- 
ningar från järnålder undersökts inför grustäkt. 

Liksom tidigare har länsmuseet deltagit i planeringen av samt svarat för antik- . . 
varisk medve;kan vid de fornvårdsarbeten, som i länsstyrelsens regi bedrivs på ett 
100-tal platser i länet. En efterlängtad imålning av hällristningarna på Hästhallen. 



ett av länets stora turistmål, genomfördes under hösten (se artikel i årsboken). 
Länsmuseet har medverkat i temadae om skoesbruk och kulturminnesvård samt i " 

LRF:s studiecirklar om jordbruk och kulturminnesvård. 
Enstaka stadsvandringar har genomförts i Kristianopel, Ronneby och Sölvesborg. 

Under 1987 och 1988 har en ny basutställning om Fabian Månsson och Arbetarrörel- 
sen fardiestälits. Fabian Månssons arbetsrum. tidigare inrvmt i Nordenskiöldska eår- " . - 
den, ingår som en del i utställningen. Utställningen invigdes den 23 januari 1988 av 
landshövding Camilla Odhnoff. Frälsningsarmén sjöng och spelade. 

Tillfälliga utsiällningar 

-24.1 ARKITEKTEN ERIK GUNNAR ASPLUND. Vandringsutställning 
från Riksutställningar utökad med material om Asplunds arbeten i 
Blekinge. 

-24.1 LENNART ASCHENBRENNER - retrospektiv utställning, 

31.1 - 13.3 ISLAMS VARLD - konst och kultur. Vandringsutställning från Me- 
delhavsmuseet, Stockholm. Utställningen kompletterades av läns- 
museet med två rumsinteriörer, ett ceremonimm "Madjlis" och en 
modern iransk bostadsinteriör samt en u t s t ä l l ~ n ~  med bruksföremål 
och konsthantverk från Iran i samarbete med Iranska kulturfö- 
reningen i Karlskrona. Lunch- och kvällsvisningar samt flera särskilda 
arrangemang anordnades under utställningstiden. 

1.3 - 13.3 FOTOGRAFIER FRÄN PANSJIR- Reportage från krigets Afghanis- 
tan. Fata: Odd Uhrbohm, En utställning från Svenska Afghanis- 
tankommittén. 

31.1 - 17.2 UR KARLSKRONA DAMSALLSKAPS GAVA - programaffischer 
1913-1987. 

20.3 - 29.5 SVERIGE SURNAR TILL - En utställning om luftföroreningar och 
försurning från Naturhistoriska Riksmuseet. Utställningen utökad 
med en lokal del om tillståndet i Blekinges vattendrag, ett samarbete 
med Länsstvrelsens naturvårdsenhet. Utställnineen övvnades av stif- 

u .. 
telseordförande Elisabeth Mattisson och visades av Bo Malmsten. na- 
turskolelärare i Karlskrona. Under utställningstiden anordnades ett 
flertal föredrag och en exkursion. 

8.5 - 29.5 TRE SKANINGAR - Annika Eriksson. Zaida Thoreren. Christian " 
Ohlsson. Konstnärerna medverkade vid vernissagen. Irländsk folk- 
musik soelades av Andv Davey och Britt-Marie Svensson. Medarr: 

I 2 6  - IS 9 SNABBARE HOGRE STARKARE - Blckingeidroil under XO i r  
Valdo Carlstrom, BLIS - Blekiiigc Idr<itr~historiska Sallskap. hilrsd* 
ralkommcn, ui%iililninp.cn in\xdes a\ Inre F~edin. urJlurdndc I Rle- 
kinge Idrottsförbund. ~äref tepföl jde  gy&astikuppvisningar i Greva- 
gårdens barockträdgård. Martha Holmén med gymnaster från Olof- 
ström visade gammaldags övningar i tidstypiska dräkter. manlig Ling- 
gymnastik under ledning av Torsten Sjöberg, Karlskrona Gymnastik- 
förening, samt som avslutning Ronnebytlickorna, ledda av Britta Jo- 
hansson. Under utställningstiden anordnades idrottsuppvisningar av 
olika slag. 

12.6 - 18.9 SPELMAN I BLEKINGE- Historik kring några spelman i Blekinge. 
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* 
Iranska barn dansar pi iranska kulturdagen i samband med islamutställ- 
ningen. - Foto: Blekinge läns museum 1988. 

1908 års spelmanstivling i Karlskrona. En utställning i samband med 
SPELMANSSTAMMA, som hölls på museigården. Medarr. Blekinge 
Spelmansförbund. 

12.6 - 18.9 BIBLIOTHEK FOR STADEN OCH PROVINSEN - Äldre boksam- 
lingar i Karlskrona. Medarr: Kulturkontaret Karlskrona. 

3.7 - 18.9 BLEKINGE TUR OCH RETUR- Nya ideer fran gamla hängkläden. 
En utställning av sistaårseleverna vid Handarbetets vänners vävskola 
i Stockholm. 
Utställningen öppnades av hemslöjdschef Elsa Olsson och presentera- 
des av Ann-Sofie Svanbo, Malin Svennung och Eva Johansson från 
Handarbetets vänners vävskola. 

5.7 - 18.9 HARRY MARTINSON OCH HAVET - Dröm och verklighet. En 
vandringsutställning producerad av Ingegerd Bodner-Granberg och 
Lennart Granberg. 
Tvi  föreläsningar hölls under utstallningstiden. 

11.9 SVAMPUTSTALLNING 
25.9 - 23.10 DRAKABYGGARNA - Jörgen Nash, Lir Zwick, Lars Hård, Yoshio 

Nakajima, Hardy Strid, Heimrad Prem, Sven Malvin, Mette Aarre, 
Helmuth S tum,  Canten Nash, Jens Jörgen Thorsen, Ottmar Berg- 
mann, Henrik PrydsBeck och Lisbeth Hedeager. 
Vid vernissagen läste Jörgen Nash egna dikter och Sven Malvin ut- 
förde happeningen "Livets vatten". Medarr: Karlskrona Konst- 
förening. 
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9.10 - 20.11 STILLEBEN - stilleben under 400 år. En vandringsutställning från 
Statens Konstmuseer. Utställningen öppnades av Iänsmuseets stif- 
telseordförande Elisabeth Mattisson och visades av konstnär Erik 
Langemark. Museets personal, klädda i tidstypiska dräkter. bjöd på 
"ätliga stilleben". Under utstäilningstiden arrangerades lunch- och 
kvällsvisningar samt en målarskola. 

30.10 - 27.11 BERTIL BERG - måleri, akvareller och grafik. Medarr: Karlskrona 
Konstförening 

4.12 - 15.1 KOSTA BODA x 4 -Fyra unga glasformgivare - Gunnel Sahlin. Jer- 
ker Persson, Ann P Wåhlström, Christian von Svdow. Utställnineen 
oppnadcs ab Ku>ta Boda A B s  ckonornichel Lars Ekhlad Tre ab &s- 
furmgivdma var narvarande och beraitade om sina arbctcn. M e d m  
Karlskrona Konstförening 

4.12- 15.1 BILDER PA BERG - om olika sätt att betrakta hällristninear. En - 
vandringsurstallning frin Giitrhorg, Arkeologiska Museuni IJisiall 
ningen hyggdes p i  med material kring Hlckingec brunsdlder och hall 
ristningar Vid ooonine<iillrallei biods oa forniida rnus~h a\ rnwikern 
och in~trumentrekOns&ktören Ake  gev vad. 

4.12 - 15.1 KANN PA HALLRISTNINGAR - en s k "röra vid utställning" från 
Riksutstallningar, speciellt anpassad för synskadade. 

Programverksamhet 

21.2 CHILENSK SONDAG - utställning. dans, sång, lyrik och diskussion 
med föreningen Jose Carrasco. Medarr: TBV, Kulturkontoret Karls- 
krona. 

14.2 IRANSK SONDAG - med dans, fotoutställning, musik, teater och 
iransk mat, arrangerad av Iranska kulturföreningen. 

22.2 - 26.2 FEBRUARILOVS,KUL - för skollediga barn. Program kring utställ- 
ningen ISLAMS VARLD som mosaikarbeten. höaläsnine av arabiska 
sagör och lektioner i orientalisk dans. ~extilverkstad - karda, spinna. 
tova. Leksaksverkstad. Pappersverkstad - tillverkning av eget papper 
och marmorering av papper. I fiskeutstallningen: nätknytning, ;As- 
nine och steknine av sill. " 
Medarr: Länsbibliotekets barnavdelning, Blekinge läns hemslöjds- 
konsulenter, Fritidskontoret i Karlskrona, Iranska kulturförenineen. 
Polisen. Soarbanken Kronan. TBV. . . 
PASKSTOK - familjeprogram med färgning av ägg och tillverkning 
av påskris. påskkärringen Tekla berättade om sina färder till Blåkul- 
la. 
EXKURSION - oå iakt efter försurnineen. Ledare: Bo Malmsten. . . 
KUNGSSEGLING - seeline med blekinesekor oå Boremästarefiär- 

u 0 

den och marknad på Fisktorget i samband med kungaparets Eriks- 
gata. Medarr: Blekingsekeförbundet och K-na seeelsällskap. - 
ÖPPET HUS I VAMOPARKEN - dramatiseringar kring Vämöstu- 
gorna. Medarr: Klass 6 C Hastöskolan, UDG-teatern. 
SPELMANSSTAMMA - på Iänsmuseets gård. Arr: Spelmansför- 
bundet. 
VAD AR HANDIKAPPIDROlT? - Karlskrona Handikappidrotts- 
förening informerade och instruerade. Medarr: SISU. 
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Uppvisning av Fäkrgymnasiet i samband med idrotts ut stallning er^ 
- Foto; Blekinge läns mureum 1988. 

19.6 PINGIS PA MUSEET - Lyckeby hordtennisklubb spelade bordten- 
nis. Medarr: SISU. 

29.6 MINNS NI? - Berattarcafé för idrottsintresserade. Medarr: SISU. 
11.7 - 15.7 LEK OCH IDROTT- på museets gard. Stående höjdhopp och Iängd- 

hopp. slungboll, styltgång, kägelspel, kuddkrig pA bom, orientering. 
16.7 och 17.7 LEK I VAMOPARKEN (se ovan). 
23.7 och 24.7 LEK OCH IDROTT - på museets gard (se ovan). 
27.7 MINNS NI? - Berättarcafé för idrottsintresserade. Medarr: IFK 

Karlskrona. SISU. 
30.7 STAVHOPPSTAVLING- Försök att slå blekingerekordet med bam- 

bustav. Medarr: KA 2 IF, SISU. 
31.7 HANTVERKSDAG - Demonstrationer av smide, skomakeri. svarv- 

ning, träslöjd, syrafargning av garn, tovning och spinning. Tillverk- 
ning av laggkärl, korgar, vettar, julträd och backahästar. 

20.8 FAKTNING I BAROCKTRADGARDEN. Medarr: Flottans IF, SI- 
SU, Faktgymnasiet. 

27.8 ORIENTERING I VAMOPARKEN. Medarr: FK Vittus, SISU. 
11.9 SVAMPDAG - föreläsning av Olof Andersson. Svamputställning och 

skogscafé. 



16.10, 23.10, MALARSKOLA - I samband med Stillebenutställningen kunde man 
20.11 under konstnär Bengt Saltö Hakanssons ledning lära sig måleriets 

grunder. 

27.11 JULSTOK - illustrerad kulturhistoria. 
18.2 BARNENS JULSTOK - Alla barn fick stöpa ljus, dekorera pepparka- 

kor, göra halmsaker och julpyssla. 

Förelasningar och diskussioner 

7.2 ISLAM SOM CIVILISATION - Docent Bengt Knutsson. 
14.2 ETT AR I SAUDI-ARABIEN- Överläkare Orjan Ahlberg. Medarr: 

Centrallasarettets konstförening. 
5.3 AFUHASISTAN IDAG - [.ar, (irahnstrum furclarte mcd Jiabildcr. 

LIVG-teatcrn mcdverkndc hlcdarr K-na AfghanirtankommitiC. Blc- 
kinge Iäns bildningsförbund. 

13.3 ORIENTALISKA MATTOR - Raija Ohrstedt. Medarr: Karlskrona 
Konstförening, Blekinge Iäns bildningsförbund. 

10.4 UPPTACK NATUREN I BLEKINGE - Kerstin Hugne. 
17.4 HOTAT HAV - Bengt Lundberg. 
5.7 HARRY MARTINSON OCH HAVET - Inreeerd Badner. - - 
9.7 HARRY MARTINSON OCH HAVET - Ingegerd Bodner. 
11.9 LOKAL IDROTTSHISTORISK FORSKNING - Jan Linderoth. 

Medarr: SISU. 
4.10 AR BILDKONSTEN VIKTIG? Paneldebatt med landstings- och 

kammunpolitiker. 
11.12 HALLRISTNINGAR I BLEKINGE - Karl-Axel Björkquist. 

Konserter 

14.6 MARINENS MUSIKKAR. Programvärd: Lars-Olof Grahn. 

28.6 MARINENS MUSIKKAR. Programvärd: Ingemar Jeppsson. 

8.7 DIXIELAND-JAZZ - Eminent East Coast Stompers. Medarr: Kul- 
turkontoret Karlskrona. 

9.7 LASSE DAHLKVIST PROGRAM - Lindfjälls gycklare. Medarr: 
Kulturkontoret Karlskrona. 

9.7 JAZZKVALL - Karl Petermann Group. Medarr: Kulturkontoret 
Karlskrona. 

12.7 MARINENS MUSIKKAR. Programvärd: Bo Swahn. 

7.8 OPERETTKAVALKAD - Artistgruppen Regnbagen. Medarr: 
Karlskrona Teaterförening. 

23.8 MARINENS MUSIKKAR. Programvärd: Erik Pedersen. 
4.12 FORNTIDA MUSIK - Ake Egevad spelade p2 och berättade om in- 

strument fran bronsåldern. 

Teater och dans 

21.6 och 22.6 FRAN STRAUSS TILL CHILENSK FOLKMUSIK. Blekinge dans- 
teatergrupp och Sandra Flournoy. 

5.7 och 6.7 Se ovan. 

29.7 VARMLANNINGARNA - UDG-teatern. 
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Blekinee Iäns museum vroducerar och distribuerar vandrinesutställninear vå uvv- " - " . .. 
dragsbasis från landstinget till i första hand länets vårdinrättningar, Utställningarna 
efterfrågas också av bibliotek, studieförbund, skolor och föreningar inom och utan- 
för länet. 

litstillningar I cirkulation tar. BROUER.ZDE IIANGKI.ADEN. NAR V1 SUTTO 
I VAR R.\NIC, BLEKINGSEKAS, S'rlL'SSLA SKO OCH SPELA SKRAPNOS. 
SKR,YI'IU. HARRY MARTINSON - Dögcdrorir>en och kosmo< (vroducer~d ab 
Oloistri>ms kuliurnamnd), HARRY MARTINSON OCH HAVET. ' 

S)proJuseradr. utstallninSar far irci ar. SNARB,\RE-IIOGRE-SI'ARURE - 
Blck\neeidroti under RO år. Den har under hösten viiair i Olnfslrom och Konnebv. 
EN O~;ERSATTARSEGLATS I ORD, BILD OCH LJUD - utställningen ar i t -  
fornad som en bok och bygger på Sten Nadolnys roman "Upptäckten av Iångsam- 
heten". För innehållet svarar översättare Meta Ottosson och utställningen har 
forngivits av konstnär Bengt Saltö Håkansson. Utställningen har under hösten vi- 
sats på vårdinrättningar i länet. 

Blekinee Iäns museum har under 1988 distribuerat föliande inlanade vandrinesut- 
ställningir. Dessa har vant: ORTAGARD - om odlandet av kryddväxter, produce- 

- 
rad av Riksutställningar, VART GAMLA STAN - en vandring i bild med en grupp 
utvecklinesstörda unedomar. Utställninearna har visats va vårdinrättninear och sár- 
skolor i ]&et. Till utställningen ORTAGARD har även'erbjudits ett kring 
kryddväxtodling. 

Undervisning och information 

Länsmuseets pedagogiska avdelning består i fasta tjänster av 1 person. Under året 
har under perioder en extra pedagog varit anställd. Avdelningen har undeniisal i 
sammanlagt 247 barngnipper och skolklasser under året varav 121 klasser besökt 
museet och 126 klasser fatt program i skolor i länet. 

Här föijer några av de program som erbjudits: 
Vlren l'>RS crbjod. Ijnztr forrkulor samt Ak 1 och 2 f)ra olika proyrim. 1 rit oricn- 
iali\kr program moitc harnen SIIEHFREZADE rom bi'raiiade rasor ur Tusen och 
en natt orli vicade uricntallFka forcmal i den tillhlliea ut<lallninecn ISLAM - konsi 
och kultur. Deyhim Mohaddes från Iran sjöng visorfrin sitt hemland och skrev bar- 
nens namn med arabiska bokstäver. 

Fiskargumman SIGNE berättade i sitt program om sitt liv och arbete. Barnen 
hjälpte henne sedan att knyta nät och rensa sill. Tillsammans tittade man på gamla 
fiskeredskap. 

Veckorna före påsk dök påskkärringen TEKLA upp. Hon var på väg till Blåkulla 
och berättade för barnen om gamla påskseder och hårresande historier från sitt liv. 
Som avslutning färgades ägg med lökskal och björklöv. Tekla visade sig strax före 
påsk på Hobyskolan i Brëkne-Hoby där hon deltog på föräldramöte och en kultur- 
dag. 

Det fjärde programmet SMUSSLA SKO OCH SPELA SKRAPNOS var ett lek- 
program där gamla leksaker visades och lekar lärdes ut. 

Alla dessa program leddes av Marie Olivendal som extraanställdes under perio- 
den. 

FORNTIDSUNDERVISNING h.% under hösten hållits i Karlshamns kommun. 
Alla elever i åk 3 och 4 samt nåera klass 7 deltog. Under sammanlaet 5 veckor i mai 

u 

itch december iatins mojliyhct for 1~nzts  rkolkl~s~er  ar! delta i forntid<undentisning i 
musettes forniidra\delning. I och knng murert i Solbe\harg arbi'iade clcvcrna i K O  
3 i Si>Iveshorg mcd forntid 3 ddgar i scprcmher. Har I ~ s i d e s  mai koksrop, plols 



När museet tog hand om en del av hisroriewdervisnrngen i åk 6 vid Joh~. .  
ni.hursko[an fick eleverna Idm känna CM Bellman, gestaltad av Magnus 
Wenerholm. -Foto: Mattias Bard&, BLT 1988. 

iärnåldensmvcken. sköts med oilbsee och vävdes DA iärn&ldersvävstol. Eleverna fick , . . . . 
ocksi tcorziisk undervisning Eli Iiknandi program holk for ,arskolan I vasira di- 
stiiktct av Blekinge i mal. Linsmuseet har dcliagit pi tre lagerskulor p& Aspan I 

Ronnebv kommun med forntids- och medeltidsorÖeräm. liksom oå en forntidsiesa i 
länet med en klass fr&n Karlskrona kommun. 

I VAMOPARKEN visades stugorna för förskolor i september och oktober. Klass 
6 C från Hästöskolan arhetade hela året med ett oroiekt om Vämöoarken tillsam- . . 
mans med UDG-teatern och länsmuseet. Klassens forskning resulterade i ett häfte 
om stuporna och en familiedac i Vämöparken där eleverna dramatiserade kring hu- . - 
sens hiitona. 

Tillsammans med länsmusiken producerade museipedagogen ett program för sko- 
lorna som fick namnet 1880 - FEST OCH VARDAG. Programmet innehöll musik 
som spelades av länsmusikens sjömanssextett samt dramatisering och berättelser 
från ett brukssamhälle i 1880-talets Blekinge. Programmet turnerade under 1 vecka i 
länets skolor. 

Utställninnen STILLEBEN f d n  Nationalmuseum visades for skolklasser oå läns- ~ ~ -~~~ -~ 

museet under oktoher och noventber. Forutom bisning och samtal kring tavlorna in. 
gick cn mAlarskola dar klassen fick bygga upp egna st~llebcn och mdla av de,$& under .. . 
Sakkunnig ledning av Bengt Saltö Håkansson. 

Under 10 dagar har museipedagogen undervisat klasser p& IRE NATUR- OCH 
KULTURSKOLA i Karlshamns kommun. 

Tillsammans med TBV i Karlskrona anordnade länsmuseet under hösten en KUL- 



TURSKOLA för barn. Lördagsprogrammen innehöll teman som: gamla lekar, ull- - .  . 
hcrcdntnp, visning a\, kon,i. rn:<hr\kol,<. matheredning och julstt>k 

Till utita1lning;irnn ISLA\IS \',IKLD. STILLERFY och S\'EKI<iF SIJIIN,ZR 
'TiLI.. h6llc Iarari,isningdr rami lunch- och k i  jllsvtsnini3r for allm:mhct<n 

Museets övriea avdeininsars oedaeoeiska verksamhet är redovisad under resoek- " . W "  

tive rubrik. Museipedagogen har under året deltagit i länets barnkulturgrupp och 
planerincsgruv~en för Kultisär (Kultur i särskolan) samt varit föredragshållare på - - .. 
Slöidlärarutbildnineen oå seminariet för huslie utbiidnine i Götebore o& oå MUS& u .  " u .  
dagarna vid högskolan i Umeå. 

Besöksantalet vid länsmuseet utgjorde under aret 81.317 och i Vämöparkens kul- 
turhistoriska byggnader uppskattas besöksantalet till ca 25.000 personer. 

Dokumentation och forskning 
"Snabbare-högre-starkare" var ~ b r i k e n  på Iansmuseets sommarutställning av ble- 
kineeidrott under 80 år. Här redovisades resultatet av det forskninesanslae oå " .. , 
511 000 - \om land<tinc:tr uthililningi. och kulturnimnd hciiljai I~nintusc~et for do. 
kumcnrati<in av lanet< idrottsr<>rclsc An,>drip for genomii,r.~ndcr rar  f i l  kind. , \n-  
na Steen som tillsammans med entusiasfiska~edlemmar i Blekinee idrottsförbund " 

och Blekinge idrottshistoriska sällskap sakrat ett omfattande material i form av före- 
mal, arkivalier och uppteckningar. Via SISU erhöll länsmuseet 3.800:- sam hialp till . . 
att k o m f ö r a  utställnineen. - - 

I början på året under medverkan av landshövding Camilla Odhnoff och Fräls- 
ningsarmén i Karlskrona invigdes föregående å n  forskningsproiekt "Fabian Måns- 
sonach den blekingska arbetarrörelsen" i form av en ny baiutstillning. Ansvarig för 
genomförandet var även här fil.kand. Steen. Till fromma för utställningen över- 
lämnades vid invigningen vardera 10.000 kronor från Blekinge Iäns landsting och 
Karlskrona kommun. Lika mvcket har överlämnats från Avd 36 Svenska kommunal- 
arbelsrforhunrl<t i Kalmar &i vardera 5.Wi kronor Iran S\.cnika Alcisllindiistrisr- 
hcisrfi>rhundci avd 26 sanit 5110 kronor fran Hdbrlo sociaIdemokr3ti\ka forening. 

Samlingarna 

Under året har en fortlöpande övernyttning av föremål skett till museets nya före- 
målsmagasin p i  Stumholmen. Föremålen i två externa magasin har med hjälp av en 
flyttfirma överförts till det nya magasinet. 

Föremålssamlingen ökade under 1988 med 120 nummer. Exempel på förvärv är 
idrottshistoriskt material, textilier, kläder. Av de 160 nva föremålen är 149 gåvor. - 

Blekinge Iäns museum har av Erik Langemark erhållit en oljemålning, motiv 
Bergqvistska gården, 215 x 97 cm. Målningen är deponerad på Sparbanken Kronan i 
~ar lskrona,  och avtäcktes i samband med invigningen av de nva banklokalerna i - - 
närvaro av konstnären, Sparbankens direktion, landsantikvarien och en talrik pub- 
lik. 

Under året har Tvska bryggargården i Karlskrona, Bröderna Wickenbercs ned- .-- - 
lagda cementfabrik ; ~ r ä k n e - ~ o b ~  och lanthandeln i Öljehult dokumenteratii form 
av fotografering och intervjuer. 

Mölleeårdens skolmuseum i Sväncsta har fått hialp inför katalogiserine och märk- 
ning av sina föremål. PRO i ~ a l l i n ~ c h a r  påbörja<en.identifieringav 0skár Ekholms 
bildsamling. Vid deras första möte var antikvarien närvarande för synpunkter på 
identifieringsarbetet. Vidare har antikvarien bistått elever från Bräkne-Hoby folk- 
högskola med råd och förslag vid iordningställande och identifiering av föremål i en 
Blekingestuga. 

Förem&lsantikvarien är Iansmuseets representant i BLIS (Blekinge Iäns idrotts- 
historiska sällskap). 
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Antikvarien har deltagit i de Nordiska sjöfartsmuseernas samarbetsmöte, Karls- 
krona 5-7 september samt i Idrottshistoriska museernas konferens, Malmö 17-18 
november. 
3 anril eiorde antikvarien en tiänsteresa till Iinsmuseerna i Vänersbom, Uddevalla . -. - 

och Skara för att studera inredningar i foremilrmagasin 
Antikvarien har under i r r i  visat blekingesom for olika grupper <ich siudie<irkl~r 

Den 19 ma, berättade antikvarien <im nAgra av ircts foremilsforvarv for Ronncby- 
ortens hcmbvgd,fiircning. 

1 januari visades i museets lokaler et1 eiempel p$ fr>remAlsf6rvdr\ frin forcglende 
&r: Karlskrona damsällskaps affischer. I lansstvrelscns maisal har furemil visats på 
temat "Mat i Blekinge". 

Viimöparken 
Länsmuseet, ägaren av de kulturhistoriska byggnaderna i Vimöparken och dess in- - . -- 
veniarier, har hallit anlaggningen oppen a l l  dagar under juni-augusii. Anlaggning- 
en forvalta$ och und<rhålles av Mreningcn Vamuparken u p a .  

I anslutning till Iänsmusectr sommamtställnine. SNABBARE HOGKE STARKA. 
RE har en sommarskola för gamla lekar och idrotter förlagts till Vämöparken under 
två veckor i juli samt en orienteringstävling den 27 augusti, öppen bide för korp- 
deltaeare och motionsorienterare med bana anoassad för barnvagnar och rullstolar. 
bledarr. SISU och FK Vittus. 

. 

Medlemmar av Kiksfureningen Svemka SlolJarr har under lord.~gar Jch sondagar 
demonstrerat hantverk i en avstueorna samt arrancerat en iulmarknad i Hiortsherga 
r - - - -=-~-  

Under juli minad stdlldc Blekinge Lans Hemrlojd ut iavlinpsbidragen ii11 uistall- 
ninecn TRASMATTOK i tIiortshersa Prastnird. Urstallninsen besokics a\ cd 5.W - .  - - 
personer. 

Percy Zetterqvist och Gunda Möllheden från PRO har under juni och augusti varit 
värdpar för Hjortsberga prästgård som,på så vis har kunnat hållits öppen för publik. 

Hembygdens dag arrangerades av Ostra Blekinge Hembygdsförening och Ham- 
boringen den 21 augusti och lockade som vanligt besökare i tusental. Länsmuseet 
medverkade med att visa gamla lekar och upptåg. 

Ekonomi 
Kostnaderna har under året uppgått till 6.165.M)O:- 

Finansierineen av stiftelsens verksamhet har skett eenom bidrae frin Blekinee 
lans landsting-med 1.548 000 -. irin Karlskrona kommin med 1 545000:. frin S;- 
icns kultunid med 97011UO'- samt frin Lansirbetsnamnden for lonebidrapransialld 
personal med 1.228.000:-. 

Härtill kommer intäkter för uppdragsverksamhet samt intäkter från försäljnings- 
artiklar och övriga intäkter med 874.W0:-. 

Länsmuseet föwaltar följande fonder: 
Föreningen Vämöparkens fond 
Vård av kulturhistorisk by i Vämöparken behåilning 881231 8.68297 
Grenadjärtorpets fond 
Vård av kulturhistorisk by i Vämönarken behallninc 881231 2.885:92 
FIU Astrid Lindqvists fond 
Främjande av Blekinges Kulturhistoria behallning 881231 287.871:86 
Mai Alexdndra Swanstroms kuliurfond 
Undcrhill o pedagogtsk \crk$amhet behillning 8bl231 30 593 34 

Karlskrona i mars 1989 

ELISABETH MATTISSON 
ordförande 

INGEMAR JEPPSSON 
sekreterare 



Eldningsoijor 

LEOPOLD THORN AB 

Karlskrona - Ronneby 

UTFOR: Elinstallationer av alla slag. Projektering och kostnadsberak- 
ning. FORSALJER: Köksutrustning och vitvaror. Auktoriserad sauare 

BLEKINGE LANS FOLKHOGSKOLA 

370 10 Brakne-Hoby 

Tel. 04541300 60 

BLOMMORNA 



NILS JONSSON AB 
Karlskrona 

DEN TRYGGA KONTAKTEN I ALLA VARMEFRAGOR 
Tel 04551198 80, 168 74 

293 01 Olofström - Tfn 04541482 30 

Tel. 0455-229 90. Box 6017, 371 06 Karlskrona 

BLEKINGE-KRONOBERGS LANTMXN ek. för. 



KARLSKRONA KOMMUNS BIBLIOTEK 

Lansbibliotek för Blekinge 

Vid något av kommunens 
15 bibliotek finner du 
bland annat: 
* böcker 
* dagstidningar 
* tidskrifter Tel. 0455183 430 
* skivor 

& S-E-Banken 
Lite enkim,lite bättre 

VACKRA TING MED KVALITE 
OCH TRADITION 

Ronnebyg 37 Drottningg 35 V. Torgg 1 

371 33 Karlskrona 374 35 Karlshamn 372 30 Ronneby 



VAMOPARKEN 

Naturskön park vid vik av Östersjön 
med kulturhistoriska byggnader, vilka visas sommartid 

Gastgivaregard med gott bord samt kaffestuga 
Dansbana m. f l .  nöjesanordningor 

Se vidore annons i dngspressen 

Kursutbud vid Blekinge lans Lanthushållsskola, 
Brakne-Hoby 

A) Konsumentekonomisk kurs med kostinriktning, 1 läsår 
B) Konsumentekonomisk kurs med textilinriktning, 1 termin 
C) Livsmedelsteknisk kurs - Storhushåll 
D) Kost - Halsa - Hushallning Kost - Halsa 10 veckor 

Etapp 2a Dietik 10 veckor 
Etapp 2b Hushållning 10 veckor 

E) Hemteknisk kurs 4 veckor (sommarkurs) 

Adress: 370 10 Bräkne Hoby Tel. 04541302 SS 

b 

KONDITORI - 
N. Kungsgatan 22 -Tel. 123 18,161 92 

KARLSKRONA 
OPPET: Vardagar 06-19 

Lördagar 06-1 5 



DIALOG 2000 

DIALOG 2000 

DIALOG 2000 

Riksförbundet för Hembygdsvård ar en samverkande organisa- 
tion med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Hembygdsföreningarna i Blekinge ar alltid välkomna till oss nar 
ni behöver hjälp att organisera studiecirklar eller kulturprogram 
vid hembygdsdagar m m. 

Kontakta vara lokalavdelningar som finns i Jämjö, Fridlevstad, 
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg, 
eUer distriktsexpeditionen, Drottninggatan 9, 371 31 Karlskrona, 
tel. 04551108 01, 104 01. 





Vi finns i och medverkar till 
ett aktivt Blekinge 

Sparbanken i Karlshamn 
Vi ger Dig bättre rad 

NIKLASSONS GLAS AB 
Gullbernovägen - Tel. 242 M), 242 01 

N Kungrg~ian 3. Karlskrona Rikcvagcn 28. l.yi:kchy 
Tel0455/128 55. 109 10 Tel 04551205 34. 205 14 

Söndagsöppet p& Kallbacken kl 10- 17 



VALJ ETT 
STADSHYPOTEKSLAN 

NAR DU SKALL 
K ~ P A  VILLA! 

Kontakta oss om Stadshypotekslånet. 
DA får du de aktuella villkoren och vi 
kan dessutom hjälpa di att jámföra med 

andra langivare. 
f villkor och avgifter för iknande lån hos 

Vi samarbetar aven med etablerade 
fastighetsmäklare som kan upplysa om 
vlira villkor samt förmedla din Iånean- 
sökan till oss. 

Valkommen! 

&i 5Qdshypotek 
BLEKINGE 

Stortorget 2, Box 28, 371 21 Karlskrono. Telefon 0455-801 65. 



Föreningen Marinmusei Vänner 

Föreningen stöder Marinmuseum ekonomiskt. 
Medlemmarna i föreningen får årsbok samt fritt inträde. 
Arsavgifter: Enskild medlem 35:-, makar 50 :-, stödjande 

medlem per år lägst 100:-, ständig medlem 500:-. 
Beloppet kan insattas på postgiro 28 10 82-8. 

Ange titel, namn och adress. 



Vill Du aga 
en bit av 

Handelsbanken? 
Vill Du bli aktieägare i Handelsbanken? 

Handelsbanken är en av världens uthglligt 
mest lönsamma storbanker. 

Du kan bli en liten eller en stor aktieiigare. 
AUa är lika välkomna. 

Om du för detta ändamål inte har 
några kontanter nu, så får du gärna 

låna till ett aktieköp 
efter sedvanlig kreditprövning. 

Låt ditt sparande växa med Handelsbanken. 
Tala med oss i 

Handelsbanken 
Ronnebygatan 47, Karlskrona Tel 04551195 10 



BLEKINGE LANS 
HEMBYGDSFORBUND 

Intresserad av Din hembyggd? Gå med i hembygdsförbundet, 
som aktivt varnar om kulturen i Din omgivning. 

Årsavgift 5 0 : ,  stödavgift 100:-. Ständigt medlemskap 500:-. 

Medlemmar erhaller ett exemplar av Blekingeboken gratis. 

Postadress: Blekinge lans museum 
Box 111, 371 22 Karlskrona 
Postgiro 7 15 21-9, bankgiro 284-1922 
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Länsmuseet, med utställningar specialiserade p i  Blekinges 
historia och kustkultur, finner Nipa Fisketorget 2 i Karlskrona. 
Delar av de rika samlingarna, alltifrin stenilder 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. 

Postadress: Box 111, 371 22 Karlskrona. Tel: 0455-801 20 

OPPET: mandag-fredag 9-16 
Iördag-söndag 13-17 

Juli, aug: mindag-fredag 9-18 
Iördag-söndag 13-17 

FRI ENTRE 

BLEKINGE LANS MUSEUM 
Fisketorget 2 
Karlskrona 
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