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"En meggedt ond weg" 
Om vägar, broar och kommunikationer på 

Listerlandet under dansk tid 

Hans Milton 

För befolkningen på Listerlandet var Östersjön länge den för- 
nämsta och basta förbindelselänken med yttervärlden. Den långa 
och flikiga kustlinjen beredde också på många stallen naturliga 
hamnförutsattningar. Havet, som alltid låg nara och tillgängligt för 
de flesta, blev den stora allmanningsvagen. 

Över havet gick redan under förhistorisk tid etablerade stråk till 
såväl Skåne och de danska öarna som kontinenten. Strax utanför 
löpte genom Hanöbukten den viktiga sjö- och handelsleden från 
Nordtyskland till Finska viken och Baltikum. Den livländske bisko- 
pen Albert av Rigas och hans följeslagares uppehåll på Lister i sam- 
band med en resa till Livland år 1203 kan naturligtvis förklaras som 
en ren tillfallighet. Det ar emellertid inte alldeles uteslutet, att Lis- 
terhalvön då varit en tankbar mellanstation för sjötrafiken i öster- 
led. 

Lister utgjorde under medeltiden definitivt inte någon isolerad 
eller svårtillgänglig avkrok av Danmark. Tvärtom stod denna lands- 
del just genom närheten till havet mestadels öppen för fredligt han- 
delsutbyte och främmande kulturimpulser. 

Aven på själva Lister var vatten ett mycket iögonfallande inslag i 
landskapsbilden. Karr och mossar upptog i synnerhet på Mjallby- 
slatten en betydande andel av vad som i dag ar fruktbar odlings- 
mark. Åarna och backarna var både till antal och omfång vida stör- 
re an nu. I centrum fanns sjön Vesan som en lätt farbar och bärande 
axel i bygdegemenskapen. 

Nar kustvägen genom Biekinge från Skånegransen i väster till 
Brömsebäcken och Södra Möre i öster fick spela en mera framskju- 
ten roll i kommunikationssystemet ar fortfarande en öppen fråga. 
Det torde i varje fall i början av 1200-talet ha funnits tillräckliga för- 
utsättningar för en fast vägförbindelse i kustzonen. För detta talar 
främst den då vaxande centralmaktens ambitioner att med så gott 
som alla medel starka sitt militära och ekonomiska inflytande över 
det danska rikets randområden. Huvudleder av denna typ blev sa- 
kert tidigt en angelägen statlig uppgift. 
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Haver blev tidigt den stora allmänningsvagen. Del av lza~nnen i Sölvesborg 
med gamla skeppsbron i bakgrunden. Sölvesborgs fornminnesförening. 

Mycket tyder på, att också kyrkans män varit starkt pådrivande 
och haft ett bestämt intresse av att utvidga och förbattra vägarna 
bl a i Blekinge. Det bör erinras om, att ärkebiskop Jens Grand på 
1290-talet innehade Lister som pant av kronan. 

Det skulle dock dröja länge, innan någon egentlig nyordning av 
kommunikationsvasendet kom till utförande. Landvägarnas bety- 
delse ökade visserligen stadigt under den danska tiden men oftast 
mycket långsamt och sällan i direkt konkurrens med vattenvägarna. 
Tyngre och tätare förbindelser till lands blev snarare ett komple- 
ment till an en ersättning för sjötrafiken. Under kriget mot Sverige 
åren 1611-1613 överskeppades t ex trupper i flera omgångar från 
Tyskland och Sjalland till Sölvesborg. Jämsides rullade en strid 
ström av trossvagnar på landsvägen söderifrån över Lister mot Kris- 
tianopel och Kalmar. 

Källmaterialet till förbindelseledernas äldre historia på Listerlan- 
det ar genomgående sprött. Samtida kallor förekommer sparsamt 
och får ofta kombineras med indirekta uppgifter eller iakttagelser 
från senare tid. Ännu befintliga och kända lämningar, till vilka även 
ortnamnen bör räknas, kan medverka till att belysa trafikväsendets 



tidigare struktur och tillväxt. De fåtaliga danska kartorna har ett 
begränsat värde. Mera informativa och pålitliga är däremot flera 
yngre kartor av svenskt ursprung. Under århundradet före freden i 
Roskilde blir möjligheterna till kunskap om landkommunikationer- 
na på Lister gynnsammare, utan att alla by- eller sockenvägar för- 
denskull låter sig rekonstrueras i detalj. 

Väg och samfärdsdel 
Vägarnas sträckning bestämdes i första hand av bebyggelsens läge 
och terrängens utseende. Kommunikationsmönstret torde i grun- 
den vara minst lika gammalt som de äldsta fasta bosättningarna. En 
närmare datering av detta mönster beror således i hög grad av kolo- 
nisationstidpunkten. 

Det lokala vägnätet inrättades ursprungligen för samfärdsel inom 
olika bebyggelseenheter samt mellan närliggande gårdar och byar. 
Allmänna förbindelser till Listerbygdens tingsställe och försam- 
lingskyrkor uppstod successivt. Ett ökat varuutbyte skapade behov 
av lämpliga farvägar till hamnar och marknadsplatser. Landsvägar 
för fjärrtrafik, som den blekingska kustvägen, tillkom i regel på ini- 
tiativ av kungamakten eller andliga och värdsliga stormän. 

Mindre omläggningar av samfardslinjerna har säkert varit mycket 
vanliga. Vägarnas belägenhet i landskapet kan dirför inte alltid en- 
tydigt bestämmas. Dock är kontinuiteten i vägsystemet ibland för- 
bluffande stor. Många av medeltidens och nya tidens samfärdsleder 
har säkerligen haft sekelgamla föregångare med identiska eller obe- 
tydligt avvikande sträckningar, Medvetenheten om de traditionella 
stråkens berättigande och höga ålder var också starkt förankrad hos 
lokalbefolkningen. När kronans ombud på hösttinget i Norje år 
1691 krävde ett förbud mot genomfart över Sölvesborgs slotts ägor 
vid Gummarp, försvarade sig allmoge och häradsnämnd med kate- 
gorisk hänvisning till, att vägen "af uhrminnes" passserat över den- 
na mark. 

Vid vägutstakning undveks omsorgsfullt sankmarker och andra 
naturhinder, som försvårade framkomligheten. Kortaste sträckan i 
den landburna trafiken bildade därför nästan aldrig en rät linje. 

De äldre "vägarna" måste med nutida mått antas ha varit utom- 
ordentligt primitiva, ibland kanske bara av djur och människor 
nödtorftigt upptrampade stigar. Vissa gång- och ridstigar blev be- 
ständiga samt togs längre fram, då hjuldon utgjorde ett vanligt 
transportmedel, mera allmänt i bruk såsom körvägar. Vägen om- 
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Allmänna landsvägen vid Ekengården i Ysane socken dr 1918. Den 
landsvägen, E 66, har har fdtt en annan sträckning till höger om bt ,- 
gelsen. Sölvesborgs fornminnesförening. 

skapades av trafiken och blev synonym med hjulspåret. Andra stråk 
hade en avgjort tillfällig karaktär och föll snart i glömska. 

De medeltida vägförhållandena på Lister är åtminstone vad hu- 
vudlederna beträffar väldokumenterade. En större allmän väg be- 
tecknades oftast som "alfarvej", "adelvej" eller "adelfarvej". När- 
trafiken kan endast i undantagsfall direkt beläggas i källorna. 

Den obestridliga ryggraden i kommunikationerna till lands var 
"via regia", kungsvägen från Valje, genom Sölvesborg, över Sölve, 
Ysane och Norje till Pukavik. I stort tycks denna allfarväg, vilken 
på kartan ser ut att diagonalt klyva Listerlandet i två jämstora hal- 
vor, ha bibehållit sin ursprungliga sträckning, Flera mindre jus- 
teringar i syfte att göra vägen kortare och rakare har dock före- 
kommit. Utmed den västra infarten till Sölvesborg flyttades någon 
gång under första hälften av 1700-talet ett vägparti norrut och upp 
på höjden mellan Grönadal och den s k Gesallboken. För att under- 
lätta passagen över "Sissebäcksliderna" ersattes hela denna äldre 
infartsväg från skånska gränsen till staden på 1880-talet med en ny 
led, som drogs genom Valje gårds ägor. 



Kungsvugen, "via regia", norr om Sölvesborgs slott och Sölvesborgsviken. 
Detalj av Johannes Mejers stadskarra från 1650-talet. Sölvesborgs fornrnin- 
nesförening. 

Ytterligare nämnvärda vägomläggningar har inte ägt rum förrän i 
modern tid. Dels vid Sölvesborg och Norje, dar trafiken numera Iö- 
per utanför centrumbebyggelsen. Dels vid Ysane kyrka, dar vägen 
tidigare gjorde en båge åt öster. 

En andra under medeltiden mycket viktig farväg gick från Sölves- 
borg langs Ryssbergets östra sida över Jockarp, Gammalstorp, Hå- 
labäck, Bjäraryd och Kylinge upp till Jämshög och Kyrkhult samt 
därifrån vidare in i södra Värend. Vägen, som hade anknytning 
med Ivöbygden genom Holjeåns dalgång, fick sannolikt tidigt 
stallning som förbindelseled i gränshandeln med Småland. Den fun- 
gerade i krigstider aven som ett huvudstråk för militära operatio- 
ner i båda riktningarna. Under t ex det nordiska sjuårskriget är 
dess betydelse som härväg över riksgränsen mycket väl belagd. 

Varendsvagens existens markerades också tydligt av den danske 
kartografen Anders Sörensen Vedel, som år 1589 antecknade: "Fra 
Syllesborg 3 eller 4 rnile er mand i Suerige ad Gamelstrup og 
Gems6 og der fra ind i landet 1 112 mil". Först vid 1600-talets mitt 
minskade denna väg påtagligt i varde. Orsaken var närmast till- 



Gamla och nya landsvägen mellan Grönadal och "Gesällboken". Lant- 
mäterikarta frdn 1753. Den äldsta vägen betecknad med B. Lantmäteriet, 
Karlskrona. 

komsten av nya trafiklinjer mellan Danmark och Sverige samt änd- 
rade handelspolitiska vilikor. 

Dessa båda huvudvägar, genomfartsleden från väst till öst samt 
vägen mot norr och Värend, korsade varandra strax intill slottet i 
Sölvesborg. I detta vägskäl låg följaktligen den danska perioden 
igenom den viktigaste och mest strategiska knutpunkten i Lister- 
bygdens landväga kontakter med omvärlden. 

Vid sidan om och som komplettering till allfarvägarna har det na- 
turligtvis existerat ett finmaskigt lokalt kommunikationsnät på Lis- 



.- 

Västra infartsvagen till S6lvesborg 

Skånevagen, d v s vasva infurfrvagen till Sölvesborg omkring dr 1910 I 
bakgrunden Möllebacken och folkskolan. Sölvesborgs fornminnesföt.ening. 

terlandet. Åborna i en by behövde stå i förbindelse med äborna i 
grannbyarna. Till allmogens kollektiva mötesplatser, kyrkorna och 
häradstinget, måste vägar anläggas och underhållas. Landvägen 
utgjorde både ett medel för och ett resultat av samhällsutveckling- 
en. 

Aven om nartrafiklederna var många, är "Ysane stigh" den en- 
da, som direkt omtalas i de medeltida källorna. Redan vid 1300-ta- 
lets början sträckte sig denna bygdeväg frän Mjallby socken, genom 
"Klockskog" och härifrän väster om Lörby mosse upp till Ysane 

by. 
Årstiderna innehar varierande förutsättningar för transportva- 

sendet. Avsevärt bekvämare och snabbare förbindelser ästadkoms 
vintertid, dä man i allmänhet tog de frusna vattendragen och moss- 
markerna i anspråk för samfärdsel. Som dragdjur framför släden 
kunde därigenom hästen, vilken normalt användes för ridning och 
klövjning, utnyttjas ännu effektivare vid tyngre transporter. Myc- 
ket ved och byggnadstimmer har förmodligen pä särskilda, utstaka- 
de vintemagar fraktats frän Ryssberget ned till den skogfattigare 
slatt- och kustbygden. Vesan, som på sommaren var lättframkomlig 



Vägskälet vid "Snapphaneeken". Har mötte Varendsvagen kurtlandsvägen 
genom Blekinge. Foto BILM. 

med gmndgående båttyper, fungerade säkert lika bra eller kanske 
ännu bättre såsom vintertrafikled. 

Från mitten av 1500-talet blev vägarna av främst kommersiella 
och militära skäl betydelsefullare. Såväl i freds- som ofärdstider 
ställdes krav på allt större rörlighet och transportkapacitet. Det all- 
männas intresse av en ordnad väghållning formulerades mera be- 
stämt i myndigheternas förordningar och genom upprepade kungli- 
ga befallningar. 

Ehuru uttryckliga bestämmelser saknades i de danska medeltids- 
lagarna, hade viss skyldighet att röja och underhålla allfarvägar se- 
dan gammalt åvilat borgare och bönder. Under 1500- och 1600-talen 
strävade kronan energiskt efter att göra sådana förpliktelser allt 
mer otvetydiga och riksgiltiga. 

I den s k Koldingrecessen år 1558 intogs flera stadganden om 
vägunderhållet: "Hvor nogne onde og dybe putse eller anden slig 
farlighed findis udi adelfar veie, daa skulle koningens lensmaend 



hver udi sit len lade tilsige mienige herritsmend at mode paa en for- 
sagt tid og dag met heste og vogne og tilf0re stien og grud og hves 
andet hehof gioris at forfylle og ferdige gjore slig onde og dybe veie 
met ..." Likalydande föreskrifter stadfästes senare i Christian 1V:s 
recess av år 1643. 

Det ålåg lensmanden på Sölvesborgs slott att varje år besiktiga 
landsvägarna i sitt län. Upptäcktes därvid alltför "onde og dybe 
putse", vattenfyllda hålor eller andra brister, skulle häradets bön- 
der beordras infinna sig med häst och vagn samt reparera de upp- 
körda hjulspåren och de värsta groparna med grus- och stenfyllning. 
Vagstyckena fixerades ofta inte på förhand utan fördelades rättvist 
mellan de arbetsskyldiga bönderna "efter lagligheten". 

Att en väg förklarades "framkomlig" betydde bara, att den var 
markerad i terrängen och inte rymde några helt oöverstigliga hin- 
der. Vägens bredd betingades mestadels av de praktiska behoven. 
Som standardbredd för de allmänna vägarna räknades dock från år 
1616 tre och en halv själländska alnar, dvs omkring 2,2 meter, Till 
denna norm befalldes aven bönderna att anpassa sina arbetsvagnar 
till förmån för de vägfarande och "av andra orsaker". 

Kristianopels grundläggning gav Christian IV anledning att spe- 
ciellt uppmärksamma vägförhållandena i Blekinge. Kungen, vilken 
genom återkommande resor i landskapet skaffat sig god lokalkän- 
nedom, försökte har målmedvetet och kraftfullt åstadkomma nödi- 
ga förbättringar av vagarna. Det gick likväl säkerligen trögt med att 
hörsamma påbuden och vara kungen till lags. I flera brev demon- 
strerade Christian IV sitt missnöje över att givna befallningar inte 
respekterades. Vägarna skulle rustas upp och ordningen återställas. 

Således uppfordrades krono- och frälsebönderna i april år 1605 
att snarast istandsätta landsvägen genom Blekinge, som "saerlig fra 
Selvitsborg til Christianopel, for storste parten aer saa brostholden 
og fyldt med store sten, at man ikke kan komme frem uden stort be- 
svaer, saerlig ikke med vogne". 

Den försumlige bonden hade inget gott att vänta sig. "Viser no- 
gen sig uvillig, vi1 han blive tiltalt for ulydighed med kongens be- 
faling". Aret 1616 fick lensmannen i Sölvesborgs Ian Otte Lindenov 
en skarp kunglig order om att frångå den sedvanliga principen och i 
stallet lottskifta vagarna, så att varje bonde i förväg erhöll precis li- 
ka mycket att underhålla. 

Myndigheternas alla ansträngningar i fråga om vägunderhåll led- 
de sannolikt inte till åsyftat resultat. Böndernas insatser blev be- 
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V I V  

Huvudvagnärer pd 
Lister omkring dr 
1650. 

gränsade. Utvecklingen av vägväsendet på Lister stod emellertid 
knappast stilla. Under Christian 1V:s regering blommade "Puka- 
viksvagen" upp som handelsled. Den stigande efterfrågan på skogs- 
råvaror framtvingade en ordentlig vagnvag från produktionsområde 
till utskeppningshamn. Från Jamshögs socken transporterade dar- 
för bondeskjutsarna ved, timmer och sågat virke över Kylinge, Må- 
len och Sandbäck till lastageplatsen i Pukavik, varifrån lasten med 
fartyg befordrades vidare till konsumenterna. 

Det kan tillfogas, att vägen mellan Sandback och Pukavik under 
den danska tiden inte som senare gick rakt österut genom Bran- 
nelyckegårdens agor utan åt söder, ett "gott stycke" in i Agerums 
vång, och vidare ner till Pukaviks kvarn samt därifrån ut till kusten. 
Att denna trafikled i källorna omtalas som "Kronovägen" får anses 



markera dess stora betydelse i det statliga transportsystemet. 
Senast vid 1500-talets slut hade ett stabilt och funktionsdugligt 

system av bygdevagar med förgreningar till all samtida bebyggelse 
utvecklats på Listerlandet. Tillsammans med "Kungsvägen", Va- 
rends- och Pukaviksvagarna utgjorde ytterligare några vägar stom- 
men i detta lokaltrafiknät. 

Från huvudvägen vid "Gesallboken" sträckte sig en annan och 
mindre vag till Skåne upp över Ynde by och nordvastut mot Håkan- 
ryd. Till Villands härad gick dessutom flera förbindelser tvärs över 
det oländiga Ryssberget. En led började i Jockarp, fortsatte sedan 
förbi "Kopannan" mitt uppe på berget och mynnade ut vid Ynde. 
Från gården Rävaryds' utmarker och gränsmärket "Ostkarahal- 
len" löpte den urgamla Nasumstigen. Till Sibbarpsdalen kunde man 
också komma från Kylinge över Högtofta och Drögsperyd. 

I Gammalstorps socken förenades kyrkbyn och Sandback genom 
en förbindelse över Ryedal, Möllebjörke och Agerum. Vid Sand- 
back anknöt väg till ensamgårdarna Eskemo och Skörsemo2. Des- 
sa vägar kunde förmodligen inte raknas till de allra basta. Ännu på 
1660-talet intygade vittnen vid häradstinget, att det från Sölvesborg 
till Eskemo var "en meggedt ond weg bade at agge och ride". 

Den dominerande farleden i Mjallby socken gick från Sölve via 
Hörby och Hosaby till Mjallby och sedan vidare på Ysanestigen. Till 
Lörby, Stiby, Istaby, Mörby och Siretorp utnyttjades särskilda bi- 
vägar. 

Resor till lands blev i äldre tider många gånger mödosamma och 
äventyrliga, Fasta tidtabeller kunde bara sporadiskt hållas på de 
urusla och nyckfulla vägarna. Den "normala" restiden mellan olika 
orter är därför svår att ange. Arstid och väderleksförhållanden spe- 
lade givetvis också en viktig roll. En dagsresa med häst och vagn 
brukade dock sällan överskrida 7 till 8 mil. Ett särskilt problem på 
Lister utgjorde flygsanden, som mest belastade sträckan mellan 
Norje och Ysane.' 

Vagnarna, som under 1500-talet allmänt började användas för 
personbefordran, var dessutom både tunga och otympliga. Den hos 
allmogen vanligaste vagnstypen påminde om en öppen korg, smala- 
re nedtill än upptill, med höga kanter av flätade vidjor eller enbart 
plankor. Längre resturer i dylika och aven exklusivare vagnar be- 
redde förmodligen den åkande ett högst tvivelaktigt nöje. 

Bönderna eftersträvade inte frivilligt att bredda sina fordon. 
Smalspåriga och små vagnar passade bast på vägarna samt medgav 
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Bondvagnar. Ur "Fredrik II:s krönika" av Peder Resen 1680 

Rustvagnar. Ur "Fredrik II:s krönika" av Peder Resen 1680. 

inte alltför stora laster vid de ständiga körslorna för herremännens 
och kronans räkning. En konventionell bondvagn orkade maximalt 
omkring 75-100 tegelstenar. För andra transporter, t ex av de pri- 
viligierade resenärernas bagage, begagnades s k rustvagnar, vilka 
till skillnad mot allmogens vagnar täcktes med lock. 

Resornas ändamål varierade. Till den stora grupp statliga och 
kommunala befattningshavare, som färdades i tjänsten, hörde bl a 
byfogden i Sölvesborg Samuel Hansen. Ar 1616 for exempelvis den- 
ne med hyrvagn ända till Köpenhamn för att avlägga räkenskap för 
staden i den kungliga räntekammaren. Inklusive logi och fardkost 
kostade denna tjänsteresa borgerskapet 10 daler.i 

Emellanåt plågades de vägfarande svårt av stråtrövare. Skogen 
blev en sista tillflyktsort för de utstötta och fredlösa i samhället, På 
vägarna till Listerlandet fanns det också all anledning att vara på sin 
vakt. Prästen David Arentsen i Ivetofta antecknade år 1667, att det 
"i fordum tiid" funnits en stor skog inte långt darifrån, varest "röf- 
fuere haffuer hafft deris tilhold" och som utövade "stor vold och ty- 
ranni paa rejsendis folck till Sylvisborg". Mycket bättre tycks inte 
förhållandena ha varit i norr. Listers häradsrätt ställde nämligen år 
1650 både Lille och Store Olof från Korsamo i Mörrums socken till 



''Minn fortnering och wognnleije, hid till Kiöbenhaffn ..." Byfogden Sam- 
uel Hansens reseräkning år 1616. Ur räkenskaperna för Sölvesborgs län. 
Riksarkivet, Köpenhamn. 

ansvar, för att de "röffet folck paa weie och giort anndet skelmeri". 
Att resan för dessa liksom andra stigmän och olycksbröder som re- 
gel slutade i galgen får anses troligt. 

Till och från kyrka eller ting tillät kung Christian IV dock ingen 
att bära vapen. Bonden Sven Eske i Norje bötfälldes sålunda år 
1630 av häradsrätten, emedan han gått med sin bössa på kyrkvägen 
till Ysane. Annnars begav sig ytterst få personer obeväpnade ut p i  
resa. 

Under medeltiden fick de resande för nattkvarter och förtäring 
främst lita till de kyrkliga institutionernas välvilja och omsorg. 
Aven senare blev det i Danmark i allmänhet tämligen dåligt sörjt 
för bekvämligheten i samfardseln. Christian III ålade visserligen år 
1537 köpstäderna att till handahålla härbärgen med "madt, drycke, 
heste, foder, gode senge och gode stoldrom". Men någon egentlig 
gästgiverinäring eller faktisk skjutsinrattning organiserades aldrig 
systematiskt så länge Lister och Sölvesborg var danskt. 

Rena utskänkningsställen för ö1 samt annat dryckjom var å andra 
sidan lätt att finna. Jämlikt den senmedeltida stadsratten förfogade 
borgmästare, rådmän och byfogde även över det särskilda privile- 
giet att hålla stadskallare. "Där skola de  hava tyskt öl och annat 
främmande ö1 för möjligt pris att försälja uti kannetal till vem som 
hämta vill", förkunnade stadslagen. 

Sölvesborg hyste år 1526 åtminstone en krog. Detta år rannsaka- 



Gäsrfrhet. Ur Olaus Magnus "Historia om de nordiska folken" 1555. 

des nämligen slottsfogden Jörgen Mortensen, för att han under ett 
slagsmål på en ölstuga i staden slagit ihjäl köpsvennen Christian. 
Mer an ett sekel senare, år 1639, gav kungen nådigt tillstånd åt rid- 
fogden och tullnären Hans Rasch att inrätta en vinkällare i Sölves- 
borg med "god oforfalsket fransk, spansk og anden hed vin". 

Den krogrörelse, vilken från början av 1600-talet kan beläggas i 
Pukavik och förmodligen ar av ännu äldre datum, hängde antagli- 
gen nara samman med den tilltagande varutrafiken på lastageplat- 
sen. Krögerirättigheterna tycks har liksom i Sölvesborg helt ha varit 
förbehållna myndighetspersoner. Såsom innehavare namns tidigast 
tullnären vid Pukavikshamnen Niels Olsen samt därefter från och 
med 1630-talet haradsfogden Anders Jacobsen. 

Senast år 1624 fanns det enligt en samtida uppteckning också en 
kroglokal, ett "kruhusz" i Norje sunnansund. En krögare vid namn 
Hans Hansen omtalas har år 1651. Denna krog utvecklades under 
den första svenska tiden till både gästgiveri och skjutsstation. 

Vad och bro 
Till de besvärligare hindren på resan hörde våtmarker och rin- 
nande vattendrag. Särskilt på våren var Lister i detta avseende ett 
mycket svårforcerat område. Från Ryssberget sökte sig många och 
strida bäcker ned mot Vesan. Bara emellan Jockarp och Hålaback, 



en sträcka på cirka fyra kilometer, korsades landsvägen av ett halv- 
dussin bäckfåror. På den flacka Mjällbyslätten avskärmade de vid- 
sträckta kärren bebyggelsen och tvingade trafiken till omvägar. 

Den allmänna sänkningen av grundvattennivån samt de talrika 
torrläggnings- och dikningsföretagen har under 1800- och 1900-ta- 
len radikalt förändrat kommunikationsvillkoren på Listerlandet. 
Vatten är dar inte längre till hinders i samfardseln. 

Så länge man bara färdades på hästryggen eller gick till fots, var 
det enklaste sättet vid övergång av vattendrag att vada. Var någon- 
stans ett mera beständigt vadställe uppstod, blev beroende av vat- 
tendjup och bottenkvalitet. Ett av de viktigaste och äldsta vaden 
på Lister fanns vid Valje. Detta ortnamn har förmodligen allra tidi- 
gast betecknat ett större vad över Sissebäck och den inre, grundare 
delen av Saxaviken. Ytterligare sådana eller mindre vadställen bör 
ha existerat på flera andra platser i Listerbygden. 

En omfattande brobyggnad förekom redan under vikingatid i 
Danmark. Med tiden ökade också behovet av nya och fastare bro- 
förbindelser. Att bygga och underhålla broar, ofta vid eller nära 
befintliga vadställen, blev på 1500-talet en nödvändigt förutsättning 
för att utveckla samfardseln med vagnar. 

Begreppet "bro" åsyftade från början så gott som alla former av 
väganläggningar över vattendrag och sankmarker. Broarna kunde 
därför vara av mycket skilda slag. 

Den enklaste metoden för broläggning var att använda jord, grus 
och sten som fyllnad. En liknande förstärkning gav en tjock badd 
av kvistar och grenar. Genom att lagga risknippen, s k vasar, på 
tvären kunde underlaget göras ännu fastare. Over mycket sank 
mark byggdes kavelbroar bestående av ett tätt lager rundvirke, 
"kavlar", vilande på två längsgående stockrader. 

Fribärande konstruktioner av trä eller sten uppfördes vid viktiga- 
re övergångar. En vanlig typ av träbro var "bulbron", som var be- 
lagd med kraftiga plankor. Några egentliga stenbroar har sannolikt 
inte funnits på Lister under dansk tid. 

Allmänna riktlinjer om byggnad och underhåll av broar lämnades 
i de kungliga recesserna. Ar 1558 föreskrevs till exempel, att alla 
plankbroar skulle utrustas med "gode staerke stolper og bulfielle, 
ve1 tilslagne og tilnaglede". 

Brounderhållet blev på detta satt en  kollektiv angelägenhet för 
varje härad, socken och by. Bönderna kunde fullgöra sina skyldig- 
heter genom egna arbetsprestationer vid broarna eller genom att 



Gränsen mellan Skaae och Blekinge 

Vaije. Detta ortnamn har förmodligen allra tidigast betecknat ett större 
vad över Sisselback och den inre delen av Saxaviken. Sölvesborgs fornmin- 
msförening. 

betala en fast årlig avgift. Särskilt betungande var underhållet av 
"Långebro" över Helgeån vid Kristianstad. För detta ändamål in- 
fördes en stående "broskatt", som år 1624 även påbördades allmo- 
gen i Listers härad. 

Ibland gav kungen också direkta anvisningar om, att en viss be- 
stämd bro kulle hållas i stånd. Fru Sidsei Ulfstand till Ljungby, som 
var förlänad med bl a Ivetofta socken och även ägde mycket jord på 
Lister, ålades år 1563 av Fredrik II att reparera "Nybro" över Skrä- 
beån vid Nymölla. Denna bro kom sedermera att bli en svir börda 
för borgerskapet i Sölvesborg. 

I syfte att laga bron hade nämligen bönder från Villands Karad en 
gång huggit och transporterat byggnadstimmer till staden, där det 
av någon anledning blev liggande. Mot löfte om att slippa vidare 
åtaganden lat sig borgarna övertalas av "slottsherren Totten" dvs 
Tage Ottesen Thotts, att både frakta virket till bron och bekosta 
reparationen. Men eftersom de skånska bönderna sedan vägrade 
att svara för brounderhållet, hade sölvesborgarna oförskyllt och, 
som en äldre rådman uttryckte saken, "förmedelst en gång sin er- 



Den vackra valvbron i sten över Norje d, som uppfördes i sluiei av 1820-ia- 
let. Foto BlLM. 

tedda goda vilja blivit allt framgent belastade med benämnda bros 
vidmakthållande". Först i slutet av 1660-talet lyckades staden ant- 
ligen utverka frikallallse från denna extra pålaga. 

"Kattebro" ar den bro på Listerlandet, som tidigast kan beläggas 
i de skriftliga kallorna. Bron omtalas i ett dokument från år 1547 
och förenade då byarna Hörby och Sölve över "Kattekullsbacken"." 

De flesta och större broarna fanns annars utmed "Kungsvägen". 
Längst var bron över Norje sund,? som det för övrigt ankom på 
Mjallby och Ysane socknar att underhålla. Andra viktiga broar var 
"Wasabro" på Sölve bys agor samt broarna över Sissebäck och 
Ederback vid Skånegransen. Alla dessa broar bestod på 1600-talet 
över lag av trä. Förleden i namnet "Wasabro" tyder emellertid på, 
att i varje fall denna bro tidigast utgjordes av risknippen. 

Att sådana konstruktioner var vanliga intygar ett samtida vittnet. 
Nar han själv och byemannen år 1650 körde ved från Ryssberget till 
Pukavik, berättar bonden Anders Hansen i Agerum, så "fyllde de 
ån med ris". Såväl på vägen mellan slottet och Sölvesborg som vid 
"Korran" strax utanför stadens västra port låg mindre broar. 

Utmed Varendsvagen förekom särskilt många små "rännor", vil- 



ka dock lätt kunde broars med två till tre stockar. Dar Orlunds- 
åarna korsade Pukaviksvagen byggdes flera medelstora broar såsom 
"Backabro" i Kylinge vång, "Hallabroarna" i Agerums by och 
"Stiftabron" alldels intill Pukavikskvarnen. 

Postvasende 
Goda kommunikationer ger varje samhälle tillfälle att få del av ny 
kunskap och utveckla nya idéer. I äldre tider var dock informa- 
tionsflödet ofta både begränsat och oregelbundet. Det fanns dess- 
utom avsevärda skillnader mellan olika samhällsskikt. Makten över 
nyhetsförmedlingen och den politiska propagandan var länge kon- 
centrerad till kronan och frälset. Också mellan landsbygd och stad 
uppstod en klar skillnad vad galler tillgången till information. I sta- 
derna ledde handel och sjöfart till fortlöpande kontakter med om- 
världen. Kulturella och tekniska nymodigheter spreds utefter sam- 
ma vägar. Sölvesborgarnas egna handelsresor förde inte bara varor 
utan aven ett aktuellt och utvecklingsbeframjande tankegods till 
staden. Bönderna på Listerlandet förblev i detta avseende mera iso- 
lerade. För dem var sockenkyrkan det viktigaste nyhetsmediet. Där 
förkunnade prästen det religiösa budskapet men även den värdsliga 
överhetens befallningar. På kyrkbacken möttes sedan allmogen och 
utbytte tankar om lokala angelägenheter, Som andra betydande ny- 
hetscentra för landsbygdsbefolkningen fungerade givetvis också 
häradsting och marknader. 

Under medeltiden och 1500-talet fanns ingen för allmänt bruk re- 
gelbunden posttrafik i Danmark. Behovet av postbefordran fick 
darför tackas på annat satt. 

Kronan använde i första hand egna kurirer. Det var heller inte 
ovanligt, att tillfalliga budbarare anlitades. Posten sändes därvid 
ofta med köpman och folk, som reste mycket. Anders Brun och 
andra borgare i Malmö förde t ex år 1519 flera brev för Christian 
11:s rakning från huvudstaden till Sölvesborg. 

Till brevbäring kunde aven allmogens skjutsplikt utnyttjas. Bön- 
derna i Elleholms Ian blev således i en skrivelse från rikskansliet år 
1611 tillsagda att stalla hastar och vagnar till förfogande, så att 
kungens bud alltid skulle komma fram. Försummelse bestraffades 
med dryga böter. Bonden Niels Inguordtsen i Norje fick därför plik- 
ta med hela 12 daler, för att han år 1625 inte befordrat posten i rätt 
tid. 
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Ysane kyrka. I äldre fider var sockenkyrkan också en viktig nyhefscenfral 
för allmogen. Foto J .  Atferman 1967. BlLM. 

Ett speciellt ansvar för kronopostbuden åvilade i regel Iansinne- 
havarna. Nar Mogens Ulfeldt år 1604 fick brev på Sölvesborgs och 
Kristianopels Ian, föreskrevs uttryckligen lensmannens skyldighet 
att förse kronans "breffdragere" med fritt nödtorftigt underhåll 
"till mad og @l og husly paa en natts tid". 

Liksom kronan hade såväl det andliga som det värdsliga frälset ti- 
digt börjat skicka brev med sina tjänare eller med särskilda bud. Se- 
dan medeltiden var det en viktig uppgift för klockarna att ansvara 
för den kyrkliga posten. Att klockaren ibland medförde annan post 
än kyrkans, framgår av 1605 års lansrakenskaper. Jens degn8 gott- 
gjordes då för att ha burit ett brev från slottet i Sölvesborg till Kö- 
penhamn. 

Först år 1624 utfardades en förordning om ett verkligt postväsen- 
de i Danmark. Harmed inrättades ett flertal reguljära postlinjer ge- 
nom riket, vilka aven stod öppna för privatpersoner. Till Kristiano- 
pel red eller åkte de "Blegindske Budde" från Köpenhamn över 
Malm, Lund, Kristianstad, Sölvesborg och Ronneby. 



Z ofarhtider kunde bönderna snabbt kallas samman. En ryttare med bud- 
kavel, "snabbare an n8gon postryttare eller kurir". Ur Olaus Magnus "His- 
toria om de nordlrka folken" 1555. 

I varje köpstad ålades borgmästare och råd att utse "en god, nyk- 
ter och flitig danneman", i vars hus postföraren kunde logera. 
Utanför detta "postkontor" skulle upphängas en skylt med en vit, 
löpande hast. För postbudens underhAll avkrävdes dessutom stä- 
derna en årlig avgift. Beloppet skulle i två terminer erläggas till by- 
fogden samt uppgick för Sölvesborgs del först till fem och senare sex 
daler. 

I en ny förordning år 1653 utvecklades och reorganiserades sys- 
temet ytterligare. Blekingerutten ändrades till att gå från Köpen- 
hamn över Helsingborg till Kristianstad och därifrån vidare österut. 
Denna linje, som normalt skulle vara åkande, trafikerades nu en 
gång i veckan. Budet lämnade huvudstaden på lördagen, ankom till 
Sölvesborg på måndagen och var framme i Kristianopel på ons- 
dagen. Taxan för en försändelse beräknades efter transportsträckan 
och fastställdes år 1656 till tio skilling från Köpenhamn till Sölves- 
borg eller omvänt. 

Uppdraget som postförare var både svårt och farligt. I sämsta fall 
kunde det till och med gälla hans eget liv. Så skedde år 1644 med 
kuriren Aage Jensen, vilken under sin ordinarie tjänstgöring på Ble- 
kingelinjen blev ihjälstucken i Norje by. Gärningsmannen Niels 



Hansen lyckades fly, men dömdes i sin frånvaro av tingsfogde och 
åtta stockeman "for hans gierning och werck at straffis paa hans 
hals". Sedan rymlingen efter en tid kunnat gripas, skipade 
mästermannen9 Suend från Kristianstad utan dröjsmål rättvisa. 

Lister blir svenskt 
Genom freden i Roskilde år 1658 blev Lister liksom Blekinge i öv- 
rigt och Skåne svenskt. Det låg givetvis i segrarmaktens intresse att 
så snabbt som möjligt försöka knyta de  erövrade provinserna när- 
mare till det nya moderlandet. 

E t t  viktigt led i denna försvenskningsprocess blev att förbättra 
kommunikationssystemet. En ny tid, som successivt skulle medföra 
stora förändringar på Listerlandet, hade därmed börjat. Men det ar 
en annan historia. 

NOTER 
1 Denna gård heter numera Nya Ryedal. 
2 Gårdarna Eskemo och Skörsemo överfördes fr o m år 1878 från Gam- 

malstorps till Mörrums socken. 
3 Sandflykten på Listerlandet var mycket besvärande också under 1700- 

och 1800-talen. Linnés Iarljunge Anders Tidström noterade t ex i sina 
reseanteckningar från år 1756 om Ysane, att dar "kunde man se hela 
terrainen vara bortblist". 

4 Som prisjämförelse kan namnas, att man vid denna tid för ett motsva- 
rande belopp kunde köpa fyra tunnor råg. 

5 Tage Ottesen Thott var lensman på Sölvesborgs slott aren 1619-1632. 
6 Denna back ar genom utdikning sedan länge helt torrlagd. 
7 Den nuvarande vackra valvbron i sten över Norje å uppfördes först i slu- 

tet av 1820-talet. 
8 "Degn" ar det danska ordet för "klockare". 
9 I lansräkenskaperna användes denna benämning med samma betydelse 

som bödel eller skarprättare, 
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Om dockors betydelse 
för sjömaktenwoch 

industrialismens framväxt 
Urve Lepasoon 

När man idag fyller telefonväxelskåpen på Ericsson-fabriken i 
Karlskrona med elektronik heter det att man bestyckar skåpen. 
Termen bestyckning är egentligen militär och därmed menas att 
förse skepp eller byggnader med kanoner. Mycket av det civila sam- 
hällets organisation, utbildning och teknik har vuxit fram ur stater- 
nas militära organisation och övertagits i det civila samhället. 

Under 1500-talet upptäcktes nya kontinenter. Europeerna anlade 
kolonier och handeln utvecklades. I kampen mellan nationalstater- 
na slogs Spanien och sedan Holland ut. England och Frankrike kom 
att dominera utvecklingen från mitten av 1600-talet. 

För marinerna innebar detta ett uppsving och en utveckling, som 
resulterade i anläggandet av örlogsvarv med dyrbara investeringar. 
Skeppens reparationer krävde dockor och runt dessa organiseras el- 
ler önskade man organisera arbetet. 

Med börian 1666 växer de stora eurooeiska varven fram i krank- 
rike, England och andra stater. 

I Sverige tog man 1679 ett beslut att flytta örlogsvarvet från 
Stockholm till en strategiskt bättre belagen plats i rikets mitt. (bild 1) 
En nära nog obebodd ö i havsbandet Trossö, Blekinge utsågs som 
plats för detta. Flyttningen innebar också en stadsgrundning och 
den nya staden döptes av kungen Karl X1 till Karlskrona. 

1600-talets örlogsvarv beskrivs idag i Frankrike som "commune 
industrielles"' och i England som "industrial centers".' 

Finns det anledning att betrakta Karlskrona ur ett motsvarande 
svenskt perspektiv, d v s som ett industrisamhällets föregångare el- 
ler rent av födelseplats? Föreliggande uppsats är ett försök att se 
hur och om man med hjälp av planritning kan se hur utvecklingen i 
Sverige tilldrog sig. Reparationsdockan var den största investering- 
en på varven och har ansetts utgöra hjärtat i anläggningarna. Det 
finns därför särskild anledning att koncentrera undersökningen till 
dylika planer. De övriga hus och byggnader som uppfördes var ett 
direkt resultat av dockans byggnad. Lyckades detta behövdes per- 
manenta materialupplag, manufakturer o s v. 



Bild I .  Karla dver det sven3 
ka vuidet 1658. Aven Prew 
sen var tidvh under 1650- or. 
60-talen under svensk over 
höghet. Nordisk Fami[lebo8 
1929. 

På 20 år fram till sekelskiftet 16Q011700 skapades i Karlskrona 
Sveriges storsta arbetsplats. Dar anstalldes folk från 20 olika yrkes- 
kategorier. Arbetsstyrkan uppgick till 700 personer förutom den 
militara personalen.' Pi3 några decennier växte sraden snabbt till 
en au de största i Sverige. 

Den stora arbetsplatsen nodvandiggjorde en ddisponenng av den 
fysiska miljon så att de för verksamheterna nödvandiga anlagg- 
ningarna och husen uppfordes enligt ett system som underlattade 
arbetet. Fbr dess utförande fordrades aven en mingd av olika ma- 
terial som skulle anskaffas, forslas till Karlskrona och lagras på 
iämpligt sätt och stalle. 

Arbetsplatsens karaktar fordrade att den befastes och att en civil 
stad l& dess forswrjning tillskapades. Projektet var av en storlek 
och omfattning som man tidigare inte hade erfarenhet av, mojligen 
med unctantag av militaranlaggningar som t ex befästa faltlager. 



Nyanläggning av fastningar och städer var inte något ovanligt för 
tiden. Karlskrona kom att skilja sig från de övriga genom den nyan- 
lagda arbetsplatsen. Den är fortfrarande efter 300 år en av stadens 
största och ett varv som utvecklar teknologi inom skeppsbyggeriet. 

Sverige var på 1600-talet en stormakt som erövrat land runt Os-  
tersjön och behärskade detta, men inte dess utlopp. Det var till 
ytan Europas största land men till befolkningsantalet det minsta. 
På grund av råvanitillgångar och strategiskt läge var Sverige av in- 
tresse för de andra stormakterna och allianser knöts och upplöstes i 
olika konstellationer. 

Skeppsgården i Stockholm 
Skeppsgården med alla sina olika verksamhetsgrenar låg under 
drottning Kristinas tid på nuvarande Blaiseholmen, flottans pro- 
viantering vid Nybroviken, repslagarbanan vid Stureplan och låd- 
makaregården på Helgeandsholmen och Sergels torg.' 

Drottning Kristina önskade ett mer representativt utseende med 
regelmässig och ståndsmässig bebyggelse på Blaiseholmen, vilket 
medförde att Mastholmen, d v s nuvarande Skeppsholmen, togs i 
bruk på 1640-talet. Hur många av byggnaderna som flyttades och 
när är inte närmare känt men amiralitetshuset stod färdigt 1650 och 
bron till Skeppsholmen några år tidigare.' En repslagarbana upp- 
fördes aven på höjden av holmen. Om denna flyttning och koncen- 
trering av skeppsbyggeriet samtidigt innebar en organisation av ar- 
betsområdet är obekant, men med tanke på den senare utveckling- 
en därstädes trolig. 

~rlogsstadernas framväxt 
Med freden 1658 inträffade emellertid väsentliga förändringar för 
riket. De sydligaste provinserna Skine, Halland och Blekinge hade 
erövrats. Den strategiska situationen blev därmed en annan och 
fordrade också i sig en manifestation. Tanken på en ny och Iämpli- 
gare belagen flottstation började gro. Det ger anledning att anta att 
den europeiska diskussionen om byggande och utrustning av flottor 
följdes med uppmärksamhet. 

Det blev på 1600-talet vanligt att svenskar reste ut i Europa för 
att få utbildning, civil som militär. Detta gjorde såväl Hans Wacht- 
meister som Johan Gyllenstierna som kom att bli de dominerande 



personerna vid örlogsstationens flyttning. De och andra på studie- 
resor bör då ha blivit väl insatta i de diskussioner som fördes. För 
skeppens vidkommande var den dominerande frågan kostnaderna 
och svårigheterna att reparera dem och därmed vidmakthålla 
flottan.' Skeppen hade under århundradet vuxit i storlek vilket 
medförde nya problem vid reparationerna. 

Skeppens tilltagande storlek och antal sammanhängde med upp- 
täckten av andra kontinenter med enorma rikedomar av bl a ädla 
metaller. Såväl politiska som ekonomiska orsaker bidrog till att de 
länder som ville deltaga på den internationella scenen var i behov av 
välorganiserade flottstationer. Det behövdes rikt specialiserade ar- 
betare på varven och investeringar i anläggningar av en storlek som 
de privata varven ännu inte kunde åstadkomma. 

Resultatet av denna tävlan blev att en rad nya eller utvidgade ör- 
logsstäder växte upp. Chatham anlagd 1547 var det ledande eng- 
elska varvet tills Portsmouth anlades 1690 och Plymoth 1691. 
Frankrikes flotta återskapades av finansminister Colbert med bör- 
jan i Rochefort 1666, Brest 1680 och Toulon 1681. Köpenhamns 
flottstation flyttades till Holmen 1690 och Karlskrona beslöts 1679. 
Av dessa är enbart tre etablerade på tidigare obebyggda platser 
Rockefort 1666, Karlskrona 1679 och Plymoth 1691. På 1700-talet 
anlades ytterligare två. S Petersburg 1703, som 1712 upphöjdes till 
Rysslands huvudstad och 1752 El Ferrol i Spanien. 

De gemensamma kraven för samtliga anläggningar var i första 
hand att de kunde skyddas och skydda. Det andra viktiga kravet var 
tillgång på proviant för soldaterna och material för skeppen. Det 
fanns också en tredje långtifrån oväsentlig aspekt. "Hans Majestäts 
önskan är att man gör anläggningen i Rochefort till den största och 
vackraste som finns i världen" skrev Colbert den franske finansmi- 
nistern till Rocheforts grundläggare 1669.' 
Också i Sverige tillkallades de skickligaste personerna till det som 
skulle bli "rikets dyrbaraste juvel" eller med Per Bjurströms ord 
"Sverige skulle bebyggas, inredas och cermoniellt vara en värdig eu- 
ropeisk ~tormakt".~ 

Rochefort sur mer 1666 
När beslutet om en ny örlogsstad togs i Sverige var den franske ör- 
logsstaden Rochefort i full verksamhet med reparation och ny- 
byggnad av skepp. Det finns därför anledning till att granska den 



Bild 2. Karta över Rochefort 1672. 1. Varvsområdet med dockan planerad 
mitt i omrddet. Dockan kom i själva verket att byggas i en vik till höger om 
repslagarebanan som inre ryms inom kartavsnittet. 2 .  Den kungliga trad- 
gården. 3. Den civila staden. Ur: Charte architecturale de Rochefort. 

såsom den enda möjliga förebilden för Karlskrona. Planen för Ro- 
chefort utarbetades efter skisser av Francois Blondel, vid tidpunk- 
ten den förnämsta arkitekten i Frankrike. Den har redovisade pla- 
nen ar fran 1672, 6 år efter grundläggningen (bild 2). Runt den 
projekterade dockan ligger den stora arsenalen med alla de för olika 
verksamheten nödvändiga verkstäderna och magasinen gruppera- 
de. Den imponerande och totalt 372 m långa repslagarbanan bygg- 
des 166649 och var belagen närmare 112 km längre bort nedanför 
Jardin du Roy." (bild 3) Staden omgiven av en försvarsmur an- 
lades med raka och breda gator. 

Nar reparationsdockan anlades övergavs emellertid den viktiga 
idén med dockan som centrum för verksamheten. Den kom 1669 att 
förläggas till en befintlig mindre vik mer an 112 km norr om repsla- 
garbanan och byggdes "a I'anglaise"." Orsaken till flyttningen ar 
sannolikt att söka i de tekniska svårigheterna. Det var den första 
dockan för örlogsskepp fransmannen byggde vid Atlanten - en tid- 
vattenskust. I Marseille och möjligen också på andra håll i Medel- 



Bild 3. Repslagarebanan i Rochejort ritad av arkitekt Fransois Blondel och 
uppförd 16661669. Den skadades svårt under kriget 1944 men restau- 
rerades och innehåller bl a ett "Cenfre International de la Mer". Foto för$ 
1986. 

havet fanns galardockor, som tömdes med pumpverk, men de var 
väsentligt mindre med ett djup på ca 2 m. Dockbygget misslyckades 
men aven nar de nya påbörjades 1683 förlades de inte till den ur- 
sprungliga platsen i arsenalens mitt utan i ett omrade mellan arsena- 
len och repslagarbanan. 

Rochefort var den första 1600-tals örlogsstaden som anlades, 
Karlskrona den andra. Kontakterna med Frankrike var under 
1670-talet intima. Den franska ambassadören Feuquieres besökte 
Blekinge och platsen för det blivande örlogsstaden innan staden an- 
nu fått sitt namn. Av det publicerade materialet om Karlskrona 
framgår inte att man kant till Rochefort och inte heller krigsar- 
kivets ritningar ger något besked. Därav skall man kanske inte dra 



Bild 4.  Den 1683 approberade kartan av Carl Magnus Stuart är ritad pB 
pergament. KrA SFP 23. 

35 



Bild 4 a. Landkt 
en karta I927 
StuartS plan och 
nlunnda öarnas 
satta. 

slutsatsen att stadsgrundnmgen var obekant. Som allierad stat och 
handelspartner låg det också i fransmannens intresse att ett Karls- 
krona grundades. 

Sverige erho11 även subsidier för flottans underhåll frin Frankrike 
vid den tidpunkten och den franska finansministern Colberi höll no- 
ga reda på pengarnas anvandning.'= 

Karlskrona 1679 
Carl X1 uppdrog åt Erik Dahlberg och Tessin d ä att utarbeta be- 
fästnings- och stadsplan. I realiteten kom det att betyda att forti- 
fikationsofficeren K M Stuart, som mellan 1679-1684 befann sig i 
staden, utf6rde arbetet under Dahlbetgs och Wschtmeister över- 
inseende (bild 4 och 4 a). Tessin d a, som dog 1681, kom dock med 
sitt förslag från 1680 väsentligt att påverka den i mars 1683 stads- 

mruren frdn 
inritad pd 
de i texten 
M a n  ut- 



fasta planen inte bara genom strilgatorna" (Borgmästare. och S. 
Smedjegatorna) utan ocksä med exedramotivet, som sedemera ut- 
vecklades av Stuart (bild 5). Vid regleringen av strandlinjen utnytt- 
jade Stuart den till en konstfull planering av landskapet med om- 
växlande konkava och konvexa avgränsningar mellan de raka kaj- 
kanterna. Motivet kan knappast ha dikterats av skeppsbyggeriets 
behov. Stuarts pergamentsplan visar aven den första dispositionen 
av arbetsplatsen, örlogsvarvet. 

I beskrivningen till planen namnges på vänstra sidan bastionerna, 
på den högra ges förklaringen till bokstavsbeteckningarna. 

Staden ar liksom i tidigare planer delad av en skiljelinje i öst- 
västlig riktning. Den södra delen av Trossö ar förbehällen amiralite- 
tet som aven tagit Trossöns östra del och Stumholmen i besittning. 
I väster ar vattnet mellan Björkholmarna likas2 Borgmastareviken 
utnyttjade till "Kiöpmanshampner" med magasin för köpmannen 
pä Björkholmen, kallad " Packhuusholmen". I viken i norr finns en 
kvadratisk hamn benamnd "Jumfruhampn", utan vidare förklaring 
till benämningen. I norr i bastion Septentrion äterfinns fyra mindre 
"Baraquer". Staden ar försedd med publika byggnader: "Svensk" o 
"Tusk kurckia" samt "Statshuus". 

Södra delen av Trossö ar i sin helhet benamnd "Amiralitets-Plat- 
zen" stval öst som väst om "Ammiralitetes Huus", vilken fanns re- 
dan p i  Tessin d a : ~  plan. Stora skeppsbron ar utritad i det läge den 
kom att fä men utan benämning, väster därom ar "skipswarf" till- 
skrivet pä planen. Egendomligt nog saknas amiralitetskyrkan, den 
finns inte markerad vare sig som traprovisorium eller stenkyrka. 

Pä Lindholmen, som liksom Söderstjama, ar förbunden med 
Trossö genom fortifikationsverket finns ett "Magazins Huus" men 
utan närmare specifikation och en "Arredoir". Det senare ar en be- 
nämning, som det varit svårt att fä förklaring till. Söderstjerna ar 
bebyggd med en "Arsenal". 

Mer utvecklad och framställd med större detaljeringsgrad ar 
Stumholmen med Trossös östra strand. Runt en "Materialhampn" 
finns en "Timberhoff" och "Tygholme". Centralt i Timberhoffen 
ligger en avgränsad kvadratisk vattenyta som skulle kunna vara en 
håck d v s ett inhangnat område för förvaring av timmer. Dessa var 
viktiga komponenter pä 1600-tals varven. Aven "Tygholmen" ar 
försedd med byggnader men utan littera. " "Tygbod" och "Tyghus" 
verkar snarare markera olika funktioner an byggnader i sig. 

Det vill synas som om man, vilket i detta sammanhang torde be- 
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Bild 5. Nikodemus Tessin d ax plan for Kariskrona 1680. KFA SFP 32. 

tyda Hans Wachtsneister, inte riktigt hunnit med att disponera och 
inreda amiralitetsområdet. 

De viktigaste byggnadsverken for ett varv saknas också i Stuarts 
plan, doekan och repslagarbanan. 

I urkunderna for drlogsvarvet står uttryckligen docka nämnd. 
Darmed menades docka för reparationer ej nybyggnad, eftersom 
reparationerna blivit den kostsammaste deien for flottans vidmakt- 
hinande. Det utgick även särskilda medel for bymande av docka. 

Men hur skulle den byggas? De som fanns fbr orlogsskepp i Euro- 
pa var samtliga byggda i mjuk grund eller utgrävda i marken vid 
kuster, dar tidvattnet användes för tdmning av dockor. Forebilder 
fanns helt enkelt inte att hämta. Man stod inför ett nytt och svklast 
tekniskt problem. 

Den ovala markeringen i sundet mellan Trossö och Stumholmen 
ir då lockande för spekulationer. Sundet är tlllstangt mot norr av 
fortifikationsverket men i söder är en oppning markerad. Ovalen ar 
en del av "Materialhampnen" placerad mellan Timberhoff" och 
"Tygholme", d v s de materialkategorier som behovdes for repara- 



Bild 6.  Detalj ur Sruarts plan visande sundet mellan Trosro och Srum- 
holmen. Det med bldtr markerade valfnerpd originalet är har ')rickat". 

tioner. Skeppsskrovet skulle avrustas innan lagning med nytt virke 
kunde ske. Skulle då sundet mellan Trosso och Stumholmen ha ut- 
gjort platsen för dockan? Mot detta talar den för spekulationerna 
högst besvärliga "ön" i mitten på ovalen. Den borde ha visat planen 
av ett skepp för att styrka teorin, men liknar snarare en sektion. El- 
ler är det så att hela figuren d v s ovalen med "ön" är att se som en 
lösning på papperet av ett tekniskt problem man ännu inte kunde 
bemästra i verkligheten? (bild 6). 

Repslagarbanan till vilken det finns en ritning från 1680 av lots- 
direktör Nils Ström står inte heller att återfinna på Stuarts plan. 
Genom sin längd på 300 m var den dominerande och borde varit en 
av de byggnader som tidigast lokaliserades. Ännu en egendomlighet 
finns, nämligen benämningen "Arsenal" på Söderstjarna. Kanske 
hade ordet aven den mer inskränkta betydelsen som vapenförråd, 
men varför då anlägga en Tiigholme som betyder i stort sett samma 
sak? 

Stuarts ståtliga stads- och hefastningsplan delar upp marken för 
civiltimilitärt bruk och preciserar den civila stadens gator, tomter 



Bild 7. Repslagarebanan i Karlskrona. Banan är byggd av trä med tvarställ- 
da fiyglar (huvuden) i tegel. Banan blev färdig 1696 och var i användning 
till 1961. Foto förf. 

och publika byggnader. Varvets planläggning har uppenbarligen 
vuxit fram senare. 

Under större delen av 1680-talet arbetade Hans Wachtmeister i 
motvind. Starka krafter ville återföra örlogsstationen till Stock- 
holm. Först i november 1688 vande kungens inställning slutgiltigt 
till Karlskronas favör. 

Av Stuarts eller riktigare StuarttWachtmeisters plan fran 1683 för 
varvsanlaggningen förblev endast skeppsvarvet med skeppsbron på 
den först tilltänkta platsen. Skeppsvarvet utvidgades till Lind- 
holmen i och med repslagarbanans och dockans byggande (bild 7). 
Av den tilltänkta tygholmen med intilliggande del av Trossö blev en 
provianteringsholme medan artilleriet flyttades till Trossös södra 
del öster om Skeppsvarvet. Varvet byggdes i sina huvuddrag ut på 
1690-talet, men hur detta gick till vet vi idag endast i stora drag. 



Uppdelningen i områden för de olika verksamhetsgrenarna 
skeppsbyggeri, artilleri och proviantering bestod genom århundra- 
den, vilket bör kunna tas till intakt för planeringens framsynthet. 

Hans Wacbtmeister blev inte bara general-amiral utan aven vad 
vi i nutiden kallar VD för ett av Europas största industriföretag. 
Med hänsyn taget till omständigheterna kan han raknas bland de 
framgångsrikaste. Beviset i första hand för detta ar produkten, de 
över 20 skepp som byggdes fram till år 1700. 

Den första reparationsdockan i Karlskrona 
Arbetet med dockans anläggning påbörjades 1716 och avslutades 
1724, efter åtskilliga avbrott i arbetet på grund av penningbrist, 
med att skeppet Carolus infördes för reparation vid invigningen. 

De europeiska dockorna för örlogsskepp låg vid kuster med tid- 
vatten och tömdes med hjälp av detta. Slussportarnas konstruktion 
torde varit utformad med hänsyn därtill. De behövde dar aldrig slu- 
tas och öppnas under vattentryck. 

I Sverige var man alltså nödd och tvungen att finna en helt an- 
norlunda lösning. Var skulle man grava dockan, och hur? Hur skulle 
man pumpa ur vattnet? 1 Marseille fanns sedan 1670-talet galardoc- 
kor som pumpades tomma med pumpverk men de var smala och 
blott 2 m djupa. Om man kände till dem ar obekant. 

Det finns anledning att anta att beslutet att anlägga en docka 
1679 mer måste ha varit ett principbeslut an resultatet av en faktisk 
konstruktionsidé. Charles Sheldon sändes 1702 till England för 
studier men den tekniska lösningen dröjde. Först när "Commercie 
Rådet Christopher Polhem fick höra åstundan och bese orten gjor- 
des thenna saken lätt".l4 Redan 1723, året före invigningen, pub- 
licerades en ritning av dockan i London (bild 8). Den tekniska Iös- 
ningen var en sensation för samtiden. Det gällde metoden att 
spranga ner dockan i berget, slussportens konstruktion och sättet 
att pumpa ut den ansenliga mängden vatten. Besökarna för att be- 
skåda underverket kom att bli många. 

Vad kan det ha varit som avgjorde dockans läge? Två generella 
krav fanns, vindskyddat läge och tillräckligt vattendjup vid myn- 
ningen. Inom det egentliga varvsområdet var Trossös södra strand 
sluttande men Lindholmens bitvis brant. Dar fanns också det 
lämpligaste berget att spranga i efter Polhems föreslag. Bara ett få- 
tal år efter invigningen började man planera för flera dockor i 



Bild 8. Dockan i Kariskrona. Ur A. de la Mortrayes "Travels Through Eu- 
rope Asia anfo Port of Africa? London 1723 (UUB). 

Karl~krona, '~ men världspolitiken hade under tiden tagit en an- 
nan vändning. 

Sveaborg 
Det strategiska laget för landet hade under 1700-talets första de- 
cennier drastiskt förändrats och försämrats. Man befann sig i en lik- 
nande situation som Danmark efter den svenska erövringen av de 
sydliga provinserna. 

Peter den store hade anlagt och byggt ut sin flotta vid S:t Peters- 
burg och Kronstadt. Försvaret i och av Östersjön krävde dels nya 
befästningar men aven en annan typ av skepp, än de man tänkt, nar 
Karlskrona anlades. D e  skepp man behövde i Östersjön måste vara 
lätta, grundgiende och möjliga att manövrera i skärgården, 

Beslutet att befasta Helsingfors med omnejd togs av riksdagen 



Bild 9. Underdanigf Projekt till en Place d'armes vid Helsingfors 1747. 
KrA. SFP. 
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1747. De drivande personerna bakom förslaget var denna gång H H 
von Liewen som var fortifikatör och Augustin Ehrensvard, som när- 
mast var artillerist. De äldsta planerna för Helsingfors liknar i så 
motto Karlskronas som att ett helt samhälle skulle anläggas och be- 
fastas (bild 9). Konststycket skulle återupprepas. Liksom i Karls- 
krona räckte inte pengarna utan planerna skars ner. 1752 antogs en 
reviderad plan dar Vargön med skeppsvarvet skulle "slutas för sig 
själv som huvudfastning".'" 

På en punkt skulle Ehrensvard ha det betydligt lättare an Hans 
Wachtmeister 6G70 år tidigare. Ehrensvard var själv elev till Pol- 
hem och kunde rekommendera en annan av eleverna för dockbyg- 
get. Daniel af Thunberg antogs 1747 till byggmästare för detta. 
Man planerade såväl en reparationsdocka som en galardocka med 
varv. (bild 10). Den långsträckta dockplatsen med skiljemur mellan 
dockorna kompletterades på 1770-talet av kronverket Ehrensvard 
vars flyglar enkom planerades som "industri- och kontorsut- 
rymmen"." 

1762 utpumpades vattnet från platsen för dockehygget med hjälp 
av "väderqvarn samt flera andra inventioner" som Thunberg upp- 
funnit och 1764 var anläggningen färdig. "I dag ha vi släppt vattnet 
på vår slusspråm och håller den bra tätt. Luckorna läcka allenast li- 
tet. Om ett par dagar öppnar vi honom igen och släppa ett fartyg ur 
dockan. Denna tidning bör jag fagna er med, min gubbe, som upp- 
hofsman till alla dessa inventioner". Så skrev Ehrensvard från Svea- 
bord till Thunberg som då redan var i arbete med nästa stora docke- 
projekt i Karlskrona. 

Varvsanläggningarna i Sveaborg och Karlskrona kom från 1756 
att drivas parallellt och delvis med samma personer. Det förtjänar 
ett kapitel för sig. 

1756 års försvarsplan 
Försvarsplanen förutsatte en betydande ökning av flottan till 40 lin- 
jeskepp samtidigt med "att skärgårdsflottan skulle komma att upp- 
gå till 80 galärer jämte 10 hä~tgalärer."'~ Bakgrunden till beslutet 
är i hög grad att söka i Augustin Ehrensvards tankar nertecknade i 
ett memorial till defensionsdeputationen den 10 febr 1756 (RA). 

Ehrensvards kraftfulla skrivelse inleds med påpekandet att för ri- 
kets säkerhet fordras underhåll av en flotta mot två grannars. Han 
konstaterade att de höga kostnaderna orsakas av att "trä wirke rut- 
nar i skepp på kort tid" och föreslår likt en gordisk knut ett "Spar- 



Bild 10. Ritning över dockan i Sveaborg 1771 av Fred. Chapman. KrA. 
SFP. 

samt sätt at underhålla en Flåtta at utaf besparingarne Flåttan ska 
få besättning, officerarne få dubbla löner och sjömagten tilracklig 
exercice". Han konstaterar "att skiljefånget mellan skeppens belä- 
genhet är endast watten och luft" d v s den gordiska knut som skall 
möjliggöra besparingarna är dockor. Som förebild tar han dockan i 
Sveaborg "inrättad för 3 á 4 skepp af rangen och en annan för 20 a 
22 gallairer". Med en övertygande argumentering och elegant ut- 
räkning påvisar han att ett tillräckligt antal tunnor guld kan sparas 
för en dockeanläggning i Karlskrona, om man inte behöver de 
ständiga skeppsreparationerna. De kostsamma reparationerna var 
inte på något sätt unika för Sverige. Samma svårigheter hade i hög 
grad alla andra länder. I Europa förvärrades situationen t o m av 
att de egna skogarna inte räckte till. Man var tvungen att importera 
virke. 

Varför kom förslaget att satta flottan på torra landet under tak 
just i Sverige och inte i något annat land? Vilka erfarenheter hade 
lett fram till detta och hur? Ehrensvärd ger sitt svar i skrivelsen 



"Jag fruktar man får nu giöra detsamma, som wid almenna skepps- 
brått: Man bägrar det förnemsta af alt hvad man har...". 

Inte sällan beskrivs Sverige idag som ett land dar storskaliga och 
enhetliga lösningar ofta förslås. 1756-års försvarsbeslut visar i så fall 
att aven detta har en historisk tradition. 

Förslag till dockeplan 1757, Karlskrona 
Den 20 februari 1756 kom Thunberg första gången till Karlskrona 
och fann "ett ställe uti vestra ändan af staden, 'Peter Jonssons vik' 
kallat, synes dertill så fördelaktigt, som möjligen kan vara". 

Ordet "dertill" avser de planerade dockorna. Löjtnant J. Fellers, 
lärare vid kadettskolan i Karlskrona, fick i uppdrag att ge akt på 
stormar från syd och sydväst i viken samt upprata en situations- 
karta. I Krigsarkivet förvaras en plan med koncept till en promemo- 
ria över dockbyggnaderna upprättad av J Fellers (bild 11). Denna 
hade samarbetat med Thunberg på Sveaborg och karlskronaförsla- 
get upprättades under Thunbergs direkta ledning. 

Planen visar 12 dockor med lika många slussportar inneslutna 
mellan öarna Stora och Lilla Björkholmen samt vastra delen av 
Trossö. Anläggningen är inplacerad med hänsyn tagen till den fysis- 
ka verkligheten så att sprängning av berg och dammars uppförande 
minimerats. Dockorna har en gemensam slussport in till ett svaj- 
ningsrum, vilket ar försett med en djupare reservoir för vattnets ut- 
pumpning. I norr och söder byggs vattentäta murar som även ar av- 
sedda att utgöra kommunikationsvägar. Den låga och 50 alnar bre- 
da gången runt dockorna "tillvagabringas av Muddret, som för 
Dockans skuld uppkastas, ock med det öfrige muddret fyller viken 
bakföre in åt staden, så att den blifwer en nog ansenlig rymd". Den 
nämnda "ansenliga rymden" ar ämnad som plats för "material- 
bodar samt andra hus till skeppens förnödenheter att uppföras" 
langs med muren över Peter Jungs wik. Vid muren norr och söder 
om dockorna finns flera vindspel och i SV:a hörnet står "pump- 
warkren". Hamnen söder om anläggningen omslutes av en kaj- 
damm som "gör sin första och wäsentligaste tjänst till dess wattnet 
bliwit utpumpat samt hamnen C utsprängd till sitt ratta djup af 24 
fot och slussen lit H sprängd samt försedd med sin sett; men nyttig 
afwen sedemera for 8 till 10 skepp att der in och uttaga bestyckning 
och barlast". Därför ar kajkanten försedd med 4 kranar. Platserna 
på ömse sidor om hamnen ar avsedda för "master, stycken och bar- 
last med mera". 



Bild I I .  Fellers plan till de I2  dockorna 1757. KrA. SFP. Karlskrona 98 a. 

Slutligen meddelas hur långt arbetet framskridit. Till kajdammen 
ar balkar framförda och tillhuggna att nerpålas "så snart Wattnet 
tillfryser att isen får nödig styrka". Vidare finns dar en provisorisk 
smedja med fyra eldar och materialbod i tv& våningar för tim- 
mermannen. 

Dockebyggnadsprogrammet liknar en hög grad Sveaborgs och 
torde vara en vidareutveckling av den teknik Thunberg dar an- 
vande. Aven de topografiska förhållandena ar liknande. Ett avlångt 
område mellan berg som på kortsidorna avgränsas mot havet. 

Chapmans arsenal 1758 
Fredrik H Chapman hade 1757 erbjudits att bli skeppsbyggmastare 
vid Örlogsvarvet i Karlskrona. Han återvände då till Sverige efter en 
mångårig utlandsvistelse. I sjöhistoriska museets Chapmansarkiv 
förvaras en "Beskrivning på en Siö Arsenal" daterad Stockholm 24 



&id 12. "Plan och ekvation fifl en Arsenal Inventerad af Fred. H, 
Chapman". 1758. (SMH 2331). 





Bild 13. Detalj från Chapmans ritning visande flygelbyggnaden med mast- 
kran och inloppet till arsenalen. (SMH 2331). 

april 1758 (SMH 1697). Till beskrivningen hör en "Plan och Eleva- 
tion" inventerad d v s uppfunnen av densamme (bild 12). Chapman 
som raknas bland de främsta av 1700-talets skeppsbyggmastare vi- 
sar sig har som arbetsorganisatör och pIanerare. 

Chapman inleder sin beskrivning med följande tre punkter: 
1": att alla Skiepp med dess behör må Conserveras och för- 

waras från röta och annat fördarf. 
2% at alle reparationer så val til Skieppens Skarf, som til deras 

behör, må med comoditet skie, at allting ar i gådt såntd 
och tilreds då en Esquadre skall utrustas. 

3,": Måste Dåckorne i anseende til magazinerne (hwar uti alle 
Skippens tillbehör ligga färdige) och magazinerne i an- 
seende til war andre, jamwal de förnämste warkstader, wa- 
ra så disponerade, och ligga i sådan ordning, at et Skiepp 
eller Exquadre må kunna tillrustas med den största ex- 
pedition som möyelig ar. 

Ritningen visar en arsenal, som på alla sidor ar omgiven av bygg- 



Bild 14. Detalj ur Chapmans furadritning. Muren mot havet med barpan- 
nornas skorsrenar och den srdfliga ingången. Klockrorner som reser sig i 
bakgrunden hör till corps de gardet mot landsidan. (SMH 2331). 

nader. Den ar symmetriskt utformad med en skeppsbro som mitt- 
axel, gemensam för de 12 dubbeldockorna, vettande ut mot var sin 
bassäng. Dockorna för skeppen på 50 till 100 kanoner är försedda 
med ca 15 m höga tak, som står på stenpelare, "at Skippen kunna 
stå torra och i Skiul för alla wader". Dockorna ar nog rymliga för 
skeppens reparation och har trappstegsformade sidor. Virke till re- 
parationerna förvaras langs långsidornas kajer och förutsatts kom- 
ma från "något annat förråds magazin". Dockorna pumpas torra 
med hjälp av två väderkvarnar ställda på yttermuren mot havet 
"men nar wadret ey blås, pumpas watnet ut med hast eller hand- 
kraft". Kortsidorna eller flyglarna "äro til anrättning aldeles lika" 
men visar olika våningsplan. I bottenplanet finns rum för ankartå- 
gen och "takelkamrar war uti alla gammal tacklegie kommer at öf- 
werhalas och försees". Langs med byggnadens insida ar rum för 
stycklådor inrättade. I övervåningen ar inventariekamrar inredda, 
ett för vart skepp. På kajerna utanför Ligger ankaren. Var kaj ha sin 
delvis stenkladda mastkran (bild 13). 



Centrerad på långsidan mot land ligger huvudingången, ett corps 
de garde med brutet tak och klocktorn (bild 14). Längan ar inredd 
för seglens hantering, rustkammare och ett "Magazin general". 
Mot landsidan finns också två lägre mastskjul. Området mellan 
skjulen har spiror i marken för seglens torkning och vädring. Lang- 
an mot havet rymmer "allehanda varckstader bestående af smidior, 
snickare, blåckmakare, och malare". I hamnen utanför porten ar på 
ömse sidor två skorstensförsedda baspannor att koka plankor i. 

Beskrivningen redovisar slutligen utförligt hur skeppen "må kun- 
na tillrustas med den största expedition som möyelig ar". Medan de 
i dockorna helt fardiga skeppsskroven förblir p2 sin plats tas segel 
och gevär ombord. Utanför dockeporten tas ballasten in och däref- 
ter förs skeppet fram till mastkranen. Vid samma kaj ligger in- 
ventariekammama som nu töms på sitt innehåll. Därefter förs skep- 
pet ut ur arsenalen, ankartågen lastas på från flyglarnas kortsidor, 
kanoner och kulor fran kajen framför arsenalen. Därifrån förs aven 
provianten ombord "ock endteligen til slut krutet, då är hela arme- 
ringen giord". 

Chapmans värdefulla plan och beskrivning kan vara det äldsta 
dokumentet i Sverige dar en industriell verksamhet efter löpande 
band principen beskrivs. Dar finns mångfalden av specialiserade yr- 
keskategorier som arbetar med en mängd olika material och meto- 
der i syfte att framställa en komplex produkt - skeppet. Tillverk- 
ningen sker inom en angiven fysisk ram dar verkstäder och förråd ar 
direkt inredda för sina ändamål. 

Förslaget ar ett principförslag och inte knutet till nagon bestämd 
ort. Med sina rektangulära bassänger och de överbyggda skepps- 
skroven företer förslaget likheter med arsenalen i Venedig. Chap- 
man behövde inte nödvändigtvis ha besökt staden, för att kanna till 
denna. Arsenalen fanns sedan 1686 beskriven av den främste eng- 
elske dockehyggaren E. Drummer i "A voyage into the mediter- 
ranean seas". Chapmans förslag ar i stort sett lösningen på Aug. 
Ehrensvärds förslag "att satta flåttan på torra landet under tak". 

Jämförelser mellan Fellers och Chapmans förslag 
Det gemensamma för de båda förslagen är att de utgör ett komple- 
ment till redan befintliga varv. Dar saknas förutom omriden för 
artilleri och proviantering ocksi byggnader för Atskilliga manufak- 
turer och för virkeshantering. 

Fellers förslag ar tänkt för en befintlig fysisk miijö, Chapmans ett 



principförslag. Men dar finns en  principiell skillnad som inte enbart 
kan hänföras till den omständigheten, Dockorna ar hjärtat i Chap- 
mans förslag. Runt dem försiggår arbeten i speicalinredda verksta- 
der. Fellers förslag ar en dammbyggnad dar verkstäderna ar ocen- 
tralt placerade i förhållande till arbetsplatsen. Det saknar redovis- 
ning av hur och var arbetet med skeppsbyggeriet så småningom 
skulle komma att bedrivas. 

Förklaringen kan delvis sökas i personsammansattningen. Chap- 
man var skeppsbyggare i praktik och teori. Thunberg och Fellers 
mästare i att bygga under vatten. De senares uppdragsgivare Eh- 
rensvärd var artillerist och fortifikatör. Några decennier senare syns 
de båda idéerna på ett lyckosamt och fruktbärande satt ha smalt 
samman. 

Thunbergs plan 1771 Karlskrona 
Sedan 1762 var svajningsmmmet torrlagt och arbetet med att plana 
ut området för dockorna pågick. Den 13 maj 1771 skriver Thunberg 
i ett memorial att han "kommit på en idé, som ar så vida skild från 
den förut föreslagne och faststaldte Planen". (UUB). 

Inledningsvis beskriver lian nackdelarna och bristerna i den gal- 
lande planen. Han slår fast att den föruttnelse som "snö och ragn- 
wata upifrån, af hafswatn nerifrån samt af stillastående ock ruten 
luft inifrån" "tager sin början under deras nybyggnad", nar detta 
sker under bar himmel. Han konstaterar att skeppen kommer att 
stå utan skiljemur som möjliggör beständiga tak och att de nöd- 
vändiga provisoriska taken som skeppen kommer att förses med ef- 
ter fardigstallandet blir dyra. 

Inte heller utrymmet mellan skeppen ar tillräckligt för "wirkets 
nederlag aptering och transport". Skeppen måste aven stöttas vil- 
ket ar kostsamt och vanskligt inte minst vid dockans tömning då 
närvaro av manskap kravs "längre eller kortare tid". Visserligen 
skulle med en "Eld och Luftmachin" utpumpningen kunna på- 
skyndas men han visar själv ingen större tilltro till en sådan. 

Därefter beskriver han sitt nya förslag hela tiden med hänvisning 
till redan beslutade kostnader. Skeppen i dockorna bör ha skiljemu- 

Bild 15. Daniel af Thunbergs "Plan till en Dockeinrättning för örlogsflot- 
tan, ämnad till Skepps Nybyggnad, Conservaiion och Reparation; samt 
lämpad efter beskaffenheten af den här wid Carlscrona belägne, och fil de- 
na inrättning utsedde Peter Jungs Wik" 1771. Sydkustens örlogsbas. Bygg- 
nadsavdelningens arkiv. 







rar "Dessas bredd ar lämpad efter den rymlighet som fordras til 
grund för fasta skjul, samt wirkets framsläpande och aptering", 
d v s det material man utför arbetet med skall finnas nara till hands 
på arbetsplatsen. 

Genom att dela svangrummet i två uppnås flera fördelar. "Skep- 
pen kunna flyttas både horizontalt mot murarne och werticalt un- 
der berghulten". Därvid behövs föga uppassning av manskap inte 
heller anstalter att forcera pumpningen då mindre vatten behöver 
pumpas ut. Murningsarbetena blir mer omfattande men mindre 
grannlaga. "Ty sedan kanterne äro upmurade, så kan dessa emellan 
fyllas med lera" och kostnaden därigenom minska. 

Genom det nya förslaget kommer kostnader för svangrummet att 
halveras. Om byggnadsplanen inkranks till 24 skepp så blir kost- 
naden ungefär som beräknat men ytterligare skepp fordrar spräng- 
ning i berget" och blir nog drygare" 

Thunbergs plan, dat. 14 juni 1771, ar helt igenom symmetriskt 
uppbyggd (bild 15). Där ligger de 31 dockorna för skepp "af 80 Ca- 
noner" solfjädersformat utlagda och samlade i mitten mot tv% svaj- 
ningsrum med 5 dockeportar var. Ifrån dem leder två med sattepor- 
tar försedda utgångar vidare ut i lilla hamnen. På muren mellan 
svajningsrummet och lilla hamnen står de två pumpkvarnar med 
vars hjälp området töms. I lilla hamnen tar skeppen in och ut mas- 
ter, rundhult och barlast. Följaktligen finns mastkranarna vid kajen 
och de är konstruerade med "öpningar mit igenom så at master 
kunna transporterad derifrån". Bakom kranen ar platsen för stöt- 
tors förvaring samt skjulen för master och rundhult. I skjulen sker 
såväl tillverkning som förvaring. Längst i söder ligger smedjorna av- 
skilda från den övriga verksamheten. 

Genom att dockorna ar radiellt ordnade uppstår arbetsutrymme 
mellan dem. Dockorna har var sina verkstäder och magasin. Mellan 
dockorna ligger såggropar, inalles 12, och dagliga uppbördsbodar. 
verkstäderna och magasinen omsluter dockorna i en vid cirkel. Den 
enda sigkvarnen ar placerad utanför magasinen. 

D e  tak över dockorna som Thunberg anger som en av de vasent- 
ligaste orsakerna till planens ändring ar inte redovisade i plan men 
förebilden fanns lätt tillgänglig sedan 1763. Då byggdes den över- 
byggnad till en stapelbädd som i dag kallas Wasa-skjul (bild 16). 
Förslagen harför gjordes upp redan 1758. 



Bild 16. Wn.~nrkjui som uppfördes 1760-63 efter ritningar a v  C.J. Crun- 
stedt. Byggnaden är drygt 20 m hög. Foto förf BILM. 

Med tunna streck ar såväl den gamla planen som ett föreslaget 
fortifikationsverk angivet. 

Till skillnad från de tidigare förslagen från seklets mitt är detta 
ett varv inte bara för "conservation" och reparation utan också för 
nybyggnad. Vid 1766 års riksdag visades 38 stycken ritningar på kaj- 
dammsbygget i Karlskrona för Kungl. Maj:t. Ritningarna beskriver 
dels dammbyggnaden dels de mekaniska inrättningar och special- 
verktyg som konstruerats för ändamålet. Kungl. Maj:t beslöt att 
ritningarna skulle stickas i koppar och utges "antingen genom Pre- 
numeration eller på annat satt utan Rikets utgift". Det gick emel- 
lertid trögt med utgivningen varför Kungl. Maj:t beslöt att pengar 
kunde lånas ur Dockebyggnadskassan. Ritningarna och beskriv- 
ningen utgavs 1774 på svenska men aven på franska. De ar utförda 
av Amiralitetsconstapeln Johan F. Sjöman och kopparsticken av 
Professorn Jacob Gillberg och Leiutenanten vid Kongl. Fortifica- 
tionen Olof J Wijnbladh. 



Slutsats 
Med ledning av de planer som ovan studerats kan man se att den in- 
delning av Karlskrona i civilt/militart område som redovisats på 
Stuarts plan 1683 kom att bestå. 

Arbetsplatsens organisation växte uppenbarligen fram senare un- 
der 168C-90-talen och innebar en uppdelning i områden för artilleri, 
proviantering och skeppsbyggeri. Det sistnämnda, som på Stuarts 
plan, ar lokaliserat till Trossös södra strand förblev på sin ursprung- 
liga plats. Det finns anledning förmoda att detta verksamt bidrog 
till dockans lokalisering när det tekniska problemet med dess byg- 
gande blev löst. I exemplet från Rochefort framgår att avsikten var 
att placera dockan i centrum för verksamheten men också att man 
av tekniska skal inte omedelbart förmådde genomföra detta. För- 
hållandet i Karlskrona var av flera skal mer komplicerat. 

Vid mitten av 1700-talet, med Aug. Ehrensvärd som primus mo- 
tor, togs ett flertal avgörande beslut. 1747 beslöts Sveaborgs an- 
läggning, men arbetet kan inte ha hunnit långt, då ett nytt förslag 
till dockebyggnader uppgjordes i Karlskrona; det skedde 1757. 

Aret därefter, 1758, ritade och beskrev Chapman sin principlös- 
ning. De olika idéerna och planerna har troligen påverkat varandra 
men hur detta skett ar ännu en outredd historia. 

1771 presenterade emellertid Thunberg ett koncept som kan ka- 
rakteriseras som den ideala fysiska organisationen av en arbets- 
plats. Därmed ar frågan i inledningen också besvarad. Orlagsstatio- 
nen blev ett industriellt centrum, vars utveckling belyses av de re- 
dovisade planerna. Från begynnelsen var tillverkningen industriell 
enbart i den meningen att hantverksresultaten sammanfördes till en 
produkt. Vart efter skeppsbyggeritekniken utvecklades och stan- 
dardiserades skedde aven tillverkningen i långa serier. 

Thunbergs plan kom att gå en stor berömmelse tillmötes och blev 
förebild för många örlogsvarv i Europa. I Cherbourg projekterade 
direktören för marinens byggnadsarbeten Cacbin 1803 en arsenal 
efter modell av den "celebre ingenjören Th~nberg"'~ med 15 
skeppsdockor. "The same phenomenon was to be seen at many oth- 
er ports and arsenals who had hitherto enjoyed a relatively peace- 
ful existence: Antwerp, Toulon, La Spezia, Venice, etc"." 

Det förebildliga i Thunbergs projekt låg inte i skeppsbyggeriet i 
sig, utan i det satt på vilket man genom byggnadernas planläggning 
hade förmått att organisera arbetet. "Karlskrona har markerat en 
vändpunkt för teknologin vid ar~enalerna' ' .~ 
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Bild 17. Utsnitt ur ett uv förslugen till öriogsiiamn i Ckerbourg 1820 av 
J.M.F. Ckackin. Dockornii är radiellt anlguda med arbets- ock material- 
bodar i likhet med Tkunbergs förslag. Service Historique de la Marine 
DDi 697:II. Vincennes. 



I de franska arkiven ftnns atskilligt material som talar om ett in- 
tensivare kunskapsutbyte länderna emellan (bitd 17). Sverige fick 
under delar av 1700-talet subsidier från Frankrike men framstår 
samtidigt som ett land med förmåga att utveckla ett eget "know- 
how". 

Ordning och redq pengar på fredag - 
en sevurdhet 
De dyrbara och fasta installationerna av dockor medförde redan på 
16W-talet ett behov av permanenta byggnader for virkeshantering, 

60 



manufakturer och magasin. En  del av dessa byggnader som åskåd- 
liggör den tidiga industrialiseringsprocessen från 1690-talet och 
framåt, är bevarade och kan berätta för oss om det moderna sam- 
hällets framväxt. De  dyraste investeringarna - dockorna - fyller 
fortfarande sin funktion och används an i dag. 

Örlogsvarvet i Karlskrona ar i sin helhet unikt i Europa. Att så 
många byggnader bevarats till vår tid trots att de, nar skeppen bör- 
jade byggas av jarn och drivas med ånga, förlorade sin funktion, 
måste tillskrivas det faktum att Sverige under de  senaste århund- 
randena inte varit involverat i krig. 

Det bör även framhållas att varvsområdet inte ar tillgängligt utan 
speciell ansökan, utom vid de  under sommarmånaderna alltmer val- 
besökta visningarna. 
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Bengt Nordenbergs barndoms- 
och lärlingstid 

Ann-Marie Elmqvist 

"Min nöjsammaste sysselsättning är att nar jag har ro, tanka över 
mitt förflutna liv i synnerhet min barndom ..." Bengt Nordenberg ar 
självbiografisk i ovanligt hög grad. Intryck från barn- och ung- 
domsaren i nord- och sydvästra Blekinge präglar hela hans produk- 
tion. Av till synes rigiditet inspireras han hela livet av samma all- 
mogemotiv. Lik en ikonmålare, för vilken motivet ar heligt och 
oföränderligt, upprepar han samma motiv som ett uttryck för den 
insikt, medkänsla och kärlek, som han hyser för hembygd och fos- 
terland. Mycket tidigt grips han av idén att i konst försöka bevara 
det gamla bysamhallets kultur, som han snabbt såg gick mot sin 
upplösning. I s~älvbiografin'~, skriver han: 

"Redan vid 19 års ålder kände jag djupt denna nationala fat- 
tigdom och såg med bedrövelse. huru de rika klasserna styrde 
rakt åt detta elände, som är beklagligare an vildens, emedan 
denne låter sig i de flesta fall nöja sig med vad han själv för- 
mår åstadkomma, det var vid den åldern jag gjorde Gud det 
löftet att använda all min förmåga och kraft att arbeta mot 
det onda som hotade, jag talade med borgarna i den lilla sta- 
den Sölvesborg om det föraktliga och osköna uti att låta klib- 
ba Franska tapeter på väggarna, samma mönster från det ena 
hörnet till det andra, och det verkade så att några lato mig 
måla sina salar, sedan jag blev konstnär har jag målat salar 
och rum hos ett par bönder i Blekinge nämligen hos Jöns 
Bengtsson i Hemmingsmåla och Lars Månsson i Tranemåla, 
mest för att jag önskar giva min hedervärda, ofördärvade 
landsman ett exempel på huru de skulle pryda sina rum. "" 

Samma tongångar upprepas i brev till A Hazelius. I ett brev till 
denne skriver Bengt Nordenberg bl a följande: 

"För övrigt begagnar jag tillfallet att försikra Herr dr att jag all- 
tid i stillhet förstår men ändå vet att uppskatta Eders livs gärning 
och struvan och följt den så noga jag kunnat från början av, eme- 
dan det ar saker som jag älskat från barnsben av, så kom jag rill 



Dessa uppgifter ktXIIpktle~aS av Anden Helgessons efterforsk- 
ningar. Denne var %ren 1898-1909 "standig adjunkt" i Asarums för- 
samling. Asarums pastorat innefattade aven Ringdmala församling. 
R i n g d i a  socken Mldades 1881 genom utbrytning och samman- 



koncentrerades till de två sista åren. Brodern Lars vad då död men 
Johannes levde. Helgesson blev van med denne och upptecknade en 
sene intervjuer med honom och andra släktingar och vänner. Alla 
väl daterade. En del av dessa uppteckningar anser Helgesson ha 
mer folkloristiskt an historiskt varde och ar exempel på den "myt- 
bildning", som uppstått kring Nordenbergs person. Johannes ut- 
sagor däremot "äro i allmänhet sakliga och tillförlitliga". Helgesson 
har jämfört sitt intervjumaterial med då tillgängliga församlingsböc- 
ker. Till källorna om Bengt Nordenberg har han bidragit med en 
ovärderlig grundforskning. "Sedan må andra med bättre förutsatt- 
ningar och rikare jämförelsematerial an mina taga vid och göra batt- 
re bruk af hvad dock förunnats mig att hopbringa o i helt enkel form 
framlägga" .'l 

För att förstå Bengt Nordenbergs utveckling och konst fordras 
kunskap om hans barn- och ungdom på 20- och 30-talen. På 20-talet 
var den gamla bysamfälligheten orörd i nordvästra Blekinges skogs- 
bygd. Enskiftet var inte gångbart i skogsbygden, dar åkerjorden låg 
insprängd mellan gölar, backar, rullstensåsar, sandtag och berg- 
hällar, dvs utlöpare av det sydsvenska höglandets moranlandskap. 
Laga skifte kom 1827, men det skulle dröja uppåt 50 år innan det 
var helt genomfört i skogsbygden. 

I mellanbygden och strandbygden påbörjades enskiftet på 
1810-talet. Asarums by och en del av strandbyarna enskiftades 
1816. Samma sak gällde för Holje hy i Jamshögs socken (Olof- 
ström), dar 7 av 14 gårdar flyttades ut. men på 1830-talet var byn 
fortfarande intakt. På familjens Nords kyrkfarder till Jamshögs, Al- 
mundsryds och Asarums kyrkor på 20- och 30-talen var mycket av 
det gamla kvar. På Listerlandet kring Sölvesborg fanns likaledes 
gamla bysamfalligheter kvar. Målarlarlingen Bengt Nordenberg 
målade vagnar i "då warande byar".8 

Bengt Nordenberg föddes den 22 april 1822 i Koperskulla, Jams- 
högs socken. Fadern, Per Jönsson Nord, var f d båtsman nr 478 vid 
tredje indelta kompaniet för roten Komperskulla med rotenamnet 
Nor. (Karlskrona station, Sjömilitiekontoret 2, serie E II, vol 41. 
Generalamantalsrulla 1795-1809). 

Inte utan stolthet har Bengt Nordenberg på insidan av ytterpar- 
men till skissboken, daterad 1851, skrivit följande: 

"Nils Falk war en af Carl den tolftes bussar. Pehr Falk var sol- 
dat. Jöns Falk gick invid flottan som båtsman och arhöll nam- 
net Brun. Per Jönsson, blef 1809 såsom landvärnkt ställd vid 
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flottan och arhöll namnet Nord. Bengt Persson blef målare 
och arhöll namnet Nordenberg - detta antogs afven af bröder- 
na Nils, Lars och Johannes." 

Nordenberg identifierade sig med sin slakts krigartraditio- 
ner. Z en brev 1881 skriver han: "...så will jag dock wara med 
så länge jag kann och på fadrens vis stupa i ledet."' 

Enligt Helgessons uppteckningar efter Johannes berättelse hade 
Nordenbergs farfar Jöns Persson (1758-1808) en tid varit trumpeta- 
re i Kristianstad men gripits av hemlängtan och lyckats rymma ut ur 
staden gömd under säckar på botten av en hemvändande jämshögs- 
bondes vagn.'" 

Efter ett mellanspel som dräng hos C C H von Dannfelt på Lilla 
Holje gård blev Jöns Persson 1781 bitsman nr 494 för Lillaby, Or- 
mamåla med rotenamnet Brun. (Karlskrona station Sjömilitiekon- 
toret 2 avräknings- och rekryteringsrulla 1781). I inrullningsakten 
står Jöns Persson som född i Kronobergs län. I Generalmönsterrul- 
lan för 1795 är namnet Brun ändrat tiU Nykter. Jöns Persson Nyk- 
ter dog i sjukdom i Karlskrona den 2 aug 1808. 

Jöns Brun gifte sig med Kersti Ingemansdotter (1751-1812) från 
Knapatorpet i Almundsryd. Vid ende sonens dop står som fadder 
Eskil Ingemansson. Denne morbroder, "Knap-Eskeln", blev be- 
hjälplig vid Pers uppfostran, då Brun var mest borta i krigstjänst. 
Knap-Eskeln lärde Per Jönsson att skriva. Kersti bidrog till för- 
sörjningen genom spetsknyppling. 

Bengt Nordenbergs far Per Jönsson (1785-1854) föddes alltså i 
Ormamåla. 1808 blev han uttagen till landvärnet men undgick detta 
"sorgliga" öde genom att bli reservkarl för båtsmansnumret 478 
Komperskulla. Den 24.1.1809 antogs Per Jönsson som båtsman 
med rotenamnet Nor. Efter första städslen avskedades Nor och fick 
ut sitt ännu bevarade avskedspass den 28 april 1815. (Karlskrona 
station; Sjömilitiekontoret 2; Serie E II vol 44; generalmantalsrulla 
1810-). Han gifte sig 1811 med Sissa Bengtsdotter (1792-1862) från 
Asarum. 

Per Jönsson prövade därefter på som dagsverkstorpare i samma 
rote men misslyckdes, kanske på grund av ohälsa genom krigsska- 
dor. Hösten 1824 bodde familjen inhyst hos smeden Falknäbb i 
Ramnamåla. Nord fick då erbjudande från storbonden Jöns Jacobs- 
son från Norra Hoka, Asarums sockens nordöstra skogsfjärding, att 
taga upp ett torp. Inflyttningen blev avslagen på allmän socken- 
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stämma den 5 juni 1825, trots att flyttningsattesten vitsordade: '"A- 
ro till Lefwernet välfrägdade." Jöns Jacobsson tar ansvar för Nords. 
I kolumnen Anmärkning på Husförhörslängden 1825-1830 står det: 
"Intagne mot församlingens viija hvarföre de, enligt Reglem. för 
fattigvård äro att anse såsom Hemmansägarens enskilte 
tillhörighet." Enligt fattigvårdslagen hade församlingarna rättighet 
att neka inflyttning "af ålderdom bräckliga och skattfria personer, 
som möjligen snart skulle kunna falla fattigvården till last". 

Bengt Nord var tre år gammal, när han lämnade sin födelsesoc- 
ken. Men familjen uppehöll kontakten med släkt och vänner. Det 
framgår av de yngre syskonen Lars, Elnas och Johannes dopakter. 

Bengt Nordenberg besökte Jämshögs socken åren 1846. 1849 och 
1851. Besöken gällde först och främst Hemmingsmålagården och 
dess ägare Jöns Bengtsson. Somrarna 1849 och 1851 dekorerade 
Bengt Nordenberg salen och kamrarna i denna gård. I samband 
med dessa besök kan man i skissböckerna följa de platser, dar han 
har sina rötter och fadern sina vänner. Någon skiss från Kompers- 
kulla finns inte. Samma sak galler 1867, då Bengt Nordenberg måla- 
de altartavlan i Kyrkhults kyrka.> 

Efter 1867 förekommer inga skisser från Jamshögs församling 
med undantag för en teckning av en högloftsstuga i Kyrkhults soc- 
ken 1877. Bengt Nordenberg levererade en altartavla till Pjätteryds 
kyrka detta år. På vägen dit fångas han av detta då ovanliga motiv. 

Norra Hoka, "Gullwangstiden" 
Jöns Jacobsson visade sitt ansvar för de båda torparna. Han lat själv 
bekosta deras bostäder. Dessa var inte "lågstugor" (ryggåsstugor) 
utan "byggnader" dvs hade vind. Medan torpen byggdes fick Nords 
och Perssons bo under sommaren i Månsastugan, en högloftsstuga 
förut tillhörig Måns Jönsson. N Hoka hade tidigare bestått av tre 
gårdar men genom giftermål och köp slagits samman till nuvarande 
318 mantal. 

Till Nords torplägenhet hörde kobete för två kor och möjlighet 
till extraförtjänster i skogen på vintern. Det var sex goda år på N 
Hoka. I brev till brodern Lars skriver Nordenberg.. ." på den tiden 
voro våra föräldrar i ett visst välstånd"." 

Bengt Nordenherg har i "Mina barndomsminnen" beskrivit de 
obekymrade, lyckliga hokaåren.") Det ar en vaken treåring som 
kommer till N Hoka. Han inregistrerar sin omgivning, lägger märke 
till hur hus hygges, tak lägges osv. Gossen ar lyhörd för allt skrock 



och skrymt, som berättas i stugorna. Det ar mycket som ar farligt 
för barn. Trollen bor i "Melebergen" och de kan byta bort barn. 
Enligt "Möllarmor - en ärewördig qvinna" hade deras Mattes blivit 
bortbytt mot en trollunge. Nacken kunde visa sig i flera skepnader, 
men mest som en gammal man eller vacker yngling. Men han kunde 
aven visa sig som en brokig häst, betande i närheten av någon sjö el- 
ler å. Han lat gärna pojkar rida och om det komme många kunde 
han sträcka ut ryggen efter behov. Nar han fått alla på plats, sprang 
han i vattnet med dem. Men han tålte inte höra sitt namn, då 
sprang han utan ryttare i sjön. Flickor lockade han med musik. 

Vattarna bodde vid kallor och under små trad och visade sig en- 
dast, nar solen gått ner. De kunde då "förlama människor sanda 
bölder på kroppen, såväl som varjehanda febrar, därför skulle man 
inte sitta ute på kvällarna, ty man kunde inte veta var de hade sin 
vag". Fadern förbjuder och avfardar allt sånt prat som "papisteri" 
men mor Sissa kunde berätta sagor. 

Vid den tiden hade N Hoka stora bokbestånd, dar folktrons my- 
tiska figurer levde sitt liv i folkfantasin. "N Hoka var på den tiden 
rikt på stora bokskogar, som hade olika namn såsom Ikaneholtet, 
Jortadrefwaholtet, Bentaholtet, men de hängde alla tillsammans 
från nord till västra sida till söder, dar skogen 1826 blev nedhuggen 
och till största delen på stallet bränd till aska emedan den var för 
gammal och murken till klapph~lt".'~ 

En 13-årig barnflicka från Ebbarp eller Trolleboda (Asarum) blev 
för Nordenberg personifikationen av Sagan. Hon blev blekingeflic- 
kan med friska kinder och ljusgult hår, som han målar i olika versio- 
ner. Denna Ingrid "kände en massa sagor, som hon kallade anter", 
hon hade bra sångröst och sjöng många visor, hon älskade blommor 
och visste vad de hette, hon visste vad som var Jungfni Maria Senga- 
halm, hennes förkläde, benns "wif" och "hennes nycklar". 

I ett svarsbrev till A Hazelius angående ursprunget till ett jul- 
bröd, som hade formen av ett hakkors och som i Blekinge kallades 
"Gullwang" utbreder sig den gamle Nordenberg som naturens 
skönhet i N Hoka," 

"jag war i sjette året, innan jag först feck weta att det hete 
gullwang (icke gullwagn) ty wagn uttalas i Blekinge med Wain 
och i Småland med Woin, under Wang förstod man inhägnade 
del av egendom som war afset för åker och synnerligen engar 
till Höhöstning, och hade wanligen en rikedom af färgrika 
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Bild 3. Wid Norra Hoka 1846. Sommaren I846 har Bengt Nordenberg liim- 
nar sin anställning hos A Aug Hallgren och aniiinder som fri artist till hem- 
met i Tranemdla. Han söker upp det gamla hemmet vid Norra Hoka och 
mediterar vid Melesjöns stränder över de lyckliga, obekymrade hokadren. 
P& akvareller har han skrivit med blyerts: "Wid detta watten faste sig mina 
tidigaste minnen, på dessa stränder växte wackra blommor. Norra Hoka 
den I Augusti 1846". Akvarell. KM 13936:47,b 

blomster, och dertil Bin ... och en otalig mengd flygfä och in- 
sekter som tjusar barnets öga, jag hörde afven den Tiden af en 
barnflicka på ungefär 12-13 år en saga, o m  Gullwangen, i den 
fans fyra floder, och allsköna blommor som der wexte vor0 
Marias prydnader, eller annars till hennes tjänst. 

Sagan föreföll mig gudomligt skön och gjorde på mig ett 
djupt intryck, men har till sitt sammanhang fallit mig ur min- 
net, och då jag wid mognare år tänkte på den insåg jag snart 
att den war äldre an  medelåldern (Mittelalter), men att den 
under Medeltiden hade af et fromt poetiskt sinne blifwet o m  
arbetad till Jungfru Marie ara. 

Emellertid, med mit barnasinne, lokaliserade jag den der 
wi bodde i Norra Hoka, ty jag trodde att ingenstädes i warl- 
den kunde wara wackrare an dar, och fast jag inte fann de fyra 
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floderna, så war det dock de tre ansenliga bäckarna som kom- 
ma fran ett kärr, som på wåren såg ut som djup Sjö, st<fng i sö- 
der af Råsabacken twinga wattnet att ta tre utlopp en östra 
och twå wästra sidan, som gjorde först fall öfer 'Elwen' men 
flöto sedan lungdt genom den södra ängen ned till Melesjön." 

Skolgång 
När julfirandet var över 1826 kom skomakargesall Enbom till tor- 
pen p5 N Hoka. För varje barn fick Enbom kost och logi för en vec- 
ka. Det fanns elva torparfamiljer och fyra inhyses, tillsammans 80 
personer på N Hoka på Jöns Jawbssons tid." 

Bengt var då inte fyllda fyra år, men det bestämdes ändå att han 
skulle följa undervisningen som gällde innanläsning. 

Skolan höii på halva sommaren och togs upp igen nar det var in- 
höstat. Eftersom det var halvfjärdingsvag (1336 m) till det torp, dar 
skolan började, bestamdes att gossen skulle vara "natt och dag på 
det ställe skolan började". Till julen hämtades Bengt hem efter av- 
slutad skolgång. "Jag läste igenom katekesen och Salmboken och 
nar far kom att hämta mig Sade skolmästaren att jag läste som en 
prest, und kunde wäl bli det, om han wilie", skriver Nordenberg i 
"Mina barndomsminnen". Bakom Bengts snabbt inhämtade Ias- 
kunnighet kunde ligga moderns tidigare undervisning. Johannes bar 
en skildring av moderns ganska hårdhänta undervisning. Sjögrens 
ABC-bok användes och vid framsteg kunde tuppen varpa en "ha- 
lanning" (1,5 styfver) eller en "posett" (2 styfver). Vid Iattja blev 
det en brödkant eller "sillarumpa". 

Redan 1795 hade ansatser gjorts för att organisera undervisning- 
en i Asarums socken. Sockenstamman hade kommit med förslag att 
anställa av Pastor godkända barnalarare. Vid undervisningen skulle 
användas "Lutheri och Swebilii katekeser". Föräldrarna skulle vid 
Husförhören inför "Larare och församling" redovisa för sig och bar- 
nen. "Klockaren V. Pastor Thormark har blifwet så mycket nyttjad 
i Embetet och ar nu kommen till den ålder att han vid Barnaupp- 
fostringen föga hand lagh då nattvardsbarnen af Kyrkoherden och 
honom gemensamt bereds, Schola finnes icke ännu, men ar att 
framledes ..." Skolundervisningens syfte var att förbereda barnen 
för prästerskapets nattvardsunde~isning.'~ 

Av sockenstämmoprotokollet från den 1/10 1820 framgår att inga 
av Pastor godkanda barnalarare tillsatts. Nu beslöts att tillsatta en 
barnalärare i var fjärding. Det skulle dröja till 1830-talet innan det- 
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ta blev förverkligat. Helgesson har bevarat namnen på några av &s- 
sa oprövade barnalärare: "Bergqvista Stinan, en båtsmanshustru 
med huvudkvarter i Askaremala; Britta Kajsa Möller i Jordgöhl, 
som samlade i sitt hem, påstås det, upp till ett 20-tal barn och sköt- 
te sin spånad och undervisning samtidigt; Kull Einan etc." F d ge- 
säller, båtsmän och båtsmanshustrur var vanliga lärare innan de 
prövade barnalärarna tillsattes. Men den grundläggande under- 
visningen sköttes framförallt av mödrarna. 

Eftersom den wallinska psalmboken införes i socknen 1825, kan 
man utgå från att 1695-års psalmbok fortfarande användes vid 
unde~isningen.'~ I denna fanns "Dr Martin Lutheri Catechismus 
med enfaldiga spörsmål förklarad, och höga öfwerhetens befallning 
utgången", dvs Lilla katekesen med Swebilii förklaringar, Psalm- 
boken med Lilla katekesen och Hustavlan hade varit "gemene 
mans" främsta andakts- och undervisningsbok i mer än hundra år 
och format livsstilen i dessa gammallutherska bygder. 

Någon undervisning i skrivkonsten blev det inte. Förre barnalara- 
ren Lill Ola Möller (han började undervisa vid 12-års ålder) blev ef- 
ter några veckors undervisning i Karlshamns trivialskola inofficiell 
barnalärare för nordöstra fjärdningen, men tröttnade på det dåligt 
betalda och föga aktade yrket och övertog faderns kvarn i S Hoka. 
Vid ärende till kvarnen fick Nord med sig hem några föreskrifter, 
som blev Bengts förlagor. 

"Den vintern som förflöt när jag war 7 året, fingo wi alla små- 
syskon, frossa och mässling det will säga att wi icke woro an- 
tingen sjuka eller så friska att wi finge lämna sangen, och det 
war hårt, men Nils hade af Lil Ola Möller fått en mycket vac- 
ker föreskrift, på det en (a) halfarket war de latin(ska) boks- 
täfwerna och det på andra den så kallade Swenska stiljen 
skrifne. Nils hade aldrig bryn sig om denna föreskrift, utan 
gaf mig den, och denna föreskrift war och blev min enda lara- 
re i skrifkonsten, och prenta lärde jag efter de tryckta böcker 
in till jag wid nio eller 10 års ålder feck se et prentat himla- 
bre5 och såg att man kunde i prent göra mera fritt, och (till) 
följd deraf mera karactersfulla bokstäfver. 

Jag hade nu när glömt att jag 1830, vid åtta år blef send till 
en skolmästare, som hette Tresh, han hade varit Soldat; ha- 
de lärt sig skrifwa läsligt, men föröfrigt icke stort bättre an 
jag, men han hade en h d  del förskrifter i Lithografiskt tryck 
med Engelsk, Italiensk, Fransk och Tysk skrift mer och mind- 
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re prydd med snirglar som fägna ögonen, men jag kunde ald- 
rig älska dessa som min första förskrift, dock bemödade jag 
mig på alt san, och feck så tillwida skolmästarens bifall att 
han skref under till corectur".'" 

Bengt Nord tjänade en extra slant genom att pränta visor, sånger 
och brev, som han dekorerade. Johannes kom ihåg en av dessa 
präntade sånger: 

"Dödliga menniska, lyft dina tankar 
upp till den helga trefaldighetens ro! 
Lägg ut p i  djupet och kasta ditt ankar 
i detta haf med en vördnadsfull tro! 
Se Nikodemus, en man af de stora, 
söker Guds Son i förnedringens dar. 
Den mannen ville ej Guds rike förlora". 

I brevet till Hazelius om "Gullwangen" omnämner Nordenberg 
sitt tidigt grundlagda intresse för läsning:" ... först med 10 år feck jag 
håg att Iasa Syraks bok, efter 12 år feck jag aldrig tid att Iasa någodt 
för än jag blev 16 a 17 år gammal, derefter läste jag så ofta jag hade 
tid alla goda böcker jag kunde öfwer komma.. ." 

Gossen Bengts intresse för Gamla Testamentet utlöstes genom 
en bonadsmålning i Jöns Jacobssons högloftsstuga 

"...och blew wissad en målning som geck ifrån det ena hörnet 
till det andra af kammaren men högst 16 tum bred (43,84 cm), 
der war måladlt ryttare som redo efter hwarandra alla iprofil, 
utom den efnerste, han wände et runt ansigte emot mig. den- 
ne war Benjamin och afwensom de elfwe andre woro Israels 
barn som redo till Egypten, för att köpa säd af Josef, som stod 
framför i en art förstugeqwist. Jag beundrade mycke denna 
målning, ehuru wall det war en och annan häst målad med så 
blå färg, att det stötte mit naturliga sinne. Jag feck äfwen li- 
ten förklaring öfwer historien om Josef och hans bröder, men 
kände snart att om jag behövde weta mer om detta skulle jag 
utfråga af far, nar jag gjorde det schwarade han mig kort, det 
kan du läsa i Bibeln, och det dröje alt några dagar innan jag 
han till berättelsen om Josef och hans bröder..."" 

Att kreta och rita 
Vid denna tid hade barnen tidigt skapande sysselsättningar, anting- 



en det gällde att hjälpa till eller att hitta på lekar och leksaker. 

"I Per Nords stuga rådde aldrig sysslolö~het. Hade man inte 
arbete, så förstod man att skaffa sig sådant genom utnytt- 
jandet af de smä naturtillgängar, som i en skogsbygd är till- 
gängliga. 'Vesparis' om våren o 'kåstaris' om vintern fick man 
utan vidare skära i björkskogen, och sä blev det vispar och 
kvastar. En bit rätkluven ask eller några stycken hasselstam- 
mar vor0 inte heller oöverkomliga o dä täljdes 'räfsepinnar', i 
en låda full. Det var ej blott till eget behov utan äfven for 
andras räkning. Och nägon skilling eller vederlag, nägot i 
rnatvag, inflöt jultid som flitens lön. Pojkarna lärde sig den 
ena efter dem andra att hantera yxa och knif: Det var en stor 
upplefvelse, när man fick sin första 'lommeknif. Man hade 
länge fått reda sig med en lånad. Nu kunde man skaffa sig ar- 
bete dagen läng. Far eller. .. togo med sig hem, när de vor0 på 
arbete i skogen, stora präktiga furubarkar, som blefvo ett 
lätthanterligt material för de minderåriga. Man skar stundom 
linnekäppar för att 'flå bast' o göra 'bastarep' och fick då af de 
gröfvre ett bra ämne att snida i. Det blef nu riktiga 'trähuf- 
vudden' och 'träbockar' o hvarjehanda annat med". (Helges- 
son). 

Av furubark snidade Bengt svin och oxar men kom sedan under- 
fund med att Salle (sälg) var bättre. Av rönnekappar kunde man gö- 
ra piskskaft, som ornerades genom att skara ut barken spiralformigt 
och fargades med "alebark". 

Sommaren 1830 snickrade Bengt ett ostkar till en flicka i Jepps- 
hoka. Han ornerade det med blommor och blad i karvsnitt, skogs- 
bygdens specialitet. I "Gullwangen" fanns tre backar, som var goda 
lekplatser: "gjorde jag små qwarnar och stelde i beckarna". ("Mina 
barndomsminnen"). Det berättas att Bengt och hans två år äldre 
bror gjorde en bro, som det gick att köra över. 

Bengt ritade på allt han kom över. Han tog "axelskaf" från mo- 
derns spinnrock, blandade ut med vatten och kladdade på faderns 
"meklamentskåp" (hörnskåpet). Av glödens kol och kolade pinnar 
ritade han på "gallbankens" lock (gavelbanken). 

Han tillverkade själv svartkrita med hjälp av ett gammalt av- 
brutet bössjarn, som fylldes med "i lagom storlek klyfda hasselkap- 
par och lades, sedan båda pipöppningarna tillslutits med lera, i el- 
den, och blefvo så hasselstangerna genom lagom kolning utan luft- 
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sommarea ritade och Llottrade Bengt pi niiver, sienar &h i sanden. 
BIA& och berberis gid< att m&ia med. Brunrot, dvs idfärg kunde 

sig för staverbuggning. Jöns Jxohnsons torpare fick p& vuitcm en 
extra förijänst genom att hugga stavcr "till häiften". Torparna fhU- 



att fortsatta med, då den av fadern uthuggna skåran började gå 
ihop. Enligt Johannes Nordenberg började de hugga "famnaved" i 
sex-årsåldern. Kunde de komma upp till en tredjedels famn, kal- 
lades de "tredingskarlar" och kunde förtjäna 4 skilling om dagen. 

Det visade sig att Bengt Nord var för klen för skogsarbete. Han 
var "tungbröstad" och fick stanna hemma. Sissa lärde honom istal- 
let kvinnoarbete, ty "fåfäng går lär mycket out". Han fick lära sig 
att sticka strumpor, karda, spinna, väva och allmänt passa upp. 
Som vakt- och larlingspojke blev han omtyckt av respektive 
matmödrar för sin "oppasslighets" skull. I åtta-årsåldern skickades 
Bengt bort till nyttig sysselsättning, Det bar sig inte längre att vara 
en tärande medlem av familjen ("Mina barndomsminnen") "Gull- 
wangstiden" tog slut 1831, då Jöns Jacobsson dog i mars månad. 
Änkan körde bort "Nors", som bokstavligen talat stod på bar bac- 
ke. 

Tranernålatiden 
N Hoka ligger vid den gamla haradsvagen mellan Karlshamn och 
Vaxiö. Det nya hemmet kommer att ligga strax intill smålands- 
gränsen vid Holländarvagen mellan Karlshamn och sydvästra Små- 
lands järnbruk. Nord fick möjlighet att ta upp ett torp (nyodla) på 
Måns Olssons grund, Tranemåla nr 111. Han orkade emellertid inte 
på gmnd av gamla krigsskador, utan byggde den enklaste "lågstu- 
gan och en liten uthusbyggnad för några får eller getter. Det tog sex 
månader innan det nya hemmet var färdigt. Under tiden bodde 
Nords på tre olika stallen. Det sociala skyddsnätet fungerade mitt i 
fattigdomen. Under sommaren bodde Nords i Jeppshoka hos soc- 
kenskraddaren "Mjuka Truden" i Mjukatappet. Skräddaren hade 
varit hemma och sytt helgdagskostymen åt Nord. Stugan bestod av 
ett enda rum. Nords hade fem hemmavarande barn, födda mellan 
1820 och 1829. 

För att vara närmare det blivande hemmet flyttade Nords på sen- 
sommaren till smeden Phil i Tranemåla, men dar kunde de inte 
stanna många veckor "med hedern i behåll". Båtsman Tranberg 
som flyttat till Marieberg upplät slutligen sin båtsmanstuga till 
Nords, som kunde stanna i ro tills "egen farstu" var klar. Namnet 
Nord ar inte längre med i husförhörslängderna efter 1831. Per Jöns- 
son, husman, skattefri ar den nya beteckningen. Nords ar anteck- 
nade för nattvardsgång den 1819 1831 för N Hoka. Efter detta da- 
tum sker överflyttning till Tranemåla nr 111. 



mki S. "Epet r>Pin Fader ISl". Pekr Nord simr pB IdngbänRen och snor 
rep av Itul eller en. Blyerts KM 8223:32 

Lågstugan, ett knaverhus (rundtimmerstockar), bestod av stuga, 
farstu och kök. Det fanns takfönster och ett mycket litet sidoföns- 
ter. Hyran betalades med 30 fruntimmersdagsverken och en viss 
pund spånad. Till stugan hörde bete till ett par tre getter. Nord fick 
som daglönare försörja familjen på tillfälliga dagsverken. Förutom 
jordbruksarbete sysslade han med varjehanda: "högg ved, timmer 
och stafer, doktorerade med kreatur, kastrerade, slaktade, gjorde 
höbuar, skoffor, tragrepar, byttor, spannar, askor, flådde och snod- 
de bast af såväl lind som en, basten koktes i aska." (Helgesson). 

Johannes berättar att fadern skaffade sig inkomst genom att 
bränna tjarna och koka beck. Han har varit med om 7 brannor. 
"Hvarje branna varade en 5-7 dagar och krafvde ständig vakthall- 
ning och tillsyn." Efter Johannes berättelse beskriver Helgesson 
stugan på föijande sätt: 

"Där fanns en öppen låg spis försedd med spjäll, som vintertid 
fälldes ner, när man ej eldade. Ris och stockved användes vid 



Bild 6 .  "att sld ill". 1851 Man fick lära sig att "gömma elden väl, val". 
Slocknade den, sd var det om morgonen att fd tag i "illkaren", som stodpd 
muren och med stål och fnöske "slå ill". Blyerts. KM 8225:IOO 

eldning. För belysningen hade man en 'stickestage' med två 
aderton tum långa 'klyfter' (klofningar) af järn, i hvilka man 
fastsatte 'lysestickorna'. Dessa senare refvos med 'stickakni- 
fen' af väl torkad o rättklufven fur eller hellre björk, som ej 
'osade'. En vattenbalja stod vid sidan om stickestagen for att 
mottaga den affallande, stundom glödande skaren. När mor 
satt o spann hade något af barnen i uppdrag att sitta o Skara 
stickan' o satta i nya, när sådan behöfdes. Det var drygt att 
'skara' de långa vinterkvällarna. Stundom somnade man. Då 
fick man pd 'hacken'. Man fick lära sig att 'gömma elden väl, 
väl'. Slocknade den, så var det om morgonen till att få tag i 
'illkaret, som stod på muren med stål o fnöske o slå ill'. Svårt 
nog - men öfning gaf färdighet. 'Faitevedsstubbar' tog man 
vara på för att 'spinga till tandfyren'. Hittade man i skogen 
"skatoppave' (äfven kallad 'branntoppave'), kådig, halftorr 
fur, tog man gärna vara på den för att af den göra sig en 'ton- 
ne' till julottan. En 'tonne' bestod af 3-5 alnar långa finger- 



tjocka spjelkor, som sammanbundos med björkevidjor, med 
en knapp alns afstånd mellan dessa. Till - 'lolyse' klarade man 
sig med tjära, som hälldes i en upp o nedvänd kobjällra med 
deri lagd veke. Tran och fotogen var ännu i småstugorna 
okänd lyx. 

Af möbler hade man ännu i hufvudsak det samma som man 
haft med sig från Jämshög. Far o mor hade var sin kista. Des- 
sa blefvo längre fram målade av Bengt. Så var det t!Jåi?UZns- 
sängen, fars o mors med sparlakan, samt 'galbänken' (gafvel- 
bänken). Stolarna var mest trebenta - en rund träskifva något 
urholkad med tre inborrade fötter. 

Något senare hjdlpte Bengt sin far att af en stor ihålig al göra 
en rätt så bekväm karmstol. I en hörna hängde fars målade 
brännvins- och meklamentsktåp. Under välmågans dagar i N 
Hoka hade man lagt sig till med en lyxmöbel, som den tiden 
ingalunda fanns i hvar stuga. Det var en klocka, en riktig 
klocka. 

Inte var det en sådan där finfin dalakloka, som man här o 
hvar redan på den tiden kunde få se i någon välmående bond- 
gård. Nej, men en av Elnas i Fyrnan traklockor med endast en 
visare och tre hjul. Och ändå kunde den ej blott visa tiden 
utan t o m väcka den sofvande pd viss tid. Det var bara an 
sticka en träpinne in i eti af de 12 htålen, som funnos på visar- 
nas runda skifva, t ex 4-de hålet - och när klockan blef 4 förde 
pinnen undan en spärrhacke och med väldigt rassel dunsade 
ett lod ner i golfvet och väckte den sofvande. Det var för bar- 
nen i Nors stuga någonting att se o höra. Afven pendel och 
pendelskaft var af trä. Tickandet var mycket dämpat men gaf 
dock stämning af lif åt stugan. Elna i Fyrnan kallades så eme- 
dan hon bodde i Fyrnan i Urshult - senare flyttade hon till 
Kornalycke i Tingsryd. Eljest hette hon Elna Rolig. Det var 
hon sjalf som fabricerade dessa traklockor, och själf vandrade 
hon omkring i södra Småland och angränsande bygder i Ble- 
kinge och sålde dem till ett pris af Riksdal 1.50. Klockan än- 
dade sitt lif som leksak åt Lars Nordenbergs barn." 

Elna i Fyrnan hette egentligen Elin Nilsdotter Rolig. Hon var 
född 1785 och bonddotter från Hagersjöhylte, V Torsås. Elin, en 
ovanligt stor och sjäivstandig kvinna, gifte sig med båtsman Olof 
Rolig, född 1776. Nar Rolig var ute i finska kriget 180&09 och dar- 



Bild 7. "När brännvinet körs till stan" 1849. En lång rad av oxkärror med 
brannvinstunnor står framkörda. Den framte oxen står, de övriga har lagt 
sig ned. Nord. husbehov av brännvin uppgick till ca 80 l o m  året. Sissa an- 
vände brännvin till "doppsegel" av det torra brödet, när "sillalaken" tagit 
slut, omedveten o m  brännvinets risker för barn. Både Nils, Lars och Jo- 
hannes hade alkoholbesvär i yngre dar. Bengt Nordenberg lärde sig tidigt 
att tacka nej efter första supen. Blyerzs. K M  13936:72b 

på följande sjuåriga fångenskap, berättas det, försörjde Elin famil- 
jen med bl a tillverkning av traklockor. Efter Roligs återkomst med 
bruten halsa hjälpte han Elin med att försälja och satta upp kloc- 
korna. "Roligs-Alingeklockor" fick stor spridning, därför att de var 
billiga och funktionella. I samband med nya fabrikstillverkade 
klockfodral försvann Elins klockor. Elin Rolig var en högt begåvad 
kvinna med både praktiska och teoretiska kunskaper. Hon var bl a 
mycket bibelkunnig. (Smålands museum, arkivet). 

Sissa Nord hade ett "urtabjar" vid knaverstugan. Dar växte en 
"protestbukett" av mantel, ambrot, lavendel, isop, tulpaner o ring- 
blommor. Nar Nords flyttade från Komperskulla till N Hoka tog de 
med ett fågelbarstrad, stort som ett piskskaft. Vid flyttningen till 



Tranemåla var det inte större än att Nord kunde bara det dit. Vid 
minsta torp fanns i husbehovsbränningens tid ett potatisland. En 
stor del av skörden användes till brännvin. Nords husbehov av 
brännvin uppgick till ca 25-30 kannor per år (ca 80 1). Vid Tranemå- 
la fanns ett bränneri, där Nord arbetade med "varjehanda, ved- 
huggning, malning av malt (på handkvarn) etc". Där hade man 
möjlighet att bränna sitt husbehov. Brännvinet gick dels åt i hus- 
hållet, dels var det en bra bytesvara. 

Tranemåla var vid denna tid ingen idyll. Hoflandarvagen gick för- 
bi. Vägen var "god och brukbar för körning" och användes av små- 
länningarna för ärende i Karlshamn. På hemvägen tog dessa in på 
de gästgivargårdar, som fanns. Efter husbehovsbränningens nästan 
fullständiga frisläppande 1810 uppstod krogar och småställen med 
försäljning. Näst "nabo" med Nords var Brun Ingarn, som hjälpte 
Bengt med fargstoffer. Inhyses hos Brun Ingarn var Fisk Marian, 
som tog hem brännvin från Tranemåla gästgivaregård och sålde till 
smålänningarna. En kväll märkte Nord att de förspända skjutsarna 
stod kvar, fast det var sent. Vid närmare undersökning fann Nord 
ett nersupet, insomnat sällskap med dörren öppen för vinterkylan. 
Fisk Marians treåriga pojk, Fisk Olan, som fått del av förtäringen 
låg insomnad och stelfrusen i vinterkylan. En scen fullt värdig 
Adriaen Brouwers måleri. Sissa räddade pojken till livet genom 
gnidning och nerstoppning i en varm säng. 

I fattigare hem ersattes ännu potatisen av rovor, som odlades på 
svedjeland. Klackrovor och klackmorötter åts med potatis som so- 
gel. Att klacka en rotfrukt innebar att man högg av "brasket". 
Skulle det vara extra gott gröptes rovorna ut, fylldes med en 
smörklick och stektes. Det viktigaste soglet var den salta sillen. När 
den var slut, doppade man bröd och potatis i "sillalaken" för att få 
sogelsmak. Som omväxling åt man potatissoppa dvs potatis, mjöl 
och vatten. Nar bönderna sommartid hade körslor till Karlshamn 
passade de på att köpa sill. På "hackastången" hängde de sina ful- 
lastade "sillakorgar" De obesuttna gick till staden för att handla 
det nödvändiga, som t ex Fisk Marian. 

Brödet bakades inte enbart av korn eller råg i fattiga hem. Ofta 
blandades det ut med ärtor och vicker, som gjorde det torrt och 
beskt. I nödtider, t ex vintern 184647 blandades det upp med bok- 
bark. Enligt Nils Nordenbergs berättelse brukade Sissa på morgnar- 
na sätta fram en lertallrik med brännvin som doppsogel till det torra 
brödet. Under "Gullwangstiden" hade det funnits man i huset: 
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Bild 8. Kostudie. I Bengt Nordenbergs skissböcker finns ett stort antal 
djurstudier. I skissboken för 1849-50 (KM 13936 i )  fina? 9 kostudier, 3 
hundstudier, 3 häststudier, 4 kattstudier och l fdrstudie. BN hade i sin 
barndom levat nära djuren. En vacker ko  erinrade o m  de lyckliga hoka- 
åren, då familjen ägde ett par kor och smådjur, vilket var liktydigt med mat 
i huset. Blyerts BILM 10455:2 

bröd, mjölk, smör, kött, farskt och saltat. Bengt Nordenbergs glad- 
je i att teckna en vacker ko kan förstås mot denna bakgrund. 

I ett brev hem 1849 tillönskar Nordenberg Guds beskydd och hal- 
sa till "sina gamle och sedlige föräldrar som med svett och möda ha- 
va uppfostrat och ledt våra första fjet på dygdens vag, och detta har 
lagt grunden till vår lefnads lycka"." Per Jönsson Nord och Sissa 
Bengtdotter var "ense" i att uppfostra barnen till gudsfruktan, ar- 
lighet och ordning. 

I ett brev till Lars Nordenberg 1892 konstaterar Nordenberg nyt- 
tan av "en nödvändig tuktan, som lär oss vandra vackert, och gå 
saktmodigt fram, och huru godt ar icke det att redan fått lärd i 
barndomen att vara beskedlig ...".l3 

Per Nord hade haft motgångar i sitt liv. Han hade inte orkat med 
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att vara båtsman mer än i fyra år. Han hade inte klarat att vara 
dagsverkstorpare i Komperskulla. Han hade blivit bortkörd från 
torp och nyodlingar i N Hoka. Hans krafter hade inte räckt till för 
att nyodla i Tranemåla. Han använde hela sin uppfinningsförmåga 
och arbetskapacitet för att hålla svälten från dörren men misslyc- 
kades. Hans barn måste tigga för bröd. Han var ovanligt liten. So- 
nen målar honom som "Grubblet". 

Sissa var stor och "frihussig". Som vallpiga i Asarums norra delar 
hade hon i sin ungdom stött på både varg och lo. I allt elände behöll 
hon sin gladlynthet. Sjöng mycket. I de gamla värendsbygderna, dit 
nordvästra Blekinge raknades, sjöng kvinnorna psalmer när de ar- 
betade. Sissa kunde börja arbetsdagen 3 4  på morgonen och hålla 
på till klockan 10 på kvällen. Hon spann och vävde till husbehov 
och "på förtjänst", Redan som vallpiga hade hon börjat sy väggdu- 
kar ornerade med blommor, blad och fåglar i rött, blått och gult. 
Hon tecknade själv upp mönster, nar hon fick se något vackert. En 
och annan "putelist" stannade i stugan, resten hamnade i någon 
bondes hem. Hon var känd som skicklig vitsömmerska, sydde "åtta- 
blarossor" på ärmlinningar och kragar. "På högtidsdagar kunde Sis- 
sa uppträda i en klut med så vackra broderingar och med hals och 
ärmlinningar så fina, att mer än en bondgumma afundades henna". 
(Helgesson). Sonen målade henne som "Frimodigheten". 

Det var Sissa, som lärde barnen bönerna och grunderna i innan- 
läsning. Hennes kunskaper omnämnes ej i husförhörslängderna, 
men vid konfirmationen 1807 efter Lutheri och Swebilii katekeser 
hade hon fullgod kunskap i innanläsning och "lillkatekesen" och 
god i förklaringen. "En sådan människa i alla avseenden ska man 1e- 
ta efter", var hennes eftermäle, 

Nord "var en allvarlig man i ord och gärning mot sina barn, han 
tog dem ofta med till kyrkan", enligt Johannes. Efter flyttningen 
till Tranemåla låg den närmaste i Almundsryd, vid vilken Nord var 
bunden genom modern, Knapa-Kerstin från Knapatorpet i Al- 
mundsryd. I Almundsryds gamla träkyrka fanns en altaruppsats 
prydd med "lammet med segerfanan". Detta lamm fangslade Bengt 
Nord synnerligen och han försökte sig på att göra en kopia. Troli- 
gen gjorde han flera, som han sålde eller bytte bort. "Påskalam- 
met" återkommer i flera in ter~juer . '~  I Jämshögs kyrka var Nord 
döpt och konfirmerad på prosten J Ollers tid och där var barnen 
döpta utom de tre minsta. Den längsta vägen att gå var till soc- 
kenkyrkan i Asanim, som låg ca 2 mil bort. Vår och höst var det reg- 
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Bild 10. Gemse Kyrka 1849. Pd bfyerrsteckningenfinm tillskriver "i denma 
kyrka ar jag blifuren döpt Gemse Kyrka 1849". KM 13936:35 

lementsenliga nattvardsgångar. 
I dessa gammallutherska bygder med inslag av gammalpietism 

hade det dagliga livet en självklar religiös dimension. Båda föräld- 
rarna vara goda sångare. Dagen inleddes med en morgonpsalm. Sis- 
sa valde gärna nr 428 i 1819-års psalmbok: "Hwarmed skall jag dig 
lofwa, min Gud och Fader blid, som lat mig roligt sofwa och vakna 
upp med frid? Si, natten ar snart förbi, sin klarhet solen sprider, 
Och du i alla tider Mitt hopp och skydd will bli". 

Kvällen avslutades med någon aftonpsalm, t ex Franzens nr 444: 
"Min whilotimma ljuder, En gång den sista gång, Och mig jorden 
bjuder en badd så kall och trång. Dock den mig ej  förskräcker: så 
söt jag sofwer der, Tills Herens röst mig wacker, då ingen natt mer 
ar. 

Men, Herre Gud! bewara mina sjal, till ewig tid, För syndasöm- 
nens fara, För warldens falska strid. Har hjelp mig, att fullkomna 
mitt war£ med tro och hopp: Sen kan jag roligt somna, Och stå med 
glädje opp." 

Nord vakade över den dagliga husandakten, särskilt på söndagar- 



Bild U .  Äldre kvinna vid sin andaktsbok 1851. På en genomresa i Västra 
Torsds gör Bengt Nordenberg en blyertsskiss av en andakuläsande kvinna, 
helt absorberad av sitt förehavande. Synen var välbekant från hans hem. 
Över fattigdomen låg ett skimmer frdn det himmelska Jerusalem - likrom 
pd kistebrev och bonadsmdlningar. I V Torsås träffar han också den 8-åriga 
Christina Nilsson. Under den storrutiga schaletten litar fram e» par in- 
tensivt iakttagande ögon. Långschalen ar knuten över bröstet. Kanske var 
det en ruggig sensommardag. Blyerts. KM 8225:61 

na om det inte blev någon kyrkvandring. Odmans postilla fanns i 
hemmet, liksom "Brinnande böneoffer". Den lutherska kallelse- 
tanken gjorde arbetet till en del av den dagliga gudstjänsten, Ett ar- 
bete kunde inledas med tillropet "Hjälp oss Gud i Jesu namn" eller 
"Måtte Herren välsigna årsväxtenn eller "Vi sår, Gud rår". Over 
fattigdomen låg ett skimmer från det himmelska Jerusalem -liksom 
på kistebrev och bonadsmålningar. 

Tiggeri 
När Nords blivit bortkörda från N Hoka fick de som förut nämnts 
en fristad hos sockenskraddaren i Mjukatäppet, Jeppshoka. Trots 
Nords och hustruns ansträngningar fanns inte mat till fem barn.lS 

Tiggeri var den enda utvägen. Mjukatäppet låg på "Hinslemo- 
rans" grund. Denna Ingeborg Kroksdotter Melon (1787-1866) var 



Bild 12. Vid jultid. Bengt Nordenberg har kastat ner en minnesbild av e@ 
pyntad julstuga. Stugan är ett typiskt sydgötiskt hus med fonddörren @i 
höger, som leder direkt till ett härbre eller till en förstuga med härbre. R% 
gåsen ar synlig. Det finns inga sidoåsar. Den runda eldpallen och d@ 
svängda spiskapan ar typisk för Blekinge och Varend. Stugan är uppinnda 
för juifirande. Himlingen är spänd över idngbordet. Gavelröste6 rundpiga 
väggbonad visar p& Kinnevaldrkolan, d v s Clement Hdkansson frdn Urs- 
hult eller hans skola. Blyeru. KM 13936566 

kand som en from kvinna, givmild mot de fattiga. När hon en gång 
kritiserades för sin givmildhet, svarade hon: "Det är bättre an stå 
innanför och ge än att stå utanför och be." "Hinslemoran" blev 
Nords räddning. Johannes ger en tidsbild av fattigdomen och "Hins- 
lemorans" hjälpsamhet. I början av 40-talet var Johannes vaktepåg 
hos Måns Olsson i Tranemåla. Han skulle gå för kost och logi. Jo- 
hannes vardagsbyxor var emellertid helt uppslitna i baken. Då und- 
rade Nord om inte mor Elna kunde ge Johannes ett par nya byxor 
eller åtminstone borga till ett par nya. Det gick inte. Johannes band 
ihop byxbaken med spada björkevidjor. Men mor Nord vande sig 



till "Hinslemoran" och fick en gammal kjol, av vilken hon sydde ett 
par nya byxor, som framtill var av vitt linne och baktill av blått var- 
ken. 

Enligt Helgesson besökte Nordenberg Ingeborg Kroksdotter, när 
han målade altartavlan i Asarums kyrka 1866. Han tecknade en 
skiss av henne och hennes karett. 

Senhösten 1831 var familjen Nords situation sådan, att de båda 
äldsta pojkarna Nils 11 år och Bengt 9 år skickades ut för att "gå ef- 
ter bröd". Vid jultiden var det ej ovanligt att barn tiggde. Då var 
gårdarna pyntande inför julhelgen. Bengt Nord hade rika tillfallen 
att lagra minnesbilder. Av Helgessons intervjuer framgår inte att 
barnen tiggde utsocknes. De höll sig inom socknens norra delar, 
kunde vandra t ex ca 1,s mil i sydostlig riktning genom N Hoka agor 
mot Emnebodahållet. Det var välkända trakter. "Nora Beinten" 
lämnade fram snidade ting, präntade och ornerade psalmverser och 
dylikt. Bengt Nords i folktraditionen omnämnda och beundrade 
lust att snida, texta och måla kan till en del ha sin grund i behovet 
att skapa bytesobjekt. "Norapågarna" ansågs vara snälla. De hade 
fart lära sig att den som var fattig, fick vara beskedlig. Barnen Nord 
tvingades tigga framöver de svåra nödåren 1 8 4 H 7 .  Bengt Nord 
kom emellertid hemifrån 1834. 

Vaktpojken 
Arhetstillfallena vintertid fanns vid denna tid i skogen. Den 9-årige 
Bengt orkade inte, återstod kvinnfolksgöra. Sissa Nord satte ho- 
nom till att spinna eller vara "skarmastare", nar hon spann. Spånad 
ingick i hyran. Så förgick vintern 1831-1832 med kvinnfolksgöra av 
olika slag. 

Nord försökte få Bengt i målarlära hos Carl Strömberg i 
Karl~hamn,'~ men denne fann gossen för liten och klen. Till bar- 
nalarare dög han emellertid. Bengt Nord tillbringade 2-3 månader 
hos "Gubba Jössen", Jöns Svensson i Görgeshult i Almundsryds 
socken. Det var inte så långt hemifrån. Dar blev han van med 
kvacksalvare Lindgren, till vilken han skrev vackert präntade brev. 
Det var måhända denne, som lärde Bengt Nordenberg att koka 
"Beckaplåster", ett läkemedel som räddade hans fot, nar han var i 
Paris 1857 och läkaren ville amputera foten.>' 

Nar vintern var över, släppte bönderna ut djuren på bete. Då 
fanns det arbete för småpojkar som getapågar. Det fanns i dessa 
trakter bönder, som hade gethjordar på mellan 100 och 150 djur. 



l 
Dessa måste vaktas för att inte stalla till skada på vångarna eller 
komma in på andras agor. Först på 1840-talet började fåren bli all- 
männare. 

Vid den tid Helgesson gjorde sina efterforskningar (1908-1909) 
fanns fortfarande en levande nordenbergstradition. "Tigge- och 
vaktepågen", som blev kunglig hovleverantör och vunnit ara och ri- 
kedom satte folkfantasin i rörelse. Verklighet och tradition blanda- 
des upp med den mytbildning, som hade Pehr Thomassons novell 
"Mina barndomsvänner" som förlaga.28 Med olika versioner åter- 
kommer samma saker: Bengt vaktade fåI och getter, snidade, 
snickrade, ritade, målade och samlade sina alster under några 
stenblock (grotta) eiier i en ängslada. Hans husbondefolk ar lika ro- 
at som imponerat av hans alster och uttrycker det på likartat satt. 
Såsom exempel kan tagas en intervju den 16.10 1908 med Magnus 
Jonasson i Elsebråne, född i Allmundsryd 1833, ej långt från Trane- 
måla: 

"Bengt ritade med i elden kolade rispinnar. När han gick o 
vaktade i Tranemåla å de så kallade Bökebrånorna ritade han 
i sanden, skar namn o årtal i träden - han kunde rada upp hela 
famiijen -, ritade gårdar och byar. Masse Olsson, hans hus- 
bonde tyckte om honom 'Har har Bengt vatt.' Han ville inte, 
att ndgon skulle förstöra hans arbeten. Till hans fader sade 
han: 'Byggmästare blir han nog inte men en go målare.' Gub- 
ben Nord vågade inte tro det. 'Ja ä för fatti te o hålla non i 
lära.' Bengt fick stundom papper att rita på af Måns Olsson." 

Det bestående intrycket ar, att denna vaktpojk genom sitt upp- 
trädande och sin "konstskicklighet" ar innesluten i allas välvilja, 

Med ett undantag nar! Ola Håkansson på den andra Tranemåla- 
gården kom på vaktpojken med att glömma fåren för sin karaste 
sysselsättning, Bengt Nord fick smörj och blev bortkörd. Två in- 
tervjuer bekräftar detta, bl a av Ola Håkanssons dotter. Det ar 
tänkbart att Nordenberg berättat denna händelse för Pehr Thomas- 
son och att detta blivit underlag för hans novell. 

Såväi Bengt som Johannes Nordenberg hade varit vaktpojkar bos 
"Trane Masse", Måns Olsson på Tranemåla nr 111. Johannes var 12 
år yngre men gården stod fortfarande kvar på sin ursprungliga plats 
i början på 1840-talet trots att laga skifte skett 1828. "Hos denne 
var det ännu sed, att tjänstefolket låg i hvardagsstugan - afven 
vaktpojken. Höns, stundom afven gass, hade sin plats underhus- 



Bild 13. Stuga i Abramdla åt öster 1867. 1867 tecknar Bengt Nordenberg 
ner de bdda skisserna av stugan, som sedan blir underlag för sepialavyerna 
frdn 1896 (KM 10525 och KM 10526). Till höger på skissen ser man "kara- 
hyllan". Mellan dörrarna hänger "karaluden". Besökaren har satt sig på 
"stackarestolen" och går inte vidare förrän han blir frambjuden. Ljuset si- 
lar in frdn söder genom takfönstret och två mindre sidofönster och träffar 
bakugnsgruvans rundbåge, spisens välvda kupa och eldpallen, som har är 
slarvigt ritad fyrkantig. Man lägger märke till hänghyllan över spisen. I den 
rensopade sopvrån står ett par traskor. Ryggåsen är dold under "skunken i 
takresningen för wärmens skull". Blyerts. KM 13936:6 

bondfolkets säng. Kringvandrande knallar logerade oppe på mu- 
ren" berättar Johannes Nordenberg. I vaktpojkens uppgift ingick 
aven att fjärja, dvs med hjalp av en fjärje, dra upp streck på den har- 
vade jorden till hjälp av såningsmannen. När Nordenberg 1867 gjor- 
de skisserna av högloftsstugan i Aborremåla var det en välkänd men 
d& sällsynt miljö. 

I Kullemåla, en by ca 2 km söder om Tranemåla fanns två bröder. 
"Knifsjö Nissen" och "Knifsjö Jössen". dvs Nils och Jöns Jansson. 
Den förre på Kullemåla nr 12 anställde Bengt Nord som vaktpojke. 
Den senare hade en dräng, Nils Isaksson född den 31.5.1814. Denne 
dräng var enligt församlingsböckerna anställd hos Jöns Jansson från 



Bild 14. Abramåln dr väster, 1867. Perspektivet har förlängts så att stugan 
ser längre ut. Stugans mått ar 67,5 m .  Hela komplexet med fram- och bnk- 
härbre mater 20x7,5 m, enligt uppmätning av husgrunden. På långbanken 
åt söder har kvinnor och barn sin plats. Mannen sitter vid gavelbordet som 
pryds av en väggklocka av "Elna i Fyrnans" modell. Pd gavelbanken stdr 
hörnskåpet, '?ars meklamentskåp". Ett litet fönster dr norr ger ljus dt 
långbordet och Idngsoffan &t norr, där söner och drängar har sin sovplats. 
Husbondfolket har sin privatliv bakom skåpsängens sparlakan. Under 
sängen har höns och gässlingar sin sovplats. Småbarnen gör sitt tarv på gol- 
vet och de gamle i förshrgan vintertid. J J Oller har i Beskrifning öfwer 
Jemshögs socken I800 givit en levande bild av samhörigheten mellan hus- 
bondfolk och tjänare men o c h å  av värmen, ljuden, stanken, dunsterna och 
synerna i detta allrum, där allt skedde i snålt dagsljm eller i skenet från 
spishallen, upp hjälpt av en eller annan "stickestage". På Oilers tid för- 
varnade prästerskapet o m  sitt besök. Då sopades stugan och beströddes 
hackat med enris. Livsföringen förändrades troligen obetydligt sd länge de 
gamla högloftsstugorna användes. BN ger oss en finstadad och värdig sön- 
dagseftermiddagsmiljö, där i o m sopvrdn är ren. Blyerts. KM I3936:7 

hösten 1832 till hösten 1834. Detta bekräftar att Bengt kom till Kul- 
lemåla 1833 våren eller sommaren. Nils Isaksson blev Bengts vän 
och gav honom ritpapper, "en hygglig bonddräng skaffade honom 
papper och pennor".29 
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I Kullemåla bodde stavhuggare Djur. Hans hustru Ilena spann ull 
och fargade garn liksom Hjalma Martan, båtsman Hjälms hustru. 
Av dessa "listade" Bengt till sig farg. "Ja slipper inte den pågen", 
sa Hjalma Märtan.'O 

Med papper och riktig farg fanns större uttrycksmöjligheter. Det 
berättas att Bengt band ihop små böcker, som han fyllde med mål- 
ningar och teckningar, särskilt gärna av Frälsarens bild. Han illus- 
trerade aven sin katekes med instuckna extrablad. Johannes fick 
denna, men Sissa gav den till Fisk Olan, från vilken den blev stulen 
(Helgesson). 

Det är hos "Knifsjö Nissen" som den i uppslagsverk omtalade 
målarverkstaden fanns eller grottan som blev hans museum. Att 
Bengt Nord gömde undan "sina böcker och farger" torde höra till 
vanligheten under vallgossetiden. 

Av intervjuerna framgår att Bengt aven försökte sig på att mala 
"vaggbonader". "Han hade en lang, lång lista, dar han målat opp 
patriarkerna o så målte han hästar och di som ria på dom". Någon 
meddelade, att Bengt målade "julabref". Bakom beskrivningen av 
väggbonader kan dölja sig ett försök att måla "Josef och hans brö- 
der" och "Heliga tre konungar". Med "julabref" kan har avses an- 
tingen kistebrev eller målad julbonad. I södra Sverige fanns anda in 
p& 1800-talets början kistebrevsproducenter i Lund, Växiö och Jön- 
köping. I Blekinge har påtraffats kistebrev, från dessa orter. De fö- 
rekom uppklistrade under kistlocken eller uppinnade som julbona- 
der. Efter 1831 Översvämmades landskapet av kistebrev, tryckta på 
Johan Magnus Stenbecks tryckeri i Karlshamn. Fram till 1838 har 
ett 20-tal upplagor av 12 olika kistebrev påtraffats. Vid allmogens 
regelbundna försäljnings- och inköpsfarder till "stan" fanns tillfäl- 
len till inköp, förutom det som salufördes av gårdfarihandlare och 
på marknader." 

Vid en allmän förrättning om "rössel" (svedjebruk) visar "Knif- 
sjö Nissen" upp för de närvarande deltagarna vaktpojkens alster. 
Fjärdingsman Ola Olson Knagg (1792-1868) från Letesmåla blir in- 
tresserad av hans goda handstil och anställer honom över vintern 
för att skola hans söner. Nar våren kommer blir han vaktpojk. 
"Knagg Olan" köper farg till vaktpojken och upplåter en angslada 
till hans alster. Troligen har Bengt Nordenberg varken förr eller se- 
nare haft en mer positivt inställd publik an sin barndoms. 

"Knagg Olan" hade gjort sig kand som en "supare", dock inte av 
det värsta slaget. Föräldrarna hämtade dock hem Bengt, sedan det 
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kommit till deras kännedom att "Knagg Olan" berusat honom, en- 
ligt Helgessons undersökningar. 

Det finns ett vittnesbörd om att Bengt och hans yngre bror Lars, 
född 1827, vant vaktpojkar i Komperskulla i Jämshög. Detta kan ha 
varit före 1833, men då var pojkarna inte gamla, Lars fem år. Möj- 
lighet finns, att det kan ha varit sedan föräldrarna hämtade hem 
Bengt från Letesmala, alltså sommaren 1834. 

På äldre dagar fann Bengt Nordenberg ett nöje i att om kvällarna 
berätta om sin barndom: om stugan som var trång, brödet som var 
knappt, spinnandets enformighet och långtråkigheten att vara mors 
"skarmästare". Vallpojkslivet älskade han dock. Då hade han frihe- 
ten att lasa och ägna sig åt sina mest älskade sysselsättningar. Böc- 
ker och farger gömde han under några stenblock. Tolvåringens 
langtan till Stockholm syntes då ouppnåelig.* 

Det vore naturligt att tänka att Bengt Nordenbergs barndom och 
uppväxt skulle efierlamnat bittra minnen. S i  är inte fallet. Per och 
Sissa Nord lyckades skapa en atmosfär av kärlek och trygghet mitt i 
fattigdomen. Minnet av N Hoka- och Tranernålatiden är en aldrig 
sinande kraftkälla och inspiration. På 1890-talet, när livet stillnat 
och det var slut med hemresorna, skriver Bengt Nordenberg till 
brodern Lars: ..." min nöjsammaste sysselsättning ar att nar jag har 
ro, tänka över mitt förflutna liv i synnerhet min barndom ... allt har 
varit mig till det bästa och jag tackar Gud faderns hand ... att redan 
fått lära i barndomen att vara beskedlig. tackar för allt ... har frid 
med Gud och mitt samvete och frid med alla människor jag 

Lärlingstiden 18344844 
"Den 4. augusti 1834 följde, mig min Fader till Sölwesborg, 
emedan wi hade fått bud från mäster Strömberg i Carlshamn, 
att en af Hans geseller, N. O. Brodin, hade flyttat dit för att 
bliwa sig egen, och i följd der af behöfde en lärpojke och jag 
stannade qwar. min fader tyckte icke om mästaren, detta sa- 
de han mig icke då, det blef endast aftalat an jag skulle wara 
på prof till i Nowember så skulle far komma ner, och jag an- 
tingen kasseras eller, skulle det göras larokontrakt, detta 
skedde och jag blev inskrifwen på sju år imedan jag skulle af 
Brodin ärhålla kläder under läro åren, min Fader wille icke 
gerna gå in på detta kontract, och han .sade mig sedan jag blef 
äldre, att om jag sagt it ord så hade det icke blifwet någodt 
Contract skrifwet." 

O" 



Med dessa ordalag inleder Bengt Nordenberg sin "Biografi", som 
handlar om hans lärlingstid från nov 1834 till nov 1841. Den 21 ja- 
nuari 1842 vid målarambetets ordinarie sammanträde i Carlshamn 
utfardades hans gesallsbrev, "...och jag hade sluppet ur klorna på 
en skurk". 

Utflyttningsattesten från Asarums församling skedde först l837 
för gossen Bengt Persson: "Laser i Bok hjelpligt utan svagt och en- 
faldigt. Förstår Salighetsläran, Bevistat Cathechisimi Förhör. Till 
den heliga nattvarden ännu ej admitterad ar till lefvernet utan klan- 
der. Vaccinerad. Attesteras Carlshamn den 13 jan 1837 P L Wåh- 
lin". 

I husförhörslängden i Sölvesborg 1835-39 står gossen som Bengt 
Persson Norberg, "vilken ej gått till Herrens b o r d .  Senare i samma 
längd står Bengt Persson Nordberg, vilket innebar att han vid kon- 
firmationen 1837 ändrade namnet till Nordberg. Vid flyttningen till 
målararrendator John P Pettersson står gesällen Bengt Nord- 
enberg, vilket har skett i början av året 1842. Han stannade hos 
Pettersson till föråret 1843, men kvarstår i utflyttningslangden fram 
till 2917. Våren 1843 målar han på egen hand i hemtrakten för att få 
respengar till Stockholm och för att bygga föräldrarna en bättre stu- 
ga. 

Bakom dessa korta data döljer sig kanske den svåraste perioden i 
Nordenbergs liv. "Han for illa som ett kreatur", enligt Johabes .  
Larlingstidens upplevelser har han förträngt i sitt måleri. Desto 
starkare intryck har fiskarbefolkningen gjort på honom. Strandbyg- 
dens skönhet, mötet mellan havet och en lövskogsklädd kust förblir 
en inspirationskälla hela livet. Blekinges skogsbygd och strandbygd 
ar de poler han rör sig mellan. 

Nordenberg använder starka invektiv om Brodin: "lättsinnig, en 
slyngel i allting, lat och opålitlig." Bakom dessa starka känsloytt- 
ringar ligger bl a enligt Johannes och målarmästare Pettersson 
"svårigheter som gick på hans heder". 

I husförhörslängden för 1 8 4 W 3  är Brodin skriven på nr 66. På 
samma nr är förutom lärlingen B P Nordberg upptaget en tjänarin- 
na Bengta Persdotter född i Gammalstorp 2111 1823. Denna födde 
den 111 1842 en oa son Olof. Brodin hade "stått i hrottsligt förhål- 
lande" till Bengta men sköt skulden på lärlingen, nar följderna blev 
synliga. Situationen var besvarande eftersom i ett gesallsbrev ingick 
omdöme om yrkesskicklighet och vandel, vilken borde vara oklan- 
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ler pressar olja, men vid torkning bliva båda dessa hornaktiga 
och med åren antaga emaljens natur, det ar sant att en mål- 
ning som ar åstadkommen med dessa enkla medel , ser icke 
mycket färgrik ut, så länge den ar ung men blir vackrare ju 
äldre den blir, då däremot ... Jag ber om ursäkt att jag kom in 
p& ett kapitel som egentligen hörer till verkstaden, men jag 
vill med några av mina äldre tavlor visa att saken ändå inte ar 
att förakta, det är val sant att målaren icke vinner något dar- 
på, men tavlorna vinner och det bör vara huvudsaken". 

Nordenberg tar som exempel på felaktig färgbehandling TH Cou- 
tures "Förfallstidens romare" (1847), "som de första åren världs- 
begeaktat för sin färgprakt, men äro i det hänseendet av noll och in- 
tet värde". Nordenberg såg den vid sin parisvistelse 1857-58." 

Vid jultiden låg arbetet nere på verkstaden och l'arlingen fick 
fritt. Bengt Nordenberg vandrade då den ca 4 mil långa vägen till 
Tranemåla. Där sysslade han med mångahanda: målade skåp och 
kistor och hjälpte bl a fadern att av en alkubbe tillverka hemmets 
enda länstol. Vid slutet av lärlingstiden målade Bengt Nordenberg 
även porträtt. Det första porträttet av Nord målades troligen 1839. 
"Den fordne båtsmannen har ännu sin kostym kvar och sonen har 
velat afbilda honom just i denna" (Helgesson). Senare tillkom de 
båda porträtten av Per i båtsmanskostym (troligen en kopia av det 
förra) och Sissa i klut. Föräldrarnas drag återkommer i hans folk- 
livsskildringar, särskilt moderns. 

Vid en undersökningsresa i blekingska bondgårdar 1924 fann Si- 
gurd Erixon att Bengt Nordenberg "efterl'amnat många realistiska 
ting, bland annat förträffliga porträtt av bönder och bondkvinnor". 
Dessa utmärktes av verklighetstyngd och saklighet.'" 

Som förut påpekats hade hos den 18-åriga målarlärlingen bitit sig 
fast tanken att i bild bevara det som i århundrade "prydt och segnat 
landet invånare" och som han nu fruktade skulle försvinna. Bengt 
Nordenbergs ambition var alltså att skaffa sig en konstnärlig ut- 
bildning. Köpenhamn hade legat närmare till hands, men i Stock- 
holm gick det lättare för en målargesäll att skaffa sig utkomst. Ett 
förhållande som man kan beklaga med tanke på akademiernas skil- 
da utbildningsnivå. 

Som målargesall i hembygden 
"Föråret" (mars?) 1843 slutar Bengt Nordenberg sin anställning 
hos J P Pettersson och beger sig hem för att få ihop respengar. I ca 
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tre månader arbetade Bengt Nordenberg på egen hand i hembyg- 
den, som gränsade till Småland." En god bild av Bengt Nord- 
enbergs arbete i bygden far man av Helgessons intervju den 17 och 
30 september 1909 med Bengt Minsson i Emneboda. 

"Ar 1843 pd försommaren kom gubben Nor till min far Måns 
Olsson och undrade om han inte kunde ha något arbete till 
Bengt. Han hade utlärt i Sölvesborg och ville till Stockholm 
för att lära mer. Han behövde tjäna pengar till resan. Jo, 
Måns Olsson sto sig bra, 'han rådde säl om hwa han hade' - 
kunde ställa om arbete. 

Bengt kom dit och hade sin bror Lars med för att rifva färg. 
Ett öfvre rum målades - blå botten direkt å träväggarna o 
därefter strödda blommor som utgjordes af två gula o en rön 
penselsrräck. 'Hva ska da va för blommor?' undrade far. 'Ah! 
Da tre hopp efter en skata' genmälde Bengt. I nedre salen, 
spändes väggarna med målarpapp o mdlades med 5 4  tum 
breda ränder, bruna och gula o på dess ovala blommor." 

Genom ombyggnad ar målningarna försvunna. Bengt Norden- 
berg stannade i Emneboda i ca tre veckor. Arbete innefattade aven 
målning av kistor, stolar och bord. De beräknade priserna för en 
stol var 8 skilling, för en sang eller soffa 24 skilling och för en kista 2 
Rdr. Vid farden till arbetsplatserna hade bröderna i en korg på ryg- 
gen farger och penslar och i en säck på bröstet rivsten och löpare. 
Säck och korg var hopbundna och bars över axeln. 

I ett brev till J C Boklund (NM) redogör Bengt Nordenberg för 
sin härkomst och vandel. Tyvärr bar första delen av brevet för- 
kommit. Det återstående börjar på följande satt: "och dels för att 
hjelpa mina kara föräldrar till ett snyggt boningshus." Meningen i 
sin helhet torde ha handlat om hans målararbete ute i hembygden 
för att dels skaffa respengar och dels ett bättre hus till föräldrarna. 

Efter en tid i Stockholm märkte Bengt Nordenberg att reskassan 
inte skulle racka lange till "...varför jag med vissa friheter som skul- 
le egnas de fria konsterna tog condition hos Målare Hallgren". 

Våren 1845 lånades Bengt Nordenberg ut till målare Wärnqwist, 
nar denne fick i uppdrag att måla i kungliga slottet. 

"Östra trapporna i slottet feck jag i uppdrag att mala trofé- 
erna, jag förundrade mig öfver der stora sociala sprang lyckan 
låtit mig göra, et par år förut, vandrade jag ner i Smålands och 
Blekinges skogsbygd med åtskilliga färgburkar i en korg på 



Bild 17. Vandringsman med korg på ryggen. Bakom den fiolspelande man- 
nen har BN recknar en vandrare, som bör i en knpp över uxeln en enkel- 
grepig korg med flar sida mot ryggen. I en sådan korg bar BN och brodern 
Lars färger oclr penslar, när de målade hemma på bygden. Blyerts K M  
13936:8 

ryggen, för att i gårdarna måla kistor och skåp men under 
skråets tid var en sådan konstnär en föraktad varelse, nu lefde 
jag aktad och ärad inom hela det hederwärda skrået i rikets 
hufwudstad, men mina vandringar i gårdarna har dock varit 
mig till mer nytta an kanske hela min Stockholm sejour. jag 
war icke allenast i tillfalle att lära kanna folket i hjerrets 
grund hvad som icke ar så lätt för den egentlige herr artisten, 
utan jag feck afven se och värdera en mnssa saker som har- 
stammade från en äldre traditional Konst, som målarlärling 
hade jag aldrig kunnat förlika mig med den smak var med man 
i staderna prydde sin rum och en och annan fördomsfri patron 
hade låtit mig måla efter som jag ville, två av dessa rum såg 



jag för ett par år sedan i Sölwesborg och det gladde mig att se 
att jag åtminstone nu icke saknat kostnarligt egensinne öfwer 
konst hade jag redan vid 20 års ålder bildat mig et begrep som 
jag sedan endast funnet genom studier bekräftat såsom rig- 
tigt. jag mins val då jag bland gentleman gjorde mig löjlig för 
det stora konstvärde jag tillade almogens wafnader järn och 
träarbeten. Allt var i deras ögon endast simpelt "bondprål" 
de kanske ännu mindre an jag då trodde att detta "bondpril" 
skulle en gång rädda vår nationalara såsom skedde i 
Wien."r 

I brevet till Boklund sker en efterrationalisering och ett tillrätta- 
raggande av verkligheten. Nordenberg tillmäter ca tre månaders ge- 
sällsarbete större betydelse än sju läroår vid akademin. De grund- 
läggande och livsavgörande intrycken har han fått i barn- och Iär- 
Iingsåren, då han fick "rara kanna folket i hjertats grund". 

Verkligheten och det tryckta ordet 
Ett tillrättaläggande av verkligheten sker även i den fiora av 
småskrifter och tidsskriftsartiklar, som publicerade hjärteknipande 
berättelser om den fattige torparpojken. Grundläggande för myt- 
bildningen i hembygden ar Pehr Thomassons novell "Mina barn- 
domsvänner", vilket ingick i "Tio ritningar", utkommen 1858 i Jön- 
köping. 

Novellen skildrar en sommar, då Bengt Nordenberg var vallpojke 
hos Per Thomasons far. Bengt och Pehr glömmer fåren för sina in- 
tellektuella lekar: Pehr diktar och tonsätter, Bengt tecknar med 
kol, malar med brunrot och bärsaft och slöjdar hastar. Tiggarpojken 
har inrett ett konstmuseum "mellan tvenne stenhällar och i skuggan 
av en lummig bok". Pojkarna glömmer fåren som "gjorde skada i 
grannarnas råglyckor eller inhägnader". Situationen förvärras ge- 
nom ett åskväder och slutet på visan blir att "den fattige stackare, 
som tidigt mist sina föräldrar och som nu gick omkring i bygden, 
och lefde på barmharighetens kringskurna nådesmulor" fick ge sig 
av. 

Med författarens ratt formar Pehr Thomasson stoffet efter sin in- 
tentioner. Det ar fråga om en novell, inte en levnadsteckning, vil- 
ken den alltför ofta uppfattats som. Det har inte gått att verifiera 
att Bengt Nordenberg varit vallpojke hos Thomas Svensson i Jams- 
hög. 
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Bild 18. Ylletäcke i Hemmingsm&la, . 
"5 qvarter bredd". Vid sitt besök i 
Hemmingsmåla 1851 fángades 
Bengt Nordenbergs intresse av den- .. V . 
na rölllakansvavnad i "rödt, gult, 

' - . f .  
grönt och blått". BN insåg tidigt ,. 
värdet .IV "almogens wäfnader, järn . ' h  

och träarbeten" vid en tidpunkt, då 
c'  os 
h, "s 

detta oftast räknades för "simpelt '.ii% ,: 
bondprål". Det etnologiska intres- h k 
set var drivande för BN:s konstnär- 
skap. Akvarell. KM 8225:42 2 "*"' 

Men i kalendern Norden för 1861 finns en parentes efter skild- 
ringen av grottan hos "Knifsjö Nissen" i Kullemåla: "Denna grotta 
har gifvit naturskalden P Thomasson stoff till hans novell: "Mina 
barndomsvänner", Bengt Nordenberg målade 1848 Den lille herde- 
gossen, 28,5 x 23 cm, Norrköpings museum. Den föreställer en gos- 
se med vallhorn och hund. 

I slutet av 1870-talet identifierar sig Bengt Nordenberg med Pehr 
Thomassons novell och målar en serie vallgossemotiv, som mer eller 
mindre går tillbaks på Pehr Thomassons novell och bidrar till myt- 
bildningen. Vallarebarn från 1897 t ex visar en fridfull scen i en 
grotta med en pojk och en flicka och några getter, som lyssnar till 
en lurspelande pojk." 

Av hittills framkommet material möttes Bengt Nordenberg och 
Pehr Thomasson för första gången på Konstnärsgillets vårfest den 
29.5.1846 i Stockholm. På ett skissblad har Bengt Nordenberg teck- 
nat Pehr Thomassons drag med kommentaren "Pehr Thomasson 



1846 påbörjad, men han blev störd af sina beundrare, och det blef 
sedan aldrig fardigt". 

Sommaren 1846, då Bengt Nordenberg vågat lämnat sin anställ- 
ning som gesäll och för första gången som fri konstnär besöker 
Karlshamn, träffas de båda vännerna. Träffpunkten i staden var ho- 
tell Kung Karl vid torgets nordöstra hörna. Det ägdes av en källar- 
mästare Bolzius, vars dotter Rosalie 1873 gifte sig med Pehr Tho- 
masson. Denne Bolzius blev fosterfader till Bengt Nordenbergs för- 
sta hustm Carolina Schultz, då hon blivit föräldralös 1847. Enligt 
Johannes träffade Bengt Nordenberg sin första hustru genom Pehr 
Thomassons förmedling sommaren 1846. 

När Bengt Nordenberg utförde dekorationsmålningar på Hem- 
mingsmåla gård sommaren 1851 gjorde han en pennteckning av 
skalden.@ Påskriften lyder: "PTS" Skalden Pehr Thomasson 
1851". På äldre dagar har Bengt Nordenberg skrivit till: "han var i 
sin ungdom en vacker man, genomstrålad av poesi och alvar. 1881 
såg jag honom sista gången, och äfven då hans ansikte och figur 
gjorde på sitt sätt ett idealiskt intryck på mig som målare, och hade 
jag i hast kunnat måla honom som han stod för mig så hade jag lem- 
nat världen en god typ af en äkta nordisk, wikings atkomma. Jag för 
min del såg i honom altid en karakter mellan Olof Trygwason och 
Einar Thambaskelfwer." 

Hembygdens sociala liv sett ur en lyrisk livsyn har varit Bengt 
Nordenbergs och Pehr Thomassons inspirationskällor. Pehr Tho- 
masson hämtade dock i prosan sitt patos ur de orättvisor, som han 
ansåg allmogens underklass var utsatt för och blir sålunda en före- 
gångare till 1900-talets statarskildrare, medan Bengt Nordenberg 
idealiserar och försöker fånga de värden, som fanns i det gamla by- 
samhället, där enligt hustavlans bud var och en hade sin plats i sam- 
Kallet. 

I Kalendern Norden för 1861 finns den första levnadsbeskriv- 
ningen av konstnären, Bakom författaren, signaturen X. döljer sig 
Bengt Nordenberg vän och andra hustrus släkting kaptenen och 
kammarherren Uno Angerstein på Gåvetorp, Allbo härad, Små- 
land. 

U Angerstein var morbror till Bengt Nordenbergs andra hustru 
Nanny Sutthoff, dotter till hovrättsrådet i Svea hovrätt Carl H Sutt- 
hoff och hans maka född Angerstein. Uno Angerstein använder sig- 
naturen X *** i "Romantiska berättelser från medeltiden". Linkö- 
ping 1844. I brev till Nils Månsson Mandelgren den 25.10.1875 (KB) 
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Bild 19. PTS Skalden Pehr Thomas- 
son. Redan 1846 hade Bengt Nord- 
enberg pdbörjat en skiss av Pehr 1 
Thomasson med anteckningen: 
"Pehr Thomasson 1846 påbörjad, 
men han blef störd af sina beundra- 
re och det blef sedan aldrig far- 

7'r'Tc; 
dig!". KM 8225.51 .. 

skriver Bengt Nordenberg: "Hvad mig skelf angår så wet att i Svea 
för 1861 finns en biografi öfwer mig som Angerstein har skrifwet af- 
wen tror jag att Ny Illustrierte Tidning för 1872 finns något ... den 
biografiska delen hade jag inte tid att genomse, men jag förmodar 
att den war rigtig." En förväxling torde föreligga mellan Kalendern 
Norden och Swea, Illustrerad tidning för hemmet, som utkom för 
första gången den 15112 1870. Signaturen X. förekommer aven efter 
Bengt Nordenbergs levnadsteckning med anledning av hans 50-års- 
dag i Ny illustrerad tidning nr 17 1872. 

Det finns anledning att förmoda att Bengt Nordenberg sjalv givit 
Uno Angerstein erforderliga uppgifter, men att dessa "friserats" för 
att bättre passa de nya sociala sammanhang som Bengt Nordenberg 
befann sig i genom giftermålet med Nanny Sutthoff. 

Sålunda finner man att familjen Nord i N Hoka, Asarums socken, 
"inköpt en större jordlott, än de förut innehaft. Till följd av börds- 
anspråk och Slutlig uppgörelse afträdd till en annan ägare, hvaref- 



ter föräldrarna inköpte ett mindre ställe i Tranemåla af samma soc- 
ken. När detta inträffade hade Bengt redan under några år åtnjutit 
undervisning, dels privat, dels i Carlshamns skola, ty fadern, som ti- 
digt tyckt sig skönja hos gossen mer än vanliga anlag för studier, 
närde i tysthet hoppet att en dag få se sin son som prest och ville 
uppoffra allt hvad han möjligen kunde för att se denna älsklingsplan 
realiserad ... Skolgången måste afbrytas och den nioårige Bengt för- 
vandlas från en tärande till en närande medlem i famiijen". I matri- 
keln för Karlshamn Lärdomsskola för 1813-1874 finns Bengt Nord- 
enberg inte med. (D1b:LLA). 

Förhoppningen om ett prästkall, den avbrutna skolgången, lus- 
ten till "konstnärligt skapande", spinnandet, vallpojkstiden med sin 
grotta och de sju runda åren i Sölvesborg återkommer i alla mer el- 
ler mindre utförliga skildringar om Bengt Nordenbergs barn- och 
ungdom. Kalendern Norden tar inte upp båtsmanstorpet och "tig- 
gerit" men flyttningen till Asarums socken i tre-årsåldern. 

Lithografiskt Allehanda III 1863, Ny Illustrerad Tidning nr 17 
1872, Svenska Målares Tavlor 1875 och Nordiska Målares Tavlor 
1877 har Norden som förlaga. 

H Hofberg (Svenskt biografiskt handlexikon 1-2, 1906) har 
kompletterats med uppgifter från Pehr Thomassons "Mina barn- 
domsvänner" liksom Maximilian Axelsson (Swea 1873), som ger en 
skildring av Pehr Thomasson och Bengt Nordenberg, som bodde de 
första 9-10 åren i båtsmanstorpet i Jämshög. 

William Andersson skriver om soldatpojken från Jämshög, som 
blev "Listers målare". (Blekinge bilder från fordom s 42 ff,  Sölves- 
borg 1926). 

Anna Emilia Wengberg beskriver "en liten pilt, i sin undangömda 
grotta därhemma i Jämshög.., Grottan hade han kallat sitt mu- 
seum. .. Fadern Per Nord född 1785, innehade ett soldattorp.." 
(Bengt Nordenberg i Rosenstrasse 3 s 3 f€, Ord och Bild 1922). 

Vid biskop J H Thomanders visitation i Asarums kyrka den 16 
juni 1860 påtalades Pehr Hörbergs altartavlas dåliga skick. För- 
samlingsborna ansåg att Bengt Nordenberg "skulle finnas benägen 
att renovera altartaflan i den församlingskyrka, inom vilken ha sjeif 
vore född och hade uppvwit". Då biskopen förstod hur livligt detta 
förslag omfattades av församlingsborna "vore Herr biskopen för- 
vissad om att Nordenberg med sin kända kärlek tiU hembygden helt 
säkert skulle, om möjligt vore i detta hänseende gå församlingens 
utkilade önskan till mötes och sålunda qvarlemna ett varaktigt min- 
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ne in den församlings kyrka, som vårdat hans barndom". 
Någon renovering av Hörbergs altartavla blev ej utförd, men 

sommaren 1866 utfäste sig Bengt Nordenberg "att måla en nya al- 
tartafla för vänner och kära anhöriga ..." Kursiveringen förfat- 
tarens. 
Anders Helgesson föreslog 1933 att en minnessten över Bengt 
Nordenberg, "en enkel men högrest bautasten", skulle resas på för- 
äldrarnas gravplats på Asarums kyrkogård "till hans heder, som 
själv hedrade dem, sin hembygd och sitt folk". 

Idén kom aldrig till utförande. Den samhörighet med Asarums- 
och Ringamåla församlingar och Bräkne härad, som fanns under 
Bengt Nordenbergs livstid, har gått förlorad under detta århundra- 
de. Ingen gata, vag eller plats har uppkallats efter hans namn. 

Vallpojken som blev kunglig hovmålare 
Av de 15 elever som i november 1844 påbörjade lägre Antikskolans 
undervisning i anatomi för professor A Retzius hade NJO Blommér 
och Nils Andersson haft likartade upplevelser i barndomen som 
Bengt Nordenberg. Alla tre hade "klottrat och kretat" på likartade 
material med likartade medel vid alla upptänkliga tillfällen. Blom- 
mkr hade för detsamma försummat passningen av småsystrarna och 
skickats hemifrån Il-krig för att vara "höre" för svin och får, "men 
en och annan papperslapp och blyertsstump fick han med sig ut och 
nar hjorden höll sig lugn, gjorde han som Per Hörberg en gång i ti- 
den: slog sig ned och ritade". Han fick inte ritpapper av en dräng 
men väl av en lantmäterikommissarie, som hade fått syn på honom. 
Han kom senare som lärling till en hantverksmålare i Ystad." 

Nils Andersson växte upp i ett fattigt frälsebondehem, där det 
sågs med oblida ögon på denna lust att "kreta och rita" i någon 
form. Han skickades till en hantverksmålare, som prydde bönder- 
nas husgeråd med "varjehanda gubbar, lejon, valfiskar och brann- 
vinsflaskor". Efter fem år som fönsterjalousimålare vid Gusums 
bruk hade han skaffat medel till studier vid konstakademin." 

Nils Månsson Mandelgren hade liknande upplevelser: uppfin- 
ningsrikedom i att skaffa ritmaterial, målning av böndernas kistor 
och skåp, "han ritade tillika kistebrev för ortens flickor med vilka 
de vore särdeles belåtna". Hans skolgång var lika usel som Bengt 
Nordenbergs och satte samma spår för livet: dålig stavning och in- 
terpunktering och svårighet att uttrycka sig på korrekt s v e n ~ k a . ~  

Ingen av dessa nämnda målare försökte skaffa sig image genom 
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den hjärteknipande skildringen av vallpojken som blev kunglig hov- 
målare. Man kan spåra en avsiktlighet i Nordenbergs sjalvbiogra- 
fiska anteckningar och levnadsteckningen i kalendern Norden 1861. 
Vid närmare studium finner man paralleller med Pehr Hörbergs 
"Min Lefwernes beskrifning". 

"För den stora allmänheten i många svenska hem ar han konst- 
historiens enda namn", skriver Bengt Cnattingius i förtalet till 
"Min Lefwernes Besknfning" och tillägger: "Mycket av hans popu- 
laritet härrör från hans självbiografi, som under 1800-talet utgavs 
både i bokform och i mångfaldiga bearbetningar samt småskrifter 
och tidningsartiklar." 

Nordenbergs verk blev litograferade i småskrifter och tidningar, 
ofta åtföljda av en levnadsteckning, vilket fran början gjorde ho- 
nom till "allmänhetens gunstling bland konstnärerna". 

Man behöver dock inte frånkänna Bengt Nordenberg avsikten att 
poängtera, att han hade sina rötter i den miljö han sökte skildra. 
Dessutom kande han en vasensgemenskap med Pehr Hörberg, vil- 
ket framkommer i hans altartavlemåleri. Både i komposition och 
innehåll inspireras Nordenberg av Pehr Hörbergs altartavlor. 

Det finns en naturlig parallellitet mellan Hörberg och Nord- 
enberg. De hade vuxit upp i samma reliktområde, Varend, dit nord- 
västra Blekinge raknades kulturgeografiskt, religionshistoriskt och 
etnologiskt. 

Gammallutherdomen med inslag av katolsk tro och gammal folk- 
tro hade konserverat samhället och präglat livsstilen. Det gamla by- 
samhället var i stort sett oförändrat genom århundradena fram till 
byarnas sprängning, 

De båda konstnärernas levnadsförhållanden var likartade: fäder- 
nas tillhörighet till indelningsverket, samma tidiga, dåliga skolgång 
och klenhet i barndomen, samma nöd, tiggeri och vallpojksarbete. 
Båda vara lika oengagerade vallhjon men för Hörberg blev följ- 
derna svårare: "Ty uti Juli månad kommo vargar, som refwo ihjalp 
och skadade många får för mig. Jag får uppriktigt bekänna: jag war 
wal icke nog wakande på min post, ty lyckan hade tillförne satt mig 
i säkerhet, och jag förnötte mycken tid med ritningar och hwarje- 
handa tidsfördrif." 

Bengt Nordenbergs försummelse av fåren hos Ola Håkansson i 
Tranemåla var helt odramatisk, vilket inte är fallet med Pehr Tho- 
massons skildring av de förskingrade fåren i "Mina barndomsvän- 
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ner". Helt opåverkad av Pehr Hörbergs skildring i självbiografin 
torde Pehr Thomassons inte vara." 

För de båda konstnärerna var upplevelsen av bonadsmåleriet den 
första konstupplevelsen och båda absorberades av Virestads respek- 
tive Almundsryds kyrkors altaruppsatser. Predikningarna var långa 
på den tiden och det gavs god tid för observation för den nyfikne. 
Båda täljde "ut bilder" av sina synintryck och väckte berättigat 
uppseende och beundran. Bengt Nordenbergs "påskalamm" väckte 
speciella hågkomster vid intervjuerna. Pehr Hörberg beskriver sina 
"bilder" på följande sätt: 

"Äfwen war det min barndomsgerning, att wid ledighet för- 
söka Bildhuggeri-konsten. Jag skar med taljeknifwen av lind, 
furubark och mjuka trädslag ut bilder och prydde war kojas 
wägg med, och tyckte det wara så ganska roligt, att wisa för 
mina leke-bussar, huru de har kunde se temmeligen nara war 
socknekyrkas altartavla och flera kyrkoprydnader. 

Men det swåraste som hindrade mig uti utförandet af detta 
angenäma ledighets-arbete, att deruti winna min nöjaktiga 
firllkomlighet, war utstofferingen, inte kunde jag få förgyll- 
ning på mina verk, ej eller nog liflig färg! Dock gjorde jag på 
detta sätt så stora framsteg i bildhuggeri, att jag af åtskilliga 
äldre män blef bewardigad få sira deras rönnkappar med 
gubbhufwuden, fåglar och annat, som kunde wara lampeligt 
till käppknappsprydnar. Likwäl får jag anmärka, att desse mi- 
na gynnare woro mera älskare an kännare uti konsten."" 

Modet hade inte förändrats i Bengt Nordenbergs barndom. Aven 
han sirade rönnkäppar med gnbbhuvuden, enligt Johannes. Bengt 
Nordenbergs kannedom om Pehr Hörbergs "Min Lefwernes Be- 
skrifning" och hans beundran och samhörighetskänsla med honom 
framkommer i flera brev, t ex i brevet den 1018 1894 till G Karlin. 

"I  kyrkorna fans ännu på 30 många andra saker så man kunde 
betrakta dem som et litet Soken museeum, allt detta var har- 
ligt att betrakta och efterhärma, wi läsa i Pehr Hörbergs 
egenhändiga lefnads beskrifning, huru han fylde sin Förald- 
rars stuga med egenhändiga emititjoner af det som fans i den 
gamla Wrigstadskyrka och Hörbergs kunstsinne war på lång 
nar icke det enda som wacktes i kyrkorna, den fattige kom- 
ministern Sonen från Råshult, fan inwid Stenbrohults gamla 



kyrka ,  d e n  wackraste blonstergård s o m  Swerge kanske på  
d e n  tiden egde, han  förälskade sig i deras fagerhet, o c h  blef 
sin kärlek trogen, oaktat frestelsen sparades h o n o m  icke, att 
för  snöd winning uppofra den,  m e n  han gjorde det icke och  wi  
fick e n  stor man."" 

Bengt Nords "kunstsinne" väcktes av Pehr Hörbergs altartavla, 
"Kristi himmelsfard" i Asarums kyrka. Denna utgör fonden i Bengt 
Nordenbergs tavla "Pehr Hörbergs målande en altartavla" liksom 
"På orgelläktaren i en Blekingekyrka". Det finns all anledning att 
antaga att det ar sockenkyrkans altartavla, som förespeglat honom. 
På den sistnämnda finns barfotapojken med. 

På flertalet av Bengt Nordenbergs större folklivsskildringar finns 
den iakttagande pojken. Ibland bar han en central placering som på 
"Bröllop i Varend" (Nat M), dar pojken ar mest självklar och minst 
tablåartad. Pojken ar alltid barfota och stalls stundom i kontrast till 
den vakladde rikemanspojken. Ibland bar han tiggarpåsen och 
ibland vaktpojkens lövruska. Den iakttagande pojken ar Bengt 
Nordenbergs "signaturmelodi" och en påminnelse om barndomens 
betydelse för hans livsverk. 

Bild 20. "Wallpojkens predikan". "Min nöjsammaste sysselsättning är att 
nar jag har ro, tanka över mitt förflutna liv i synnerhet min barndom ..." 
Målarglädjen är omisskänlig i denna lavering. Vallpojken står till vänster på 
ett rullstenblock med höger hand i fickan och vänster i en flott gest. Han ar 
gripen av sitt storslagna budskap och auditoriet av barn och fdr lyssnar. 
Den alilla "Triskotösen" matar ett lamm samtidigt som hon ivrigt vänder 
huvudet mot talaren. Den lilla flickan till höger med ryggen mot åskådaren 
ar mest gripen. Hon har skor och ar kanske bonddotter. Melesjön smyger 
sig mjukt kring Meleberget, dar trollen bor. Lövskogen inramar dalen och 
ger en  mjukt måleriskt skimmer. "...jag trodde att ingenstädes i warlden 
kunde vara vackrare an dar ..." KM 26793 
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Noter 
1 Stavningen normaliserad 
2 Utdrag ur Bengt Nordenbergs självbiografi meddelat av Axel Gauffin, 

s 9 Nationalmusei drsbok 1926. 
3 Brev till A Hazelius den 11.12.1883, Nationalmusei samlingar. 
4 Brev till G Karlin den 31.12.1888, KM 28596, a. 
5 Haliherg S, Lars Månsson i Tranemåla och hans samlingar, s 29. Bok- 

vandringar under redaktion av J Viktor Johansson. 
6 Bengt Nordenherg,Mina barndomsminnen och Biografi, MM 39506. I 

utgåva av Sven Christer Swahn, 1967. 
7 Helgessons anteckningar, BLLM. 
8 ~iograf i ,  MM 39506. - 
9 Brev till kamrer Wilhelm Berg, Göteborg den 14.4.1881, KM 

XL1X:ll. 
10 Enligt släkttradition skulle Jöns Brun vara son till en vacker jäms- 

högsflicka, som kommit i "olycka" i tjänst hos en Tersmeden i Skåne. 
Denne visade ett visst intresse för Jöns och placerade honom vid 
"krigsmakten" i Kristianstad. Enligt inrullningsakten var Jöns Persson 
föddi  Kronobergs län. 

- - 

11 Sissa var dotter till "Store-Bengt", Bengt Larsson född i Mjallby soc- 
ken 1758. Han var såuebmksarbetare vid Marieberg och bosatt i To- 
rarp, Asamms socken. Modern Anna Nilsdotter kom från Asamms 
socken. Hon var kand som en from kvinna, tillika duktig i knyppling. 
Familjen flyttade 1809 till Ramnamåla, Jämshögs socken. Sissa stan- 
nade kvar och tog tjänst som vallpiga hos bönder i socknens norra de- 
lar. Troligen flyttade hon till Jämshög i samband med giftermålet. 

12 De norra delarna av Jämshögs socken, skogsbygden, avskildes 1865 
och bildade Kyrkhults socken. 

13 Brev till Lars Nordenberg den 18.5.1897. BILM. 
14 Mina barndomsminnen, s 30 ff, MM 39506. 
15 Ibm s 35. 
16 Brev till A Hazelius den 3.11.96, Nordiska museets samlingar. 
17 Gustav Mattisson, Norra Hoka, s 31, Asarumsdalen 198243. 
18 LLA:NI, Karlshamn. 
19 Sockenstämmoprotokol1 den 516 1825. 
20 Mina Barndomsminnen s 34. 
21 Ibm s 32 ff 
22 Brev till föräldrarna den 18.10. 1849, BILM. 
23 Brev till Lars Nordenberg den 26.4.1892, BILM. 
24 Almundsryds gamla träkyrka var 42 alnar lång (ca 7 m), 15 alnar bred 

[ca 2,5 m) och 22 alnar hög (ca 3,6 m). Den låg tre mil från Karlshamn 
och 5 mil från Växiö. Kyrkan besöktes av mycket fok från angränsande 
socknar. Församlingsborna inställde sig mangrant trots att flera gårdar 
låg 2 mil bort. "...ofta swår wäg genom steniga marker, der knapt sy- 
nes tekn til väg." s 159, Samuel Rogberg, Historisk Beskrifning om 
Smdland, 1770. 

Kyrkorna i Urshult och Almundsryd var för små för pastoratet och 
1830 stod Almundsryds nya kyrka färdig. Den invigdes 1832. Den har 
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en altarpredikstol. "Den ar 41 m lång, 19,6 m bred inom murarna och 
6,5 m hög. Tornets höjd ar 23 m och daröiver reser sig en vanlig s k lyk- 
ta af trä med spira med en höjd af tillsammans 10 m. Bankarnas antal 
ar 31 på vardera sidan om midtelgången ..." 

Det torde inte ha varit lätt för gossen Bengt Nord att närmare iakt- 
taga altarprydnaden i den nya kyrkan. Enligt Hustavlans ordning satt 
torparfolk långt bak i kyrkan. De små trånga kyrkornas intimitet, var- 
me och gemenskap kom så småningom att ersattas av bönhusen. Ny 
Smdland beskrifning, Kinnevalds hd, s 132. Redaktion av Josef Rosen- 
gren m fl, Växiö 1914. 

25 Mien går från norr till söder genm östra skogsfjardingen. En mll- 
stensås sträcker sig parallellt fran N Hoka söderut. Hoka betyder höjd- 
utsprång. Langs denna finns fem gårdar: N Hoka, Jeppshoka, Penils- 
hoka, Bengts Hoka och S. Hoka. Bertil Olsson, O m  by- och gards- 
namn i Asarums kommun, s 30 1963. 

26 Carl Strömberg var född i Orkend socken, Kristianstad Ian, 1798. Han 
målade altartavlan i Jamshögs kyrka 1839, smyckade 1843 Karlshamns 
kyrkas korvägg på båda sidornan om altaret med klassicistiska per- 
spektivmålningar och dekorerade flera storbondegårdar i Listers har- 
ad. Carl Strömberg flyttade till Amerika 1854. Blekingskt bygdemåleri 
och dess mästare, s 62 ff. Lund 1951. 

27 Mina barndomsminnen s 39 ff. Förf. har kokat Beckaplåster efter 
Nordenbergs beskrivning och funnit att det har synnerligen lakande 
förmåga. 

28 Pehr Thnmasson, Mina Barndomsvänner. Tio Pennritningar, 1858. 
29 Nar Nordenberg som berömd konstnär besökte sin hembygd och då 

nämndeman Sven Persson i Askaremåla, fick Nils Isaksson reda på det- 
ta och kom för att tala med honom. "Nämndemannen mente p i  att 
Bengt Nordenberg blifvit en så fin herre, att det inte var säkert, att 
hvem som helst finge tala med honom. "Jaså, inte da? svarade den till- 
bakedragne Nils Isaksson. "Ja ved ju nock, ad ja inte a du med nom 
som förr. Man ja tro ändå han skolle kanna igen me," sa Isaksson och 
gick (Helgesson). 

30 Marta Jönsdotter från Tranernåla var gudmor vid Johannes dop den 
1614 1834. Han föddes den 1514. 

31 Bengt Bengtsson. Några blekingska kistebrev s 190 ff. Blekingeboken 
1937. 

32 Brev till A Helgesson från Maria von Sildow den 13 april 1934, BLLM 
'lordenherg hodde i hennes barndomshem, nar han Baladc %l,ickleh\. 
kvrkas altartavla 1886. Jmf Anna Emilia Wenebcrr. Benet Yordenbsri ". " 
i  osens strasse 3, s 187 ff.  Ord och Bild 1922. 

33 Brev till Lars Nordenberg den 26.4.1892, BLLM. 
34 Brev till kamrer Wilhelm Berg, Göteborg, KM XLIX:11. 
35 De avsedda målningarna torde tillhöra grosshandlare J Ekman i Göte- 

borg. I mitten av 50-talet salde Nordenberg till denne "En söndagsef- 
termiddag" och "En gammal krigare berättar'' enligt Självbiografins 
"Anteckningar öfver några af mina större taflor som jag minns". 



36 Sigurd Erixon, En konstnär som kulturhistoriker, s 154. Kulturens års- 
bok 1935. 

37 Johannes har uppgivit sex stallen, där Nordenberg arbetade. I Emne- 
hoda hos Måns Olsson och Bengt Jönsson; på Loberget hos Par och 
Ola Jönsson; i Svansjömåla hos Jöns Månsson med torpare Sven Svens- 
son och Matt Pettersson. I en gard på Loberget finns kvar målningar 
direkt på travaaren av BN. "...strödda blommor som uteiordes af tvi  

u, 

gula o e t t  rött streck ..." 
38 Brev till J Ch Boklund den 16.5.1874, Nat.M. 

På varldsutstallnineen i Wien 1873 fick Nordenbere euldmedali för ""  
"Bröllop i Värend". Nat. M. 

39 Torsten Hallenborgs katalog över Bengt Nordenbergs verk. 
40 Målningarna utfördes mellan den u7 och 1019 1851, enligt Jöns Bengts- 

sons almanacka 
41 Utdrag ur kyrkostammoprotokoll den 1713 1866. 
42 Gustave Thoméus, Nils Jacob Blommér, s 6 ff 1922. 
43 Svenskt konstnärslexikon. 
44 Ake Stawenov, Nils Månsson Mandelgren, s 10 ff 1979. 
45 Pehr Hörberg, Min Lefwernes Beskrifning, s 33 f£ 1968. 
46 Vid vistelsen i Tranemåla 1863 gjorde Bengt Nordenberg en porträtt- 

skiss av Ola Håkansson med påskriften "Ola Håkansson i Tranemåla 
1863". En senare påskrift löd: "död den 19 september 1868, KM 13936 
z, bl 31. 

47 Hörberg s 26. 
48 Brev till G Karlin den 1018 1894, KM 28596. 
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Smussla sko och spela skrapnos 
Lena Alebo 

Leken förberedelse för vuxenlivet 
Barn har i alla tider och i alla delar av världen roat och övat sig med 
lekar och spel. Ser man på lekar varlden över och från olika tider 
finner man många likheter. Varför barn leker finns det olika teorier 
om. Leken övar både intellektuella och motoriska fardigheter, ger 
barnet en identitet och förbereder det inför vuxenlivet. 

Att barn imiterar vuxenlivet i sina lekar finns exempel på från he- 
la världen. I barnlekar hos Nordamerikanska indianer, Grönlands- 
eskimåer och andra naturfolk fanns moment där jakt, fiske och od- 
ling gestaltades.' Aven bland äldre blekingska lekar fanns de som 
anknöt till barnens verklighet och vad som väntade dem som vuxna, 
t ex "Banka läder", "Sälja väv" och "Låna eld''i 

Sådana lekar finns också idag, även om de inte är så vanlig. 
Exempel är "Mamma, pappa, barn" och "Biblioteksleken"' 

Trots lekens betydelse har den aldrig varit accepterad som det 
viktigaste i barnens liv. Och det kanske mindre förr än nu. 

"Alla dessa sommarlekar försiggick på kvällarna eller på helg- 
dagarna. Aven barnen måste deltaga i arbetet. De skulle se till små- 
syskonen då mor var ute på åker och äng, de skulle vakta korna el- 
ler fdren, plocka bar, luka potatis och mycket annat. Att barnen 
lekte mittpd dagen ansågs inte höra till god ordning" 

Manfred Magnusson f. 1891 från Asarum.' 
Förr förväntades harn delta i arbetet istället för att leka medan vi 

idag kan se leken som en skapande motvikt till TV-tittande och an- 
nan passiv konsumtion av nöje. 

Intresset för gamla lekar och äldre enkla leksaker har åter- 
kommit. Skolor, förskolor, och fritidshem hör av sig till museet och 
ber om hjälp. Gamla lekar och leksaker från det "självroande sam- 
hället'' tas upp som medel för att lära vår tids harn om hur barnen 
levde förr, lära dem leka tillsammans och visa på att man kan till- 
verka egna leksaker. Nu är det inte så att barn inte leker nuförti- 
den. Vid ett besök på ett fritidshem i Kungsmarken, Karlskrona be- 
skrev barnen följande lekar: 

Näsan 
Prick 

Land och rike 
Polis och bov 



Jag fiskar i min faders rike Bolldatten 
Pao - pao Biblioteksleken 
Mamma - pappa - barn Hästleken 
Plåsterdatten Bygga koja 
Tunneldatten Ronja Rövardotter 
Ryska posten Zorro 

I uppsatser beskriver jag lekar som lekts och leks av barn i Ble- 
kinge från 1800-talets slut till 1988. Uppgifterna är hämtade från 
folklivsarkivet i Lund, l'ansmuseets arkiv, Blekingeboken samt in- 
tervjuer av barn mellan 7 och 10 år på Kungsmarkens Fritidshem i 
Karlskrona. 

Lekarna är uppdelade i utomhus- och inomhuslekar. 

Utomhuslekar 
"Barnen höll till utanför stugorna eller på någori äng och lekte ring- 
lekar såsom Tre vackra flickor i en ring, Sista paret ut och Tjuv och 
revaljare. Man åkte på rallarna och roade sig på många andra sätt." 

Så berättar Jonas Frykman om stenhuggarbarnens lek vid Herr- 
gården på Tjurkö strax efter sekelskiftet. Och han fortsätter: "Det 
fanns inga offentliga lokaler och de flesta familjerna var så trång- 
bodda att man inte kunde komma tillsammans i hemmen".i 

Barn som växte upp vid stenbrotten fick säkert dagligen bevittna 
dramatiska händelser. Överallt runt barnen hände det saker. Man 
utnyttjade föräldrarnas arbetsplats som lekplats och barn var inte 
som idag utestängda från de vuxnas arbete. Så var det också för 
barn som levde på en gård eller i en bruksmiljö. Erik Pettersson 
bodde som barn i brukssamhället Djupfors. Också här lekte barnen 
mest utomhus: 

"Planen mellan kasernen och vedboden kallade vi alltid för 'ka- 
serngården'. Den var alltid plan och fin att 'snurra topp' och spela 
kula på om vårarna. Töserna hoppade hage. Där var samlingsplats 
för både gammal och ung och där allt mellan himmel och jord 
 diskuterade^".^ 

Snurra topp 
"Sen hade vi toppen. Den var äggformad och hade två utsvarvade 
rylor några millimeter från övre delen. Det var för an kunna linda 
snöret så att det inte gled av. För att inte botten skulle listas upp 
spikade vi dit en skohalla, det var en liten rund platta med tre stift. 
Topparna köpte vi på V.  Köpmangatan 5. Inne på gården fanns bl a 



.. 
Barn leker på Björkhoimsbacken i Karlskrona omkring sekelskiftet. Foto 
BILM 

ett litet hus där en gammal man svarvade toppar som kunde köpas 
för 5 öre. När min far, som var polis, patrullerade nere vid Fisk- 
torget brukade han fråga fiskargummorna o m  han kunde få avflåd- 
da ålskinn. Ålskinnen användes som remmar till toppspelet. 

Skinnen lades i blöt nar han k o m  hem och tog upp dem ur uni- 
formsfickan. De skulle ligga i vatten ungefär l timme. Därefter 
klipptes eller skars skinnet upp i buken och skrapades. Skinnet 
skars i ca 1 c m  breda remsor i ålens fulla läng&'. 

Gösta Palm från Karlskrona, som berättar ovan, liksom andra, 
säger att spela topp var den vanligaste utomhusleken på 20-talet.' 

Pjäxa med kulor eller stenar 
"Det var, mest flickorna som pjäxade. Man lärde sig leken då man 
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började skolan och höll på tills konfirmationen. Efter den fick man 
inte vara barn längre och leka överhuvudtaget. För det mesta satt 
man flera flickor i en ring. Men man kunde också leka ensam. På 
sommaren var det en utelek. På vintern spelade man på golvet hem- 
ma. Man pratade inte under lekens gång. Var och en i ringen fick 
kasta sina turer och de andra kontrollerade noga att hon inte 'fum- 
lade', tappade kulor eller stötte till någon kula på marken som hon 
inte fick". 

Så har Annie Karlsson beskrivet hur det gick till att pjäxa på 
Tjurkö omkring 1910.' 

Varje deltagare får 5 små stenar eller stenkulor att spela med. 
Spela utomhus på marken, på golvet eller på ett bord med mjukt 
underlag. Spelet består av flera olika turer. Har följer några av de 
som Annie lärde ut. 

1. Första deltagaren kastar försiktigt ut alla fem kulorna på marken 
framför sig och plockar sedan upp den kula som ligger längst bort 
från de andra. 

2. Kasta upp den upplockade kulan i luften, ta upp en kula från 
bordet och fånga den kastade kulan innan den når marken igen. 

3. Lagg undan kulan du plockat upp från golvet och fortsatt att 
plocka upp de tre övriga kulorna på samma vis som den första. 
Om du klarat detta får du fortsatta. Annars får nasta deltagare 
börja nar du gör fel. Kom ihåg var du gjorde fel så att du kan 
fortsatta därifrån nar det ar din tur nasta gång. 

4. Kasta ut alla fem kulorna igen. Plocka upp den som ligger sämst 
till. Kasta upp den upplockade kulan och ta upp en kula från bor- 
det. Lagg undan kulan du plockat från bordet. 

5. Kasta upp kulan igen och plocka samtidigt de tre överblivna ku- 
lorna på bordet. 

6. I tredje turen tar du 4 kulor i handen och lägger den femte på 
marken framför dig. Kasta upp de fyra i luften, ta kulan på mar- 
ken och fånga de fyra igen. . . ,. 

7. Lagg sedan ut fyra kulor på marken så har: .; c ~: ; a ', 
. c  : c ;  ._ 

Kasta upp den femte kulan och plocka upp två av kulorna från 
marken, fånga den kastade kulan. Plocka de andra två på samma 
vis. 

8. Ta alla kulorna i handen. Kasta upp en, lagg de övriga på mar- 
ken framför dig och fånga den kastade kulan. Under tiden säger 



du "opjäxa fri på ett". Kasta sedan upp en kula och plocka till- 
baka de fyra från golvet, fånga den kasta kulan. Under tiden sa- 
ger du "opjäxa fri på två". Upprepa första momentet i turen un- 
der tiden du säger "opjaxa fri på tre". 

Kägelspel 

"Att spela kägelspel var ratt vanligt här ute. På den tiden var vi 
ungefär 20 skolbarn på Stenshamn. V i  träffades på en slätt som låg 
mitt på ön. Käglorna förvarades hemma hos nägon och plockades 
fram nar vi skulle spela. De sattes ut i en fyrkant med kungen i mit- 
ten. Kungen var högre och hade en skuren krans uppe på toppen. 
De andra kaglorna var väl 5&60 cm höga och 10 cm i diameter". 
Oskar Olsson f. 1909 på S ten~hamn.~  

Kägelspelet kan spelas av tv i  eller flera deltagare. Käglorna kan 
bestå av tillyxade vedträn varav ett ska vara något högre och med 
ett kännetecken högst upp - det ar kungen. Man behöver också två 
kastpinnar eller klot att falla kaglorna med. 
1. Placera ut kaglorna med kung- 

en i mitten. Avståndet mellan o @ @  
käglorna kan varieras. Prova er a 
fram. d @ @  

2. Markera den plats ni ska slå 
kastpinnarna från. Lagom ar @ d .  
6 8  meter. 

3. Varje deltagare får två kast och 
det galler att slå ned så många 
käglor som möjligt. 

4. Räkna poang efter varje detaga- 
res slag och satt upp kaglorna på 
plats igen. Poängen kan raknas 
olika. På Stenshamn var varje 
kägla vard en poang. På andra 
platser har kungen varit mer 
vard an sina "knektar". I så fall 
kan kungen vara vard 5 poang 
och övriga käglor 1 poang. 

Slå trill 
" Vi brukade samlas i bygatan och 'slå trill', eller ocksd höll vi till i 
tegelbrukets torklador som voro 100 meter långa. Vi  voro uppdela- 



de i två lag - 6 i varje. Så skulle man kasta trillan framåt över axeln 
och så skulle det andra laget försöka att mota den med var sin 'ge- 
ne'. Det var 6 stycken träpinnar som vor0 högst 2 meter långa och 
10 centimeter breda Man kunde använda vad slags stakar som 
helst." 
Sven Bergström f. 1873 i Förkarla.'o 

Spelet kan spelas av obegränsat antal personer, men det måste 
vara lika många i varje lag. Såga ut en träskiva från en trastam. 
Skaffa några påkar eller bräder som ska användas till att mota tril- 
lan med. Varje deltagare i ett av lagen behöver en sådan bräda. 

1. Markera med linjer de två lagens utgångspositioner. Linjerna 
bör ligga ca 25-50 meter från varandra. 

2. Det ena laget kastar nu trillan mot det andra laget som ska för- 
söka mota - dvs stoppa trillan så fort som möjligt. Motar de tril- 
lan framför sin markering far de flytta fram. Då måste det laget 
som kastat flytta bak. 

3. Nu kastar det andra laget trillan och så fortsätter man. Det lag 
som lyckas mota det andra langst vinner. 

"Pojkarna gjorde ingenting speciellt på skolgården vad jag kan 
minnas. Brottning förekom. Pojkarna var inte med flickorna och 
lekte. Flickorna dansade ringlekar, r ex gömma ringen och "Vi ska 
ut och skära rovor i natt, jag och min syster . . ." . l i  

Erik Pettersson, Djupafors. 
Andra ringlekar var Änkeleken (sista paret ut), Banka läder, 

Bro, bro breja och Gå med vippa (Vipple vom). 

Gå med vippa 
Till leken behöver man en liten tygtrasa eller näsduk. På "vippan" 
knyts en knut. 

1. Alla deltagare tar varandra i handen och ställer sig i en ring. 
Rakna vem som ska gå med vippan. 

2. Den som ska gå med vippan ställer sig utanför ringen och börjar 
gå runt denna under tiden som densamme laser högt: "Jag går 
med vippan och den vill jag slippa, jag slipper den men jag slap- 
per den snart". Man kan också läsa den tillsammans och då kan- 
ske med vippbararens namn t ex: "Anna går med vippan ..." osv. 

3. Det galler nu för den som går utanför ringen att lägga ned vippan 
så omärkligt som möjligt bakom någon i ringen, utan att sluta la- 



Teckning av Björn pd Kungsmarkens Fritidshem. 

sa ramsan. Marker den som fått vippan ingenting är det dennes 
tur att g& runt. Men blir vippan upptäckt innan varvet slutförts 
av vippbäraren galler det för båda att springa runt ringen, åt 
varsitt hall (den som går utanför fortsätter i den riktning hon 
gått innan) och hinna först tillbaka till den tomma platsen i ring- 
en. Den som kommer sist får gå med vippan nästa gång. 

Land och rike 
Land och rike är populär lek bland barnen på Kungsmarkens fri- 

tidshem. Den leks mest på rasterna i skolan. Både flickor och poj- 
kar deltar. 

Björn beskriver leken så har: "Man har en sandlåda. Man delar in 
den i fyra delar. Man kan vara 2-3 personer i varje del. Det ar nå- 
gon som begär krig mot ett annat land. Det andra landet ska ta pin- 
nen s o m  ligger i mitten och kasta på någon"." 
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Teckning av leken "Näsan" av Daniela pd Kungsmarkens Fritidshem. 

Leken går ut på att ta land från de andra länderna. Planen ritas 
upp som på bilden. Deltagarna mutar in delar av de andras territo- 
rier genom att kasta en pinne med båda händerna så att den hamnar 
inom den andras ruta. 

Näsan 
"Näsan är en lek som vi brukar leka på rasten. Man gör så att man 
ritar en ring och ställer sig i den, sen bestäms vem som ska börja. 
När man bestämt det ska den som börjar ta en pinne och försöka 
kasta i en annans ring. Man kan försvara genom att sparka i väg 
den. Har den som börjat lyckats träffa ringen så ska man kapa av 
ringen där och den som har den ringen får själv bestämma vilken si- 
da av ringen hon vill ha. Kommer den utanför så får man en så lång 
näsa som dit pinnen kom. Sen ska den som fick pinnen på sig kasta 
den på en annan, ifall man har fått en näsa så får man stå på den och 
kasta". Daniela, Kungsmarkens Fritidshem." 



Inomhuslekar 
Från Tving berättas: "Vad jag vet var leken endast för tidsfördriv 
och nöjes skull. Vid jul var ju leken begränsad till inomhm och skil- 
de sig därför från sommarens lekar. Det mesta här p8 orten var s k 
pantlekar."" 

Många av de inomhuslekar som finns med i folklivsarkivets upp- 
teckningar har kallats för jullekar. Kanske beror detta på att det 
främst var kring julen som man hade tid att leka inomhus. 

Mussla sko 
Mussla eller smussla = gömma. Mussla eller smussla sko ar en lek 
lik gömma ringen. I uppteckningarna finns flera varianter av leken. 

1. Alla deltagare sätter sig i en ring med knana något uppdragna. 
Sitt tätt. 

2. Rakna vem som ska gå utanför ringen. 
3. En sko skickas runt under knana mellan deltagarna i ringen, me- 

dan den som går utanför ska försöka lista ut var skon befinner sig 
nar den stannar. Under tiden som skon går runt sjunger man: 
"Denna skoen den ska varandra från den ena till den andra, lit 
den gå: låt den g$, låt den aldrig stilla sta".'s 

Det finns en annan ramsa till samma lek: "Jag smusslar, jag 
smusslar", sa den som gick utanför och tog tag i den deltagare i 
ringen som han trodde hade skon. "Vad smusslar du om?", sa den 
han tog tag i. "Min sko, min sko", svarade den som gick runt. "Den 
finns inte har", sa d& kanske den som satt i ringen och då måste den 
som gick utanför fortsatta en omgång till. Annars bytte de plats.'6 

Fiska, fiska i vår herres rike 
För leken behövs en sjal eller annnat fyrkantigt tygstycke. 

1. Alla deltagarna ställer sig runt sjalen och tar tag med en hand i 
den. 

2. Ledaren för runt handen i sjalen och laser ramsan: "Fiska, fiska i 
vår herres rike, så val till den fattige som den rike nar jag ber dig 
slappa ska du hålla nar jag ber dig halla ska du slappa". 

3. Nu säger ledaren SLAPP eller HALL. Vid SLAPP galler det för 
deltagarna att halla fast i sjalen och tvärtom. Den som gör fel 
åker ut eller får betala pant. 

Leken ar upptecknad i Ronneby." Samma lek med en annan ram- 
sa finns också, från Brakne-Hoby. 



"Rulla, rulla bockahorn 
När jag ber er hålla ska ni slappa 
när jag ber er slappa ska ni hålla"18 

Lana eld 
Deltagarna i leken sitter spridda i rummet eller sitter på var sin stol 
i en ring. 

1. Räkna vem som ska gå inne i ringen. Med sig ska den personen 
ha en kapp, ett vedträ eller en träsko. 

2. Deltagaren inne i ringen går nu runt och frågar en efter en i ring- 
en: "Får jag lana eld?" Den tillfrågade svarar: "Gå till min gran- 
ne". 

3. Under tiden ska nu de övriga deltagarna försöka byta plats med 
varandra och den som går inne i ringen ska då försöka "stjäla" en 
av de tillfalligt tomma stolarna och sätta sig ned på den. Den av 
deltagarna som blir utan stol blir den som nästa gång ska gå inne 
i ringen." 

Spela skrapnos (påvespelet, kejsarleken) 
"...personen som äger spelet förklarade tillvägagångssättet på så 
satt: alla pinnarna samlas ihop i handen, stöter den ena andan i bor- 
det och ldter pinnarna falla i en hög, så de blir liggande hars och 
tvärs. Sd börjar första man plocka i högen..."M 

Spelet liknar det spel vi idag kallar plockepinn, men pinnarna var 
annorlunda utformade. I ett påvespel kunde ingå: 

l påve värd 32 poäng 
2 kejsare varda 16 poang vardera t 
4 kungar varda 8 poang vardera 1 
8 knektar värda 4 poäng vardera r 
16 bönder värda 2 poang var t 
32 torpare varda 1 poang r 

I 
Nötlekar 
Till jul fick barnen nötter och pepparnötter. Pepparnötterna var ba- 
kade av pepparkaksdeg och formade som små biskvier eller av an- 
nan kakdeg med pärlsocker på. 

Nötterna blev panter i olika lekar vid jul. 
"Vi barn liksom ungdomar fick dessutom en strut med peppar- 

nötter, som ju mdste till vid lekarna under helgen.. . " 



Barn leker vid Björkholmenr strund i Korlskroiia omkring sekelskifter. Fo- 
to BILM 

"Pepparnötterna blev under dessa lekar åtskilligt fuktiga, men 
det tänkte man inte på, när de med gott hjärta bjöds som smakebit i 
ljuvligt förtroliga stunder. Meningen var att de till slut skulle ätas 
upp, och sa skedde också".22 

Gunnar Nilsson berättade om julen på Sturkö på 1850-talet. 

Bo by 

I leken kan två eller flera delta. Varje deltagare får en hög med 20 
nötter ur en större skål med nötter. 

1. En av deltagarna i leken tar ett antal nötter i sina kupade händer, 
skakar nötterna och säger: "Bo by på sumpen. Käringen ligger i 
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En pojke ndgomtans i Blekinge far hjälpa till med att tillverka björkvispar. 
Foto BILM 

sumpen. Hur många år sitter hon där?" 
Den andre, eller den som sitter till höger om den som frågar, ska 

då gissa antalet nötter. Gissar han ritt blir vinsten de nötter som 
ligger i handen. Gissar han fel far han betala mellanskillnaden, t ex 
om det fanns 6 nötter i handen och svaret blev 4 ska han betala 2 
nötter till den som frågade.') 

Andra ramsor finns på samma lek. På 1920-talet användes i Ron- 
neby denna: 

"Det kom en herreman ramlande skramlande. Hur många betjänter 
hade han?" 



Då var en av nötterna i handen herremannen och resten hans 
betjänter." 

Min so laskade åt skogen 
Två personer eller flera leker tillsammans 

1. Dela upp nötterna så att båda får lika många. Det räcker med ca 
20 nötteriman. 

2. Den ena deltagaren stoppar bakom ryggen en nöt under ett fing- 
er, knyter handen och visar upp den för den andre deltagaren. 
Den förste säger; "Min so laskade åt skogen." Den andre svarar: 
"Min med" Den förste frågar: "Vilket trad lade den sig under?" 

Nu galler det att gissa under vilket finger nöten ligger gömd. Lyc- 
kas det vinner man nöten annars far man ge bort en nöt. De två del- 
tagarna gissar varannan gång. 
Hulda Olsson, Torarps by, Asarum 1924'' 

Att leka bibliotek 
Vi sätter en lapp på dörren. På lappen står BIBLIOTEK och öppet 
eller stängt. Vi stoppar lappar i böckerna och skriver hur gammal 
man ska vara för att låna en viss bok. (En hemsk spökbok kan ju in- 
te vara för ett litet barn). Våra kompisar kommer och 
Therese på Kungsmarkens Fritidshem, Karlskrona. 

Noter 
1. Macfarlan Allan och Paulette: Handbook of American Indian Games 
2. Folklivsarkivet, Lund 
3. Länsmuseets arkiv 
4. Folklivsarkivet, Lund 
5. Blekingeboken 1969 
6. Blekingeboken 1976 
7.Länsmuseets arkiv 
8 Ibid. 
9. Ibid. 

10. Folklivsarkivet, Lund 
11. Länsmuseets arkiv 
12. Ibid. 
13. Ibid. 



14. Folklivsarkivet, Lund 
15. Ibid. 
16. Ibid. 
17. Ibid. 
18. Ibid. 
19. Ibid. 
20. Ibid. 
21. Ibid. 
22. Blekineeboken 1945 
23. ~olkliviarkivet, Lund 
24. Ibid. 
25. Ibid. 
26. Länsmuseets arkiv 



Ett borgarhem på landet 
i förra seklet 

Malmbergsgården i Jämshög 

Inge Staaf 

"Gamla hemmet" kallades det alltid i vår släkt, det vackra lång- 
sträckta huset med det brutna taket i hörnet av bygatan och vägen 
mot Hässlehult i centrum av Jömshögs kyrkby. Det var min mors 
morfar, som låtit bygga det, 1829 stod det färdigt för honom och 
hans unga maka att flytta in i. I fyra år hade Nils Fredrik Malmberg 
då "idkat handel" i Jämshög. Hans födelseort var Malmö, och av 
hemstadens namn hade han tagit sitt efternamn; hans far hette 
Mårten Hansson och hade haft arbete en tid som ladufogde på Aln- 
arps kungsgård och sedan som trädgårdsmästare på egendomen 
Möllevången i utkanten av staden. Men Nils Fredrik hade valt att ta 
tjänst som bodbiträde och avancerat till "bokhållare", först i Oshy, 
sedan i Sölvesborg. Sölvesborg var köpstad för västra Blekinge; dit 
kom kunder också från Jämshög. Och på 1820-talet hade städernas 
handelsprivilegier börjat naggas i kanten, det hade beretts möjlig- 
heter att öppna handel också på landsbygden inte bara på mark- 
nader. Jämshög var huvudorten i nordvästra Blekinge; Jämshögs 
socken var ännu odelad; till kyrkplatsen kom folk anda uppifrån 
smålandsgränsen förutom de välbärgade sockenborna på närmre 
håll; kundunderlag skulle inte fattas för den, som här slog sig ner 
som köpman. Och det blev Nils Fredrik Malmberg, som gjorde det. 
Aret var 1825, och han var då trettir år gammal. 

Säkert var det ett mycket blygsamt rörelsekapital, han hade spa- 
rat ihop, och det var mycket, som måste finnas i en lanthandel för 
att tillgodose kundernas alla önskemål. Så lätt kan det inte ha varit 
i början. Men han tycks ha vunnit både grosshandelshusens och 
kundernas förtroende; omsättningen växte, han kunde börja lägga 
undan pengar. Och med det växte också hans sociala ambitioner, 
det var en herreman, han ville bli! Hans personliga egenskaper var 
sådana, att han gärna togs emot som gast. Han var konstnärligt he- 
gåvad och musikalisk. Han togs emot också i prästgården. Och har 
mötte han henne, som skulle bli hans maka: prostens brorsdotter, 
Henrietta Schrevelius. 1828 gifte de sig, hon var då 21 år; byggna- 
den, som skulle bli deras hem, hade börjat byggas. Det blev, som 
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byggherren avsett, ett "ståndsmässigt" hem, de kunde flytta in i föl- 
jande år. - Att den öllerska prästgården stått modell för husets ytt- 
re var väl rätt tydligt. Men i det inre ar det en liten herrgårds plan- 
disposition man möter. Från förstugan ledde en dörr rakt fram till 
ett mindre rum, "kabinettet", mellan matsal och salong, det stora 
sällskapsrummet i sydvästra hörnet. Norr om kabinettet var salen, 
ett nästan kvardratiskt, stort rum, som var tänkt som familjens var- 
dagsrum men också som gästabudssal. Därifrån ledde dörrar till 
rummen på norra gaveln, sängkammare och barnkammare. En dörr 
ledde också direkt till köket åt gårdssidan. Mot gården vette också 
två mindre rum intill salongen, kontor och gästrum. Så var den ur- 
sprungliga rumsdispositionen, så som en av malmbergsdöttrarna, 
vår gamla "moster Nenna", berättat. 

På västsidan, mot bygatan, anlades en vacker trädgård. En aven- 
bokshäck växte snart upp och skyddade mot insyn. - At andra hål- 
let var den stensatta gårdsplanen, som åt söder begränsades av bu- 
tiksbyggnaden, åt öster av hönshus och vedbod, åt norr av en langa 
med förrådsbod, vagnslider, stall och hemlighus, det senare med 
plats för fyra personer samtidigt! - Själva butiksbyggnaden låg ju 
längs Hässlehultsvägen, som hade stark lutning ned mot bygatan, 
och det var en trappa med ratt många trappsteg, som kunderna 
måste ta sig upp för att komma in i "boden". Men det var en välför- 
sedd handelsbod man kom in i, så som en lanthandel på den tiden 
måste vara! Rörelsen blomstrade och tycks ha gett goda inkomster, 
som nog behövdes för den växande familjen; det blev med åren tre 
söner och fem döttrar. Hushållet bestod dock inte endast av famil- 
jen. Biträden i handelsboden, guvernanter för döttrarna, tjanste- 
folk för hemarbetet och nödvändiga utesysslor, alla hörde dit och 
skulle mättas; det var stora krav, som ställdes på husmodern, fru 
Henriette. (det svenska a-et på slutet hade bytts ut mot franskt e!) 
- En lantgård i utkanten av byn inköptes och gav en del av vad som 
behövdes för det stora hushållet; mycket av vad lantborna köpte i 
butiken betalades nog också med lantbruksprodukter. 

Av inredningen fanns ännu vid detta sekels början en hel del 
kvar. Man minns de originella börnpuffarna i kabinettet, den för- 
näma väggspegeln med tudelat glas i salongen, en vacker björkmö- 
bel, som sedan gått i arv i släkten, allt i Karl-Johanstidens sobra 
möbelstil, beställt och utfört hos bygdens bästa möbelsnickare. Det 
var ett herremanshem; inte utan skäl talade man i J'amshög om 
"den malmbergska högfärden"! Och med herremän umgicks man; 
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Malmbergsgården i Jamrhög. Uppmähingsskirs av förf. 

vid första flickebarnets dop stod som fadder ägaren till Olofströms 
bruk och Lilla Holje herrgård översten C.C.H. von Dannfelt. Alds- 
te sonen Maurits, född 1829, skickades till läroverk och tog student- 
examen i Lund 1848 med högsta betyg bland dem, som det året 
godkändes för inträde vid universitetet. 

Men då hade den stora olyckan redan drabbat familjen. Den 28 
september 1847, vid 52 års ilder, avled Nils Fredrik Malmberg, en- 
ligt uppgift i lunginflammation. Vid hans bår stod fru Henriette 
med sina åtta barn, äldste sonen inför slutspurten före student- 
examen, den yngste ett år gammal. Men med beundransvärd energi 
och duglighet tog hon ledningen av affärsrörelsen, och de närmaste 
aren tycks allt ha gått bra. Döttrarnas förnäma uppfostran fullfölj- 
des; en av guvernanterna var författarinnan Josefina Wettergrund 



Fru Henrietta Malmberg f. Schrevelius. 1807-1899. Foto i privat ägo. 

("Lea"). Och äldste sonen skrevs in vid universitet for att studera 
tiii läkare; han blev med tiden etl framstående speciaiist på bröst- 
sjukdomar, verksam som distriktslakare i Motala och som förste 
provinsiallakare i Jönkbpings Ian, medicine hedersdoktor i Köpen- 
hamn vid udiversitetets 400-årsjubileum 1879. - Så srnånimgom blev 
det dock allt svarare & £m Henriette att f% inkomsterna att racka 
till. Det var med stora studieskulder, som äldste sonen hade att bör- 
ja sin Iakareverksamhet, andre sonen Gote måste avstå från o%- 
cersbanan, han blev lantbrukare och slutade som farmare i Austra- 
lien, tredje sonen Henrik tog sin studentexamen men kunde av eko- 
nomiska skal inte nå någon akademisk grad. Han blev dock läro- 
verksadjunkt i Kristianstad. - Och döttrarna? - På den tiden var 
det ju en ambition hos varje mor att så snabbt som möjligt få sina 
vuxna döttrar bortgifta. Fru Herniette både lyckades och misslyc- 
kades med det. Unga prastman, som kom till Jämshog som adjunk- 
ter eller vice pastorer inbjods i det malmbergska hemmet, och i två 
fall "tände" det. Näst aldsta dottern Ida blev maka till Fredrik 
Rietz, förste kyrkoherde i Näsum efter pastoratsdelningen 1864, 
och näst yngsta dottern Natalia fick som make en ann& ung pr&, 
Heman Wihlborg, senare kyrkoherde och vördig prost i Mörrum. 
Äldsta dottern Tilda, ("moster Titii")), gifte sig ratt sent och då 



Malmbergsgdrden 1865. Fru Henrienta i trädgården med sonen Henrrk, 
som nybakad student och döttrarna Jenny och Tilda i krinolin. Foto i pnvat 
ägo. 

med en kantor Ahlstedt i Vena socken uppp i norra Småland. Hon 
har fått en något tvivelaktig ära att bli omnämnd av biskop Tor 
André i hans memoarbok "Den gamla prästgården": "Då jag blivit 
något äldre och fått egen psalmbok, valde jag min plats till höger 
om orgeln upp på läktaren. Där satt annars endast klockarfrun. 
Hon ansåg sig mycket förnam, hade gift sig under sitt stånd och ta- 
lade ett för vår horisont främmande tungomål. Hon var nämligen 
från Skåne"(!). - En köpmandotters gifte med en kantor kunde väl 
knappast av folk i allmänhet uppfattas som en mesallians, men för 
den uppåtsträvande familjen Malmberg tycks det ha räknats så. 
- Men den som gifte sig "inom sitt stånd" var yngsta dottern Alice, 
född 1844. I slutet av 1850-talet anställde fru Henriette som bokhål- 
lare i sin affar en ung smålänning, Gustaf Meurits Lindgren, son till 
en kantor i Traheryd, modern var prästdotter, vilket väl ansågs ga- 
rantera, att han fått en god uppfostran! Han blev ett stöd för in- 
nehavarinnan, och nar han efter några år tog sig till att fria till den 
unga fröken Alice och fick ja, ansågs det partiet nog inte som någon 
mesallians. Bröllopet stod 1864, och säkert var det en lättnad för 
svärmodern att nu överlåta ledningen av lanthandeln till svärsonen. 
Firman kom att drivas i hans namn "G.M. Lindgren", och det var 
till "Lindgrens b o d ,  man nu gick och handlade. Och själva gården 



Maimbergsgården ca 1900. Köpman G.  Lindgren med fru i den välarran- 
gerade tradgården. Foto i privat ägo. 

blev "Lindgrenska gården" i stallet för "Malmbergska". Dar växte 
nu en nya barnskara upp; den unga familjen fick sitt hem i bottenvå- 
ningen i det rymliga huset; fru Henriette flyttade en trappa upp och 
tog sin boning i södra gavelmmmet, där hon fortfarande tog emot 
visiter och höll salong, och varifrån hon följde och deltog i sina 
barns och barnbarns öden intill sin död 1889. 

I bottenvåningen blev det en del förändringar. Det stora rummet 
i sydvästra hörnet blev "dagliga rummet", familjens vardagsmm, 
dar man om kvällarna samlades kring det runda bordet i rummets 
mitt under fotogenlampan,, och dar fru Alice hade sin arbetsplats 
vid söderfönstret på kortsidan. Dar vid sitt handarbete brukade hon 
på äldre dagar sitta, och det ar som sittande dar med sina strump- 
stickor och virknilar, som vi, hennes barnbarn minns henne. Det 
var med mycken vördnad, vi nalkades henne; ännu i sextioårsåldern 
hade hon kvar sin ståtliga hållning och sitt f i a  utseende. 



Slaktmöte sommaren 1897. Sirrande i mitrrurlen de fem sysrrarna Malm- 
berg, flankerude av t v köpman G.M. Lindgren och t h prosten H. Wihl- 
borg. Slående bakom luroverksadj. H. Malmberg. Foto i privat ägo. 

Och i vårt minne var hon alltid finklädd med schal över axlarna 
och prydlig liten mössa med band och rosetter på hjässan. Men nog 
hade hon också haft sina arbetsfyllda år med ansvar för hem och 
hushåll och för fostran av sex barn! - Det lilla hörnrummet mot 
gården var nu sängkammare; intill dörren dit hade Leo, gårdvaren, 
sin korg. Om den hundens klokhet och trofasthet vore mycket att 
berätta; för oss var att få  fara till Jämshög lika mycket att få träffa 
Leo som att gästa morfar och mormor. Leo var newfoundlands- 
hund, stor, svart, lurvig. Han var en idealisk lekkamrat, godlynt 
och milt överseende, om vi ibland överskred vad han ansåg pas- 
sande i leken. Men mormor tyckte nog, att han tog väl stor plats in- 
omhus, och när han hade fyllt sitt levnadslopp och en efterträdare 
skulle utses, blev det en  tax! - E n  annan förändring i rumsdisposi- 
tionen var, att den forna matsalen nu blev salong och sovrummet i 
nordvästra hörnet gästrum. Och det var en omfattande gästfrihet, 



som utövades. 
Den malmbergska slakten hade blivit en stor släkt, det gamla 

hemmet var alltjämt samlingspunkten. Ett foto finns från ett slakt- 
möte 1897, vår morfar fyllde det året 60 år. Ännu femton år framåt 
fanns det gamla hemmet, vår mormor dog 1909 och tre år senare 
följde henne hennes make. 

Firman hade då redan avvecklats, och nu upplöstes också hem- 
met. Men kvar i Jämshög fanns "fröken Malmberg på Abacka", 
Jenny hette hon, "moster Nenna" var hon för oss; född 1835 hade 
hon ännu som nittioåring klart minne från gångna år. Hon var den 
enda ogifta av malmbergsdöttrarna; efter moderns död hade hon 
låtit bygga sig ett eget hem på sluttningen av Idaberget vid norra in- 
farten till byn, och dit hade hon fått ta med sig så mycket hon be- 
hövde av bohag från det gamla hemmet. Det var ett fint litet hem, 
hon så hade. Och det ar mycket av vad hon berättat, som givit un- 
derlag tiii denna lilla krönika. 

Av det malmbergska köpmangården står nu endast boningshuset 
kvar, en vacker byggnad, men också ett minne av människor. Och 
det minnet ar förenat med tacksamhet. 



Odlingslandskapet förändras - 
~ampanjen  hela-sverige ska leva 

Vad händer i Blekinge? 
Karin Brunsberg 

Landsbygdsproblem 
Ungdomar i byarna flyttar, det ar svårt att få jobb. På landsbygden 
fär man ofta själv lösa barnomsorgen eller transportera sina småt- 
tingar läng väg för att kunna utnyttja sin rätt till kommunal barn- 
omsorg. De små skolorna stängs, butiker slår igen för alltid, post- 
servicen försämras, de allmänna kommunikationerna blir allt farre 
och kan i många fall praktiskt ej utnyttjas. Inte sällan är det över- 
skott på ungkarlar i glesbygderna. En sådan utveckling leder ju till 
allt farre och farre boende på landet - den negativa utvecklingen ac- 
celererar - liksom ett ekorrhjul som snurrar allt snabbare. 

I dag sker en snabb omflyttning av människor från landsbygder 
och småorter till större stader och storstadsområden. Den utveck- 
lingen har pågått länge, men den ökar nu i hastighet. Möjligheterna 
att bibehålla en rimlig service för dem som bor kvar försvåras och 
driver ytterligare på utflyttningen. 

Utvecklingen på jordbrukets omräde med överproduktion och 
nedläggning av jordbruksmark hotar samtidigt det svenska kultur- 
landskapet, särskilt då våra ängs- och hagmarker (figur 1). I mänga 
områden kommer det öppna landskapet att andras kraftigt genom 
igenväxning och plantering av skog. Försurningen av mark och vat- 
ten med skador på skog och andra miljöproblem som följd ingår 
ocksä i hotbilden. Dessa hot riktar sig inte bara mot landsbygdens 
befolkning. HOTEN GALLER OSS ALLA. 

VI MASTE ALLA HJALPAS AT ATT GORA NAGOT POSI- 
TIVT FOR ATT RADDA VAR LANDSBYGD! 

Europarådet tar initiativ 
Det ar inte bara i Sverige som utvecklingen på landsbygden är oro- 
ande. På mänga håll i Europa ar problemen likartade. Europarådet 
har därför enats om att utlysa en kampanj för landsbygden under 
åren 1987 och 1988. 



Figur I .  I södra Sverige upphör betet aiitmer pd s k naturliga betesmarker. 
Den stenbundna hagen, mellan dker och skog, ar präglad av kreaturen un- 
der drhundraden. Nar kreaturen försvinner vandrar skogen in. 
Lennarts kor, Kropp, Karlskrona km. 
Foto K. Brunsberg 1986. 

Hela Sverige ska leva! 
Detta är den svenska kampanjens budskap. Under den parollen ar- 
betar "myndighetssverige" företrätt av Industridepartementet och 
Glesbygdsdelegationen samt "folkrörelsesverige" genom den för 
kampanjen bildade Nationella Folkrörelsekommittén (NFK). Som 
ordförande för NFK sitter Ingemar Mundebo, som ju också är leda- 
re för den svenska hembygdsrörelsen. I spetsen för myndigheternas 
arbete star industriminister Tage G Petersson. 

Insatser för hembygden på gång 
Men det finns också en positiv utveckling, I fjällbygder, skogs- 
bygder, slättbygder och skärgårdar vaxer sig det lokala engage- 
manget allt starkare. Människor tar egna initiativ och går samman 



för att med gemensamma krafter utveckla sin bygd. Den nu på- 
började kampanjen ska bygga vidare på den utvecklingen. 

"Vi ska sträva efter en utveckling dar landsbygdens resurser batt- 
re tas till vara. En utveckling dar både produktionsresurser och kul- 
turhistoriska varden utvecklas och bevaras till gagn för hela landet. 
Utvecklingen ska bygga på lokala förutsättningar och behov och ske 
på landsbygdsbornas egna villkor", ställer gleshygdqdelegationen 
och Nationella Folkrörelsekommittén gemensamt sig bakom. 

Jag kan väl inget göra??? 
"Vad hjälper det var jag tycker, vem bryr sig om det". Det kan ju 
också vara sant om var och en arbetar ensam, men tillsammans med 
andra i bygden, och förenade i ett landsomfattande, envist arbete 
för förändringar och förbättringar, då ar inte Dina och mina insat- 
ser utan betydelse. Då blir de pusselbitar och den nödvändiga mas- 
san i den opinion som behövs för att den negativa utvecklingen ska 
uppmärksammas och stoppas. 

Människorna tar saker i egna händer 
Det börjar faktiskt hända saker och ting ute i landet. Människor sit- 
ter inte längre och vantar på vad stat och kommun, vad samhället 
ska göra, det tar saken i egna händer. 

Eringsboda får nytt liv 
Ett fint exempel i Blekinge är Eringsboda. En företagareförening 
startade på initiativ av några eldsjälar i bygden (Ingvar Svensson 
initiativtagare). Föreningen inkluderar c:a 40 personer, som arbetar 
för att komplettera företagsverksamheten i bygden, hålla levande 
vad som redan finns och för att få hygglig kommunal och statlig 
service. 

V i  har alla en  plikt för vår hembygd 
Hembygdsfolket engagerade sig starkt för Hembygdens dr 1984 (se 
Blekingeboken 1985) och vi arbetar under mottot Hembygd ger 
trygghet. Hembygdsrörelsen i vårt land har tagit initiativ för hem- 
bygdens utveckling i den största folkrörelsekampanj som vårt land 
någonsin haft. Hela svenska folket ar faktiskt anslutna, då hela 98 
folkrörelseorganisationer anslutit sig (figur 2). 



Figur 2. Betad och röjd ekhage med en rikedom av vitsippor pd vdren ar 
vacker. Stubbetorp, Karlskrona km. 
Foto K.  Brunsberg 1986. 

Hembygdsrörelsen varnar om kulturlandskapet 
För många människor har medvetenheten ökat om hotet mot det 
levande kulturarvet, hotet mot vårt kulturlandskap och antalet kul- 
turberoende djur- och växtarter minskar snabbt. För hembygds- 
rörelsen är det levande kulturarvet ett huvudtema under kampan- 
jen. Det blir en angelägen fråga för lång tid framöver. 

Blekinge - "Sveriges Tradgdrd 
Blekinge Lans Hembygdsförbund uttalade sin oro över utveckling- 
en i länet vid sitt årsmöte 1986 och skickade en skrivelse till regiona- 
la myndigheter, kommuner m fl vari framhölls: 

Vårt kulturlandskap är på många områden allvarligt hotat och 
kan kraftigt förändras p g a ändrade förutsättningar för det öppna 
och levande landskapet, pågående miljöförstöring och med hl a av- 
folkning och därmed sämre servicemöjligheter som följd. 



Bl a uppmärksammades hoten om en omfattande åkemedläg- 
gelse, betesmarker som alltmer tas ur produktion, att de samlade 
privata, statliga och kommunala resurserna för att hålla landskapet 
öppet kraftigt har reducerats samt den pågående försurningen med 
dess följder för människan, mark, vatten och för jord- och skogs- 
bruket och bevarandeintressena (behandlas ej här). 

Det påtalades att "förhållanden ar av stor betydelse inte enbart 
för de människor som i sin dagliga gärning möter problem utan för 
hela länets befolkning och för landskapet. Verksamma inom jord- 
och skogsbruk känner idag stor oro och många ungdomar känner 
osäkerhet inför framtiden att bruka marken. Landsbygden och de 
små tätorterna får allt mindre möjligheter att behålla service av oli- 
ka slag m m. Risken för avflyttning ökar. Blekinge "Sveriges Träd- 
gård" känt för sin omväxlande, lummiga och småskaliga land- 
skapsbild kan förändras påtagligt. Karakteristiska natur- och kul- 
turvärden kan spolieras. Förutom att hela landsbygdsbefolkningen 
kommer att beröras torde hela länet bli berört. Risken för hefolk- 
ningsminskning i länet ökar, värdefullt kunnande i olika bygder kan 
gå förlorat, för turismen torde förändringar i kulturlandskapet och 
minskad service m m få stor betydelse osv." 

Med hänsyn till ovanstående vill vi vädja om att alla tänkbara in- 
satser görs för att lindra den oro för framtiden som brer ut sig bland 
befolkningen och för att främja kulturlandskapet och dess natur- 
och kulturvärden i Blekinge "Sveriges Trädgård." 

Det gamla odlingslandskapet 
Ängen 
Det odlingslandskap som fanns i Sverige i början av 1800-talet,var 
tusenårigt. Den ålderdomliga "lyckM-odlingen uppstod genom 
hackbruk och svedjning, d v s röjning med eldens hjälp i skog och 
på obruten mark. Under de fjärde och femte århundradena efter 
Kristi födelse organiserades bebyggelsen i byar, som bestod fram till 
början av 1800-talet. 

Skiftesreformerna för hela riket, storskiftesstadgan år 1757, en- 
skifteslagen år 1808 och i synnerhet förordningen om laga skifte år 
1827, medförde att bebyggelsen i byarna sprängdes, Bebyggelsen 
flyttades ut där skiftet (skiftena), som bestod av äng, åker, hage 
och skog, låg. Detta medförde, att den gamla bygemenskapen i 
stort sett upphörde, i synnerhet som mången bonde kände sig oratt- 



Figur 3. Pd våren strax innan vitsipporna höjer lövtäcket skall ängen fagas. 
Löv och pinnar räfsas dd ihop och bränns pd lämpligt ställe, varefter den 
mineralrika askan sprids ut i ängsmarken. Under senare hulfien nv juli nar 
örterna hunnit bilda frö, för nästa drs sddd sker sldttern. Nafurupplevelsen 
vid ängshävden ger kunskap och allmäni hänsynstagande för naturvärlden. 

Elever frdn drsklass 9 i Jändelskolan räfsar den 6 ha stora ängsmarken i 
Steneryds naturreservat. 
Foto K. Brunsberg 1985. 

vist behandlad i samband med förrättningarna. De av tradition be- 
slutande bystämmorna försvann. De gamla kulturbygderna kom att 
präglas av rationalisering och helt nya landskapsbilder uppstod. 

I det gamla bylandskapets uppbyggnad i södra och mellersta Sve- 
rige var Lövskogen av central betydelse och harur uppstod ängena 
(figur 3). En slåttermark med vissa enstaka eller gruppvis före- 
kommande lövträd och buskar har fått benämningen löväng eller 
änge. Det tusenåriga kulturlandskapet i södra och mellersta Sverige 
karakteriserades av de inhägnade inägornas bördiga åker- och ängs- 
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Figur 5.  Arealförändringar i svenskt jord- 
bruk under liden 1865-1980. Man lagger 

gräsmark" märke till att s k naturliga gräsmarker re- '-ii duceras till c a en tiondel (c a 200 000 ha) 
mot för hundra år sedan. 
Källa: Fogelfors, H. Gödslingens inverkan 
pd flora och vegetation i naturbetesmar- 

O ker. - Sveriges Lantbruksuniversitet Mark 
1860 80 1900 20 40 60 80 - Varter Fakta nr 22, 1985. 

skänkte bonden mycket av det han behövde för sin bärgning, nämli- 
gen hö och Iövfoder för husdjurens vinterbehov, olika sorters 
gagnvirke och i viss mån spannmål m m (bilaga). 

Hagen 
Hagen, betesmarken, har aldrig varit samma enhetliga markslag 
som ängen. Ursprungligen hölls betesdjuren mest på allmänningen, 
den oskiftade marken, och strövade d5 fritt över stora områden, 
som oftast var glesa skogar dar betesdjuren tuktat buskar och träd. 
I södra Sverige kunde allmänningen vara nästan trädlösa hedar, fa- 
lader, alvar och ljunghedar. Längs våra långgrunda kuster betades 
de frodiga strandangarna. 

Intill bebyggelsen fanns inhägnade hagar, som betesplats för kal- 
var, hästar eller andra djur som man ville ha lätt tillgång till eller 
kontroll över. Numera förknippar vi hagen med björk- eller ekbac- 
kar där vitsippor brer ut sig i ett vitt täcke på varen. I de allra flesta 
fall har den nutida hagen fordom varit slattermark. De ursprungliga 
betesmarkerna har iterlämnats till skogen. 
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Vid vår tideräknings början uppstod bmket att använda gödsel på 
åkrarna, som därmed kunde bli permanenta. Men redskapen var 
fortfarande enkla och endast lätta jordar kunde odlas upp. Under 
vikingatiden introducerades plogen i södra Sverige, vilket under 
medeltiden ledde till att åkerbruket ökade i betydelse. Under 
1700-talet med dess kraftiga befolkningsökning utökades åkerare- 
alen väsentligt. De uppodlade slättbygderna bredde ut sig. I skogs- 
bygderna överfördes stora ängsarealer till åker och svedjebruket in- 
tensifierades. Järnplogen blev allmän under 1800-talet, varmed 
åkerbruket blev effektivare och även de styva jordarna kunde bru- 
kas. Stmkturrationaiiseringen inom jordbruket ledde till åker- 
brukets definitiva dominans i slättbygdernas jordbruk, men även att 
åkern bredde ut sig i skogsbygden fastän långsammare (figur 5). 

Jordbrukets strukturrationalisering 
Under 1800-talet inträdde ett väldigt uppsving inom jordbruket. 
Den fasta åkerarealen flerdubblades. Åkerjord vanns bl a genom 
myrdikningar och sjösänkningar, Jordens bearbetning intensifiera- 
des genom förbättrade redskap och åkrarna täckdikades, Man Iäm- 
nade den gamla ängshävden och övergick till vallodling på åkern. 
Följden blev en ordnad växtföljd på åkern samt större produktion 
av vinterfoder och därmed en ökad kreatursstam. Naturlig gödsel 
kunde tillföras åkern i större mängder då antalet kreatur ökade, 
främst under senare hälften av århundradet. Uppsvinget möjliggjor- 
de, att befolkningen under 1800-talet kunde fördubblas. Den kraf- 
tig ökade befolkningen medförde, att en omfattande nybebyggelse 
förekom. Det uppfördes många torp och backstugor, vilka gav land- 
skapet dess prägel. Torparna arbetade som daghjälp på de större 
bondgårdarna men hade dessutom små egna odlingar. Trots de sto- 
ra insatserna på jordbrukssidan lyckades det ej att inom landet pro- 
ducera erforderliga kvantiteter livsmedel för den ökande befolk- 
ningen, utan en omfattande emigration skedde. 

Under 1900-talet kännetecknas jordbmket av fortsatt struk- 
turrationalisering, betingad av mekaniseringen, växtförädlingen 
och tillgången på handelsgödsel. Industrialiseringen och urbanise- 
ringen blev mera uppenbar och därmed övergången från den agrara 
kulturen till industrisamhället. Trots den snabba förändringen inom 
jordbruket levde gamla odlingsmetoder kvar i vissa områden. Ännu 
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Figur 6.  Minskning av befolkningen på landsbygden i Sverige under perio- 
den 18004980. I början av 1800-talet bodde 93 % p å  landsbygden, för 100 
år sedan 81 % för att sedan successivt minska till 55 % år 1920, till 27 % år 
1960 och ner till 17 % dr 1980. Med landsbygd avses alla områden utanför 
täforterna. 
Källa: FOB 1975, 1980. 

för trettio år sedan fanns det inom vissa delar relativt mycket kvar 
av det gamla odlingslandskapet med hagar och ängar. 

De sista årtiondenas omdaning 
Strukturrationalisering inom jordbruket jämte följderna av 1948 års 
skogsvArdslagstiftning har i väsentlig grad bidragit till att förändra 
det svenska landskapet. Mark, som kan bära skog och som icke ex- 
ploateras för t ex bebyggelse, vägdragningar, kraftledningar m m, 
får i princip endast utnyttjas som åker, till betesvall (kulturbete) el- 
ler för skogsproduktion, d v s skog med "nöjaktigt skogstillstånd". 
Därmed har i första hand de alderdomligt hävdade markerna slagits 
ut. Liens och mulens landskap, som gett det gamla odlingslandska- 
pet i syd- och mellansvenska bygder dess lummiga prägel, håller 
helt på att försvinna. 

Gårdarna har blivit större och färre 
I mitten av 1800-talet arbetade ca 8G90 % av den arbetsföra be- 
folkningen i det svenska jordbruket (figur 6). Idag är endast 3-4 % 



TABELL 1 

ANTAL FORETAG 

Antal Areal åker Företagets medelstorl. 
Ar företag hektar hektar per företag 

1919 308.000 3.800.000 12 
1951 282.000 3.527.000 12 
1970 155.000 3.032.000 20 
1985 109.000 2.922.000 27 
1986 106.000 2.907.000 27 

Tabell l .  Antalet lantbruksföretag har minskat kraftigt från 1950-talet till 
nu. A v  de något över hundratusentalet kvarvarande lantbruksföre!agen ger 
endast c a en tredjedel heltidssysselsanning inom lantbruket. Ovriga är 
deltidsbrukare. Företagens medelareal har fördubblats sedan 1950-talet. 
Kalla: LRF 1987. 

sysselsatta med jord- och skogsbruk. Förr var gårdarna många och 
små. Den förda jordbrukspolitiken under de senaste årtiondena har 
medverkat till att brukningsenheterna blivit större och farre. Tabell 
1 I Blekinge har antalet brukningsenheter halverats på några år- 
tionden. 

Under 1960-talet togs årligen 50 000 ha åker ur produktion, varav 
ca 15 000 ha skogsplanterades. Resten användes till vägar och be- 
byggelse, eller blev helt outnyttjad mark, och snart täcktes av bus- 
kar och sly. I det rationella jordbruket var de mindre åkrarna ej Iö- 
nande att bruka. Under 1970-talet var inte nedlaggningstakten lika 
hög, ca 20 000 ha årligen. Senare delen av 1970-talet och början av 
1980-talet präglades av viss optimism inom jordbruket, och under 
denna tid togs endast 5 000 ha årligen ur bruk samtidigt som vissa 
arealer nyodlades. Akerarealen omfattar år 1987 något mindre an 
2,9 miljoner ha (tabell 1, figur 5). Den starkaste minskningen av 
åkerarealen under senare årtionden kan noteras i mellan- och 
skogsbygderna. 

Specialiserat jordbruk - förändrat landskap 
I södra Sveriges jordbruksbygder, främst slättbygderna i Malarda- 
len, Ostergötland och Skåne liksom i södra Blekinge omvandlades 
också odlingslandskapet. Gårdarna, som tidigare haft en allsidigt 
produktion med konventionell växtodling och uppfödning av hade 
nötkreatur, svin och andra husdjur, specialiserades. Ensidig vaxt- 
odling blev vanligare t ex av oljeväxter och vete. 
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Figur 7. Totalproduktion och total resursförbrukning i svenskt jordbruk 
195iP1981. 
Källa: Renborg, U. Livsmedelsbomben - hur den har uppstdn och hur den 
kan desarmeras. - Sveriges Lantbruksuniversitet Ekonomi, Fakta nr 3, 
1986. 

Från 1950 fram till ca 1970 var den totala produktionen i jord- 
bruket relativt konstant men har därefter stigit påtagligt (figur 7) 
varvid produktionen kom att överstiga konsumtionen (jmf nedan 
sid 154). Samtidigt har den totala resursinsatsen minskat påtagligt. 

Husdjursproduktionen har förändrats, Uppfödningen av slaktsvin 
har ökat kraftigt. De gammaldags svinstiorna på de många små går- 
darna har ersatts av stora moderna djurstallar (tabell 2). Antalet 
mjölkkor har minskat till ca en tredjedel jämfört med vid seklets 
början (tabell 2) men samtidigt har avkastningen per ko i genom- 
snitt nära nog fördubblats på 30 år (figur 8). Genom förändringen i 
husdjursproduktionen förändras också odlingslandskapet. I gamla 
tider togs foder från ängen, hagen, myren och skogen. När handels- 
gödseln kunde tillföras, kunde vinterfoder tas från vallar och genom 
foderspannmil, främst havre och korn. Äldre tiders nötkreatur och 
får fick livnära sig på vad som producerades på gården. Alltid räckte 
det inte. Missväxtir fick katastrofala följder för djur och männi- 
skor. För bara hundra &r sedan var svälten vanlig och en stor utflytt- 
ning skedde från våra trakter. 
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Figur 8. Mjölkproduktionens utveckling under åren 196&1983. 
Kalla: Renborg, U. Livsmedelsbomben - hur den har uppstdtt och hur den 
kan desarmeras. - Sveriges Lantbruksuniversitet Ekonomi, Fakta nr 3, 
1986. 

TABELL 2 

ANTAL HUSDJUR 
Nötkreatur 

Ar totalt Mjölkkor Svin Hästar 

1850 1.835.000 1.050.000 560.000 385.000 
1900 2.583.000 1.764.000 805.000 553.000 

Tabell 2. Sedan 1950-talet har det totala antalet nötkreatur minskat kraf- 
tigt. Antalet kor har nästan minskat till en tredjedel. Svinproduktionen har 
ökat. Arbetshästarna har i det narmayte helt försvunnit men antalet ridhas- 
tar ökar. 
Kalla: LRF 1987. 



Produktion och m a r k n a d  
Ton i tusental 

Källa: Svenska spsrbankst'öreningen och 

Spannmtil 

Lantbrukets Utredningsinstitut 

Miölk  

Griskött 

Figur 9. Under 1980-talet har det varit dålig lönsamhet i jordbruket p g a 
överskottssituationen jämte kraftig räntehöjning. För mjölk-, kött- och 
även fiäskköttsproduktionen finns dock inte längre några överskott. 
Spannmålsarealen m&te däremot minska, för Blekinges del rekommende- 
ras i "omställning 90" att Z 200 ha (c a 6 % av åkerarealen) tas ur produk- 
tion för odling av spannmål, jämte främst potatis och sockerbetor. S k 
grönbäda, vall, skogsplantering m m föreslås i stället. 



Idag har varje gård sin specialiserade produktion. Nästan alltid är 
djuruppfödningen och vaxtodlingen mer intensiv an förut. För att få 
bra ekonomi behövs snabb omsättning. Djuren skall växa fort, och 
därför behövs foder av hög kvalitet. Bete och myrhö räcker inte, 
utan dagens nötkreatur får sitt mesta behov täckt av fodermedel 
som producerats på åkern. Specialiseringen och kravet på effektivi- 
tet har lett till att bondens arbete och bondens landskap radikalt 
förändrats. 

Utvecklingen har gått från svalt för knappt 100 år sedan till över- 
skott av framför allt spannmål. Idag ar frågan vad överskotts- 
arealen skall användas till det största problem för det svenska jord- 
bruket. Enbart spannmålsöverskottet kostade i exportstöd år 1986 
hela 1,6 miljarder kronor. Lantbrukets lönsamhet har pressats un- 
der hela 80-talet. I hela Vasteuropa råder en likartad överskottssi- 
tuation varför någon egentlig exportmarknad ej existerar. Produk- 
tionen måste anpassas efter landets eget behov. Vad galler över- 
skotten av nöt- och fläskkött har situationen förändrats från över- 
skott till i stort sett balans. (figur 9) 

Nedläggningshot i Blekinge 
Minskad åkerareal 
Debatten om jordbrukets överskottsproblem har tagit ny fart under 
de allra senaste åren. Av landets totala areal på knappt 2,9 miljoner 
ha åker ansågs för ett par-tre år sedan att ca en tiondel skulle behö- 
vas tas ur produktion. Overskottsarealen har sedan beräknats till ca 
500 000 ha och vissa anser att bortåt en tredjedel-hälften bör tas ur 
bruk för livsmedelsproduktion anpassad till landets behov (jmf. fi- 
gur 4). Enligt de lägre alternativen bedöms för Blekinges del ca en 
fjärdedel som överflödig, för Karlskrona och Olofströms kommuner 
har överskottsarealen beräknats till gott och val en tredjedel, men 
endast ca 7 % för Sölvesborgs kommun. Jordbruket i Sölvesborgs 
kommun står dock inför en omställning p g a de miljökrav, som nu 
ställs vad galler gödselhantering m m. 

Minskad sysselsättning inom jord- och skogsbruk 
Antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruk har minskat med 
knappt 700 personer i Blekinge under perioden 1975-1987. Fram till 
år 1990 beräknas antalet sysselsatta minska med ytterligare ca 200 
personer och under förutsättningen att ca 340 000 ha åker skall tas 
ur produktion i hela landet. I Karlskrona kommun, dar antalet lant- 



Figur 10. Sysselsättningen i 
jord- och skogsbruket har 
p g a rationaliseringen mer 
än halverats sedan 1960. An- 
talet arbetFtilifällen har 

100 minskat med c a 300 000. 
Källa: Lantbruksstyrelsen 

,960 6 5  70 ,A 80 8. 90  v s  & r  1988. 

bruksföretag är nästan 40 % av länets totala brukningsenheter be- 
döms antalet sysselsatta minska med ca 460, dvs ca 15 % under pe- 
rioden 1975-1990. För Ianet är motsvarande siffra 14,3 % (Kalla: 
länsstyrelsen, lansrapport 84). SQvaI jord- som skogsbruk minskar. 

Enligt Lantbrukets Utredningsinstitut, som gjort en utredning 
för Blekinge Ian år 1985, anses i första hand mindre fastigheter i 
framför allt skogs- och mellanbygder vara nedläggningshotade. För 
Karlskrona kommuns del bedöms ca hälften av antalet bruknings- 
enheter på ca 800 vara i farozonen. Förutom följder för de direkt 
drabbande lantbrukarna och deras familjer blir det konsekvenser 
för sysselsatta i livsmedelsindustri och lantbrukskooperativa företag 
och minskat underlag för övrigt näringsliv, främst detaljhandel och 
tjänstenaringar. 

Det bör nämnas att utvecklingen idag pekar på att det i första 
hand ar slattbygdens bönder med spannmålsproduktion som har 
problem. För att minska spannmålsöverskottet är det en målsatt- 
ning innevarande år att ett par tusen hektar tas bort från sådan pro- 
duktion i Ianet (omställning 90). 

Av landets totala lantbruksföretag på ca 106 000 är endast ca en 
tredjedel beltidssysselsatta på sia fastighet, medan två tredjedelar 
ar deltidslantbrukare. Deltidsföretagen betyder inte så mycket för 
den totala produktionen av jordbruksprodukter men de har stor be- 
tydelse för bosättning, service och inkomstmöjligheter på landsbyg- 
den. 

Nya produktionsformer 
B1 a kampanjen HELA SVERIGE SKA LEVA vill verka för nya 
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Figur 11. Landsbygdens be- 
folkning har minskat kraf- 
tigt, särskilt under 1950- och ts 

1960-talen. Nu  bor på lands- 
bygden (utanför tätorterna) 
c a 1,5 miljoner människor - 
en minskning med en halv 
miljon sedan 1960. 41) k. 1111 1911 1970 I S 1  1980 '1911 ,990 1911 

Kalla: FOB. *nim# 2.t <.T 1.50 r.42 1.11 

produktionformer bl a i jord- och skogsbruket, som ju är den störs- 
ta enskilda näringsgrenen på landsbygden. Minst lika viktigt i kam- 
panjen är att klara kombinationssysselsättning på landsbygden, att 
kvinnor också får sysselsättning, att vidareförädling kan ske, att 
den nya datatekniken kan komma till användning osv men också att 
boendet underlättas och närservicen fungerar, att olika utbildnings- 
behov tillgodoses (figurerna 10, 11). 

Länsstyrelsen m fl stödjer ett projekt "Torparskolan" (lands- 
bygdsutveckling) som drivs i Hushållningssällskapets regi. Projek- 
tets syfte är att ge lantbruket och landsbygdens befolkning större 
möjligheter att finna sysselsättning och arbetsinkomst på landsbyg- 
den, samt att utnyttja de möjligheter och resurser som finns där. 
Under projekttiden (3 år) kommer en landsbygdsutvecklare vara 
verksam i Ianet. 

Hur förundras odlingslandskapet i Blekinge? 
Nuvarande markanvändning framgår av figur 12. Man lägger märke 
till att betesmarken i Ianet ä r  ca fem gånger större än för landet i ge- 
nomsnitt. Behoven av att rationalisera inom jordbruket för att bi- 
behålla lönsamheten gör sig ständigt påmind. Angen och hagen an- 
ses inte längre tillräckligt produktiva. D e  blomsterrika ängarna och 
de inbjudande hagarna - slåtterns och mulens landskap - har snart 
helt spelat ut sin roll. Det som var förr var bondens viktigaste ägor 
försvinner snabbt i historiens glömska. Någon lönsamhet kan de in- 
te längre erbjuda. 

Ett levande kulturlandskap har hittills varit en biprodukt av ett 



Anvcindning av total areal 1981 

Riket !~;y;d'hF ~rlskroma kanmuri 

37 999 764 ha. 89 711 h 

Figur 12. Användningen av den totala markarealen dr 1981 i riket, i Ble- 
kinge län och i Karlskrona kommun. 
Källa: Faktastudie över areella näringars omfattning i Karlskrona kommun 
utarbetad av Lantbrukeis Utredningsinstitut, 1985. 

levande jordbruk. I framtiden kan vi inte rakna med att få detta le- 
vande landskap gratis. Den krympande bondebefolkningen ar för li- 
ten och hinner varken med eller har råd att bruka äng och hage på 
gammalt satt (figur 13). 

Nu måste vi alla hjälpa till för att få behålla de sista resterna av 
liarnas och betesdjurens månghundraåriga skapelse. Angen och ha- 
gen är ju i det svenska landskapet omistliga levande kulturminnen. 

Ingemar Mundebo, folkrörelsekommittens ordförande uppmanar 
"VI MASTE också vara medvetna om att natur och skönhet, ängar 
och hagar, gläntor och gärdsgårdar, växt- och djurliv, skogar - ock- 
så lövskogar - inte kommer att finnas kvar och utvecklas av sig sjal- 
va. Det kommer att kosta arbete och pengar att bevara och vårda 
kulturlandskapet. Det ar också på längre sikt samhallskekonomiskt 



F:. . _ .  ,: . - - .  - 
Figur 13. I odlingslandskapel ar trädallén ett viktigt inslag. Den ska man 
vara rädd om och sköta. Mdnga växter ock djur har här sin tillflykt. 
Stålemara, Karlskrona km. 
Foto K.  Brunsberg 1986. 

lönsamt att satsa arbete och pengar på detta. Och det är nödvändigt 
för vår överlevnad. Vi människor behöver hagar och ängar, blom- 
mor och fåglar, för att leva ett gott liv (figur 14). 

Kampanjen i Blekinge 

Regional kommitté 
I Blekinge Ian bildades i april 1987 en regional kampanjkommitté, 
bestående av myndigheter, kommuner och organisationer, med syf- 
te att svara för viss samordning av kampanjarbetet i länet. Ordfö- 
rande ar landshövdingen. 

Avsikten ar att kampanjen skall skapa ett brett deltagande och 
engagemang. Impulserna skall komma från människor som bor på 
landsbygden. Det ar således inte meningen att kampanjen skall be- 
drivas uppifrån och ner, av exempelvis myndigheter, utan det ar 
landsbygdens befolkning som skall stå i centrum. 



Akerarealens anvandning 1985 
2.822.651 ha + 61.914 ha 6vriga växtslag och 36.987 ha outnyttiad kkermark. 

Träda 72.909 
Sockerbetor 51.884 Eradsäd 334.960 

Potatis 37.745 

Figur 14. O m  jordbruket helt anpassas till vad som förbrukas inom landet 
och samtidigt det ar ett krav på billiga livsmedel hotas halva dkerarealen 
att behöva tas ur drift för livsmedelsproduktionen. Kvar blir de stora slätt- 
bygderna dar rationalkeringen ar effektivast. Det skulle bli ödesdigra följ- 
der för lantbrukarna och landsbygden. Dessa bedömningar görs i ett fram- 
tidsscenarium i Lantmännen. 

En  levande landsbygd angår oss alla. I den pågående landsbygdskampan- 
jen försöker man f i n a  alternativ användning för åker som blir "över", men 
det tar tid. Hävden av odlingslandskapet kostar pengar. Hundratals gene- 



Akerarealens användning 1997 

Brödsäd 104.840 

dersäd 431.475 

Vall 634.640 

Sockerbetor 51 .O20 
Heltrada 20.000 

rationer före oss har sett god jord som sin största tillgdng. Hade de bättre 
insikter än vi? De kämpade för att överleva. 

Handlar vi kortsiktigt och vältrar över problem och kostnader på vdra 
barn och barnbarn? Det borde vara en självklarhet att bevara jorden som 
produktionsresurs. Ytterst allvarligt är den fortgdende försurningen som 
håller pd att förstöra skogsmarken. Det borde vara ett samhällsintresse att 
pd allvar omprioritera resurser och lösa försurningsproblemen annars un- 
derminerar vi var egen framtid. Det berör oss alla. 
Källa: Wikström, L. Lantmannen, nr 7 1986. 



Ett antal arbetsgrupper har bildats, nämligen följande: 

- Statliga myndigheters samsyn för de areella näringarna 
- Oppen skärgård 
- Bygden behöver butiken 
- Frågor rörande social verksamhet och kommunkationer 
- Kulturism 
- Blekingelunken 
- Studiecirkelverksamhet 
- Folkrörelsernas arbete 

Länsstyrelsens engagemang i kampanjen ar bl a att svara för: 

- information om kampanjen 
- hjälpa till att slussa ideér och förslag vidare. 
- genom glesbygdsstöd och projektmedel stödja, då så ar möjligt, 

ideér och förslag som kommer fram genom kampanjen. 

Lokala kommittéer, bygdekommittéer 
I flera kommuner finns lokala kommittéer. I bygdekommittéer, 
som bildats främst utanför de större tätorterna, engagerar sig för- 
eningar och enskilda personer för den egna bygdens utveckling och 
framtid. Problem och visioner formuleras. Handlingsprogram och 
krav på lösningar börjar vaxa fram. Idéer till lokala utvecklingspro- 
jekt förverkligas. 

Studiecirkelverksamhet 
Studiecirklar har startats framför allt nu i vår och kommer för- 
hoppningsvis att pågå vintern 88/89, då kampanjen sträckts ut t o m 
våren 89. I studiecirkeln kan var och en föra fram vad man tycker 
och föra id6erna vidare. De verkliga experterna ar de som upplever 
problemen på nara håll. Det ar lite av en utmaning att satta igång 
samtidigt som det ar en chans för nya idéer och inriktningar för 
landsbygden. I Brakne-Hoby området deltar ett 50-tal personer i 
studiecirklar om bygdens framtid. 

Budkavlar, bygdeting och Hela Sverige-dagen p i  Skansen 
Bygdekommittéerna kommer också att ha en stor uppgift inför de 
arrangemang som planeras för våren och sommaren 1988: budkav- 
lar, bygdeting och Hela Sverige-dagen på Skansen. 

På Valborgsmässoafton kommer budkavlar att börja löpa genom 



alla Ian/lanskap över hela landet. Budkavlarna kommer fram till 
den 21 augusti att passera s k bygdeting (marknadsdagar, bygdefes- 
ter o dyl) dar olika upprop för bygdens utveckling kommer att antas 
och överlämnas till budkavlen. 

Kampanjen når sin kulmen den 28 augusti då Hela Sverige-dagen 
på Skansen anordnas. Budkavlar från alla Ian kommer då att över- 
lämnas till partiledarna. Den dagen blir en stor manifestation FOR 
EN LEVANDE BYGD OCH NATUR. Hela Sverige kommer att 
stalla krav på att hela Sverige ska få  leva! 

Ge nytt liv åt landsbygden! 
Landsbyden har under årtusenden varit och är fortfarande en 
omistlig tillgång för vårt land. Egentligen är detta en självklarhet, 
men tidens utveckling med alltfler människor med liten/ingen kon- 
takt med en fungerande landsbygd ar det nödvändigt att påminna 
om landsbygdens grundläggande varden för vårt folk och vårt land. 

En levande landsbygd är inte enbart en angelägenhet för dem 
som ar bosatta och har sin sysselsättning dar. Vårt land behöver en 
levande landsbygd. Naturtillgångarna t ex skog, malm, vattenkraft 
har varit förutsittningar för uppbyggnaden av vår basindustri och 
grunden för vårt välstånd. Landsbygdens kvaliteter - öppet land- 
skap och naturupplevelser av skilda slag är en tillgång för oss alla. 
Inte minst tätortsbefolkningen ar i behov av rekreation på lands- 
bygden. Människor som bor och verkar på landsbygden och engage- 
rar sig för sin bygd ar en förutsättning för att miljöer som ar omistli- 
ga för naturvård, kulturminnesvård och friluftsliv skall kunna beva- 
ras. Vi behöver en levande landsbygd - likaväl som bra tätorter och 
storstäder - det svarar ju mot olika människors önskemål att välja 
livsstil och boendemiljö. 

Människor ska kunna bo och verka på landsbyden och det skall 
vara under lika villkor t ex socialt, ekonomiskt som för tatorts- 
borna. Det ar viktigt att människorna i bygderna känner sig stimu- 
lerade att ta initiativ och att särskilt ungdomen finner det positivt 
att bo och arbeta på landsbygden. Bygderna behöver flickorna och 
pojkarna. För att få nytta av en god utbildning skall man e j  tvingas 
flytta till de stora tätorterna. Människorna och landet får inte dif- 
ferentieras i A-, B- och C-klass, vilket man faktiskt på allvar börjar 
oroa sig för, detta uttalades från flera håll på den stora kampanj- 
massan "Leve landsbygden" i Jönköping i november 1987. 

Den pågående landsbygdskampanjen skall verka för att narings- 



liv, sysselsättning och bosättning skall finnas kvar och helst vidare- 
utvecklas annars ar det risk för att underlaget för ekonomisk och 
social service ute i bygderna försvagas. 

LANDSBYGDSBOR ENGAGERA ER! DET GALLER DIN 
BYGDS UTVECKLING OCH DINA BARNS FRAMTID! TAT- 
ORTSBOR INSE VARDET AV EN LEVANDE LANDSBYGD! 
LAT HELA BLEKINGE LEVA! 

Bilaga 1.  TRAD OCH BUSKAR I ÄNGAR OCH HAGAR. 
Deras betydelse förr och nu &r intressant för skogsbruk med s k ekologisk inriktning, 
då gammalt bondekunnande åter tas tillvara. 

Träd 

AL: klibbal, 
grtlal 

ALM: 

ASK: 

ASP: 

Funktion 

Ger mull förbättrar 
marktillståndet. 

Ängens förnämsta 
karaktärsträd. 

Karaktärsträd i ängar. 

Mindre lämpligt i ängar, 
ger många rotskott. 

Hagens främsta karak- 
tärsart. Ej karaktärsart i 
angar i Syd- och Mellan- 
Sverige. 

Användning 

Skyfflar, lieskaft. Tofflor, vat- 
tenledningsrännor. Fanér, sp%n- 
skivor. Pappersmassa 

Lövkarvarna var ett utmärkt 
vinterfoder till kreaturen. Hjul- 
nav, broplank, trösklar. Mö- 
belvirke. 

Lövkärvarna var ett värdefullt 
vinterfoder för mjölkkorna. 
Skaft till liar o andra järnred- 
skap, verktyg svänglar till vag- 
nar. Nav, talgar och ekrar i 
vagnshjul. Till skidor, käppar, 
åror. Möbler o inredningar, is- 
hockeyklubbor. 

Lövkärvarna gavs till hästarna 
p% vintern. Takspån, gärdslen, 
täckdikningsvirke, bromsklotsar 
p5 vagnar. Tändsticksfabrika- 
tian. Pappersmassa. Bastupanel. 

Lövet är mindre näringsrikt och 
gavs i första hand till fåren. Na- 
vern till taktäckning och isole- 
k g .  Björkriset användes till 
kvastar. Möbeltillverkning. Red- 
skap. Pappersmassa. 



BOK: Hör ej hemma i ängar 

EK: Bärande träd i ängar i 
södra Götaland och Svea- 
land. Eken hör även 
hemma i hagen. OBS! 
fick ej hamlas (tillföll förr 
staten för att säkerställa 
skeppsvirke). 

H AGG: Bärande träd i ängar. 

LIND: Ett viktigt träd i ängar. 

LONN: Ej lämplig i ängar, lönn- 
slyet tar näring i mark- 
ytan. 

OXEL: Bärande träd i ängar. 
Träden är härdiga och 
stormfasta. 

Finns i hela Sverige, små 
anspråk på jordmin och 
klimat. Bärande trad i 
angar. 

SALG: Ej typisk för ängar. Vik- 
tig då sälg ger bina tidig 
nektar. Foderväxt för "il- 
tet. 

VILDAPEL: Ett av de viktigaste trä- 
den i ängen. 

Möbeltillverkning. Pappers- 
massa. Vedbränsle. 

Eklöv innehåller garvsyra men 
lövet äts av kreaturen. 

Fön åts bären som könbär. 
Slöjdvirke t ex byglar i ryssjor 
m m. 

Värdefullt vinterforder. Basten 
användning till t ig,  mattor o 
skor. Virket till sniderier och 
skärbräden (för skomakare och 
bokbindare). Lieskaft. Fanér. 

Bären användes i nödtider upp- 
blandade med mjöl till bröd. Vir- 
ket användes till linjaler, tum- 
stockar och hjulkuggar. 

Räfsor. räfseoinnar. seloinnar. . 
tunnband, skaft till yxor a red: 
skap och pipskaft. Bären till sylt, 

!,äldre tider gav äpplena ättika. 
Applen gavs även till svinen. 

VILDKORSBAR Viktig i angar, skall spa- Bären åts färska eller torkades. 
och FAGELBAR: ras. Virket fin adring används till 

snickerier. 

BENTRY: Virket användes förr till räfse- 
pinnar. 

BENVED: Hart virke 

BERBERIS: Förr vanlig, nu utrotas ty Bären har syltats 
värd för Svartrost. 



BRAKVED: 

EN: Hagens karaktärsbuske, 
segt virke motstands- 
kraftigt mot röta. 

HAGTORN: Taggig buske med stor 
betydelse som viltskydd. 
Hör hemma i hagen men 
är även omtyckt i ängen. 

HASSEL: 

NYPON. 

OLVON: 

SLAM 

VAGTORN 
eller GETAPEL: 

Ängets främsta karak- 
tarsbuske. Lövet bety- 
delsefull markförbättrare. 

Hagens främsta karak- 
tärsbuske jämte enen, 
skall ej lämnas kvar i äng- 
en. 

Typisk i ängar. 

Hör hemma i hagen. 

Läkemedelsväxt, barken an- 
vändes vid tillverkning av av- 
föringsmedel och som färgämne. 

Användes till flatarbeten t ex 
korgar, tunnband o hängnads- 
stör. Enris till rökning. Bären till 
enebarsdricka 

Nötterna stort näringsvärde, vik- 
tig handelsvara. Hasselkäppar 
användes till att hilla fast hal- 
men vid taktäckning. 

Baren torkas och används till ny- 
ponsoppa. 

Tornarna plockades och sattes i 
ändarna pb fjälster vid korvtill- 
verkning. Baren till saft. 

Bären har använts till färgning 
av textilier. 



Asarums Hembygdsförening. Ordf. Nils Magnusson, sekr. Thyra Månsson 

Asarums Hembygdsförening har under 1987 firat sitt 20-årsjubileum. Detta gjordes 
vid höstsammankomsten i oktober. Föreningens hedersordförande, kyrkoherde 
Bertil Elmqvist, höll då ett uppskattat föredrag med titeln "Kring kyrkan och käl- 
lan". 

Vid årsmötet i mars talade kriminalinspektör Uno Röndahl från Näsum om Skåne- 
lands historia. 

Föreningens traditionella bussutfärd i maj gick mat Skånes sydligare nejder med 
besök bl a på Johaona-Museet. 

Asarums Bvndemuseum aå Stenbacka öaonades för sommarsasonnen den 7 iuni. 
I samband med det länsakfattande arrakemanset "~lekineelunke>' i seotember ~- ~~ ~ ~~ ~ .. 

viqnde iureninpcn <n mindre utcrllniny, pa K\'\ii>rpri om I .  ingd>lon.is Pappersbruk 
1:oreninceni arrpublikation ,\r.irum~d~len hlcu klar hbr ji<iribiitii>n i hi>ri;in ii, di- - 

cember. 
I december startade också en studiecirkel med temat "Ekologi i hage och äng". 
Föreningens medlemsantal uppgick vid årsskiftet till 275 st. 

N . M .  

Brähe-Hoby Sarnholls- och hembygdsfänning. Ordf. Klas Wennerberg, sekr. Lars 
Westerberg. 

Med anlednine av Riksförbundets kamoani Levande Bved och Natur hölls uootakts- . , . ~. , , 
moic I Strancani8ls h)~dr.glrd den 2 mars iillwmmm, med Iloh? Norra %.~nil~~lls- 
Idrenin8 uch Rriiknc-Ifab! Forcl.i\ning,slorcnin,! li\;illen inleddes rncd cn hilditirr- 
Iarnine a\ I3iurn Evvind Suahn Inforin~iion e ~ v ,  om olika .;tu<ltecirkl.tr i cx \',r3 

u u 

smultronställen, Ljusare byar samt Ang, hage, gård, torp. 
En studiecirkel Våra Smultronställen med 15 deltagare kom tillstånd med Ingrid 

Grahn som ledare. 
Efter årsmötet söndagen den 17 maj företogs en bussutfärd längs Bräkneån och 

Törnerydsvägen. 
Information om kamaanien Levande Landsbvnd eavs vid två tillfällen under hös- . , ." " 

ten av Torgny Ekengåxd, Kronobergs län resp Gunnar Eriksson från Torparskolan i 
Brakne-Hoby - båda glesbygdsutvecklare. Bakom inbjudan till informationen på 
folkhöpskolan stod de tre sa~hällsförenineama och ~öreninesbanken. ~nformations- 
träffarna ledde till fyra cirklar med över 5Ö personer som a rk ta r  under våren 1988. 

L. w. 

Flymens Hembygdsförening. Ordf. Arne Persson, sekr. Birgitta Larsson 

Under verksamhetsåret har förutom sedvanliga festligheter följande genomförts: 
fem studiecirklar har hållits, två om laga skifte och folklig dans, en om lantbruket 
och landskapet. Två böcker liar tryckts "Vandring på gamla länsgränsen" och 
"Brunsmo". Dokumentation och uppmätning i samarbete med länsmuseet har skett 
av "Fårahoddan" i Bmnsmo. 

Föreningens medlemsantal är 245 st. 
B. L 



1 Vid oppningssondagen p& Stenbacka uimde Bertil Odemo, Asarum, hur 
han skar sina uppmarksammade relieftavlor. Farfars skicklighet beundrar 

l av Marilda och Ullika Odemo. 
Foto: Par-Magnus W m .  

1 

Fridiavstads iiembygdsf~rening. Ordf. Evald Svensson, sekr Anna-Lisa Holmquist. 

Foremgcn driver och vardar Fridlevstads Hembygdsmuseum, med dess samlingar 
av forernsl f d n  orrens aldre allmogehem och hantverkstradhon. Samlingarna har 
rant stort intresse av besokare och skolorna har utnyttjat museet för undervisning i 
samhällskunskap. Under iret har cykeiåknuigens utveckling dokumenterats. En in- 
ventermg har lyckats spira upp cyklar fr& Mrjan av 18W-talet. 

Fdreningen har erhSltit en fond, for utdelning av premier, till dem, som utfon be- 
staende insatser inom naturvarden En f ä r m  utdeltung kommer att ske under 1988. 

Vagen till Tralieborgen I Perstorp, har markeratp med uppana stolpar 
Foreningen har 1W medlemmar. A P  

Hembygd6 o Studieforeningen Facklan. Ordf. Gosta Andeïsson, sekr Aina Jepps- 
son. 

l Medlemsantalet var vid irsskiftet 314, en ökning fran foregaende ar med 92 perso- 
ner 

Studiearbetet ar fortfarande stort, 14 urklar med 143 deltagare En veckosluts 
kun  i vawtfárgning var forlagd vid hamnen, havsvattnet anvindes och de 10 delta- 
garna h k  en stor åsk%darskars som bevittnade evanemanget, nlket aven uideo- 
filmades far arkivering. 

Ftskemuseet har fortfarande ett stort publikt intresse, bl a var det en stor polsk 



grupp som var Sölvesborgs kommuns gäster. Ett nyförvani kunde vi med bidrag från 
Sölvesborgs kommun införskaffa, det var en modell av en blekingeeka i skala 1:12, 
visande råsegel på stormasten, samt spririggad fönegel och med spririggad mesan 
(gack) akterut. Modellen är utförd av den kände modellbyggaren Strömgren, Karls- 
hamn, och är troligen den sista av hans modeller. 

G.A.  

Föreningen Gamla Carlscrona. Ordf. Erland Janner, sekr. Sten A. Petersson 

Styrelsen har under 1987 sammanträtt sju gånger. Dessutom har ett flertal utskotts- 
och kommittésammanträden ägt rum. 

Stvrelsen har under året eenom kontakter med mvndieheter och andra berörda in- - , 
formerat sig om bl a områdes- och trafikplan för Trossö. varmbadhusets framtid, 
Borgmästaregatans förändring, kvarteret Wachtmeisters utformning, Tyska Bryg- 
eareeårdens framtid. Kuneahusets eventuella ombveenad 

narradioverksamheten. - 
Föreningen har arrangerat 14 olika aktiviteter under året, stadsvandringar, film- 

aftnar och utflykter. En debattkväll om Tyska Bryggaregårdens franitid med med- 
verkan av kommunalråd och chefstjänsteman lockade många deltagare. 

Föreningen disponerar som tidigare bottenvåningen i huset Borgmästaregatan 1. 
Lokalen har hållits öppen varje helgfri onsdag kl. 17-19 under tiden september- 
april. 

Arsboken "Sa minns jag Vasterudden" av Bengt Andersson utkom 28111. Boken 
innehåller författarens hågkomster från barn- och ungdomsåren innan han som 
16-åring lämnade Karlskrona. 

Filmarkivet har utökats med dokumentärfilmen "Vrakekan", som framställts av 
Anders Abrahamsson. Filmen, som beskriver hur vrakekan "Klaura" byggs, doku- 
menterar Martenssons Båtbyggeri på Östra Hästholmen. 

"Kaulskroniten" har utkommit med planerade två nummer under året. Redaktör 
har varit Stan A. Petersson. 

Medlemsantalet ar 4 593 st. 
S . P  

Halosjö Hembygdsförening. Ordf. Bertil Geneback. sekr. Janne Ohström 

Föreningens stora händelse ar utan tvekan tjarbranningsarrangemanget i Bökemåla i 
slutet på juni månad. Tjärbränningsarbetet har videofilmats av föreningen för Iram- 
tiden, samtidigt ar tid planerad för TV-sändning i programmet "Mitt i naturen" un- 
der 1988. 

Sedvanligt öppethållande vid "Nottastugan" under sommaren med olika teman 
har rönt stort intresse från både nya och gamla "Nottatorpsgäster". 



Föreningen har utgi"it en skrift om tjärbränning. 
Föreningen har p i  olika sätt paverkat myndigheterna för att om möjligt även för 

framtiden f &  verka i en levande landsbygd. 
Hembygdsföreningen har en egen aktiv ungdomssektion, som enligt egna stadgar 

arbetar för att stärka hembygdskänsla och gemenskap i bygden. 
Samarbetet i bygden har stärkts genom samarbete mellan Hembygdsföreningen, 

idrottsföreningen och fiskeföreningen i olika arrangemang. 
Medelmsantalet ä~ 326 st. 

K-E. J .  

iiolmsjö Hembygdsförening. Ordf. Ivar Pettersson, sekr. Anna-Christina Ericsson. 

Hembygdsföreningen har under aret arrangerat de vanliga festerna och samman- 
komsterna. Midsommarfest tillsammans med de övriea föreriinearna. Holmsiö- - .  
dagen, Luciafest och Valborgsmässofirande. Gökottan har för andra aret i rad lir& 
p& Danglatorpet. Höst- och vimarknader har avhållits. Bide festerna och mark- 
naderna har varit mycket lyckade och har publikmässigt en tendens att bli större för 
vart h. Torpinventerarnas aktivitet har varit lag under året, eftersom arbetet med 
Bakareboda by i stoif sätt är färdigt. Förhor>pningsvis skall man sa smaninaom kom- .- - 

ma igång medett nytt omrade. 
- . 

A-C.E. 

Jämshögsortens Heinbygdsföörening. Ordf. Lars Hansson (avled 3 dec 1987), sekr. 
Thonten Paulin. 

Arsmötet hölls den 27 mars och samlade 110 medlemmar. Styrelsen har haft 10 pro- 
tokollförda sammanträden. 

En hantverksavd. ar planerad och påbörjad på museet under ledning av Karl-Axel 
Björkqvist. Torpinventeringen av Rödhult-Tiebodaomradet är slutfört. Skyltar är 
uwsatta vid m&erna och en karta uoorättad. Inventerinear utfördes under lednine 
a s o j a n  Svensson. Föreningen har beslutat framstäila en-skalenlig modell av  an; 
verkargatan i anslutning till Sven Edvin Saljes skildring. På minnesstenen vid Kloc- 
karelyckan skall ytterligare 3 namn uppföras: Nils-Olof Holst, statsgeolog; Sven 
Björnsson, geograf; John Björkhem, teolog, filosof, läkare. 

Givor. Bland .@vor finns Gertrud Salies: Två kompletta Öllerdrakter en manlig . 
och en kvinnlie. 

~ e m b ~ ~ d s m u s e e t  har haft ca 5 000 besökande. Hembygdsgarden har till föreläs- 
ningar, hembygdsaftnar, studiecirklar etc samlat ca 1 000 pysoner. 

Föreningen eiorde den 27 mai en utflvkt till Karlskrona - Orloesvarvet och Marin- 
u -, 

museum. Ledare: Stig Einarsson och Olle Rosqvist. 
Medlemstal var 201 st. 

Kdlinge Hembygds- och folkd~sgil le.  Ordf. C.A. Liljedahl, sekr. Ulla Liljedahl. 

Foreningen har under Aret hiilit 4 rt)relsemotcn och 2 I<ircningsmotcn. En  cirkel i 

amner "Levande natur" h ~ r  pigitt under vircn med Bcriil Fribcrg rom Irdarc. 
\'rlhorgsmass, Gokorta och midsommar har firats traditiomcnligt Folkdansrra- 

ning-n har varit inrenstv på grund av att forntngen i aug var inbjuden att deltaga i 

Sror Kopenhamns folkddnrfeallval rillsamman med I I andra narioner 



f iarbranning i Bökernilin nrrangerud av Halasjö hembygdsförening 

Föreningen stod som värd för ett norskt folkdanslag, som inbjudits av Ronneby 
stad under vänortsveckan den 8-12 aug. 

8 torsdagskvällar har föreningen anordnat gammaldans med kaffeservering i Lön- 
namohagen på utedansbana. 

Dci loreninpen hyril? iorpct i K.illchcrga liar r.iJm.ili<t\ eftcr paiumalt rcrcpi 
Studletirksln i iorpin\enterinp liar halt .;in4 rn.>teri ha r  hlcdlcmrbl~dei "Slrall.tn" 
har utkommit med 4 nummer. 

U.L.  

Föreningen Karlshamns museum. Ordf. Bengt Gabrielsson, sekr. Tage Jönsson 

Styrelsens mingirige sekreterare och verkställande ledamot Tage Jönsson avled den 
5 december. En för museets verksamhet synnerligen intresserad, aktiv och värdefull 
person gick därmed ur tiden. 

Museet med konsthall, punchfabnk och trycken har varit tillgängliga för besökare 
efter överenskommelse hela aret. Under sommarminaderna juni-augusti har  museet 
varit öppet alla dagar utom måndagar mellan kl 12 och kl 17, i övrigt har öppethål- 
landet varit vardaear mellan kl 13 och kl 16. 

Under 1987 hade museet 16 700 besökare. Punschfabriken lackade 15 839 perso- 
ner. Av besökarna var 3 463 deltagare i bussutflykter och 1 109 elever från kom- 
munens skolor. 
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I konsthallen har eenom främst Karlshamns konstförenings försorg ett flertal ut- - . 
ställningar arrangerats. Under e n  antal sommarkvällar ordnade Foreningen Nordens 
karlshamnsavdelning välbesökta musikaftnar. 

Under året har museet fått emottaea ett flertal påvor av olika föremål. Styrelsen - - 
uttrycker museets tacksamhet till alla välvilliga givare, som genom sina gåvor icke 
bara berikat museets samlingar utan också visat sitt stora intresse för Karlshamns 
museum. 

Inköp har skett av ett antal silversaker till den färdigställda silversmidesverksta- 
den, som nu utgör en mycket attraktiv del av museet. 

Arsboken Carlshamniana utkom för andra gången och utsändes vid jultiden till i 
start sett alla medlemmar. 

Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid årets slut till 315. 
B.G. 

KyrWiuUr Hembygdsförening. Ordf. Jan Ottosson, sekr. Lars-Göran Ohlsson. 

Ett program omfattande de aktiviteter som ska företagas under året gavs ut i början 
av aret. Detta omfattade 16 aktiviteter. 

I man gavs boken om Johan Larsson ut. Författare var Bertil Johnsson och hem- 
bygdsföreningen stod som utgivare. I samband härmed anordnades en utställning av 
ett stort antal tavlor och teckninear av Johan Larsson. 

Styrelsen medverkade med information och beskrivningar vid de gamla torpminer 
som OK Vilse trimonentering gick förbi. 

Styrelsen har under sommaren och hösten anordnat tre bussutfarder. 
Tulsebadadagcn firades tillsammans med Tulseboda Vänner med dans runt mid- 

sommarstången, btunnsdrickning och mycket annat. 
Under en helg deltog ledamöter ur styrelsen med en utställning om Kyrkhult och 

Tulseboda Brunn på Kulturen i Lund. Dessa båda dagar sattes nytt publikrekord på 
Kulturen. 

I Sieeemåla besöktes i aueusti den gamla men fint bevarade kvarnanläggningen. - .. . 
Denna ag- &v Erik Svensson och foruiom k \ d n  finn, har aven s3g. spAnhy\cl och 
ir~ullshvv~.l Besokarna f ick  hland 3nnar se nar vaticnturbincn ~idriddci och drev cn 

Museei h31 «>m \an11gt \arit oppe1 undcr sommaren. Utover der banliga oppcthál- 
IanJet har man vid flcrn ttllfallcn iagii cmot hesokarc vid andra ilder N!ir for sa- 
songen var alla dc gamla f<irernhlcn lrin Tomarsons kcniikalicaffar i Ololsirom Dcr- 
sa skankies t i l l  foreningen och flyiiadcs till  Kyrkhuli undcr binrzrn. 

Arsskriften Var Henibygd davs ur i cn upplaga p i  1 8W exemplar 
Antalet medlemmar ";;vid arets slut 589st. 

L-G. O. 

Lyekeby Gille. Ord. Tor Widefeldt, sekr. Sten Jislind. 

Arsmötet hölls den 31 mars i Mariagården i Lyckeby. 
Arsskriften Lyckeby Förr och Nu kom ut i oktober och avser åren 198E-87. 
Traditionsenligt anordnades valborcsmässo- och midsommarfirandet i Lyckeby 

tillsammans med scoutkåren. ~ a t i o n a i d a ~ e n  den 6 juni högtidlighölls i vid 
Managården. I anslutning härtill överlämnade Sten Ruben, som företrädare för fa- 
miljenRubens donationsfond, en minnessten över den gamla danska medeltidssta- 
den Lycka. Stenämnet i röd granit är hämtat från Ekebacken i Lyckeby. 
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Ndgra entusiastiska fridlev- - stadsbor har under året bygg 
eller re.?taurerat cyklar i gam- ~.. 
mal modell, som b1 a visades 
på Hembygdens Dag pd 
Vamö. - Foto K. Brunsberg 
1987. 

Postkontoret i Lyckeby fyllde 125 år den 1 juli. Den första poststationen i Lycke- 
bv ö~onades  den l iuli 1862 efter förslae från Iänsstvrelsen. . . d 

Soiiimdren 1'937 Aieriippto#. dcn sed.1" I:in$c upphorJ:i Ibjtiorbindcl,.m I.i;Lci!- 
K;~rl,kr~>na. nii med iuri%ih:iicn Sp.ittan mcllrn Fi\ktor<ci-l.yckel>\ (;lllcir siirr.i,e 
ser fram emot en fortsättnine av båttrafiken. eventuelli kombinerad med oromena- " . 
der till sevärdheter i Lyckeby. Gillet har gjort framställningar hos Karlskrona kom- 
mun om restaurering av Lyckå slottsruin och om bebyg~elseinventerinz i Lvckeby- 
området. 

Antalet medlemmar var vid arsskiftet 200 st. 

Mörrunrr Hembygds- och JinrnminnpsJmning. Ordf. Axel Ingemansson, sekr. Matts 
Antonssan. 

Föreningen höll sitt årsmöte lördagen den 25 april. 
Knutsfest hölls i Stålagården den 17 jan. 
Måndagen den 11 maj hölls av föreningens medlemmar kulturdag på Laxagården. 

Där visades hantverkare i arbete. Där fanns bokbord med mörrumslitteratur. lot- 
teri, försäljning av rökt lax samt förekom sång och musik. 

Måndagen den 25 maj var det ett flertal skolklasser på besök i Stålagården där bar- 



nen fick hialoa till att slöida. hueea sten. väva. karda. kärna smör och baka bullar , . . . w- 

Anangemanget blev uppskattat 3 i  hdrnen o ~ h l ~ r a r ~ e r r o n a l c n .  StAlaghrden h ~ r  \.+- 
rit omen for dlmanheien under sondagar frin den 14 iuni ~ I I I  h september Opp- 
ning;--och avslutningsdagen var ordnat med servering, mkik,  knyppling, spinning på 
spinnrock och slända m m. 

Sommarens studieutfärd var sönd. den 30 aug. och gick denna gång till Växjö dar 
Emierantmuseet siväl Kronoberes läns-museum besöktes. 

Under senare delen av 1987 har foreningens medlemmar lorherett flyttningen JV 

ladug&rden vid Jcppa.Nis,öp~rden. som >kall pldceras vid Stalagarden 
~ G e n i n ~ e n s  medlemsant~l har under året varit 210 st 

A.I. 

ObfsiWms Hembygdr & Fommimesfömnulg. Ordf. Göthe Persson, sekr. Kurt Rosvall. 

Föreningen har för närvarande 82 medlemmar (medelåldern 73 år). Det är svart att 
f; ungdomen intresserad av hembygdsarbete, en stor del av ungdomen har iu an- 
knvtnke till andra orter och aven ;il andra kulturer. . " 

Den 915 företog vi en mndresa i Danmark, bland annat besökte vi Domkyrkan i 
Raskilde. 

Fortfarande ar besöksfrekvensen på museet mycket låg under öppettiderna, där- 
emot har det varit många lärare som med sina skolbarn besökt museet. På Näbbe- 
bodagården har öppnats matservering och det ar bl a orsaken till att aven museet 
fått besök av många turistbussar. 

- 

G. P. 

Ringmdln Hembygdsförening. Ordf. Elsa Lundström, sekr. Elsa Olsson. 

Föreuineen har hållit fvra stvrelsemöten . , 
Under juli minad var hembypdsg3rden oppen varjr sonrl~g. &i det hjrlds p2 nigon 

form av underhAllning I dnslutning t111 hemb!pden 
Valhoresm8ssoafton firade, mcd bil. tal rirh allsinq, och i november anordnad<s 

en höstfest. 
Föreningen har 160 medlemmar. 

RonnebyoHens Hembygdsförening. Ordf. Arnold Kvist, sekr. Eric Lindblad 

Anmötet hölls den 7 maj. Efter förhandlingarna talade museipedagog Lena Alebo 
intressant och medryckande om levnadsförhållandena under stenåldern. 

Två turistvärdinnor har under sommaren tjänstgjort på Möllebackagården som 
haft 3 10 besök. 

Studieresa gjordes till Danmark den 13 juni med besök på Tegners museum och 
Fredenksborgs slott. Studiecirkeln om gamla Ronnebyslakter har haft Ernst Fredrik 
Berg som ledare. 

Föreningens samlingar har under året utökats genom gåvor och donation från 
Bergmanska familjen. 

Föreningen har varit representerad på Hembygdsförbundets konferenser. 
Föreningen har 275 medlemmar. 

E. L. 

172 



Hur man förr transporterade ut virke från skogen med hast och vagn visade 
flymensbor gammaldags kladda på Hembygdens Dag på Vumö. - Foto K. 
Brunsberg 1987. 

Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande. Ordf. Börje Stenback, 
sekr. Tage Jönsson (avled 5 dec. 1987) 

Vid föreningens sista sammanträde för året höll ordföranden en parentation Över 
Tage Jönsson och erinrade över allt sam har gjort för Skottsbergska gården, t ex an- 
skaffat mycket material till gården bl a från slakten Skottherg. 

Den 13-14 juni anordnades kulturdagar då alla kulturella byggnader var öppna för 
allmänheten. 

Stubbelyeke Hembygds- och kulmrförening. Ordf. Margit Ivarsson, sekr. Magnus 
Andreasson. 

Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 87188 till 237 st, en ökning med 25 st. 
Under året har sammanlagt 216 aktiviteter förekommit i skolan. Föreningen har i 

egen regi anordnat 9 arrangemang. 
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda styrelsemöten. 
Sommarutfärden till Skåne blev ett uppskattat resmål. 51 deltagare i olika Aldrar 

gjorde besök i bl a Degeberga, Sankt Olof och Kjugekull. 
Den oåeående toroinventeringen har haft flera sammankomster, besök har gin.+- i . - 

Göksjöholm och ~t;bbel~cke. " 
Föreningen har varit representerad vid bl a en konferens i Eringsboda under te- 

mat "Levande bved och natur". samt deltagit i en resa till Skåne, arrangerad 2" 

Blekinge ~ e m b ~ i s f ö r b u n d .  
-- -.  

M . J .  



Sölvesborgs Fornminnesförening. Ordf. Karl Ryding, sekr. Bruno Malm 

I samband med irsmötet den 17 mars förbereddes att tillsammans med kulturnamn- 
den anordna en "oiskkortstävline". Cirka 250 förslae inkom. 

De sid\aiiliga "by~i:indringxna" s~nilade rnAnp.4 jclrag3rc Pa \Aren drnom- 
\troiades vastra drlcn 3% komniunen o;h pd \Aren Valjchal><in. Kunnig x c r o n  var 
\,id båda rilllillena Enr Encriroin llnder prumcnaderna kom deli3gorn3 I koniakt 
med fornminnen fran inl~ndsisin, sicn- och orons~ldern och framii i tiden 

"P~ppark~kshushyg~t~vI~npen" \om skeddc i \.iin\,crkan med kuliurnamndcn, ha- 
de sa& tolv deltaeáie. - 

\'id eii hesok pi kommunens ark,\ a i  inirrsscraJe nicdlemmar dcmunsirrr.ids 
Peter Carlsirom g3mmdlt iirh nyii. 

For att oka kunskaperna och intrcs,ei om riaden. och biglcns iniri.>\.int3 hi\toria 
mordnadr. foreninden cn hosisonJag en "tip*runda" p; niuleet 

hlr.Jlemsantal l54 si 

AI& s k o h e s  iniresscförning. Ordf. Inger Bark-Lagergren, sekr. Anid Svensson. 

Föreningen har haft två arbetsdagar med slåtter mm och arrangerat midsommarfes. 
ten. 

Restaurering har pibörjats av den gamla Blekingestugan "Lottens stuga". Arbe- 
tet utföres av kommunens arbetslag i offentlig regi. 

En kurs i gillesdans har under aret genomförts och kurser i skog och flamskvävnad 
pibörjats. 

Antalet medlemmar är 93 st. 

Ösfm Blekinge Hembygdsförening. Ordf. Karin Brunsberg, sekr. Gustaf Ekholm. 

Föreningens aktiviteter under året har varit arrangemang under mottot "Känn Din 
Bygd". "ötter i hembygden" behandlade elevernai i rsk;n  9, Jandelskolan, och in- 
tervjuade bl a många äldre. Det avslutades med en fin utställning och muntlig pre- 
sentation. Anmötet behandlade "Förändringar i vir närmiliö" som mesenterades av 
länsjägmästare Gustav Fredriksson och föreningens ordförande. 

' 

Vid valborgsmässofirandet som traditionsenligt gick av stapeln p i  Kvarnberget i 
Jämiö talade Bireitta Persson insiirerat om ungdom och särskilt scouternas insatser - - 
riir bygden. Fagclstrcckcn n d  Turhnmns iijde och iigclrtaiioncns beiydrl>c och 
frimtid\pcrsprkiiv l>rcscnteradei av Erik .lohxi~soii Vid slatterdagen i Siencryd ia- 
ladr iian\ Warhimcister om kuliurlaiidskaocti bety<lzl~c \'id air.1, Blckingelunk - 
medverkade foreningen med ctr arrangemang i Blriningsmá1-i under limdl 'Levandc 
Bygd och Natur". I Salletyd ocraiiadc Folke Peticrsvin och Roland Andcrs,on in!- 
tierat om de månea toroen och människorna som bott där en eånr. - .  

Pd Hcmhygdrns Dag p i  Vamu iisades hur hemb)adsrurclicnvilivarna om kuliur. 
Idndskapct, vilket fuljdcr upp av ;reta ialarc Lrnnari Marts,i>n Olika hcnib)gd<for- 
eninearvisade veteranbila;,~cvkelhisto% iordbruksredskai, traktorer och hastar. . . 
 an-dansade, i t  kroppkakor &ch stekt sill.. 

En stor händelse för föreningen var invigningen av en kulturstig p i  Tjurkö. Det är 
elädiande att vi nu kan oiminna och lära &s lite om hur det en eane var nar stenhue- - .  
getiet på Tjurkö var en av de största industrisatsningarna i sydöstra Sverige. Arbetet 
med detta kulturhistoriska riksobjekt fortsätter, 



Art utn stekt sill tillagad pd en nntik kokvagn är en upplevelse. Måizga lur 
sig val sniaka vid invigningen av kulfurshgen på Tjurkö. - Foto K .  Bruns- 
berg 1987. 

Tack vare flagra entusiaster har Per Augusts stenkällare istandsatts till ursprung- 
ligt skick och vid invigningen gladde sig ett mycket stort antal hembygdsvänner åt 
det fina arbetet och njöt av skogsvandring, ärtsoppa mm. 

K.B.  



BLEKINGE LANS HEMBYGSFORBUND 

ARSBERATTELSE FOR 1987 

Till Blekinge läns hembygdsförbund anslutna föreningar: 

Asarums Hembygdsförening, Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening, 
Eringsboda Samhälls- och hembygds fören in^, Flymens Hembyedsförenine. Fridlev- 
siad; Hemh)gdsiorcning, Foreni;&en Ganila ~ar1s;ron~. ~ a i a s ~ o  ~ l c ~ b ! ~ d s i u r -  
ening, Hcmh)gds- och Studiciorcningen Frcklan. Holmsjo Hembygdsforcninp. 
Jdmshogsoricns Ilcmbygdslurcning. Kallinec Hemb\~ds-  och Folkdanirille Karls- 
hamns museum u p a ,  ~ i r k h u l i s  ~~mh\~d<orrning.'~!ckehy Glile. ~6 ;ums  Hem- 
bygds- och Fornminnesiorcning. Olofiiroms Hembygds- och Fornminnesforeiiing, 
Ringamila Hemb~gdsiorening. Ronneb)ortens Hemhvadsforcnine. Stiftelsen for 
Skottberaska eårdens i ~a r l shamn bevarande. Stubbelvcke ~embveds -  och Kultur- - .. .c ~ ~ ~ ~~~~ ~~ 

forening, Sol\csbarg F<irnminncsf6rcning. Aryd, ~ ~ m h y g d s f o r c n i n ~ ,  Almiam&la 
Skolroio Inircsscforcning, Ostra Blckinges Hzmb)gdslorrning 

Srodlande medlemmir: Blekinge Lans Hemslold och Blekinge Lan, Hush3llning,- 
sällskap. 

Arsmötet hölls den 9 maj i Ire naturskola, Asarum, under ordförandeskap avgreve 
Hans Wachtmeister. Ombud och andra deltagare i årsmötet samlades vid Håkans- 
garden, där greve Hans Wachtmeister hälsade välkommen. Förhandlingarna ägde 
Nm i Naturskalans lokaler och efter kaffesamkväm i det fria vandrade besökarna 
runt under ledning av lärare Per Svensson och ordförande i Asarums Hembygdsiör- 
ening Nils Magnusson. Genom styrelseledamoten Bengt Gabrielsson fick deltagarna 
boken om "Ire by" som present frin Sparbanken i Karlshamn. 

Styrelsens och revisorernas berättelser för 1986 godkändes. De publiceras i 
1988-h  Blekingebok. Styrelsen och skattmästaren beviljades ansvarsfrihet. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Greve Hans Wachtmeister, Wambäsa, ordförande 

Stadsarkitekt Lan  Thorsén, Karlskrona, suppleant 
Konstnär Erik Langemark, Karlskrona, vice ordförande 

Länsbostadsdirektör Gustav Cronmalm, Lyckeby, suppleant 
Museichef Peter von Busch, Karlskrona 

Lantbmkare Anders Pehnson, Fridlevstad, suppleant 
Bveenadssnickare Gösta Andersson. Hällevik . "" 

Eltekniker Karl Erik Johansson, Trensum, suppleant 
Bankdirektör Bengt Gabrielsson, Karlshamn 

Lektor Arnold Kvist. Ronnebv. suooleant . .  ..~ 
Busschauflor Sven-Gitnn:ir Mansson. Kyrkhulr 

1:iI kdnd Rapnvi H>ll~iedi. Karlskrona. suii~leani . . 
Fil mag Klas wemerberg, Bräkne-Hoby 

Fil mag Ingrid Clemendtsson, Tresum, suppleant 
Fil mag Thorsten Paulin, Jämshög 

Konsult Göthe Persson. Olofström, suppleant 
Bankdirektör Karl Ryding, Sölvesborg 

Elinstallatör Ivar Pettersson, Holmsjö, suppleant 
Slo~dlärare Nils Magnusson, Asarum 

Overlantmätare David Aberg, Karlshamn, suppleant 
Naturvårdsdirektör Karin Brunsberp. Lyckebv 

Lärare Ingvar Gustavsson, Jämjö~lät< suppleant 
Avdelningsdirektör Bert Svanstein, Karlskrona 



Läroverksadj Erland Janner, Karlskrona, suppleant 
Landsantikvarien självskriven ledamot. 

Styrelsens förvaltningsutskott har bestått av följande ledamöter: 
Greve Hans Wachtmeister, ordförande 

Bankdirektör Karl Ryding, suppleant . - .~ 
Konstnär Erik Lansemark. vice ordförande " 

Konsult Ciothe Pirsn>n, suppleant 
Uaturi5rdsdireki"r Karin ilrtin\hi.rp 

Läroverksadjunkt Erland Janner, suppleant 
Fil mag Thorsten Paulin 

Busschaufför Sven-Gunnar Månsson, suppleant 
Fil mae Klas Wennerbere 

~ ~ ö j d ~ ä r a r e  Nils  agni is son, suppleant 
Avdelningsdirektör Bert Svanstein 

~ ~ ~ ~ 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. 

Till ledamöter i en särskilt förslaesemoo med anlednine av nroiektet "Landsbved .. . ,  
90" har utsetts: Bengt Björkbem, Nils Magnusson, Gösta Andersson, Klas Wenner- 
berg (sammankallande) och Gustaf Ekholm. 

Ledamöter och suooleanter till stvrelsen för Stiftelsen Blekinee läns museum har . . 
under aret varit: 
Greve Hans Wachtmeister 

Konstnär Erik Laneemark. suooleant . . 
i%atur\brd<direkior trin Brunrherg 

U3nkdirehtor K ~ r l  Ryding, \upplean1 
~ ~ ~~ 

Fil mag Klas Wennerberg 
Byggnadssnickare Gösta Andersson, suppleant 

Revisorer för 1987 å n  förvaltning har varit bankdirektör Roland Aspelund, Karls- 
krona, bankdirektör Bern Possling, Jämjöslätt och bankkamrer Benny Hansen, 
Karlskrona, bankkamrer Roy Andersson, Ronneby och bankdirektör Lars-Erik 
Skjutare, Karlskrona. 

Valberednineen för 1987 var Karl-Erik Johansson (sammankallande). Anna Kle- , . 
medtson, ~r ikÄlvemalm,  Stig Henriksson och  ans-'Göran Rydberg. 

Redaktionskommitté för årsboken har varit: Thorsten Paulin, Klas Wennerberg, 
Karin Brunsbere. Sven-Gunnar Minssan och Urve Leoasoon (redaktör). ". 

Styrelsen har under året sammanträtt 4 gånger: li12 ~ e b b e b o d a ~ & d e n ,  Olof- 
ström, Ii4 Nya Sparbankshuset, Karlshamn, 9/9 Hembygdsgården, Jämshög, 4111 
Ronneby kulturcentmm. 

Hcmhypdrforhundet\ .twclsc har iinJcr Aret agnat f~>rt.;itt uppmarkiamhct iii for- 
aridringarna i det hlzkingsk kuliurlanil<kap~t. I horjan p d  iirr,t snndc \t!rclren ut in- 
formdtion till f<,lkrurelserna i Rlckinpe om dc inttiativ rom Kikrfi>rbunJet far llem- 
bgyds\ard tagit for att bilda cn nailiincll kurnrnittc mccl mutrot "LevanJc b!gd <ich 
natur" OrdforanJ~n Han, \(arhtnicirrcr r'riiirtide i utcki;kr om att virt \ i c n r h  
kulturlandskao oå många områden är allvarlirt hotat. Nu eäller det att väcka männi- 
skorna till eftertanke och insikt om att livet&år på spel; stora delar av vårt land. 
Kampanjens mål är att göra Sverige till en aktiv del i Europarådets projekt "Europa 
behöver en levande landsbygd". 
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I april arrangerade Länsstyrelsen en regional konferens under ordförandeskap av 
landshövdine Camilla Odhnoff oå temat "Levande bved och natur". Hembvedsför- . . . . 
hundrt rcprr',cntcradc, a! sin a r b e ~ > ~ r u ~ p  mcJ nsmn <ich nicd ~ppJ ra6  .*it 

bl .i fi>rr\ls ?n kunferriir under rubrikcn .Su\ar:andr h r ~ r  Iiiiider :Ilcr >lod k,r cii 
levande bygd i Blekinge". Under hösten ägde en uppfölGnde redovisning och Iäges- 
rapportering av utiörda och planerade aktiviteter rum inom ramen för projektet. 
Harvid framstod hembygdsrörelsen som en av de organisationer med exempel på 
handlingskraft och engagemang i frågan. Fortsättning följer trots det allmänt tröga 
portföret. 

"Vandring i kulturbygd var resultatet av ett samarbete med kommunförbundet i 
Blekinee. där månea hembvedsföreninear eneaeerades för att berätta om kultur- - " - -  
landskapet och dess sevärdheter för intresserade deltagare. 

Under året arrangerades två konferenser för hembygdsförbundets medlemmar. 
Den ena som en vårksa med stvrelseledamöterna sven-&nar Mansson och erevc 
Hans Wachtmeister som uppskattade ciceroner. Kjugekull, Bäckaskog och Igna- 
berga var h.4llpunkter i programmet p i  tarden genom kulturlandskapet. Höstkon- 
ferensen i oktober svarade siyrelseled&noten ~ a ; i n  Brunsberg med tekat "Levande 
bygd och natur". Med Eringsboda som utgångspunkt studerade deltagarna på plat- 
sen glesbygdsproblem, sysselsättning och service samt diskuterade samverkan mel- 
lan olika föreningar och organisationer. Den mycket uppskattade kursen arran- 
gerades i samarbete med Vuxenskolan. 

Halasjö Hembygdsföreningen har beviljats 3.000:- av Hembygdsförbuodet för 
framtagning av en folder om tjärbränning i samband med visning av tillvägagångssät- 
tet. 

"Landskap i förvandling" var rubriken p2 ett evenemang i Chapmansskolans aula 
den 19 november med Hembygdsförbundet som arrangör tillsammans med Karlskro- 
na Fotoklubb och Karlskrona Naturvänner, Medverkade gjorde författaren Gunnar 
Arnborg, naturfotografen Tore Hagman och sångerskan Ann-Charlotta Arnborg. 

For verksamheten under aret har Hembygdsförbundet erhillit anslag från Ble- 
kinge lans landsting med 47.475:-. 1 enlighet med fondföreskrifterna har till Iäns- 
museets samlingar inkörs blekingelitteratur och dokumentationsmaterial för sam- 
manlagt 7.380:- samt föremål till samlingarna för sammanlagt 5.325:-. 

Tryckning av Blekingeboken, som utges av Hembygdsdförbundet och sam är ge- 
mensamt organ för Hembygdsförbundet och Länsmuseet. har enligt träffad över- 
enskommelse bekostats av Stiftelsen Blekinge Iäns museum. 

Karlskrona 1988-02-03 
PA STYRELSENS VAGNAR 

HANS WACHTMEISTER INGEMAR JEPPSSON 
ordförande sekreterare 



SHFTELSEN BLEKINGE LANS MUSEUnI 
STYRELSE 

Valda av Blekinge Iäns landsting: 
Elisabeth Mattisson, Karlskrona, ordförande 
Nils Arozenius. Olofstrom. suooleant . . 
Leif s åk ans son, Karlshamn. ledamot 
Jan Maltestam, Sölvesborg, suppleant 
Sture Peterson. ~amdala . ledai iot  
Ingegerd Lindén, Ronneby, suppleant 

Valda av Karlskrona kommun: 
Akt  Andersson, Karlskrona, vice ordförande 
Stig G A Nilsson, Karlskrona, ledamot 
Dagny Lindekrantz, Nattraby, ledamot 
Per-Inge Gustavsson, Lyckeby, suppleant 
Lars Thordn. Karlskrona, suppleant 
Lisbeth Thorsén, Karlskrona, suppleant 

Valda av Blekinge Iäns hembygdsförbund: 
Hans Wachtmeister, Wambasa, ledamot 
Erik Langemark. Karlskrona. suppleant 
Karin Brunsberg, Lyckeby, ledamot 
Karl Ryding, Sölvesborg, suppleant 
Klas Wennerberg, Bräkne-Hoby, ledamot 
Gösta Andersson, Sölvesborg, suppleant 

Landsantikvarien, föredragande och sekreterare 

Beredningsubkott 
Elisabeth Mattisson, Karlskrona, ordförande 
Stig G A Nilsson, Karlskrona, suppleant 
Åke Andersson, Karlskrona, ledamot 
Lars Thorsén, Karlskrona, suppleant 
Hans Wachtmeister, Wambisa, ledamot 
Klas Wennerberg, Bräkne-Hoby, suppleant 

Landsantikvarien, föredragande och sekreterare 

Revisorer 
Ingemar Nilsson, utsedd av Blekinge Ians landsting 
Lars Persson, suppleant 
Ivan Lindell, utsedd av Karlskrona kommun 
Esse Carlsson, suppleant 
Bern Possling, utsedd av Blekinge Ians hembygdsförbund 
Sten Jönsson, suppleant 

Stiftelsens styrelse har under 1987 sammanträtt vid följande tillfallen: 12 mars, 21 
maj, 12 september och 19 november. 

Beredningsutskottet har sammanträtt vid 9 tillfallen under året. 



Personal 
Av personalen p i  Blekinge läns museum var undet året 14 personer anställda på per- 
sonliga tjänster med statligt Iönebidrag. 

Landsantikvarie och museichef 
1:a antikvarie 
Antikvarie 
Antikvane 
Antikvarie 
Antikvarie 
Antikvarie 
l:a assistent 
Assistent 
Museivaktmästare 
Biblioteksassistent 
Kontonvaktmästare 
Receptionister 

Museitekniker 

Fotografer 

Museibiträde 

Fastighetsskötare 
Lokalvårdare 

Ingemar Jeppsson (1977) 
Urve Lepdsoon (1981) 
Thomas Persson (1978) 
Christina Berup-Larsson (1981) 
Anna Steen (vikarie fr a m 87-02-01) 
Lena Alebo (1986) 
Annika Klar (fr o m 87-07-01) 
Lisbeth Jansson (1981) 
Gunnel Wahlberg (1982) deltid 
Peter Niklasson (1977) 
Arne Petenson (1979) halvtid 
Knut Andersson (1977) 
Cad Hansson (1978) timtjänst 
Edith Hansson (1978) timtjänst 
Katarina Andersson (fr o m 87-06-01) timtj 
Mareith Lundberg (t o m 87-04-11) timti. " .  . , 
Lcnu Frikis<,n (fr o m R7-U3-illj riintjinri 
Svcd lljkanrs.in (19-Y) halvtid 
Dorir Nils-on (19831 h3l!iid 
Karin Akesso; (19j7) 
Ruben Eriksson (1978). 
Gösta Nilsson (1986) 
Vivan Karlsson (t o m 87-02-28) 
Karl-Erik Petersson (1967) 
Ingvar Sander (1981) 
Elon Wernersson (1984) 
Erling Klintefon (1980) 
Bruno Svensson (1983) 
Lennart Andersson (1979) 
Ake Widlund (1979) 
Ingvar Sjöstrand (87-04-01--05.30) 
Bergitta Terning (t o m 87-03-31) 
Gösta Larsson (1986) 
Viola Hansson (1976) deltid 

14 personer har varit tillfälligt anställda och 7 i ungdomslag 
3 PRAO-elever har oraktiserat vid museet. 
\'apenfri t,an,tgoring: 01df 0Jdniar ( f r  u m h7.116-22) 
Praktikdn1 frdn Cnic3 univcrsiiei .\ndir, Haggsirom 
Under 3rc.i 1986 har iorsia antihvdricn \,arit iorixdnad rom Isnilsa~itiLvaric unJcr 
följande tider: 914, 23-2414, 2-319, 1819, 26-30110, 4112. 21-23/12 och 28112. 

Antikvarie Thomas Persson har under perioden januari-augusti haft ett halvtids- 
förordnande som länsantikvarie. 

Styrelse och beredningsutskott 

Kulturminister Bengt Göransson besökte länsmuseet i augusti för överläggningar 
med företrädare för styrelsen, landstinget och Karlskrona kommun angiende verk- 
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Interiör frBn länsmuseets nya magasin under renoveringen. Foto: BILM. 

samhetens ekonomiska förutsättningar. Själva mötet, som ägde rum i vrakekan 
Klaura under seglats på Borgmästarefjärden, gynnades av förliga vindar. Ett ökat 
statsbidrag fann kulturminister Göransson mycket angeläget och kunde för fram- 
tiden utlova ökade resurser. Dessa är dock avhängiga de satsningar som görs av hu- 
vudmännen. Museet intar fortfarande en delad sista plats i Iänsmuseiligan, när det 
gäller statliga bidragsrum. 

Stvrelsens arbete med att lösa länsmuseets maeasinproblem kröntes under Aret . . 
mcd tranigin-. I.~n~arbel\dircktor H.irle J.>ns<sin Lund? Ilrrinv1&3 Kungclinlliniira- 
5inci i \lutet p., \cpicmlicr 1111 tlolimu,ik <,ch \arm Ibullong I 3 . inr~k\,~rlc I l r v i  1.e- . . 
oasoon. som svarat för den antikvariska kontrollen vid Aterupprustningen. visade . . 
nint gästerna på en yta av totalt 1.488 kvadratmeter som kostat 1,8 miljoner att fär- 
digställa. Entreprenören ABV hörsammade ordförande Elisabeth Mattisson maning 
om stöd för län;museeet verksamhet, vilket resultaerade i en gåva på 5.000 kronor. . . 

Styrelsen har p i  olika sätt främjat och medverkat i projekten "Landsbygd 90" och 
"Nära till naturen". Sarskilt intresse har ägnats fragor rörande den s k kulturismen 
och strateeiolanerine infur tillämpningen av den nya plan- och bygglagstiftningen. ". . - . . 

En nyinrättad ha~dläggaretjänst för länsmuseets föremAls- och kat~ogiseringsav- 
delning utlystes. Till dess första innehavare utsågs fil kand Annika Klar bland 14 sö- 
kanden 

Genom Svenska Kommunalarbetarförbundet, avd 36 i Kalmar fick länsmuseet 
motta 10 000 kronor som bidrag till genomförandet av utställningen om Fabian 
Månsson och den blekingska arbetarrörelsen. 

Under året har till kansliavdelningen införskaffats en datoranläggning och den 
gamla telelefonväxeln bytts ut mot en ny. 
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l I 

Antal antikvariska besiktningar i Ianel. 

L~nsmuieci har en mangdig rall inom kulrurminnesr&rden Mu5cei bitrlder Ian, 
st)iclscn och r~k\dnr~k~art~ilrnbctct med urrcdniiigdr ocli brdtinininprr hlu\ect 31 

också kommunernas konsult i allmänna kulturminnesfrigor samt plan- och bygg- 
nadsärenden. Den nya plan- och bygglagen, som trädde i kraft 1 juli, kommer att för- 
stärka detta samarbete. Den nya lagen ger kommunerna ett huvudansvar för kultur- 
minnesvården. Länsmuseets sakkunskai, blir härvid en nödvandie resurs. Formerna 
for dr! framtda saniarberet kommer narmarc air diskuteras under vdreli. 

Dc1 stora antalet renoveringar och ombyggnader (orisarier alt .>ka och muscci hdr 
under året varit eneaeerat i ett flertal are& av detta sla& som remissinstans. kon- 
sult och antikvarisk iontro~ant .  Länsmuseet har i betydinde omfattning ocksi bi- 
stått kommuner och enskilda med rid och anvisningar vad avser färgsättning och 
bveenadsvird. 

.v- 

Uyggnad<histarisk dokumenration har uttorrs I samband med planerad ornbvgs- 
nad rcyp rivning dv b1 a Yord*tjerncn 21 i Kdrlskrona samt kv Kiva I Karlshamn. h2 
da medbveenader sannolikt från 1600-talets slut. Den sistnämnda är av s~eciellt in- ' -- 
rres,c, d& den redan 1719 inratradr, t i l l  riadcnr forsia prasrghrd Av den ursprungli- 
63 anlaggningen 5tcrstAr huvudhygpnadcn, som Jock ar kiaftigi ombyggd Vid b!&- 
nsdsundersukninicn framkom bl a vacemilninear Iran 1730-talet Furhanalinrar DA- - .  
går f n ang~endeUmöjligheterna att bevara huset. 

I sammanhanget kan även nämnas uppmätning och dokumentation av en il- 
derdomlig uthuslänga i Brunsmo, Flymens sn. Arbetet. som skedde på initiativ av 
och i nära samarbete med Flymens hembygdsförening, skall ligga till grund för en 
planerad upprustning av byggnaden. 

Ronneby kommuns ambitiösa upprustning av brunnsbebyggelsen har under aret 
fortsatt med Brunnslasarettet samt Villa 6. 



Z mer an hundra år har Bryggaregårdens moni~mentala sjijfaxad dominerat 
Trossös utblick mot norr. Hur blir der i framliden? Foto: Erling Klinrefors 
BlLM. 

Under året har bevarandefrågorna debatterats flitigt i massmedia. Mest uppmärk- 
sammad har diskussionen kring Tyska bryggaregården varit. Museet har med bistand 
från riksantikvarieämbetet framfört kulturminnesvårdens ståndounkt till kom- 
inuncn Fn rkarniuisrallning om Bryppxrgirdrii iir?de< i.iider roniin2rr.n 

Lansmuir.r.1 dr r ik\ani ik~~~ricnni l~ctcir  omhud i ktrk<,arendzn ,arni I>iiradcr ror- 
samlingarna med råd och anvisningar. Följande kyrkár har under året besökts i sam- 
band med antikvarisk kontroll och radgivning: Sölvesborg, Mörrum, Svängsta, Asa- 
rum, Ringamila, Backaryd, Ronneby, Listerby, Edestad, Aspö, Rödeby, Kristiano- 
oel samt Fredrikskvrkan och Trefaldiehetskvrkan i Karlskrona. 

~ g ~ ~ n a d c h i , t . > r i ; k  Jokunicnniiori har a i i n  uif<,rr\ vid r \  i h)$qn.id\i~iinncslnnr 
k m  i Kirlskrt>iia, Ilogvikrcn och mnein!\ei p i  Kungshall 

Länsmuseet utför endast  beeränsade arkeoloeiika orovundersökninear samt 
rch:tkik.inir-illrr i rainhdnd med ;xplt>3ierin4 Chr;; undirr,kning<>?rks3rnhei rkcr 
vid naraniilvaric:inihcrcts lukalkonii,r i 1.in.l Under arel h3r cii ,>ar srnarre i.iiJcr- 
sökningar gjorts i Kristianopel resp HäUarum. 
Den fortgående rationaliseringen av skogsbruket f i r  effekter även för kulturmin- 

nesvården. Sedan något å r  utför skogsvårdsstyrelsen på uppdragsbasis markbered- 
nine inför nyolanerina. Metoden innebär ett hot mot såväl kända som okända forn- . . 
I3mniny~r.  i'nrfor en granskning d de aktuelb oiiirldciia ml,tr. ske i f. iri .~p Lndcr 
arci har r t i  10i~-r:iI ~ r e n i e n  3 i  der1.1 SIA.: hr.han<llatr 

Fornvård är  ett samlande beereoo föral l  landskaosvård i kulturminnesvardens re- . . .  
e i  FornbnrJ\irheiena 4 r . r  i Idn.,l).ri.lrcn\ regi 0i.h hn.in>icrx via ticrcJ~kapirne~lel 
I.an~museei deliar i planerinpen sanit s a r a r  flir ini3rrnalion ";h anrik\art,k k.,". 
troll. Fornvårdsprogrammet omfattar f n ett 90-tal platser. Bland årets nya projekt 
märks främst stenhuggeriamrådet vid Herrgården på Tjurkö, där den industriella 
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Kulturstigen på Tjurkö speglar den intensiva stenbrytningen inom Herrgdr- 
den. Stenbrott, bevarade byggnader och andra anläggningar ger en bild av 
stenhuggarnas bistra verklighet. Ett nyrillskoti är en rekonstruktion av en 
av de A n g a  huggebodarna. - Pd en grund av skravelsten uppfordes ett en- 
kelt brädskjul. Vid vardera kortväggen finns en arbetsbänk av bräder, fylld 
med skravel och grus. Genom uppfällbara brädlämmar kunde gatstensäm- 
nenn tas in och skravlet kastas ut. SkjuIet var avsett för 2 4  man. Rekon- 
struktionen har utförts av fornvdrdslaget efler anvisningar från f d slenbg- 
garen Gonhard Sabel, Sturkö. Foto: Thomas Persson BILM. 

stenbrytningen tog sin början redan under 1860-talet. En kulturstig har anlagts ge- 
nom området och delar av bebyggelsen har rustats upp. Arbetet fortsätter under v i -  
ren 

Under våren besiktigade länsmuseet tillsammans med kulturnämnden i Sölvesborg 
fornlämnines- och bebveeelsemiliöer i kommunen med anledning av en motion i full- ~ ~ u ,-u 

maklige om er1 handlingsprogram for kuliurniinnesv2rdcn 
En vanrlrinrsutrt~llnin kring iornvarden har produ;crals uch kommer mrd bidrag . . 

från länsstyre?sen att visas i länet. 



Utstäilningar 

11.1 

8.2 

18.1 - 22.2 

BECK & JUNG. Målningar och grafik. Medarr: Karlskrona Konst- 
förening. 
KARLSKRONA KOMMUNS KONSTINNEHAV redovisas av klars 
7 D på Vämöskalan. 
EN SEPTEMBERDAG PA JENS NIELSENS BONDGARD. Titt- 
skåpsutställning från Herning Museum, Danmark. Medarr: För- 
eningen Norden och Folkrörelsernas Konstförening. Ordf. Ingemar 
Gustavsson öppnade utställningen. Under vinterlovet medverkade 
bl a Blekinge Iäns hemslöjd i aktiviteter kring utställningen. 
JOSEFIN OCH TEKNOLOGIN. Vandringsutställning från Tekniska 
Museet, Stockholm. Intendent Gunilla Englund oppnade och visade 
utställningen, 
JEANEITE LINDSTEDT - grafik. Medarr: Karlskrona Konstför- 
ening. 
MELLAN TVA SPRAK. Mileri, grafik och skulptur. Anders och 
Magnus Lönn. Medarr: Karlskrona Konstförening. 
MALARFARG - teknik och estetik. Vandringsutsällning från Riksut- 
ställningar, 1:a antikvarie Urve Lepasoon gav råd vid renoveringar 
och målarmästare Wilhelm Benninge demonstrerade äldre måleri- 
tekniker. 
BERTAGEN. Vandringsutställning fran Jämtlands museum om folk- 
tro. Karlskrona bibliotek visade utställningen för skolorna dagligen. 
1880-TAL I NORDISKT MALERI - en utställning från Nationalmu- 
seum. Utställnineen öoonades av museistiftelsens ordförande Elisa- . .. 
Iieih hl:itt~<\on. i.l,arlz\ av  k<rncrn>iren [Irilr L:inpem.irl och lir\?-ok- 
tcttcn spcladc. l'ndcr uisiallningsridcn arrangcradcs hl a \;ill>ssoLta 
lunchvisninear. Medarr: ~a r l sk rona  ~onstförenine " 

HANOBUKTENS FORNTIDA M I U O  - en utställning av Lars Han- 
sen om marinarkeologernas arbete och fynd från Hanöbukten. 
FOR KANNEDOM - Iansmuseet utan och innan. Med anledning av 
länsmuseets nya magasin, Kungshall, ställdes föremål ut som inte tidi- 
gare varit visade. 
SALAR OCH STRAK - målningar av Stig Morin. Medarr: Karlskro- 
na Konstförening. 
TYSKA BRYGGARGARDEN - arkitetur och återanvändning. 
POLEN I BLEKINGE. Under den polska kulturveckan visades ut- 
ställningar om folkkonst och affischkonst av Janusz Trzabiotowski på 
Iansmuseet. En polsk delegation invigde utställningarna och musik- 
och dansgruppen Slowianka underhöll. Medarr: Karlskrona kultur- 
nämnd, Blekinge Iäns bildningsförbund, Svensk-polska föreningen. 
SVAMPUTSTALLNING - Olle Andersson 
KONSTENS VECKA. Karlskrona kommun ställer ut dold konst. 
BREVEN BERAITAR. Broderade bilder av Solveig Kristiansson. 
Tingsryd och fotograf Kony Södring, småländska arbetsbilder. 
LUFFARE I SAGEN OCH VERKLIGHET. Vandringsutställning 
från Nordiska museet. 
KULTUREN I NATUREN. Vandringsutställning från Riksantik- 
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varieämbetet om det föränderliga kulturlandskapet kompletterad 
med regionalt material. 

4.10 - 1.11 STOPPA MOTORSAGSMASSAKERN. En fotoutställning om träd i 
stadsmiljö. 

8.11 - 6.12 BLEKINGAR -87. Jurvbedömd salong för konstnärer med anknvt- 
ning t i l l  Ulckingc Utsiallningen oppnadc, av kummunalrAdct Ucrnih 
Johnson blcdarr SKR-Blekinge, Karlskrona Konsrforening 

13.12 - 24.1 ARKITEKTEN ERIK GUNNAR ASPLUND. Vandringsutstäilning 
fran Riksutstallningar utökad med material om Asplunds arbeten i 
Blekinge. 

13.12 - 24.1 LENNART ASCHENBRENNER - retrospektiv utstäilning. 

Programverksamhet 
1.2 PA JENS NIELSENS BONDGARD - familjeprogram i anslutning 

till utställningen med samma namn. 
16 2 - 22 2 FEURUARILOVSKUI. - lor skollcdiga barn Program kring ulat i l l -  

ninacn ' En ,cptsmberdac pa Jcns S~elsens bondgard" UDG speladc -. 
"Fruhans och prinsessan som inte ville skratta" vid tre tillfällen. 
Dockverkstad, textilverkstad, lekprogram, halmslöjd och tävlingar. 
Medarr: Blekinge Iäns hemslöjdskonsulenter, Föreningen Norden, 
Kulturkontoret, Fritidskontoret, Sparbanken, TBV, Medborgarsko- 
lan, Bildningsförbundet. 

12.4 PASKSTOK - familjeprogram med fargning av ägg och tillverkning 
av paskris. 

26.7 HANTVERKSDAG - demonstrationer av smide, kapparslagning, 
skomakeri, tovning, fällsömnad, kärning av smör, tillverkning av 
laggkärl, träsnideri, målning, korgtillverkning. Medarr: Blekinge Iäns 
hemslöjdskonsulenter. 

9.8 BLEKINGESEKESEGLING - p& Borgmästarefjärden. Medarr: 
Karlskrona segelsällskap. 

13.9 SVAMPDAG - med föreläsning av Olof Andersson, svamputstallning 
och skagscaf6. 

18.10 I SOLDATTORPET - familie~roaram i soldattor~et i Vämöparken. . .  - 
Alla barn fick prova p3 att karna \mor och mila med aggol]ctempera 
D<monsiration av linbercdning och skomakeri Medarr. Rlrkingt: lana 
hemslöjdskonsulenter. 

15.11 MATKULTUR I BLEKINGE - demonstrationer av korvstoppning, 
smörkarning, ystning av ost och rökning av Fisk. Provsmakning och 
försäljning. Medarr: Föreningen Hem och samhälle. 

29.11 JULSTOK - illustrerad kulturhistoria. Medarr: Blekinge läns hem- 
slöjd, Länsbibliotekets barnavdelning. 

20.12 JULSTOKFOR BARN- familjeprogram där alla barn fick stöpa ljus. 
göra halmsaker, dekorera pepparkakor, koka gröt, julpyssla. 

Föreläsningar 

13.5 1880-TAL I NORDISKT MALERI - Erik Langemark. Medarr: 
Karlskrona konstförening. 

20.5 RATTAN OM PIZZAN - om sägner förr och nu. Fil dr Bengt af 
Klintberg. Medarr: Karlskrona kulturkontor. 



" I  soldattorpet" i Vamöparken. Handskomakare Matz Mundelholm visar 
hur man tillverkar becktrdd att sy skor med. Foto: Erling Klinrefors BILM. 

Konserter 

SVAMPDAG FOR HELA FAMILJEN. Olof Andersson om svam- 
pen i det svenska köket. 
KONST? Karl-Axel Björqvist. Medarr: Karlskrona konstförening. 
DE OVANLIGAS BETYDELSE - om original och luffare i Ble- 
kinge. Fil kand Lynn Akesson. Medarr: Folkrörelsernas konstfor- 
ening. 
NAGRA BLEKINGSKA EMIGRANTODEN-Fil. dr Agnes Wiren 
GAN-MODERNIST PIONJAREN FRAN LUND - museichef Jan 
Thorsten Ahlstrand. Medarr: Karlskrona konstförening. 

JAZZKONSERT - Karl Petermanns kvintett. 
KORSANG med kvartettsångsällskapet. Singcirkeln, Malmö. Med- 
arr: Karlskrona kulturnämnd. 
REGIONMUSIKEN. Programvärd Ingemar Jeppsson. Medarr: 
Karlskrona kulturnämnd. 
REGIONMUSIKEN. Programvärd Lars-Erik Wilhelmsson. Medarr: 
Karlskrona kulturnämnd. 
VISKVALL Medarr: Visans vänner, Föreningen Norden. 



17.5 GITARRMUSIK FRAN FEM SEKLER - Olivierakvartetten. Mea- 
arr: Karlskrona kulturnämnd. 

14.8 VISKVALL Medarr: Föreningen Norden, Visans vänner. 
18.8 REGIONMUSIKEN. Programvärd Staffan Skott. Medarr: Karlskro- 

na kulturnämnd. 
25.8 REGIONMUSIKEN. Programvärd Olle Melin och Lars-Olof Aleni- 

us. Medarr: Karlskrona kulturnämnd. 
28.8 KLASSISK GITARRMUSIK med Torvald Nilsson och Gunnar Ivars- 

son. Medarr: Karlskrona kulturnamnd. 

Teater 

18.2 N R H A N S  OCH PRINSESSAN SOM INTE VILLE SKRATTA - 
UDG-teatern. 

22.2 FYRHANS OCH PRINSESSAN SOM INTE VILLE SKRATTA - 
UDG-teatern. 

19.7 WIEN DANSAR OCH LER. Operaligan. Medarr: Karlskrona tea- 
terförening, Föreningen Norden. 

6.8 ROMEO OCH JULIET - friluftsteater. Teatergruppen Prateus. 
Medarr: Karlskrona kulturnämnd m fl. 

26.4 MALARFARG - antikvarisk radgivning om äldre måleritekniker av 
1:a antikvarie Urve Lepasoon. 

3.5 MALARFARG - demonstration av äldre maleritekniker med milar- 
mästare W Benninge. 

18.7 BIODLING - demonstration och föredrag av Birger Sandberg i 
Vämöparken. 

Vandringsutstallningar 

Blekinxe Iäns museum oroducerar och distribuerar vandrinesutställninear oa uoo- " . . .  
dragsbirii fran lanristin~ct iili i forsid hand linets vardinratiningar Ilr\iallning:~rn., 
cficrfr8gas ucksd av sktilor. siudiefbrbund och bibliritck intim (ich uianfor Imet 

Uisiallninclr i cirkulation ar: DRODERADE IIANGKLAUEN NAR VI SU'II'O 
I VAR RANK. BARNFORR. D R O M ~ I A R I  K U B .  B L E K I N C ~ S E K A N . S ~ I U S S L A  
SKO OCH SPEI.A SKRAPNOS, SJOMANSMINNFN SKRATID \ami H A R R Y  
MARTINSON - UAGGBROPPFN OCII KOSMOS loroducerad a\ Olofctromr 
kulturnämnd). 

Blekinge Iäns museum har under 1987 dessutoin distribuerat inlanade vandnngsut- 
ställningar. Dessa har varit: BERGTAGEN fran Jamtlands Iäns museum och visades - 
p i  biblioteken i Olofsironi, Solvc,hurg, Karlihamn, Ronnebv samt p5 lanrmuscei 
SIOYPA MO~ORSAGS\I,\SS.%KERN producerad a! Kersrin TliAsirom-Karls,<in i 
Waxholm och visadcs n6 biblioteken I Ronnebv. Sol~esbore. Karl\hdmn och od Ims- 
museet. utställningar"a WASA och DJUPHAVSSEGLARE frin ~iksutstäilnin~ar 
visades under hösten på vårdinrättningar i Ianet. 

I samband med den tillfälliga utställnineen KULTUREN I NATUREN 4.1CL1.11 
producerade Blekinge Iäns museum en ~ndringsutställning om kulturlandskapets 
förändring i Blekinge. Utställningarna har varit utlånade i 230 veckor, varav 61 vec- 
kor utanför Ianet. 
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Antal elever, uttryckt i procentlkommun, som under året deltagit i lnns- 
museeu pedagogiska verksamhet. Siffrorna galler enbart grundskolan. 

Undervisning och information 

Under året har museipedagogen med hjälp av extrapersonal tagit emot och guidat 
150 skolklasser och förskolegnipper på Iansmuseet. Forntids- och medeltidsutställ- 
ningarna liksom övriga basutställningar och två tillfälliga utställningar har visats för 
barnen. Klasserna har kommit från alla länets kommuner samt även från skolor 
utanför länet. Museipedagogen har hållit program för 90 skolklasser och förskole- 
grupper samt deltagit i kulturdagar på skolar i Karlshamns och Karlskrona kom- 
muner. 

Ett förskoleprogram i Soldattorpet, Vämöparken lockade 24 förskolor från Karls- 
krona kommun. 

Har följer några av de program och visningar som hållits under året: 
EN SEPTEMBERDAG PA JENS NIELSENS BONDGARD. Visning av ut- " 

ställningen "En dag p i  Jens Nielsens bondgård med dramatisering samt bakning, 
vävning, spinning, svarvning, kärning av smör. Där fanns även ett uppbyggt kök med 
interiör från 1920-talet. Proerammet hölls för förskoleeruooer oå Iansmuseet i Karls- - " .. . 
krona och i konsthallen i Karlshamn under sammanlagt 6 veckor. I Karlskrona i sam- 
arbete med Blekinge läns hemslöjdskonsulenter. 

FORNTIDSUNDERVISNING. Under sammanlaet 6 veckor i mai-iuni och de- - 
cemher hulls ri>rni~dsun<ler\~snine p; Innsmuscet hliicetpcrl~pogrn hrsokir under 
n.xembcr (ilofiirum* kommun, d ~ r  ramilig3 &k 3 och .I d c l i ~ p  i forniidrprogran. 
BERGTAGEN iillsammaii\ nird lineis harnhihlioirk~k~>nsuIcnI pl~ncradi: mii- 

reipcdngopcn vdndringsiitrtalloingen "Hirpiilgen" irin Jamrlandr Ilnr miiscurn 
Vtsiallnin~eii beraiiailc om ioniren. nackcn. troll. sko~srbci och hacksha-icn och 
gick runt i länets samtliga kommuner. För samtliga kommuner sammanställdes ett 

189 



häfte med sägner fran trakten. Museet skötte transporten och ställde upp utställ- 
ningen i de olika kommunerna. 

MEDELTIDSKARNEVAL. Den 4 juni gick 2.000 medeltidsklädda barn genom 
Ronneby. De var pk väg till maskeraden som avhölls vid Ronneby Brunn. På mark- 
naden köptes och såldes tidstypiska varor och visades hantverk som tunnbinderi, 
garvning,tovning, repslageri, iiomakeri, drejning, hovslagning, träbearbetning och 
måleri. Här fanns ocksi bågskyttar, gycklare, musiker, eldslukare, dans. oxar, häs- 
tar, grisar och höns. Ronneby kulturnämnd stod för evenemanget och hade kallat in 
länsmuseets museipedagog att delta i planering och genomförande. Museipedagogen 
berättade om medeltid i skolklasser och förskolor, sammanställde en Iärarhandled- 
ning, ordnade föreläsning och annan information med Anders Odman för lärarna. 
deltoe i allmänt danerinisarbete samt medverkade i öooen verkstad under oåskla- 

u . . 
vet för de barn som ville tillverka något extra till karnevalen. 

I SOLDATTORPET. Tillsammans med skomakare Matz Mandelholm genom- 
förde museinedaeoeen under seotember ett oroeram i Vamövarken för förskolorna i . U "  . 
Karlskrona kommun Pr<igrammct kallades "I auIdatiorpet" och handlade ont grc- 
iiadlar Jonas Hult och hans husiru Ksrin Dct var hon soin "hade runt i torpet innan 
Jonas Hult toe vid och visade hur han tillverkade ett Dar skor. Barnen fick sedan 

u 

tvinna och becka trad, kärna smör och baka. 
En studiedag om forntid för lärarna i RO 3 i Söivesborgs kommun anordnades med 

rundtur till Listerlandets fornminnen, £Dre\äsning mn forntida musik samt praktise- 
rande av matlagning i kokgrop, fiintslagning, skinnberedning, textilberedning och 
eldslagning 

~ u ~ i ~ e d a ~ o ~ c n  har på anmodan A V  Hogrkolan i Kristianstad drlt.igii i vidarcui- 
bildning av slojdl2rarc \id ivB tillffillcn under irei En siudiedóg for IAgstadielararc i 
Konnebg under hustcn behandlade Ickar och I c k d c r  i Blck~nge Dagen inneholl 
fOnii<im forclasning en leksakivcrk,idd 

Muiicpedagogen har deliagii i planer~nprgruppen f ar  Ire Natur- och Kuliurskola - ~ ~ ~~ 

och länets ba;nkulturgrupp. 
I samarbete med Karlskrona turistbyrå arrangerade Iansmuseet ett antal stads- 

vandringar under sommaren. 
Länsmuseet har under aret uteett en nvuteåva med färgbilana av 1936 års in- - - 

ventering om det kvinnliga dräktsiicket i lindskapet. Utgivningen har möjliggjorts 
av ett generöst atagande av en privat donator. 

Besöksantalet vid Iansmuseet utsiorde under aret 84.813 och i Vamöparkens kul- 
turhistoriska byggnader uppskatta~besöksantalef till ca 26.000 penone; 

Dokumentation och forskning 

Blekinge läns landstings utbildnings- och kulturnämnd har beviljat Iansmuseet ett 
forskninnsanslae o& 50.000:- för att dokumentera den blekingska idrottsrörelsen att 
redavisa: i utrtiininesform sommaren 1988. Det soda samarbetet och den entusias- ~ ~~~~ ~ d 

iibka mcdvcrkan av Blekinges idrotishisi~irt,ka r~llskap borgar ior et! goit resultai. 
I~onknines~roirkici "Der blekiiipska kulturl3ndskapel under forniid och medel- -. - 

tid" har fortsatt tinder aret. ~ r o i e i t e t  belvser förändiinear i flora. fauna och livs- .. ~~~ - - - ~  ~ - u 

betingelser. Resultatet avser bl a i form av landskapsrekonstruktioner användas i 
länsmuseets basutställning kring Blekinges forntid och medeltid. Till projektet har - - . ~ ~ 

knutiii universitctslckior Honnie lillegren, Kvarr~rgeul<>giska instiiuiioncn I [.und 
I.illegrcn, vars arhandling behandlar rirdndforskjuiningarna I mellersia Blekinge. 
har måneårie erfarenhet av det blekingska landskapet. 

lJnde;%r; har fortsatta diskussioner förts ang&nde det under 1985 inledda sam- 
arbetet med länsmuseerna i Växjö, Kalmar och Jönköping rörande projektet "Sten- 



Medelridrm~rknaden under iuhileums<iret i Ronneby. Skolklasser samlas 
framför kyrkan inför marschen ii11 Brunnsområdef. Foto: Erling. Kliniefors 
BlLM. 

ålder och bronsålder i sydöstra Götaland". Projektet ar  avsett att omfatta de tre 
sm2landslanen samt Blekinge Ian. Kronologiskt ingår såväl mesoliticum. neoliticum 
som bronsilder men tonvikten kommer att laggas på vissa intressanta överghgs- 
skeden, t ex senmesoliticum, tidigneoliticum och sennealiticum - äldre bronsålder. 
Mikroanalvser av vissa utvalda testområden kommer att wiariteras. i Blekinge 

huvudansvarig är Statens Historiska ~ u s e u m  

Samlingarna 

Länsmuseet hyr sedan 1 juli 1987 ett föremAlsmagasin belaget på Stumholmen ca 1 
km från museet. Hyreskontraktet är skrivet med kommunen på 25 år. Byggnaden, 
som ar ett proviantmagasin byggt 1792, ar förklarat som byggnadsminnesmärke och 
ags av försvaret, Huset är byggt av tegel med tjocka murar och innehåller 2 plan p& 
730m2 och vindsvåningar. Museet har valt att inte varma utan enbart avfukta ma- 
gasinet för att nerbringa driftskostnaden. De på andra våningen inredda arbets- 
rummen ar försedda med elvarme. Under hösten har en disoosition av lokalerna. in- 
redning och tekniska hjälpmedel samt flyttningen av föremålen planerats.  agas si- 
net, som ar ett kallmagasin med avfuktning i magasindelen, invigdes den 30 septem- 



ber. Därefter intrimmades avfuktninesanläeenineen och inflvttnineen av föremål u u- , " 
från museets externa magasin påbörjades. 

Länsmuseets föremåls sam lin^ har ökat med 597 nummer. Bland årets mer omfat- 
tande nyföwäw kan nämnas i53 programaffischer från Karlskrona Damsällskaps 
sammankomster under åren 1913-1987. Museet har även förvärvat en betydande 
mängd idrottshitoriska föremål insamlade av Idrottshistoriska sällskapet. Bland de 
övriga gåvorna kan nämnas Pehr Thomassons fickur från Britt Boltenstern, dräkt- 
delar och husgeråd från Brith Lindgren, dräktdelar från Anne-Beate Jonsson. Egna 
utgivna publikationer av Karin Brunsberg. 

Museet har köot in en del konst i samband med utställninear r>& museet. Musect 
d .  

hdr aven tillvaratags b)ggnad$detal)er I samband med rivningar av fasiigheier 
T v i  utgacndc depi>sitioner hdr omberorjt,, dels iavlor t i l l  Krurvikens Gasigiiarr- 

gard dels fiskeredskap till Osters~~skolan, Karlskroni Forcrnal iillh<irande Fabian 
Mansson har skom deposiiion ovrrlamnats till museet av hani doiicr 

Antikvsrien har under irei medverkat vid Hemb\gJcns L h p .  p i  Vamo. deltagii p i  
Giuterihistoriska sällskaoets möte i Kallinee samt &it museets reoresentant oå mu- - 
seidagarna i Umeå. Vidare har antikvanen I i m a t  rhd vid katalogisering, markning 
och vård av föremålen i Naturskolan i Ire, Karlhamn och till sjukhusmuseet, Karls- 
krona. Antikvarien har ocksh haft en visning av målade bonader för deltagare i en 
kurs i målning på Studieförbundet Vuxenskolan. 

Bibliotek a& arkiv 

Bibliotek och arkiv har hållits till~äneliea för forskning och studier måndag-fredag - - -  
unJcr ordinarie oppcihbllandeifid Forlrigninpdr ir3n~niyndighcicr. allmai~hct och 
ridningar har hcsvarats liksom handledning skcii A t  hesrikandc forskare och visning- 
ar anordnats for rarskilt iniresserade grupwr. Sival det topografiska arkivet aom bilJ- 
arkivet har ökat successivt genom museets kulturminnesvårdande verksamhet. 

Via Hembygdsförbundets donationsfonder har inköpts bilder från Karlshamns 
kommun fotograferade av Gunnar Frödin för STF. 

Vämöparken 

Länsmuseet, ägaren av de kulturhistoriska byggnaderna i Vämöparken och dess in- 
ventarier, har hållit anlaggningen öppen alla dagar under juni-augusti. Anläggningen 
förvaltas och underhålles av Föreningen Vämöparken u p a. 

Under året har parkförvaltningen uppfört en lada i anslutning till Svansjömålator- 
pet. 

Percy Zetterquist och Gunda Möllheden från PRO har under sommaren varit 
värdpar för Lars-Pettelstugan, där de guidat de drygt tusen besökarna. 

Birger Sandberg demonstrerade biodling för en entusiastisk publik den 18 juli. 
Hembygdens Dag arrangerades av Östra Blekinge Hembygdsförening och Ham- 

boringen den 16 augusli och lockade som vanligt besökare i tusental. 
Medlemmar av Riksföreningen Svenska Slöjdare har under lördagar och söndagar 

demonstrerat hantverk i en av stugorna samt arrangerat en julmarknad i Hjortsberga 
prästgård. 
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Ekonomi 

Kostnaderna har under året uppgått till 5.731.000:-. 
Finansieringen av stiftelsens verksamhet har skett genom bidrag från Blekinge - 

lans landsting med 1.471.000:- från Karlskrona kommun med 1.406.000:- från Sta- 
tens kulturråd med 872.000:- samt från Lansarbetsnamnden för Iönebidragsanställd 
personal med 1.216.000:-. 

Härtill kommer intákter för uppdragsverksamhet samt intäkter från försäljnings- 
artiklar och övriga intäkter med 766.000:-. 

Karlskrona i mars 1988 

ELISABETH MATTISSON 
ordförande 

BLEKINGE LANS HEMBYGDSFORRUNDS 
BOKSLUT FOR 1986 
Arsberattelsen finns publicerad i årsboken 1987 

INGEMAR JEPPSSON 
sekreterare 

Balamrakning den 31112 1986 

TILLGANGAR 
Kassa ........................................................... 5.646:64 

195.151:61 
99.076:50 
6.413:71 

641:- 
............... ......... 306.929:47 

Fonderade bankmedel 563.588:19,99.076:50 662.664:69 
Totalt likvida medel ...................................... 969.594:16 

SUMMA TILLGANFAR 969.594: 16 

SKULDER 
Avräkning anslag 
EGET KAPITAL 
Grundkapital .............................. 104.7110:- 
Tillfört bundet kapital 1986 ............ I.8W:- 106500:- 
Arets resultat .............................. 429:47 

FORVALTADE FONDER 
Kungl. Karlskrona Grenad- 
jarreg. minnesfond 
Landshövding o Fru Hag- 
strömmers minnesfond 
A Lindwalls fond 
Emil Peterssons fond 

S O Swahns fond 
TGrnströmska fonden 

Wachtmeisterska fonden 62.269: 15 
SUMMA SKULDER 



Resultaträkning 1986 

INTAKTER 
788:65 

45.000:- 
30.06732 
51.678:- 

Ovriga inkomster. ........................................... 916:- 128.449:97 

FONDERNA 
Ränteavkastning samt tillskott ........................... 

TOTALA INTAKTER 

KOSTNADER 
Kontorsmaterial 
Annonser, rekla 
Porto ............................... .. ........................ 
Resor o traktamente ........................................ 

Evenemang ................................................... 

Administrativa kostnader ................................. 
Reserv. k u n  förbundiförening ........................... 
Tillfört grundfonden ........................................ 
överskott 1986 lägges till dispositionsfonden.. ....... 

SUMMA KOSTNADER 

FONDERNA: 
Inköp till samlingarna 
genom Emil Peterssons fond .............................. 1.534:- 
Avkastning tillfört fondkapital ........................... 54.547:73 
+ odisp. avkastning ......... .. ............................ 53.013:73 

TOTALAKOSTNADER 182.997:70 

Undcriecknade rcvisorrr. ui5eddd dir  granska Blckinge lans hzmbygd,f<irhunds ra- 
kenskaper och forvalining for Ar 1986 far h3r efter lullrlori uppdrag abgiva foliande . . . . . .  
revisionsberättelse. 

Räkenskaperna är förda med noggrannhet och ordning samt p2 ett vederbörligt 
sätt verifierade. 

Föreliggande bokslut överensstammer till alla delar med förda räkenskaper, varför 
vi silunda endast hänvisar till detta. 

Fondernas förvaltning har manskats utan anmärkninz. 
Vi har genomlasi de p r o i o k ~ i ~ ~  som styrelse och fi>~altningsutskoii f i j r i  vid sina 

sammantrade under 1986. uinn alt finna anledning 1111 anmarkning 



Vid hembygdsforertingens resu i gränsbygderna mellan Blekinge och Skdne 
besöktes bl u grottorna i Ignaberga. - Foto K. Brunsberg 1987. 

Vi tillstyrker att den i bokslutet intagna balansräkningen fastställes. 
Då sålunda ingen anledning till anmärkning framkommit under revisionen, till- 

styrker vi ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

Karlskrona den 11 mars 1987 

ROLAND ASPELUND BERN POSSLING 
LARS-ERIK SKJUTARE 



Eldningsoljor 

LEOPOLD THORN AB 

Karlskrona - Ronneby 

BLEKINGE LANS FOLKHOGSKOLA 

370 10 Brakne-Hoby 

Tel. 04541300 60 

BLOMMORNA 

Oppet sommartid alla dagar, 



NILS JONSSON AB 
Karlskrona 

DEN TRYGGA KONTAKTEN I ALLA VARMEFRAGOR 

Tel. 04551198 80, 168 74 

SAFEMAN AB 
293 01 Olofström - Tfn 04541482 30 

Tel. 0455-229 90, Box 6017, 371 06 Karlskrona 

ALBINO-PRODUKTER AB 



Mattor ger hemtrevnad 
Välkommen in och se vart stora 
urval av Orientmattor, Wilton, 
Röllakan, Tras- och Plastmattor m.m. 

KUNGSGATAN 4, RONNEBY, TEL. 0457110770 

Bertil Åkessons 
Sågverk A-B 

370 34 Holrnsjö 
Tel. 0455191 1 75 

S-E-Banken 
Lite enkhe,litebättre 



a 

J"& ? 5 ! $ ~ ~ ~ ~ "  
N Kungsgatan 3, Karlskrona Riksvagen 28, Lyckeby 

Te1 0455/128 55,109 10 Te1 0455/205 34,205 14 

NIKLASSONS GLAS AB 
Gullbernavagen - Tel. 24200, 24201 

m Lantmannen 
BLEKINGE-KRONOBERGS LANTMA'N ek. för. 



VALJ ETT 
STADSHYPOTEKSLAN 

NAR DU SKALL 
KOPA VILLA! 

Kontakta oss om Stadshypotekslånet. 
DA får du de aktuella villkoren och vi 
kan dessutom hjäipa di att jämföra med 
villkor och avgifter för iknande lån hos 
andra långivare. 

f 
Vi samarbetar även med etablerade 

fastighetsmaklare som kan upplysa om 
våra villkor samt förmedla din Iånean- 
sökan till oss. 

Välkommen! 

gj Stadshypotek 
BLEKINGE 

Stortorget 2, Box 28, 371 21 Karlskrona. Telefon 0455-801 b5 



ibland behöver man låna ... 
Nio från tre går inte. 
Då måste man låna. 

tala med 

Svenska Handelsbanken 
- banken för hela folket - 



VÄMÖPARKEN 

Naturskön park vid vik av Östersjön 
med kulturhistoriska byggnader, vilka visas sommartid 

Gästgivaregård med gott bord samt kaffestuga 

Dansbana m. f l .  nöjesanordningor 
Se uidare annons i dngspressen 

Kursutbud vid Blekinge lans Lanthushållsskola, 
Brakne-Hoby 

A) Konsumentekonomisk kurs med kostinriktning, 1 läsir 
B) Konsumentekonamisk kurs med textilinriktning, 1 termin 
C) Livsmedelsteknisk kurs - Storhushill 
D) Kost - Hälsa - Hushållning Kost - Halsa 10 veckor 

Etapp 2a Dietik 10 veckor 
Etapp 2b Hnshillning 10 veckor 

E) Hemteknisk kurs 4 veckor (sommarkurs) 

Adress: 370 l0 Bräkne Hoby Tel. 045413Ui 88 

b 
6od 

GoWC 
KONDITORI - 
N. Kungsgaian 22 -Tel. 123 18,161 92 

KARLSKRONA 
OPPET: Vardagar 06-19 

Lördagar 06-1 5 



Riksförbundet för Hembygdsvård ar e n  samverkande organisa- 
tion med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Hembygdsföreningarna i Blekinge är alltid välkomna till oss när 
ni behöver hjälp att organisera studiecirklar eller kulturprogram 
vid hembygdsdagar m m. 

Kontakta våra lokalavdelningar som finns i Jamjö, Fridlevstad, 
Karlshona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg, 
eller distriMsexpeditionen, Drottninggatan 9, 371 31 Karlskrona, 



KARLSKRONA KOMMUNS BIBLIOTEK 

Länsbibliotek för Blekinge 

Stortorget 15-17 - Tel. 0455183 430 

w-o I'QydmM 
m u . a m  ~ . w ~ m / i w m  

BLEKINGE LANS HEMSLOJD 

Hos oss finner Du blekingsk trä-, metall- och korgslöjd 
Dräkt- och broderimaterial, väv- och stickgarn 

Ronnebygatan 37 V. Torggatan 1 Drottninggatan 35 
371 33 KARLKSRONA 372 00 RONNEBY 374 35 KARLSHAMN 
Tel. 0455-102 37 Tel. 0457-107 05 Tel. 0454-123 70 



Statens försvarshistoriska museer 

MARINMUSEUM 
med minsveparen 

KARLSKRONA 

Modellkammarsamlingen grundad 1752 
Oppet alla dagar 12-16 

Under juli 12-20 

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 insättas på postgiro 28 10 82-8. 

Ange titel, namn och adress. 



BLEKINGE LANS 
HEMBYGDSFORBUND 

Intresserad av Din hembyggd? GA med i hembygdsförbundet, 
som aktivt varnar om kulturen i Din omgivning. 

Årsavgift 5 0 : ,  stödavgift 100:-. Ständigt medlemskap 500:-. 

Medlemmar erhiller ett exemplar av Blekingeboken gratis. 

Postadress: Blekinge lans museum 
Box 111, 371 22 Karlskrona 
Postgiro 7 15 21-9, bankgiro 284-1922 



o. LAN- 
2 %=- 
3 y+! 

Länsmuseet, med utställningar specialiserade pä Blekinges 
historiaoch kustkultur, finner NipäFisketorget 2 i Karlskrona. 
Delar av de rika samlingarna, alltifrän stenälder till  nutid, 
presenteras pä ett öveskidligt 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 receptioii. 

Sommartid serveras kaffe i trevlig 1700-tals miljö. 

OPPET mändag-fredag 9-16 
lördag-söndag 13-17 

Juli, aug: mändag-fredag 9-18 
lördag-söndag 13-17 

FRI ENTRE 

BLEKINGE LANS MUSEUM 
Fisketorget 2 
Karlskrona 

Postadress: Box 111, 371 22 Karlskrona. Tel: 0455-801 20 



Tel: 04551801 20 

Intresserad av 
Blekingedrakten? 

Boken om kvinnligt dräktskick i 
Blekinge med 16-sidad färgbilaga 
finns att köpa på Blekinge lans 
museum eller i hemslöjdsbutikerna 
110 kronor. 
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