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Saluhallen 
- den nya hygieniska handelsmiljön 

Ingemar Atterman 

När jag i början av 50-talet, nyinflyttad och nyfiken p i  stan, en 
dag gick över Fisktorget i Karlskrona och frigade om den låga 
cementterassen, s i  fick jag till svar: "Det dar, det ar ju resterna av 
gamla saluhallen, den borde dom verkligen ta bort helt och hållet. 
Den var inte mycket att ha, gammalmodig och ohygienisk, ett riktigt 
förargelsens hus, som den kallades i nigon tidning. Nu ska det visst 
bli busshållplats p i  torget, det behöver vi verkligen". Terassen kom 
bort, men nigon busshillplats blev det inte. Denna hamnade s i  små- 
ningom dar den mänskligt att döma gjorde mer nytta i kommunika- 
tionernas tjänst, p i  busstorget vid järnvägsstationen. 

Denna uppsats handlar om saluhallar, mest om Fisktorgshallen i 
Karlskrona. Innan vi tar itu med de blekingska som vi haft nära inpå 
oss, ska vi ge oss ut i Sverige för att se vad man åstadkommit på andra 
håll i landet, för att jämföra och få en smula perspektiv på det ble- 
kingska. 

Saluhallen var i Sverige en ny slags offentlig byggnad. Den hade 
tillkommit p i  kommunalt eiier privat initiativ för att, dar det lat sig 
göras, flytta försäljningen av hygieniskt känsliga livsmedel in under 
tak fran hastanspanda vagnar och salustånd. Ett stort och viktigt steg 
hade tagits nar man övergick till fasta bodar och hela taktackta Iang- 
or iifin stånd med lösa tak som plockades ner varje dag sedan köpen- 
skapen var slut. 

Men hygienen och dess krav visade sig snart vara sådana man inte 
kom undan bara genom att flytta inomhus. Minga "Förargelsens 
hus" runt om i Sverige utdömdes just p i  grund av att de blev 
omoderna, nigot som upprepades långt fram i tiden. Det var bara 
nigra lysande undantag som höll stånd och ännu lever. I övrigt ut- 
konkurrerades saluhallarna p i  1960-talet av de rationellt inredda 
varuhusen med alla sina lockelser. 

Den kronologiska tablån bild 1 och kartan bild 2 visar var salu- 
hallar har funnits eller fortfarande finns, samt ger ett begrepp om vilken 
tidsföljd de tillkommit och hur länge de levt. Ett 50-tal saluhallar har 





Bild I .  Kronologisk tablli över saluhallar i Sverige avseddn för livsmedelsför- 
säljning. Tablin visar vilket lir hallen öppnats och vilket lir den stängts eller ~. 
f in  annan användning än den ursprungliga. 



Bild 2. Karta över saluhallar i Sverige. 

spirats upp i landet, vilket skett med välvilligt bistand frin museer, 
kulturnämnder och stadsarkitekter. Dessa meddelare har i de flesta 
fall kunnat uppge det i r  da hallen togs i bruk samt det ir den stäng- 
des, vilket ju motsvarar hallens livstid ur kundens synvinkel. I nigra 
enstaka fall kvarstir dock en viss osäkerhet i dateringen. Kartan, 
bild 1, har emellertid bara 34 platser utmärkta beroende p i  att inte 
enbart storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö, utan aven 
andra större stader, har haft mer än en saluhall. Vad kartan sedan i 
stort visar är den pifallande skillnaden i spridningen av saluhallarna. 
Jämför Norrland och Dalarna med övriga delar av landet. I hela 
Norrland och i norra Svealand finns bara fyra städer med saluhallar 
nämligen Gävle, Sundsvall, Ostersund och Lulei. Detta beror f ' s t  
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Bild 3. Stockholm. Saluhallpi Köttorget i Gamla stan (nr 2). Xylografi av 
Robert Haglund i Ny Illustrerad Tidning 23/10 1875. Stockholms Stah- 
museum. 

p i  lig folkmängd, stora avstind och osäkerhet om lönsamhet. 
Varken kommuner eller enskilda var higade att s t i  för riskerna av 
för lig omsättning. 

Om n bortser frin Karlskrona-hallarna och det fital hallar som 
byggdes under 1870- och 1880-talen, tillkom ett stort antal under de 
bida irtiondena kring sekelskiftet. Man kunde tro att den nya enhet- 
liga funktion som saluhallen representerade i samhällets liv ocksi 
skdie ha medfört en enhetlig eller tämligen enhetlig yttre gestaltning 
av den arkitektoniska formen. Men s i  blev det knappast, nigon fast 
saluhallsstil ser vi inte till. Just aitiondena kring sekelskiftet var istäl- 
let rika p i  omtolkningar av stilarkitekturerna; av gotik, renässans, 
rokoko, barock och empire. Det var en fantasiens förlovade epok 
med mycket att välja pi. Nu hade byggherrarna, vare sig det var 



Bild 4. Orebra. Sah&Il och salustind pd Hamnplan (nr 13). Foto Sam 
Linhkog 1912. &bro Läns Museum. 

kommunen sjäiv, ett bolag d e r  en enskild, gyllene möjligheter att 
förverkliga ett byggprojekt, som till det yttre var en uppenbareke av 
tidens skitlande stilefterbildningar. I det inre gavs en ny och ditt* 
okänd möjlighet att under ett skyddande tak &h i lugn A h  ro gran- 
ska och köpa livsmedel av vitklädda försäljare. 

Innan vi ser närmare p i  denna samhg av saluhallar fran Monde- 
na kring sekelskiftet, ska vi först visa upp nigra hallar som tillhör ett 
ursprungligare skede i hallhyggandet, där stilimitationer saknas. Bild 
3 visar en hall som tidigare endast bestod av ett stdpskjui, senare ut- 
byggt till tvi paraltelta hallar med faga takstofar vilande p i  slanka 
ihiliga kolonner av gjutjärn. SBsom den här är framstäitd p i  Hag- 
lunds teckniig vilar den lätt p i  marken, som ett ditidens flygplan. 
Haiiens gavlar är stangda med gruidar men är ändi Öppna för Salt- 
sjöns och Mälarens vindar. Fast inredning saknas. Viktigare har varit, 
som bildtexien säger, att ha "Tak öiker hufvudetn. 



Bild 5. Kristianstad. Saluhall vid Ostra Sal~~rorget (nr 3). Kristianstads 
Länsmuseum. 

Bild 4 visar öppna stind utanför saluhallen dar inte bara fisk utan 
också kött och fläsk sildes, anda till 1936, d i  handlarna drabbades 
av halsovirdsmyndigheternas förbud. I själva hallen såldes fisk och 
fågel samt kött av ett 20-tal handlare. Frin bö j an  bestod ocksi den- 
na hall av ett stolpburet tak utan vaggar. 

Till de tidigare saluhallarna hör ett sydsvenskt bygge, nämligen 
den första saluhallen i Kristianstad, bild 5. Konstruktör var C.J.P. 
Ljunggrens Verkstad, en för blekingar och inte minst karlskronabor 
välkänd firma. Härifrin levererades ett stort antal ingslupar, b1.a. 
Wittus, Lyckeby och Rex. För Ljunggrens var saluhallsbygget ett 
undantag i den rika produktionen av Iantbmksmaskiner, tröskverk, 
lokomobiler, ingrnaskiner, bränneriutrustning, järnvägsvagnar och, 
som sagt, ingslupar. Möjligheten fanns att göra allting i de egna 
verkstäderna, Hallen byggdes med vaggar och tak av kornigerad, 
galvaniserad jamplit. Takstolarna bestod av smidesjärn och uppbars 





en under av modernitet, iir intakt" (Ur byggnadsmi~esförkiaringen). 
Vi man finna en förebild till dema i Sverige unika byggnad far 

Mlen i Stockholm. 1 och med rivning och nybyggnad av de östra 
stadsdelarna med inflyttning som följd, var tiden mogen för ytterliga- 



Bild 8. Srockhohn. Osfezmalmshallen vid Ostermalmstorg (nr 9). Interiör. 
Foto: Pressens Bild/ Olie Seibofd 1984. 

öppnades 1890. Sedan Stockholmsstad 1914 övertog halien har för- 
valtningen förstitt att hiiia j h n a  steg med kraven p i  en förbättrad 
hygien. Kunderna erbjuds förstklassiga rivaror och ett val valt sorti- 
ment av kontinentens specialiteter samt därtiii individueu behandiing 
och personlig omvkdnad. En trappa upp, i Les Haii, kan man äta 
lunch eller middag och samtidigt htdia ett öga p i  det omvaxlande 



Bild Y. Stockholm. Ostermalmshallen vid Ostermalmstorg (nr Y). Exteriör. 
Fotot taget mellan 1912 och 1925. Stockholms Stadsmuseum. 

livet i viningen under. Bild 8 visar den högvälvda interiören med sitt 
av gjutjärnskolonner burna tak. Rymden i detta väldiga rum har 
lockat arkitekter att planera ytteligare balkonger för restaurangända- 
mil. Utvändigt framträder hallen, bild 9, avvikande i stadsbilden, där 
den reser sig i torghörnet lik en i tegel uppförd riddarborg. Det är lätt 
att av ren nyfikenhet sugas in genom den väldiga portöppningen 
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Bild 11. Norrkopinn. Svea OVREPLAN 

Det kan ibland vara svart att saga var inspirationen hatt sin kalia, 
d i  det medeltidshistoriska svärmeriet tog överhanden nar arkitekten 
ritade en saluhall. D i  det galler hallen p i  bild 12 blir man pimind 
om att det frin Malmö ar nara till kontinenten, i va j e  fall till Lubeck 
med stadsporten Holstentor. 

Lilla Torg i Malmö hade sedan 1903 en saluhall. Denna revs 1967 
för att underlätta nydaningen av torget och restaureringen av om- 
givande byggnader. Dar fanns bl a korsvirkeshus p& torgets västra 
och södra sidor. Nar deras ursprungliga fasader iter steg fram ur 
putsens damm blev torget bide äldre och intressantare. Och köpen- 
skapen tog inte slut. Livsmedelshandeln flyttade bara in i byggnaden 
vid torgets norra sida. Den 1967 rivna hallen var ett tegelbygge, som 

. 
Saluhall (nr 22). Efter 
annons i 1985 lirs loknlfele- 
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Bild 12. Malmö. Saluhallen vid Södra F&sfa&torget (nr 28). Malm6 Mu- 
seum. 
Bild 13. MaIm8. En av portnrna tillsaluhallen vid Lilla Torg (nr 26) under 
rivning f& senare användning. Foto Scandia Media. Staffan Johansson, 
M a b .  
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Bild 14. Ystad. Kvarteret Quist medsaluhallen längt i öster vid Teatergrand 
(nr 29). 

i exteriören linat drag frin en ännu kvarlevande historiserande stil. 
Hela huset revs utom en magnifikt skulpterad portal, som inte utan 
möda plockades ner bit för bit, bild 13. Den skulle senare iterupp- 
föras vid Radmansgatan för att markera höjan p i  en gingväg till 
konsthallen. Men därav blev ingenting. En eldsvida ha jade det för- 
rid dar portalbitama förvarades. Dessa bestod av sandsten och blev 
skeiiheta vid branden för att sedan spricka i smibitar när de träffades 
av vattnet vid eldsläckningen. 

I Ystad ligger saluhallen vid Mattorget, i östligaste delen av det 
smala kvarteret Quist, begränsat i norr av Stora Västergatan och i sö- 
der av Langgatan, bild 14. Hallen har ett centralt läge, mitt i kärnan 



Bild 15. Uppsala. Saluhallen vid Sankt Eriks Torg (nr 33). Dar bortom 
domkyrkan, Gustavianum och universitetet. Upplandimuseet, Uppsala. 

av medeltids- och korsvirkesstaden. Den är uppförd av tegel och är 
den yngsta av kvarterets byggnader, vilka i övrigt utgöres av 1700- 
tals- och 1800-talshus. En del av dessa är byggda i nu synligt kors- 
virke. Arkitekt var divarande stadsarkitekten Peter Boisen, som för- 
statt att passa in den nya byggnaden med bibehaUande av kvarterets 
mittliga arkitektoniska skala. Han har i exteriören ej anknutit till 
korsvirket utan i stället tagit upp aktuella arkitektoniska former. 
Exempelvis vid hallens ingingar, vilka stitar med halvcirkelformade 
bigiiiser och refflade pilastrar som inramande dekorativa element. 

Saluhallen i Ystad finns ännu kvar men den är degraderad till ett 
slags stormarknad och Iigprishall, där den gamla atmosfären ar helt 
borta. Den skuUe dock med lätthet kunna iterställas och haiien är, 



Bild 16. Lund. Saluhallen (nr 31). Kulturen, Lund. 

sisom pipekas av museichefen Jan Torsten Ahlstrand, arkitekto- 
niskt sett välbevarad. 

Saluhallarna i Uppsala, bild 15, och Landskrona, färdigställda 
1909 och 1913, visar bida, fastan sinsemellan olika, tyngd och en- 
kelhet i nationalromantisk anda. Teglets vita blinderingar har, sär- 
skit p i  hallen i Uppsala, stark dekorativ verkan. 

En saluhall tillhörande samma tidsskede som den i Uppsala är hal- 
len i Lund, bild 16, vars arkitekt enligt bevaringsprogrammet för 
Krafis rote "Har arbetat under klar piverkan av amerikansk 1890- 
talsarkitektur". 

Med haliarna i Lund och Uppsala har n lämnat den av de histo- 
riska stilarna piverkade saluhallsarkitekturen. Men d i  miste n 



Biid 17. Lut&. Saluhallen (nr 23). Norrbottens Museum. Lule4 

undanta en hall, som fir oss att tveka o& Mga om man inte bör vid- 
ga begreppet historisk stil till att ocksi omfatta den byggnadsstii som 
skapades pi  skhskt och sydsvenskt omride genom att tillämpa 
korsvirkets teknik - viken ar uigammai. Nu finns den ocksi i en 
saluhall. Dena märkiiga bygge tinne vi Iángt upp i norr, i Lululea, den 
nordligaste av de @a norrlindska städerna med saluhallar, bild 17. 
Arkitekt var den i Stockholm 1852 födde K A Smith, som 1888 flyi- 
tade till Lule& d& han fick titeln stadsbyggmästare. Vi vet ingenting 
om hans visioner eller om hans kunskaper om skansk-sydsvensk 
arkitektur, men hans förmiga att tala för sin sak maste ha varit stor 
när han kunde f6 stadens styresmän att acceptera detta främmande 
saluhailsprojekt. 

När vi nu tar ett bra steg framit i tiden, är det för att kunna pre- 
sentera ett saluhailsbygge, som i exteriörenvisar en ny arkitektur helt 
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Bild IX. Motala. Saluhallen (nr 41). Foto Motala kommun. 

fri frin dekorativa och "onyttiga" element. Det ar saluhallen i Mota- 
la, invigd 1924, bild 18. I bottenviningen har den ett 50-tal försalj- 
ningsplatser, vidare rum för affärsuppgörelser, rum för hallmastaren, 
tvattrum m.m. Kallarviningen, bild 19, ar uppdelad i frin varandra 
val avskiljda enheter. Den har en avdelning för "viktualier och rot- 
frukter", en kött- och saltningskallare, ett styckningsmm samt ett 
stort antal toaletter m.m. Nar de stora varuhusen kom till Motala 
under 1950- och 1960-talen minskade hallens betydelse drastiskt. I 
dag utnyttjas knappa 20% av hallen som i slutet av 1960-talet hota- 
des av stängning. Halsovirdsnamnden hade upprättat ett inspek- 
tionsprotokoll, dar det heter att hallen miste rustas upp om den i 
fortsättningen skall användas för försäljningsandamil. Motala stad 
utförde d i  en upprustning av källarviningen och dar befintliga kyl- 
nun. Likas4 drogs vattenledning fram till varje salustand. &nu yng- 



BW f 9. .&CM& Saluhallen (nr41j. Paitav kallarv8m72geu. 

re än saluhaiien i Motala är den nya haiien i Eskilstuna frin 1938, in- 
byggd i kvarteret Virblomman. 

Saluhallarna tappade p i  oiika sätt sin ursprungliga karaktär eller 
ocksi revs de och försvann ur stadsbilden och ur foiks medvetande. 
Minga upphörde därför att de i och med den hirdnande merkantila 
konkurrensen inte orkade hdia den hygieniska standard som kräv- 
des. Andra lever kvar föräadrade till sin typ, t.ex. saluhaiien i Halm- 
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stad vilken blev snabbköp - "Stjärnköp" - med ligpnsprofil. Ett 
annat exempel p i  detta kan vi se i Ystad. Ytterligare andra miste 
stryka p i  foten tiil förmin för mera lönande eller nödvändiga anlagg- 
ningar. S i  t.ex. i Tranis, där den liga hallen vid torget revs och den 
stitliga huvudbyggnaden vid kuranstalten reste sig till flera viningars 
höjd. I Luleä tvingades man riva den märkliga, i korsvirke byggda 
saluhallen, därför att den lag i vägen för den gata som leder till den 
nya bron över Lulealv. 

Vär utflykt i Sverige till stader som haft, eller undantagsvis ännu 
har, saluhall ar slut. Alla som finns med i tablin bild 2, vilken för- 
hoppningsvis redovisar alla saluhallar i landet, har inte kunnat kom- 
menteras, men ett huvudintryck är att det varit de lokala intressena 
som styrt. Utan att friga sig hur grannarna byggt, har man i de flesta 
fall tagit fasta p i  ~ g o n  av tidens modeströmningar inom arkitek- 
turen och sedan stolt visat upp resultatet. Detta gäller framför allt 
äldre tider, d i  det fanns utrymme, t.ex. ett torg att bygga pi ,  och d i  
begreppet saluhail var nytt och spännande. Detta har medfört att 
man fitt en mycket omväxlande grupp av byggnader att handskas 
med. Det har vant en överraskande oberäknelighet, som b1.a berott 
p i  vem som varit byggherre, det vill saga om det varit ett kommunalt 
eiler ett privat bygge. Det har ocksä berott p i  om man avsett att för 
dyra pengar göra hallen tip-top och lockande för kunderna eller om 
man nöjt sig med en standard som just varit i linje med, men inte mer 
an aktuella halsovirdskrav. Det var ocksi viktigt att hallen tillkom 
under rätt tid, nar inte bara kommunala organ utan ocksi stadsborna 
själva sig fram mot en ny tingens ordning. Vad man längtade efter 
var att kunna göra sina livsmedelsinköp under tak, aven om det till 
att börja med blev frtiga om primitiva och lättviktiga byggnader, 
sidana som bild 3 visar. 

Vi har tidigare konstaterat att avsaknaden av saluhallar i Norrland 
b1.a. berodde pä de stora avstinden, vilket ocksi gäller för de glest 
befolkade delarna av Sydsverige. I omriden dar tätorterna ligger nä- 
ra varandra, som i Skine och Blekinge, ar avstinden &I korta, att en 
saluhallsetablering p i  varje tätort inte var ekonomiskt bärande, Vi 
tar följande exempel: Frin Sölvesborg ar det per järnväg 31 kiiome- 
ter till Karlshamn och samma avstind i t  andra hillet till Kristianstad. 
Haiien i Karlshamn existerade under iiren 1909-1960, den första 
hallen i Kristianstad 1882-1929 och den andra hallen 1928-1969. 



Bild 20. Karlshamn (nr 32). Saluhallen i hamnens innersta del, vid slutet av 
Ronnebygatan. I förgrunden fiskebitar och fiskförsäljning. Karlshamns 
Museum 

Bild 21. Karlshamn (nr 32). Interiörfrhi saluhallen. Karlshamns Museum. 

1 .  



Bild 22. Ronneby. Skiss a v  C Modigh, 1910, till saluhall vid Ronnebydn 
nedanför Snäckebacken. Ej uppförd. Stadsarkivet i Ronneby. 

Detta gör en sammanlagd livslängd för saluhallarna i Kristianstad p i  
hela 87 ir. Nigon saluhall uppfördes aldrig i Sölvesborg. Man for 
gama till den största av saluhallsstadema, dvs Kristianstad. Ja, tan- 
ken att införliva Sölvesborg och Listerlandet med Kristianstads Ian ar 
fortfarande levande. Den ar uttryck för den ännu delvis bestiende 
handelssituationen, där länsgränsen inte spelar nigon roll. 

Vi fortsätter till Karlshamn, där saluhallen, liksom p i  minga and- 
ra hall, byggdes p i  en öppen plats, har vid Miein, dar ocksi fisk-~ 
handlarna höll tili, bild 20. Hallen var en tegelbyggnad, uppförd av 
storbyggmästaren Svante Svenson. P i  hans ritkontor hade saluhallen 
tagit form, och det var inte lingt till förebilden, den fem i r  äldre hal- 
len p i  Fisktorget i Karlskrona, bild 28, vilken Svante Svenson ocksi 
hade byggt men däremot inte ritat. Hur hallen i Karlshamn sig ut in- 
vändigt visar bild 21. Ocksi i Ronneby hade man planer p i  att bygga 
en saluhall, men man kom aldrig längre an till ritningar, bild 22 och 
23. 



Bild23. Ronneby. Skiss av Egon Sellergren (?) 1929tillsaluhall vid Ronne- 
byin nedanför Snackebacken. Ej uppförd Stadsarkivet Ronneby. 

Bild 24. Karlskrona. Polishuset och saluhallen vid Rtidhusgatan (nr I )  
BILM. 



Bild 25. Ritning till "Grupp af 3 st Köttstrind, Fisktorget? Uppförd 1873. 
Stadsarkivet. Karlskrona. 

Bild 26. "Copia af en föreslagen Ritning till ett Salustind vid nya fisktorget i 
Karlskrona 1876". Stadsarkivet Karlskrona. 

När vi nu iterkommer till Karlskrona, visar det sig att vi fir g& 
l h g t  tillbaka under 1800-talet för att finna den första saluplats som 
betecknas som saluhall. I december 1831 stod en för kötthandel 
avsedd saluhall av trä, bild 24, färdig vid Ridhusgatan bakom Rid- 
huset. Byggnaden har en öppen kolonnportik mot gatan och övriga 
ytte~äggar indelade av pilastrar. Saluplatserna annonserades tili ut- 
hyrning för 8 rdr bmw> om Aret. Efter h e n  som saluhall inrymdes i 
byggnaden först en polisstation, eller polisvakt som det hette före 
1890, och därefter en auktionshall. Förändringen frin saluhall till 
polisvakt, alitsi frin det merkantila tili det polisiära, kan tänkas ha 
skett under 1870-talet. D i  öppnades nämligen en gatuförbindelse 
mellan Borgmästaregatan och Fisktorget vid Grevagarden, och han- 
deln med fisk och lantmannaprodukter kunde flyttas till Fisktorget - 
tidigare kallat Nya Fisktorget - där tillfälliga bodar för kötthandel 
hade satts upp, bild 25 och 26. 

1913, nar Ridhuset skulle utvidgas ytterligare, förlorade karlskro- 
naborna sin vackra saluhall, som tronade p i  appareljen vid Ridhus- 



Bild 27. Hastbacken i Lyckeby medden byggnad, delvis omgjord som förui 
rymt polisstation och saluhall i Karlskrona. Foto förf. 1986. 

gatan likt ett klassiskt tempel. Byggnaden inköptes av godsägare Jo- 
han Carleman, Köpingegirden, som därefier siide den för inköps- 
priset tili Lyckeby Gille. Där fanns mera känsla för det historiska och 
estetiska, och dessutom förstod man att visa upp sitt ny fö~äw p i  en 
plats dar det inte kunde undgi att synas. Gir man längs Lyckebyin 
mot dess mynning, ser man byggnaden resa sig p i  bergskrönet högt 
ovanför det mörka vattnet likt ett blekingst Parthenon p i  sin Akro- 
polis-klippa, biid 27. 



Lang innan "templet" flyttades frin Ridhusgatan hade stadsfull- 
mäktige granskat ritningar till en större saluhall, nu placerad p i  Fisk- 
torget. Dar hade i r  1875 den ena av tvi planerade basarer byggts p i  
den Wachtmeisterska tomten i hörnet av torget och Arklimastare- 
gatan. Allt syntes vara tikattalagt för en ökad köpenskap p i  torget, 
men det första förslaget till saluhall som behandlades av stadsfull- 
mäktige, troligen p i  1880-talet, gav inget resultat. Orsaken torde 
b1.a. ha varit svirigheten att bemästra de högvatten som hotade den 
vid torgets grans mot Borgmästarefjärden byggda kajen att brytas 
ned och försvinna i sjön. Ar 1902 beslutades att en saluhall trots allt 
skulle byggas, varvid tvi huvudentreprenörer anlitades. Den ena var 
AB Skbska cementgjuteriet (Skanska), som itog sig att uppföra 
källare och grund. Den andre var bygggmastare Svante Svenson, 
Karlshamn, som svarade för resten av anläggningen, viken skulle ut- 
föras enligt ritningar av arkitekt August Strehlenert, Karlskrona. 

I Kadskrona stads historia II f ir  man veta mycket litet om bygget, 
varför jag räknade med att det i Skanskas arkiv skulle finnas hand- 
lingar och ritningar med vars hjälp man skulle kunna följa detta för 
staden viktiga företag, men i detta arkiv finns inget material äldre an 
frin omkring 1915. Tack vare talmodig hjälp av byggnadsnämnden 
och av personal vid centralarkivet fick jag i min hand först och främst 
en stor ritning i färg, med planer, fasader och sektioner, författad av 
August Strehlenert och fastställd i byggnadsnämndens vagnar den 
26 april 1902, bild 28, vidare diverse kontrakt, ritningar och arbets- 
beskrivningar rörande bygget. Bild 29 visar Fisktorget sett frin Möl- 
lebacken. I bildens mitt reser sig saluhalien till imponerande höjd. 

Vi itervander till ritningen bild 28. Som framgir av sektionen p i  
övre högra sidan, vilar hallen p i  ett system av uppit avsmalnande 
underlag av stenar, vilka bildar ett regelbundet mönster av ca 100 
postament eller pallar, som i sin tur vilar p i  pilar nedslagna i den av 
fyhadsmassa bestiende grunden. Golven och väggarna i den liga 
källarviningen vilar i sin tur p i  dessa pallar. Huvudviningens vaggar 
bestir av tegel, i sin nedre del med mönstermuming. I arbetsbesknv- 
ningen stipuleras följande beträffande tegelmumingen: "Till de fog- 
strukna delarna af byggnaden skall användas prima gul facadtegel 
frin Bömnge eller dermed jämförligt tegelbmk. Till de putsade de- 
larna av byggnaden skall användas vanligt prima hirdbrändt tegel--". 
I sin övre del, upp till takfoten, var saluhallens väggar rytmiskt upp- 





Bild 29. Utsikt frän Möllebacken mot Fisktorget med saluhallen. BlLM. 

delade av stora halvcirkelformade fönster. Mellan dessa var mindre, 
cirkelformade fönster insatta. Taken, av cementtegel, ersattes 1908 
av tak av galvaniserad plit. 

Huvudviningens fönster har inte kunnat ge tillräckligt ljus i t  hal- 
lens mitt. Detta problem har lösts p i  klassiskt vis, genom att man har 
byggt en lanternin, dvs ett förhöjt mittparti med fönsterväggar i 
byggnadens hela längdriktning, och därmed skapades en basilika p i  
Fisktorget i Karlskrona. Enligt Bonniers lexikon är basilikan "en för 
olika ändamil använd byggnadstyp, i vilken ett rektangulärt rum 

Bild 28. Den av August Strehlenert i färger utförda ritningen till saluhall, 
uppfördp8 Fisktorget 1904-1905. Stadsarkivet, Karlskrona, 



Bild 35. Kolonn och ~krrd 
#ii1 saluhaIien. Stahrarkivet, 
Karlskma. 

genom kolonnrader indelas i tre eller fem skepp, av vika mittskeppet 
höjer sig över sidoskeppens tak med av fönster genombmtna vag- 
gar". Och för att lina ännu en formulering frin lexikonet: "Den för- 
kristna basilikan företer t v i  huvudtyper, den i palatsanlaggningar in- 
gitende privatbasilikan och den för allmänheten avsedda torgbasili- 
kan, vilken stundom fick väidiga dimensioner och tjänade exempel- 
vis som saluhd eller lokal för den offentliga rättskipningen". 

D e ~ a  beskrivning passar ratt val in p i  Fisktorgs-basilikan, men 
denna har endast tvi skepp och kolonnraderna ar av annat slag än i 
den klassiska basilikan. Gir vi in i hallen och höjer blicken blir vi im- 
ponerade av höjden upp till takisen, drygi 10 meter. Hallens längd 
är ca 45 meter och bredden ca 24 meter. Fönsterraderna och ljuset 
frin mittskeppet hjälper oss att se takstolarna, som bestir av en rad 
fackverkskonstruktioner vilande pit hiliga gjutjämskolomer, bild 
30. Hallen har tre ingingar, en p i  Iingsidan och en p i  vardera 



Bild 31. Fiskförsaljande 
kvinnor vid porten p i  salu- 
hallens norra Iingsida. 
BILM. 

gaveln, bild 31-32. Genom parallella vaggar i hailens längdriktning 
skapas fyra grupper av försäljningsbodar av växiande storlek, for- 
utom de större utmed hallens innerväggar. Utvändigt, utmed hela 
norra långsidan, fanns dessutom försaljningsutrymmen utan skilje- 
väggar med ett fortlöpande tak i fackverkskonstruktion, vilande på 
gjutna kolonner. 

Bild 33 visar den taktackta saluhallen under ett tidigt byggnads- 
skede. Arbetsstyrkan ar samlad för att under några sekunder göra 
ingenting annat an att stirra på kameran. Alla 38 arbetarna ar ryckta 
frin sin arbetsplatser. Vad vi så har efterit saknar ar en bild, en 
arbetsbild i egentlig mening, där alla är sysselsatta, var óch en med 
sin uppgift. I arbetsbeskrivningen finns utförliga anvisningar om 
gobfbninnar av gjutjärn, rännstenar, utsugningstrummor och ventiler 
p i  lanterninen. Vidare om diskskivor av marmor, om anläggande av 
fiskkar av "cementbetong" och en bassäng av samma material vid 
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Bild 32. Saluhalkm östra gavel samt till höger en ännu kvarstiende basar- 
byggnd nu utstäflningssal, utvändigt pryddmeden balustrad av profilerade 
träskivor. jfr bild 35. BILM. 

hallens södra Iingvägg. Därtill kommer anvisningar rörande brädd- 
avlopp och nedförandet av med vattenlis fotsedda rör i kilhrens 
avl0ppSbniMar. Här ges ocksi upplysningar om gasbelysningen, b1.a 
"till aUa haiiens salustind följande salustandens stolpar till haifva 
stolpens höjd, hvarest väggarmar anbringas försedda med erforder- 
liga gasfittings, Auerbrännare samt etsade tulpankupor". 

S i  som den här it irskriven sig saluhauen ut när den i slutet av tu 
1904, utan att vara fullt färdig varken ut- eUer invändigt, oppnades 
for allmänheten. Till befattningen som tillsyningsman, vilken söktes 
av inte mindre än 38 personer, utsig poliskonstapel Gustaf Hög- 
lund. Hyresgästerna i hailen uppgick vid ansökningstidens utging, 
den 8 oktober, till 52 personer. 30 av dessa, allts8 mer än hälften, 
handlade med charkuterivaror, 8 var grönsakshandlare och 6 var 
bagare. Av de övriga kan nämnas 2 fiskhandlare, 2 som sade ägg 
och smör, 1 kaffehandlare, 1 blomsterhandlare och 1 som sade kara- 



Bild 33. Arbetsstyrkan samlad under ett tidigt skede av saluhallens uppbygg- 
nad. Foto frolixen 1904. Privat ägo. 

meller. Aterstiende 10 platser var utan namn och varuslag, och var 
inte heller reserverade. 

För att möjliggöra försäljning av fisk inom hailen, inrättades till att 
böja med 5 kallarrum, till vilka tillträde ordnades genom a n  dörrar 
upptogs i sockelns fönsteröppningar. Härigenom kunde fiskkällama 
särskiljas frin de andra matvanikällarna, och fisklukten stängas inne 
s i  att den inte inverkade p i  andra födoämnen, vilka förvarades i 16 
särskilda utrymmen i källaren. Källaren skulle dock länge vara en 
riskabel plats, nigot som framgir av ett beslut i drätselkammaren, i 
januari 1905, att tillställa hyresgästerna följande varning: "Pi före- 
kommen anledning itvamas de hyresgäster, vilka haka upplag i Sa- 
luhallskällaren att ej haka för vatten ömtiliga varor liggande i golf- 
ytan, utan böra desamma uppläggas minst 1 fot öker densamma, 
enär genom möjligen inträngande högvatten i källaren varorna 
annars kunna taga skada". Men det var inte bara naturkrafterna som 



Bild 34. Ett gruppfoto frBn saluhallen med medlemmar tillhörande slaktar- 
skriet. Foto Atelje Floberg. 

Bild35 Foto mot väster i saluhallens mi#gBng. Närmast till vänster M Jons- 
sons affär, som bl a silde ost och smör. Hyresgästerna hade delade meningar 
om hallens upprusining eller rivning. Flera av dem skulle gärna stannat och 
erlagt högre hyra för en tidsenlig butik. En ombyggnad och modernisering 
var viktig för hyresgästerna. Foto Blekinge Läns Tidning 1925. 

Bild 36. Fiskhandlare G C Petersson, som hade huvudaffr i "Magasinet", 
gör reklam i 1911 Brs adresskalender. 
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Bild 37. Karlskrona. Saluhallen med folk p i  norra sidan. Här ligger fiske- 
bitarna tätt, nyss tömda pk sin lasl, forsaljningen har börjat. En hel männi- 
skomassa har samlats mellan hallen och kajen. Foto BILM. 

hotade källaren. I drätselkammarens protokoll konstateras att det 
denna g h g  skett p i  grund av Översvämning i fiskbassängerna och 
det yrkas p i  omedelbart anordnande av de tidigare föreslagna större 
"vattenlasama". 

I slutet av november 1905 upplystes om att beslutade, nödvändiga 
efterarbeten p i  satuhaiien nu var slutförda, men därmed var tydligen 
inte allt gott och val. Samma al. beslutade man nämligen att hos 
Kungl. Maj:ts Befallnigshavande begära att f i  förse saluhaliens till- 
syningsman med polismans myndighet "pi g u d  af oroliga element i 
den väibesökta haiien". Man kan ana ett samband mellan detta drät- 
selkammarens bekymmer och de iämligen stränga regler och förha- 
ningsorder som saluhaiiens hyresgäster tillställdes, fömtom ett sed- 
vanligt hyreskontrakt. I febmari 1905 skriver drätselkammaren: "Pi 
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Bild 38. "Karhkrona Saluhall". Fiskargummor och kunder framför norra 
Iingsidansport. O[jemilning 1945 av Erik Langemark. BILM. 

förekommen anledning har Drätselkammaren beslutat att vidtaga de 
strängaste itgärder mot den eller dem, som själfva eller genom sina 
biträden störa god ordning och som ej rätta sig efter fömt gifna, eller 
hädanefter meddelade föreskrifter". 

Problemen synes emellertid ha löst sig. Ett gruppfoto, bild 34, frin 
nigra decennier inpi 1900-talet visar prydliga hyresgäster i hallen 
tillhörande slaktarskdet - slaktarmästare, slaktare, kvinnliga och 
manliga försäljare, biträden och springpojkar - samlade nära haliens 
södra vägg framför vattenbassängen. Ovanför dem och vid sidan av 
dem höjer sig en balustrad som är ett sant uttryck för den snickar- 
glädje vilken harskade ännu vid sekelskiftet. Det är den av kryssför- 
strävningar bestiende balustraden, ett av tidens mest älskade motiv. 
P i  allra närmaste hill har vi den kvar ännu i dag som utvändig dekor 



i form av profiierade träskivor, biid 32, p i  den wachtmeisterska ba- 
sarbyggnaden frin 1875, nu utställningssal i Blekinge lans museum. 
Bild 35 visar hur balustraden fortsätter p i  bida sidor om saluhallens 
mittging. 

Handeln i hallen ändrade efterhand karaktär. Livsmedelsaffärer 
öppnades p i  skilda hall i staden aven av dem som hade butik i hallen, 
samtidigt som en del av handlarna i staden hade "minutaffärer" i Sa- 
luhallen. En av dem var G C Petersson, vars fantasifulla kliché säkert 
fick minga som bladdrade igenom 1911 irs  adresskalender att hejda 
sig, bild 36. Omramad av vindlande rokokoornament stir där överst 
en statlig älg, spanande frin klippavsatsen. Där iinns ocksi mindre 
djur, sasom kräftor, fiskar och, hängande med huvudet nedit, tv i  
nyss skjutna beckasiner. 

Bilderna frin saluhallstiden p i  fisktorget ar inte minga. Fotot, 
bild 37, dar det ännu ligger fiskebitar vid kajen, torde ha tagits före 
eller under sista världskriget. Fisket har gatt extra bra och orsakat en 
tät folksamling i skuggan av haliens norra sida, där man kunde köpa 
färsk iisk i det fria. En liknande scen med ivriga fiskköpare har Etng- 
ats av Erik Langemark, biid 38. 

Saluhallen är nu borta. Namnet p i  torget dar den stod finns kvar, 
men det piminner inte om hallen. Det är ett havs- och skärgirds- 
namn, Fisktorget. Av handeln i halien och ute p i  torget har vi andi 
ett bestiende minne, en ensam kvinna gjuten i brons, en fiskarkvima 
som i dag star oiikomlig i trafikmaskinenet, hiid 39. 

Källanitrymmena som varit avsedda för lager användes nu i ökad 
utsträckning av fisk- och grönsakshandlare. 

Vi kan illustrera utvecklingen med följande tabell: 

Antal handlande: 
fisk chark bröd/ost grönsaker övrigt totalt 

1904 2 30 6 8 6 52 
1943 2 (18) 8 3 w )  49 (36) 
(Siffrorna inom parentes anger kaliarlokalen) 

Av tabelien framgir att trots de bristfälliga förhiliandena och 
klandervärda underhallet var det egentliga antalet hyresgäster nära 
nog lika minga som 1904. 



Bild 39. Fiskarfamiljen arbetade i rviskifl. Hustrurna kom atr bliprofessio- 
nella försäljerskor, som hade ansvare! för avyttringen och ofta ocksi trans- 
porten av fisken till torget. Till deras minne sattes Erik Höglundr skulptur 
upp pi rorge! 1982. Foto för$ 1986. 

Hur en av stadens styrande tjänsteman sig p i  saluhallens framtid 
illustreras utmärkt av stadsläkarens utlitande den 2 febmari 1943. 

Till Hälsovirdsnämnden i Karlskrona. 

Med anledning av Dk:s remiss av den 29  december 1942 an- 
giende saluhallen fir undertecknad vördsamt anföra föQande. 

Vid den tidpunkt, d i  saluhallen uppfördes, försildes en stor 
del av de livsmedel, som salufördes i staden p i  öppet torg. Livs- 
medelsbutikernas antal i staden i förhi Ilande till dess folkmängd 
var a% l h g t  mindre än nu. Saluhallens uppförande betecknade 



ett stort hygieniskt framsteg, och förmodligen tedde den sig d i  
som ett förut ouppnaeligt ideal för livsmedelshandeln. 

Utvecklingen har emellertid gitt i den riktningen, att allt fler 
livsmedelsaffärer öppnats i olika delar av staden och därmed har 
omfattningen av livsmedelshandeln i saluhallen blivit allt mind- 
re. Samtidigt som alltfler affärer öppnats ute i staden, ha alltfler 
hygieniska krav kunnat tillgodoses i dessa I ständig tävlan om 
kunderna har man giort interiörerna allt mer tilltalande, butiker- 
na ha blivit Ijusare och ljusare, fan riklig kakelbeklädnad, 
ändamilsenliga diskar med glasskydd 0.s.v. Samtidigt har man 
försökt förbättra och underhalla en högre kvalitet hos varorna 
genom att anordna snabba och täta transporter, moderna kylrum 
och god ventilation. 

Under tiden har utvecklingen i saluhallen statt stilla, vilket av 
den köpande allmänheten miste betecknas som en tillbakagang. 
Iflera väsentliga avseenden har saluhallen även visat tecken p6 
förfall, t.ex. beträffande underhall av malning och golvyta. 

Utvecklingen i andra städer har i regel varit densamma, salu- 
hallarna ha gatt tillbaka och di omsättningen sjunkit, har man ej 
sökt htilla dem p i  nigot högre plan, utan de ha fatt förfalla mer 
eller mindre i väntan p i  avveckling. 

Det synes undertecknad vara alldeles tydligt, att utvecklingen i 
Karlskrona gkr i den riktningen, att saluhallen inom en över- 
skddlig framtid maste nedläggas. I sitt nuvarande skick kan salu- 
hallen omöjligen best&. Det nu framlagda förslaget söker minska 
de hygieniska olägenheterna och öka kundkretsen genom att 
inom saluhallen anordna en mindre saluhall, inom vilken vissa 
reparationer skulle utföras. I realiteten torde det blott bli fraga 
om att p8 sa sätt uppskjuta saluhallens nedläggande ett antal cir. 

Pk denna mindre saluhaii miste vissa minimikrav uoostäiias. . * 
De hygieniska anordningarna miste bringas i jämnhöjd med en 
"normalmatvaruaffär" av dr 1943. Man kan icke viga hoppas, . . 

att saluhallen skall bliva bättre än nu bestdende affärer, sisom 
skedde vid dess byggande, men man miste alldeles bestämt ford- 
ra, att den ej heller skall bliva sämre. 

I det framlagda förslaget noteras med glädje, att n@a av de 
största olägenheterna i den nuvarande saluhallen skola avhjäl- 
pas. Overfrodiga snickerier och dammgömmen skola avlägsnas, 



väggarna göras slätare, förses med ny malning os.  v. Men minga 
av de fordringar, som uppfyllas av varje nyinredd kött- och 
charkuteriaffär just nu, ha icke tillgodosetts. Det torde väl b1.a. 
vara ofrinkomligt, att saluhallens väggar miste plattbeklädm 
och att denna plattbeklädnad lämpligen mriste gd upp till 
fönstrens underkant. Vidare torde det vara ofrknkomligt, att en 
kylanläggning bygges med hänsyn till de betydliga mängder 
kött- och charkuterivaror, som här förvaras. Skdp ha anordnats 
för personalens kläder men lika ofrdnkomligt torde det vara, att 
man anordnar "städskip" för spannar, borstar och trasor s i  att 
dessa icke som nu behöva förvaras bland matvarorna i stinden. 

I förslaget skall en vagg uppföras för att avskilja den nyin- 
redda saluhallen frin det övriga utrymmet. Denna vagg har blott 
en höjd av tre meter. D i  det avskilda utrymmet av allt att döma 
kommer att användas till auktionshall eller i varje fall kommer 
att användas till annat ändamil än livsmedelshantering, är det 
ofrinkornligt, att väggen uppföres ända till taket. Det torde vida- 
re vara nödvändigt att övre delen förses med fönster för Ijusets 
skull och a v estetiska skäl. 

Aven källaren kommer att delas och repareras s i  att de nu- 
varande hygieniska olägenheterna minskas. Emellertid äro ndg- 
ra nya ventilationsanordningar icke planerade, varför man ej 
heller kan vänta att den nu ofta pitalade fukten i källaren skall 
minska. 

Genomförandet av ovan uppräknade minimikrav medför att 
kostnaderna för den nyinredda saluhallen bli högre än som nu 
beräknats och förhöjningen blir icke obetydlig. Detta torde d 
andra sidan medföra, att den nyinredda saluhallen kommer att 
bibehillas ett stort antal i r  framdt. Under denna tid komma san- 
nolikt icke nigra reparationer att utföras; med erfarenhet f i n  
mina sex förfiutna i r  som stadsläkare i Karlskrona nödgas jag 
antaga, att knappast nödigt underh811 kommer att ske. Ett visst 
förfall i förhdllande till den övriga matvaruhandeln torde allt- 
jämt uppkomma. Ndgra nya innehavare av stind i hallen kan 
man ei förvänta. De nuvarande äro medelilders personer eller al- , , 

dre, ndgra yngrefinnas icke. Med deras stigande dlder kunna för- 
bättringar i deras skötsel av hanteringen icke förväntas. Effekten 
kan icke utebli, saluhallen kommer att avfolkas och de avstaden 
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nedlagda kostnaderna komma icke att sti i rimlig proportion till 
resultatet. 

Inför detta perspektiv anser undertecknad, att det vore rikti- 
gare att g i  in för saluhallens avveckling, ju förr dess hellre och 
med undvikande av dyrbara etapper p i  vägen. Staden har val en 
viss moralisk skyldighet att till tillgodose de nuvarande inne- 
havarnas berättigade kravpi att ickestallaspi bar backe. Mdnga 
av de nuvarande innehavarna ha emellertid butiker ute i staden 
att falla tillbaka pi. För de andra fir man val sörja p i  annat satt; 
det torde i varje fall Idta sig göra med mindre kostnad an vad den 
ovan skisserade ombyggnaden skulle kosta. 

Det kan kanske invändas, att undertecknad gatt ndgot utanför 
omridet för de egentliga hygieniska principerna Sd miste emel- 
lertid ske, d i  dessa icke äro isolerade utan intimt sti i samband 
med de ekonomiska och sociala frigor, som ha allra mest att be- 
tyda för livsmedelshandeln. 

Skulle ovan angivna förslag till saluhallens snara avveckling 
icke vinna beaktande, miste undertecknad bestämt vidhilla, att 
de föreslagna itgärderna icke äro tillfyllest för att htadkomma 
en nutida saluhall, särskilt miste kakelbeklädnad göras, kylan- 
läggning byggas, stahkip och bättre diskar med glasskydd 
anordnas samt den föreslagna väggen uppföras ända till taket. 

Karlskrona den 2 februari 1943 

Sten Almström 
stadsläkare 

Efier fortsatt skriftväxling, i vilken deltog de 11 hyresgäster som 
inte lyckats skaffa egna lokaler eller anstäiining i staden, vidare häl- 
sovirdsnämnden, drätselkammaren, hyresnämnden i Karlskrona och 
stadens hyresrid, beslöts efier hyresridets ingripande "att hyresför- 
hiiiandena förlängas till den 1 oktober 1945, d i  de utan uppsägning 
skola upphöra". 

Det tog emellertid nigot mer än sex it innan rivningen av salu- 
hallen kom till sthd. Den pibörjades i december 1950 och da spara- 
des grunden. Drätselkammarens ordförande Anton Andersson 



yttrade sig om detta i tidningen: "Det ar meningen att man skall kun- 
na bygga upp ett nytt hus p i  den gamla grunden ... denna ar ganska 
bra eftersom den ar pilad och väl torde g i  att använda för en 
nybyggnad". 

Efter att ha läst stadsläkarens ovan itergivna yttrande och sedan 
försökt föreställa sig hur saluhallen sig ut, tömd p i  sitt innehill i över 
sex i r  och därmed ytterligare förfallen, s i  förstir man det nigot 
obestämda men nedgörande yttrandet om "förargelsens hus". 

Vi har följt saluhallens öde till det bittra slutet och visat hur den 
med tiden förlorade allt fler hyresgäster och kunder. Den hygieniska 
standarden hade försummats och det blev till slut nödvändigt för 
stadsläkaren att saga: "Stopp - nu mbte  Ni stänga!" Vi har ocksi i 
stora drag redogjort for den byggnadstekniska konstmktionen, men 
däremot har vi inte talat om saluhallens arkitektur och dess förhil- 
lande till andra byggnader med samma eller liknande funktion. 

August Strehlenert, saluhallens arkitekt, tillhörde en redan p i  
1600-talet till Karlskrona inflyttad tysk släkt. Han föddes i Stock- 
holm i r  1853, dar fadern var byggmästare, Sonen August flyttade till 
Karlskrona, där han frin I873 verkade som privatpraktiserande 
arkitekt. Han dog 1909. En stor del av Strehlenerts uppdrag gällde 
bostadshus av tegel med butiker i bottenviningen, projekterade som 
ersättare för de av trä uppförda gatuhus och girdsbyggnader som 
förstördes vid den stora branden 1887. Särskilt Ronnebygatan hade 
rikat illa ut och miste till stora delar förnyas. Dar, vid Karlskronas 
huvudgata, reser sig minga av Strehlenerts verk och vi kan ännu i 
dag glädja oss i t  hans stora stilkunnande och behärskade smak, nar 
vi gir gatan fram. Den ar, kanske i högre grad an i nigon annan av 
Sveriges stader, kantad av fasader i sekelskiftets festliga och färgrika 
utspel. Höjdpunkten niddes dar Ronnebygatan korsas av Norra 
Smedjegatan. I detta gatuhörn strilade fyra olika byggnadsstilar sam. 
man och h.a av dessa byggnader var Strehlenerts verk. P i  1960-talet 
stördes emellertid denna kvartett av stiiarkitektur. En arkitekturlös 
varuhusbyggnad trängde sig in p i  den hörntomt dar Strehlenerts hus 
tidigare statt. Den första "kvartershomben" i Karlskrona hade deto- 
nerat! 

August Strehlenert var mycket ung, bara 20 ir ,  d i  han 1873 ritade 
en sommarvilla i schweizerstil i t  auditören W Lidahl  i Karlskrona 
som uppförde den i parken vid Ronneby Bmnn. Den fick namnet 



V i a  Vera, (se omslaget till Blekingeboken 1985), och används 
numera som utställningslokal för Blekinge naturum Ar 1878 hade 
Strehleneri tillsammans med stadsiigenjör Hj Thedenius ritat den nu 
rivna stadsteatern vid Varvsgatan i Karlskrona. Ett flertal nybyggen 
efter stadsbranden hade givit honom en samlad erfarenhet som arki- 
tekt under nara 20 ir. Men det var andi ett uppdrag av alldeles spe- 
ciell art, när han itog sig att rita saluhaiien. Projektet gälide en frista- 
ende byggnad, ett av vaggar omslutet och taktackt torg för försälj- 
ning av livsmedel. Detta var nigot nytt och uppfordrande, och vi kan 
utgi ikin att Strehleneri satte sig in i problemen genom att studera 
andra saluhallsbyggnader i Sverige och utomlands. Det förefaller 
som om de svenska hallar som existerade i början av 1900-talet 
knappast satt nigra spir i projektet för Karlskrona, itminstone inte 
d i  det galler exteriören, vilken jag i första hand haft möjlighet att 
bedöma. 

Av vira grannländer kan vi utesluta Danmark, som saknar hallar 
av den typ det gäller här. I Norge har siidana funnits, men det är 
oklart i vilken omfattning. 

I Finland, där den äldsta saluhallen byggdes 1896, har tio 
hallar i sju stader, varav &ra hallar i Helsingfors. För närvarande är 
itta annu i bruk, vilket visar att denna form av handelsmiljö ännu är 
popukar. Ett brev frin Västerbottens Museum i Umeii, som aldrig 
haft nigon saluhall, slutar s i  h k  "Det är egentligen märkligt att vi 
inte har haft saluhall här, för p i  iinska sidan av Bottniska viken har 
staderna saluhallar. Jag känner närmast till saluhallen i vir grannstad 
Vasa samt den i Uleiborg". 

För att vidga jamförelsen att omfatta ocksi kontinenten och Eng- 
land har jag litat till den grundliga men sniilt illustrerade Handbuch 
der Architektur, tryckt 1884. Det visar sig att redan d i  fanns i stor- 
städerna saluhallar bide av karlskronahallens storlek och hallar for 
engroshandel. Dessutom hade en del av de största städerna särskilda 
hallar för olika slag av varor, sisom fiskhallar, grönsakshallar, hallar 
för figelförsäljning, etc, men nigon särskild saluhallsarkitektur ser 
k n a ~ ~ a s t  ut att ha bidats. 

a. 

I brist p i  ytterligare källor rörande utvecklingen i Europa, följer vi 
en ledtrid som tar oss med över Atlanten till Nordamerika, närmare 
bestämt tul Chicago. Denna stad var "den svenske emigrantens vikti- 
gaste anhalt pA vägen västenit". D i  sekelskiftet närmade sig befann 



Bild 40. The Worlds Columbian Expedition, Chicago 1893. Transportation 
Building, ritad av Louis Sullivan. 

sig Chicago i en sjudande utveckling. Ett uttryck för den nya storsta- 
dens självkänsla var världsutställningen 1893, The Worlds Colum- 
bian Expedition. Staden var d i  världens största järnvägsknut med ett 
40-tal linjer. Samtidigt var Chicago ocksi världens främsta inlands- 
hamn genom läget vid Michigansjön, och som kontaktpunkt mellan 
de stora sjöarnas transportleder och Missisippis flodsystem. Allt det- 
ta kom p i  utställningen till uttryck i en av de största byggnaderna, 
Transportation Building, bild 40. Arkitekten Louis Sullivan gjorde 
gällande att hans byggnad, i motsats tiU det mesta av utställningen i 
övrigt, vilken behärskades av den klassiska arkitekturstilen, "inte 
hade nigon stil utan endast var ett harmoniskt uttryck för harmo- 
niskt och klart tänkande". 

August Stre'hlenerts sonson, arkitekt SAR Curt Strehlenert, 
Stockholm, tror inte att farfadern nigonsin vant i Amerika, däremot 



att han var väl hemma i den aktuella litteraturen om arkitektur och 
det nya i friga om utställniibyggnader. Det är d i  sannolikt att han 
lärde känna 1893 irs utstallnig, och att han just i Transportation 
Building fann en byggnad som var förebildlig när han skulle ta itu 
med saluhallen. Strehlenert hade visat hur han behärskade konsten 
att skapa ett fristaende byggnadsverk genom t.ex. det 1897 ritade 
Flickläroverket vid Alamedan i Karlskrona. Där har han gitt ifriui 
putsade fasader med klassiska arkitekturdetaljer till förmin för rött 
och mörkt fasadtegel och gjutna tegeldetaljer. Därmed har han, med 
nordiskt material, istadkommit en fasad som en hel del piimiier om 
fasaden p i  P a l m  Rucellai i Florens, ritad av Leone Battista Alberti 
och byggd under iren 1446 till 1453. 

Aibertis nära fyrahundrafemtio ir yngre kollega i Chicago, arki- 
tekten Louis Suliivan, tog upp den romerska tnumfbigen som ett 
upprepat huvudmotiv när han ritade den Iingstrackta Transporta- 
tion Building. Dessutom fanns ett motiv p i  denna byggnad, vilket 
gjorde den än mer lockande för Strehlenert att ta till förebild. Det var 



Bild 42. Saluhallen i Tartu (Dorpat), Estland 

det förhöjda mittpartiet, lanterninen, vars vaggar var genombmtna 
av tättstallda fönster som gav ljus i t  hallen p i  samma sätt som i en 
basilika. Det kan ha vant dessa tvi motiv, bida utan vidlyftiga pry- 
dande detaljer, som blev bestämmande för Strehlenert och säkert 
ocksi för uppdragsgivaren, Karlskrona stad. Bygget kunde förbilligas 
d i  man avstitt frin tidskrävande utsmyckningar. Kortfattat skulle 
man kunna beteckna Strehlenerts exteriör p i  saluhallen i Karlskrona 
som en förenklad itergivning av Sullivans utställningsbyggnad i 
Chicago. 

Däremot är det svirare att förklara tillkomsten av den första salu- 
hallen i Karlskrona, den som nu i nigot förändrat skick ligger p i  
Hästbacken i Lyckeby. I avsikt att f i  upplysningar om denna bygg- 
nad, och i basta fall ocksä namnet p i  arkitekten, har jag p i  olika satt 
försökt komma den inpi livet. Jag har sökt i landsarkivet i Lund och 
gitt igenom Carlskrona Wekoblad för aren 1830 till 1832 - men 
utan resultat. 

Vira cirklar är ~ b b a d e  redan genom tillkomsten av denna första 



saluhaii i Kariskrona under tidigt 1800-tal. h n u  nigot tidigare, 
men tillhörande samma arkitekoniska stilepok som denna hall, var 
en estnisk saluhall, nätniigen den i Tartu (Dorpat), bild 42, fran 
1821. Det är denna bboks redaktör som gjort mig bekant med den- 
na haii. Den inneholl 40 salubodar och var omgiven av inte mindre 
in 120 doriska kolonner. Enligt föreskrifter av generalguvernören 
över Estland var den byggd efter en ritning med de för hela Ryssland 
gallande typfasaderna. Arkitekter var C F W Geist och C A Kran- 
bals d.y. Vi känner alltsi bide tidsställning och arkitekter för detta 
bygge. I övrigt stit det liksom Karlskrona-hallen utan släktingar tills 

~ - -  - 

vi vet mer om stilpiverkan och stilväxiingar under tidigt 1800-tal vid 
Ostersjön, det baltiska havet. 
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Karlshamns kastell II 
"Provisoriets" öden från Karl X1 till Karl XV 

Ebbe Aspegren 

I föregiende Arghg av denna bok kunde vi följa händelserna kring 
Karlshamns kastell till slutet av 1679, d i  det äntligen blivit fred efter 
ett giymt och förhärjande krig, varunder Kastellet en tid varit i dansk 
besittning. Det första fredsiret, 1680, var Sverige ett utmattat, för- 
svagat och skuldtyngt land. 

Att rikets finanser och försvarsväsende miste nyordnas stod klart 
för kung Karl X1 och hans man. Samtidigt behövdes en räfst med den 
förmyndarregering som hade misskött särskilt de bida nämnda gre- 
narna av rikets organisation. Redan vid 1680 ars riksdag lades grun- 
den t u  bide uppgörelsen med ridsregeringen och den stora reduk- 
tionen av adelsgodsen, som hirdhänt genomfördes under de följande 
Aren. Och vid 1682 i r s  riksdag fattades det principbeslut som ledde 
fram till det utbyggda militära indelningsverket. Som kungens främ- 
ste medhjälpare i dessa förändringar itefinner vi Hans Wachtmei- 
ster, under det att Johan Gyllenstierna avled redan 1680, sedan han 
en kort tid varit generalguvernör över Skine och Blekinge. 

Av stor betydelse för läget i Karlshamn och Blekinge i övrigt var 
grundandet av Karlskrona och inrättandet av örlogsstationen och 
varvet där. Kungen gick till och med s i  lin@ att han flyttade Amira- 
Litetskollegium frin Stockholm till Karlskrona, viket skedde i etap- 
per men var färdigt 1689. Det betydde att kollegium intresserade sig 
mera för det närbelägna Karlshamn, särskilt som staden fick ett även 
för kronan användbart varv. Redan 1679 omtalas byggandet av ett 
fartyg i Karlshamn, och p i  1690-talet lig ett varv i Näsviken sydöst 
om staden. Rätt snart flyttades detta tiii en vik p i  östsidan i hamnen 
vid gamla Fisktorget, där det redan i höjan p i  1700-talet förekom 
regelbunden skeppsbyggnad. 

Atskilliga av rikets fästningar befann sig efter kriget p i  1670-talet 
i diligt skick, och dit hörde Karlshamns kastell. Under Erik 
Dahlberghs tid som generakvartermästare, d.v.s. 1674-1693, hade 
enorma belopp utanordnats tiii fästningsarbeten, och mera blev det 
därefter. Men 1697 nödgades Dahlberg medge, att "icke ens de capi- 





talaste orternan vore i fullgott försvarstillstind, oaktat "de odrägliga 
summor," som den d i  avlidne kungen hade utanordnat. 

Blygsamma förbättringar 
Överstelöjtnant Erik Giöös avgick som kommendant i Karlshamns 
kastell redan i november 1681 och blev överstelöjtnant vid Nylands 
och Tavastehus regemente. Han avled 1693. Hans efterträdare blev 
överstelöjtnanten Mathias Salmont, adlad Königsfelt. Denne var 
född i Estland 1640 och blev officer i den svenska besittningen Bre- 
men-Verden i Tyskland. Aren 1670-1676 var han i fransk och hol- 
länsk tjänst, och 1679 blev han överstelöjtnant vid Skyttes svenska 
dragonregemente. Han utnämndes till kommendant i Karlshamn den 
10 november 1681 och adlades 1683. 

Under den karolinska tiden fran 1680 till omkring 1720 uppgjor- 
des minga planer och ritningar för Kastellet, men det är ibland svart 
att avgöra om de avspeglar en verklighet vid den angivna tidpunkten, 
eller om de bara är planer. Inte heller är garnisonens styrka ständigt 
gripbar, och medelstilldelningen är oregelbunden. 

Kungen och Erik Dahlbergh besökte Kastellet och staden under 
tiden den 28 juli till den 7 augusti 1681, varvid byggnadsarbeten pla- 
nerades. Som en följd härav f&r man väl betrakta beslutet att för i r  
1682 iter uppta en konduktör (fortifikationsofficer) och en kassör 
p i  fästningens stat. Dessa befattningar slopades emellertid redan 
1684. Königsfelt uppgjorde själv en plan för fästningens utbyggande 
1692. 

Vid 1693 irs  riksdag framställde stadens företrädare i borgarstin- 
det köpmannen Henrik Klitorph bl. a. ett "postulat" till Kronan att 
i Gamla Skansen p i  Boön upplita mark i t  en begravningsplats för 
soldater. Boön tillhörde ju Kronan men användes inte till nigot 
nämnvärt ändamil. Framställningen ledde till ganska snabbt resultat, 
ty ett kungligt brev av den 5 december samma i r  förordnade att en 
sidan begravningsplats skulle anordnas. S i  uppkom den gamla gar- 
nisonskyrkogarden p i  Boön, som användes s i  länge det fanns en 

Bild l .  Den p i  Krigskollegii initiativ lir I755 uppgjorda kartan över Karls- 
hamns farvatten och omgivningar. Den skulle ligga tillgrund för tänkta, nya 
befästningar i omridet, men sidana kom inte till stind. 



gamison i Kasteiiet och som fortfarande ligger gömd och nästan 
glömd i grönskan mitt p i  ön. 

Det märktes att administrationen och redovisningen blivit satta i 
system under Karl XI:s tid. Som exempel kan nämnas, att Krigskol- 
legium 1688 förordnade, att kommendanterna kunde f i  ersättning 
för pappar, black och ljus i sin verksamhet. Ett av de närmaste iren 
fick Königsfeit sidan ersättning med 4 daler och 16 öre. 

Under senare delen av 1690-talet utgick ett par tusen daler i repa- 
rationsanslag och för byggen. Ar 1697 byggdes en barack för artille- 
riofficerare, en infantenbarack och högvaktshuset, som läg vid 
muren öster om porten. Det planerades ytterligare en infanteriba- 
rack. 

Efter ett nytt besök av Erik Dahlbergh 1687 hade kungen 1689 
befailt att fästningen skulle "redigeras" enligt generalkvartermästa- 
rens förslag och ett starkt tom byggas "framdeles". Erik Dahlbergh 
ingav 1696 - d i  han formellt inte längre var generalkvartennästare 
- ett memorial till kungen om rikets fästningar, enligt vilket Karls- 
hamns kastell borde "genom nigot fast sluttit och för Eld och Bom- 
ber försvarat stadii werk förbättras." h u  1698 iterkom 
Dahlbergh till detta tom. Hur denna anläggning skulle se ut visas p i  
bild nr 3. 

Omkring 1697 var ett kompani av Kongl. Maj:ts Tyska livrege- 
mente ganiisonerat i Kastellet. Kompanichefen omnämnes som kap- 
ten Johan Casper Ehrenman, viiken alltsi tjänstgjorde under Königs- 
felt. I slutet av 1690-talet stäiides Kastellet i operativt, administrativt 
och delvis ekonomiskt avseende under Amiialitetskoliegiet, medan 
byggnadsarbetena och artilleriet fortsatte att ligga under Krigskolle- 
gium. Personalen togs alltjämt f r h  arm6n. Kartan över fästningen 
1699 visar, att murlinjema - tenaljema - fortfarande hade samma 
begränsade sträckning som 1675. Slunda saknades mur i söder, 
öster och nordöst, medan däremot de nybyggda husen är inlagda. 
Tre blockhus är markerade, men de torde inte ha varit fler än tvi. 

Ater krigiska tider 
Efter 20 fredliga ir var Sverige framme vid det ödesdigra iret 1700, 
d i  först Danmark angrep den svenska bundsförvanten Holstein, och 
därefter Polen och slutligen Ryssland anföll de svenska besittningar- 
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Bild 2. Denna karta frin 1699 visar, att murlinjen hade samma begränsade 
sträckning som 1675. Däremot har n4gra hus tillkommit, t ex högvakten och 
tvi  baracker. Norr är i t  vänster. Krigsarkivet. 

na i Baltikum. Det stora nordiska kriget började. Efter den danska 
spelöppningen infann sig Karl X11 i Karlskrona och utnämnde där 
den 24 april kommendanten p i  Kastellet Königsfelt till överste och 
kommendant i Kalmar slott. Han blev sedermera vice landshövding, 
fick generalmajors avsked och dog 1728. 

TiU ny kommendant utsig kungen en kapten som i svenska kallor 
kallas Hans Christoffer Ehrenman, men som säkerligen är identisk 
med den redan p& Kastellet befintlige, fömt omnämnde kompani- 
chefen Johan Casper Ehrenman. Hans namnteckning var J. C. 
Ehrenman. Han var född i Bremen 1657 och hade det tyska för- 
namnet Johan. Under &en 1675 till 1677 var han emellertid i dansk 



tjänst och torde da ha använt den danska namnformen Hans. Hur 
det förhöli sia med hans andra förnamn är osäkert. Initialen C i 
namnteckningen kan tyda p i  Casper. Han hette urspningligen Lat- 
terman men adlades i Sverige 1695 med namnet Ehrenman. Kapten 
hade han blivit 1694. 

Under sommaren ledde kungen företaget mot Danmark i Ore- 
sundsomridet och itervände p i  hösten t u  Blekinge, där han i Karls- 
hamn mottog budet om att ryssarna hade infallit i Ingermanland. 
Redan den 7 juni hade order utgitt om olika regementens avmarsch 
till utskeppningshamnar, b1.a Karlshamn och Karlskrona med tanke 
p i  operationer mot polackerna. Nu kom företaget i stäilet att galla 
försvaret av de baltiska provinserna mot tsaren, och den 1 oktober 
avseglade överskeppningsflottan med trupperna frin Karlshamn. 
Kungen, generallöjtnant Carl Gustaf Rehnsköld och meve Carl . - - 
Piper itföljde flottan ombord i viceamiralen Kornelis Ankarstiemas 
flaggskepp Västmanland och anlände redan följande dag tiii Kur- 
lands kust. 

Kungen hade vid sitt besök i Karlshamn Etit uppsatta tvi stads- 
kompanier, vilka han själv inspekterade. P i  kommendantens be- 
gäran hade stadens borgare itagit sig att bedriva och bekosta arbeten 
för Kastellets istindsattning. Borgerskapet försig ocksi armén och 
flottan med proviant. Detta var bara början tiii de prestationer och 
umbäranden som den lilla stadens befolluiie underkastades i det " 
lhga kriget. I staden inkvarterades f r h  1704 ocksi en mängd krigs- 
fhgar, sachsare, polacker och ryssar, vika sysselsattes med arbeten 
p i  ~astellet. 

Ehrenmans kommendantskap varade till 1704, da han blev kom- 
mendant i Kungsholmens skans vid Karlskrona och stannade dar tiii 
1712. Under fyra ir efter Ehrenman har ingen ordinarie kommen- 
dant kunnat fastställas, möjligen beroende pi, att kommendanten A 
Kungsholmen eiier Karlskrona över huvud taget betraktades som 
överkommendant för bida fastningma. S i  blev fallet även senare. 
Aren 1717-1719 omnämnes överste Gustaf Fredrik von Rosen som 
överkommendant för bida fästningarna. 

Emellertid förekommer frin 1708 en kommendant i Kastellet, 
nämligen kaptenen Gustaf Undt?n, som tillhörde Vastgöta femmän- 
ningsregemente. Men hans kommendantstid blev inte lhg.  Ar 1711 
spred sig pesten genom smitta frin Ryssland, och den 30 augusti föii 



Undén offer för den hemska sjukdomen. Bland stadens befolkning 
skördade den 400 dödsoffer, men i Kastellets garnison bara tvi, 
varav kommendanten siledes var den ene. Han var den förste kom- 
mendant som begrovs i garnisonskyrkogirden p i  Boön. 

Fästningen byggs äntligen färdig 
Under dessa langa krigsir fanns itminstone tillging till arbetsfolk 

för Kastellet, bide kngsfingar och svenskar. Silunda lig under hren 
1710-11 ett kompani av generalmajor Schommers regemente 
inkvarterat i staden. Borgerskapet fick bestrida kostnaderna för 
inkvarteringen. Fastan endast smi anslag till byggnadsarbeten kunde 
utgi under kriget, var det under denna tid som den sammanhangan- 
de murlinjen runt hela ön kunde fullbordas. Förtjänsten härav kan 
tillskrivas Amiralitetskollegium och dess president, amiralgeneralen 
Hans Wachtmeister, vars kraft räckte aven till denna insats före hans 
avging 1713 och Aret därpi följande död. 

Fästningen fick alltsi sin form av ett slutet, oregelbundet 
tenaljverk. En tenalj bestir av tvi i vinkel mot varandra löpande 
murlinjer med vinkeln init. Linjerna i tenaijen kallas högra och 
vänstra facen. Tenaljemas sammanlagda antal blev 14, och bakom 
de 8 1/2 nya blev det 9 nya batterier. P i  öns nordöstra udde blev det 
märkligt nog dubbel mur, i det att en utitvänd tenalj byggdes utanför 
en iniivänd, som hade en port. De nya linjerna var delvis byggda av 
krigsfingar under pressande förhillanden och blev hastverk i ännu . - 
högre grad an linjerna frin 1675. Härom vittnar de sedermera in- 
träffade rasen, som var betydligt vanligare i de nya linjerna an i de 
gamla. Aven nya hus tillkom under denna byggnadspenod. 

Under det stora nordiska kriget berördes fönisso västra Blekinge 
och Karlshamn av krigshändelser, men Kastellet kom undan med 
blotta hotet. Efter det svenska nederlaget vid Poltava 1709 och 
kungens flykt tiil Turkiet passade kung Fredrik IV av Danmark iter 
p i  att falla Sverige i ryggen. I november samma Ar invaderade hans 
armé Skine, där guvernören och generalen Magnus Stenbock tills 
vidare inte hade trupper nog att försvara provinsen utan drog sig till- 
baka tiU västra Blekinge. I december bö jade inkvarteringen av sven- 
ska trupper i Karlshamn. Den 12 januari 1710 kom han själv och 
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Bild 3. Ett förslag frcin 1690-talet till centralt torn eller kasemattbyggnad, 
som citerkom flera gcinger p6 1700-talet. Krigsarkivet. 



landshövdiigarna över Blekinge och Kronobergs län till staden. 
Stenbock talade i ridstugan till stadens borgare och utverkade kraf- 
tig hjälp med pengar och förnödenheter. 

Danskarna under generalen Christian Reventlow planerade ett 
snabbt företag frin Kristianstad med 7.000 man mot Karlskrona. 
Stenbock hade tänkt sig att kunna hdla stind vid M ö m m  och dii- 
gerade dit stora förrid ffin Karlshamn, men den 18 januari nödga- 
des han vika till Ronneby. Hans Wachtmeister satte Karlskrona i för- 
svarbart skick mot landsidan. Svenska trupper var emellertid under 
samling vid Växjö, och dit begav sig nu Stenbock, lämnande Karls- 
hamn i t  sitt öde. 

Danskarna besätter Karlshamn 
Den 19 januari 1710 intigade danskarna i Karlshamn, dar Revent- 
low själv, hans fru och tvi generaler lät inkvartera sig hos de 
förnämsta borgarna. Det enda artilleri de medförde var sex smi falt- 
kanoner och tvi haubitser, och de användes inte för beskjutning av 
Kastellet. Inte heller omnämnes nigon skottlossning frin Kastellet. 
Besättningen i fästningen utgjorde blott 70 soldater, som hade fatt en 
tiilfäiiig förstärkning med 145 trosskuskar. Danskarna agnade sig i t  
att frampressa de Livsmedelsförrid som fanns kvar i staden samt ut- 
plundrade borgarna genom att kräva 12.000 rdr i brandskattning. 

Nar Reventlow erfor, att svenska tmpper bö jade rycka söder ut 
frin Växjö, aktade han sig visligen för att fortsatta mot Karlskrona 
utan drog sig tillbaka till Skine, vilket skedde den 24 och 25 januari. 
Danskarnas besök i Karlshamn varade siledes i endast sex dagar, och 
det var sista gingen fientliga trupper hemsökte den lida staden. Kas- 
tellet lämnades helt orört denna ging. Genom Stenbocks seger rid 
Helsingborg den 28 febmari befriades aven Skine frin fienderna. 

Ny kommendant i Kastellet efter Gustaf Undén blev överstelöjt- 
nanten Gustaf Fock. Märkligt nog utnämndes han redan den 6 juni 
1711, sledes tiera veckor före Undéns död. Fock hade böjat sin 
kamar i Ingermanland och var vid sin utnämning tiil kommendant 
överstelöjtnant vid det sachsiska regemente som uppsattes 1707 i 
svenska armén. Hans tjänst i Karlshamn blev mycket kortvarig, blott 
itta minader, ty den 30 april 1712 utnämndes han till överste vid 



Västgöta tremänningsregemente. Sedermera blev han bide lands- 
hövding och greve och dog 1725. 

Stenbock hade rekommenderat en efterträdare, nämligen majoren 
Baltzar von Drewes, som ocksi blev utnämnd. Han hade sirats svtut 
i slaget vid Helsingborg och hade troligen nedsatt fältduglighet. Han 
var tydligen tysk och hade börjat sin militära bana i Bremen-Verden 
samt hade tjänstgjort p i  olika h a  i det redan 12 al. gamla kriget. 
Drewes tillhörde ocksi det sachsiska regementet vid tiden för sin 
utnämning. Cherstelöjtnant blev han 1715. 

En uppseendeväckande krigshändelse 1712 var överförandet av 
en stor del av Mamus Stenbocks segerrika armé till Pommem för 
kungens planerade operationer i Polen. Transportfiottan samlades 
och utrustades under sommaren i Karlshamn och Karlskrona. Denna 
flotta och de inskeppade trupperna behövde stora tillskott av pro- 
viant, och den 21 augusti infann sig Stenbock äter i Karlshamn och 
vädjade till befolkningen att släppa till livsmedel. Ett patetiskt rid- 
stuvurättsprotokoll vittnar om borgerskapets uppoffringar i detta 
hänseende. I september avseglade transportflottan. Trots segern över 
danskarna vid Gadebusch blev som bekant denna expedition ett 
tragiskt misslyckande. 

Karlshamns stad underhöll vid denna tid tre kompanier av Jön- 
köpings regemente, av vilka förmodligen en del höll till pä Kastellet. 
Frin 1714 och framit omtalas i havdema befintligheten av en kas- 
tellkirurg, vanligen stadsläkaren i Karlshamn. Sedan 1677 fanns 
ocksi en kastellprediikant, som var präst eller lärare i staden. 

Under det langa krigets senare är ökades kommendantens och 
stadens fruktan för danska anfall frin sjön, och under 1717 inträf- 
fade verkligen ett sidant, omnämnt i tryckta skrifter men inte daterat 
och dokumenterat. En fregatt ur en dansk eskader som uppehöll sig 
utanför Hanö seglade in mot Kastellet. Nägon eldgivning frin fregat- 
ten omnämnes inte, men man fir  antaga att sidan ägde rum. I d a  
händelser öppnades eld frin Kastellet mot fregatten, som d i  fann för 
gott att vända och itergi tiil sin eskader. Detta var sista gingen i 
Kastellets historia som ett vapenskifte ägde m. 

Kommendanten avsatts av kungen 
I staden och dess närhet Iig även under krigets sista ir trupper för- 



Bild 4. Denna karta, som framlades av 1724 rirs fästningskommission, visar 
att det sammanhängande tenaljsystemet blivit färdigt efter 1699 och nya bat- 
terier anlagda. Norr är nederst. Krigsarkivet. 
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lagda. P i  sensommaren 1718 förstärktes Kastellets besättning ur sta- 
dens befolkning, som i skift om 30 man tjänstgjorde i fästningen. 
Danska fartygs demonstrationer mot Karlshamn fortsatte, men intet 
anfall förekom. 

Under kriget ridde fiskeförbud i vattnet mellan Kastellet och 
Hanö, vilket kommendanten skulle övervaka. Men efter förfrigan 
€rh landshövdiig Clas Bonde i Karlskrona lat Drewes i juni 1717 
sex fiskare fran staden passera Kastellet för fiske i det förbjudna 
omridet. Detta pitalades inför konungen, som nu var i Sverige, och 
denne lät den 30 juni arrestera Drewes. Under hans tid i arresten 
tjänstgjorde kapten Johan Henrik Skoge som t.f. kommendant. 
Sedan Drewes inkommit med en försvarsskrift, befnade kungen 
honom fran straif den 19 november men förklarade honom avsatt 
som kommendant. Drewes övergick till tjänst vid Västgöta-Dals 
regemente och klagade ständigt över sitt utblottade tillstand. Han 
levde anda till 1750. 

Näste kommendant blev överstelöjtnant Gudmund Lindeblad, 
1719 adlad Lindecrona. Efter att i yngre dagar ha tjänstgjort i Bra- 
bant och Holstein blev han 1703 löjtnant vid Smiiands femman- 
ningsregemente. Han kom att stanna i 22 if som kommendant. 

Vid denna tid tycks Kastellet iter ha befunnit sig i ett bedrövligt 
tillstand. I litteraturen refereras "en resande som under början av 
1700-taletn besökte Kastellet. Enligt denne hade murarna börjat att 
rasa ned, torven p i  vallarna var borta och batterierna ruttna. Det kan 
lita överdrivet, men det finns ett utlitande f r h  ingen mindre än 
överamiralen Klas Sparre i Karlskrona, enligt viket fästningarna i 
bide Karlshamn och Karlskrona var s i  förfallna, att mhga skott ej 
kunde skjutas vare sig frin eller mot dem, "innan aUt samman platt 
neder p i  jorden faller". 

Som konduktör i Kastellet tjänstgjorde generakvartermastare- 
löjtnanten Gustaf Otto Lindbladh. Han uppgjorde planer för repara- 
tioner, och Amiralitetskollegium begärde pengar till sidana. Kom- 
mendanten Limdecrona fick befallning om att reparera, men han fick 
inga pengar. Skriftväxling om Kastellets diliga tillstand saknades 
silunda ingalunda fran denna tid. Men 1721 var det äntligen slut p i  
det Iinga och utmattande kriget. 

Om underhillet under kriget varit dXgt, s i  blev det inte bättre 
under Aren därefter. Reparation av vissa byggnader ansigs angelag- 



nast, och dit hörde krutkallaren, som Iig i vinkeln melian tenaljema 
A och O p i  syasidan. Krutet hade blivit förstört av takdropp. Vid ett 
kort besök som kung Fredrik gjorde i Karlshamn den 7 augusti 1722 
anmärkte han p i  att källaren Iág "linea mot vallen" och "befallde" 
att den skulle förläggas p i  lämpligare stäile. Lindecrona började d i  
spränga p i  ett annat ställe, men d i  detta kom till generalkvarter- 
mästarens kännedom anmodade han Lindecrona att inkomma med 
avskrift av kungens "order". Denna var förmodligen muntlig, och 
dessutom saknades pengar till en ny kmtkallare, varför det inte heller 
blev nigon sidan. Däremot fick Lindecrona under de närmaste &ren 
en del jam till kallarens förstärkning och reparation. 

Som fredsbesättning i fästningen fastställdes 50 man och nigra 
artillerister. De förstnämnda kom till en början frh Kronobergs 
regemente, men sedan ett nytt garnisonsregemente dr 1721 uppsatts 
i Stralsund under överste Carl Posse med personal ur flera svenska 
regementen, togs infanteribesättningarna tiU flera sydsvenska fast- 
ningar frin detta regemente. S i  var även fallet med Karlshamns kas- 
tell. 

Den 22 aprii 1724 anhöll Lindecrona att f i  komplettera besatt- 
ningen, enär den d i  hade nedgitt till 34 man. S i  srniningom fick han 
sju bitsman av amiralitetet, och detta var början till en tradition som 
varade tills fastningen nedlades, dock med ganska Iinga avbrott. 
Orsaken till behovet av bitsmän var givetvis, att soldaterna inte kun- 
de ro de bitar som skulle upprätthilla förbindelsen med stadens 
hamn och preja alla passerande fartyg. Kastellet hade nämligen 
ilagts att kontrollera sjöfarten. 

Fästningen utdömes helt 
Vägledande för utvecklingen av fästningarna i södra delen av riket 
blev 1724 irs fastningskommission. Den iheropades och piverkade 
synen p i  fästningarna under irtionden framit. Krigskollegium upp- 
gjorde förslag till dess instruktion, vilken fastställdes av konungen 
den 3 juli 1724. Dess medlemmar valdes bland personer p i  högsta 
nivi inom krigsväsendet. Ordförande blev presidenten i Krigskoile- 
gium, fältmarskalken greve Carl Gustaf Ducker, och ledamöter 
generalfälttygmastaren generallöjtnant friherre Carl Cronstedt, 
generalkvartermastaren generalmajoren Axel Löwen, riksriidet Gus- 



taf Palmfeit samt Överstelöjtnanten och tygnästaren Jacob Svensson. 
Undersökningen skulle galla fästningarna i Kalmar, Karlskrona, 
Kristianstad, Malmö, Karlshamn, Landkrona och Helsingborg. En 
ny kommission för andra fästningar tillsattes 1733. 

Enligt instruktionen skdie kommissionen besiktiga dessa fastning- 
ar och överväga om nigot verk kunde nedlaggas. Den skulle föresli 
erforderliga förstärkningar och beräkna kostnaden. Reparations- 
behovet skulle angelägenhetsgraderas, I Karlshamn skulle kommis- 
sionen undersöka skärgirden och planera för befästande av d a  
inlopp liksom tidigare skett i Stockholms sk'argird. 

I sin den 15 november 1724 dagtecknade berättelse konstaterade 
kommissionen, att alla rikets fästningar var förfallna. Men ända 
behövde Sverige nu mer än förut fästningar tiil sitt försvar, fastän 
riket hade mindre ekonomisk möjlighet att bygga sidana än fömt. 
Endast det oundgängligaste ginge att genomföra, och inte ens det 
kunde genomföras p i  en ghg. Den föreslog ett irligt anslag tiil fast- 
ningarna och beräknade de erforderliga enghgsbeloppen för de 
olika fästningarna. Behoven i Kalmar, Karlskrona och Landskrona 
betecknades som "nödiga" medan de i Malmö, Kristianstad och 
Karlshamn betecknades som "nyttiga" men ej nödiga. 

Kommissionens dom över Karlshamns kastell var förödande: 
"Det nuvarande Castellet är helt odugeligt, biide i anseende tiil sjalva 
verken, vika överallt ederade (beskjutningsbara längs efter), av lös 
klappersten och lera uppförde, samt mycket ruinerade äro, sival i 
anseende till situationen (laget), emedan ön, varuppi verket Ligger, 
bestir av höga och smii bergknölar, som inga fullkomliga verk begri- 
pa kunna, varandes ifrin d a  sidor enfilerade och uti ryggen sedda, 
samt utan sidan beskaffenhet att icke det minsta verk utav defence 
utan stor kostnad därstädes kan anläggas". 

Det var ett senkommet underbetyg i t  Erik Dahlberghs skapelse. I 
princip föreslog kommissionen att kastellet skdie slopas, och "ett 
litet, slutet och bombfntt verkn skulle laggas pA Boön, dock inte där 
Gamle skans hade legat utan sydligare p i  öns östra sida mitt emot 
Röda stens grund. Samtidigt skulle en liten redutt (liten kvadratisk 
skans) anläggas vid "det lilla sundet emellan fasta landet", vilket f i r  
tokas som det sydliga inloppet till sundet mellan Boön och Sternö- 
halvön, som numera är spärrat med en vagbank. 

Den nya fastningen skulle anläggas när "riket kom uti tiilstind", 



och kommissionen visste fuller väl, att ett sidant tillstind s k d e  
dröja, varför den som omedelbar itgard föreslog, att vissa förbätt- 
ringar skulle göras i Kastellet, alltsi "de stora brescherna (rasen) 
nigorlunda upplagas, de lägre batterierna sattas i stind och inrättas 
efter de dar befintliga stycken, s i  att de alltid vätta ut i t  sjösidan, 
samt att barackerna för soldaterna förbättras". Om Kungl. Maj:t 
godtog detta förslag, s i  tänkte sig kommissionen en krigsbesattning 
p i  100 man och en fredsbesattning p i  30 man jämte 10 man gemene 
av artilleriet. Den upptog ocksi kommendantens förslag om bitsman 
frin Karlskrona och föreslog 10 sidana. 

Kommissionen hade anträffat ett större virkesförrid, som kom- 
mendanten hade fitt för att bygga ett tyghus. Nu föreslog kommis- 
sionen i stallet, att virket skulle användas till reparation av corps de 
gardet (detta ord betecknade numera endast vakthuset), artilleri- 
officerens barack, tvi soldatbaracker, vedboden och krutvalvet. 
Kommissionen konstaterade ocksi, att bageriet, provianthusen och 
spannmilsmagasinen var förfallna och förruttnade, s i  att de delvis 
var oanvändbara och miste ersattas av utrymmen i staden, och den 
trodde att nigot av nyssnämnda virke kunde bli över för dessa hus. 
Sedermera byggdes likväl ett tyghus i sydöstra delen av Kastellet. 

De klumpsummor som kommissionen föreslog för fästningarna 
var störst för Karlskrona med 20.000 rdr och minst för Karlshamn 
med 1.000 rdr. Beloppen avspeglar kommissionens uppfattning om 
de olika fästningarnas vikt och behov. Kungl. Maj:t godkände redan 
den 25 februari 1725 förslaget beträffande Karlshamn och anslog de 
1.000 riksdalerna. Sedan 1719 hade intet anslag utgitt till underhill 
av Karlshamns kastell, men den 4 maj 1725 översände Krigskolle- 
gium 429 daler för reparationer. Under hela 25-arsperioden 
1721-1746 utgick tillsammans 3.975 rdr för underhall av Kastellet. 

Blockhusen försvinner 
Av de granskade fastningarna lat kommisionen göra minga och 
utförliga ritningar och planscher, men av Karlshamns kastell blott en, 
den här visade ritningen (bild nr 4) av muren av Lindbladh. Han 
bifogade till kommissionen ett kort utlitande, som tydligen var en av 
grundvalarna för kommissionens underkännande av fästningen. Det 



innehiller en mening av byggnadshistoriskt intresse: "Pi översta höj- 
den inom dess linjer ar ett s i  kallat blockhus av timmer, som ar 
befunnet alldeles förfallet". 

Som pipekats i första avdelningen av Kastellets historik, införd i 
föregende irgting av denna bok, planerade generaikvartermästare- 
löjtnanten Erik Paimquist tre blockhus med täckta förbindelsegtingar 
emellan. Endast tvi uppfördes omkring 1675, och hur det gick med 
förbiindelsegingarna är oklart. Ditidens blockhus var en ganska dilig 
ersättning för tom eller kasematter av sten, som var mycket dyrare 
och tog längre tid att bygga. Palmquist, som var mycket konstnärligt 
begivad, har gjort en vacker ritning till dessa blockhus (bild nr 5). 
Därav framgir, att de byggdes av trä p i  stenfot och förlades p i  de 
högsta kullarna. De var synbarligen sexkantiga med artilleri At flera 
hal. 

Lindbladhs uppgift 1724 att det fanns ett blockhus kvar, tyder p i  
att det ena, det nordliga och större, redan var rivet. Det iterstaende 
och mindre lig p i  den högsta kullen, där sedermera flaggspelet 
placerades. Aven detta var alltsi förfAlet och friga uppstod om dess 
reparation eller rivning och itemppbyggnad. Utvecklingen lutade 
mot det senare, och efter nigra i r  gav Krigskollegium rivningstill- 
stand. 

Ar 1733 anlände 40.000 tegelstenar till kastellet för grunden till 
ett nytt blockhus, men kollegium gav "anstind" med rivningen och 
meddelade den 22 febmari 1734, att det inte givit tillstand till byg- 
gandet av ett nytt. Kollegium ansig att huset fyllde en uppgift som 
landmärke för sjöfarande, varför det tills vidare fick kvarsti. 

Aven detta blockhus skattade emellertid i t  förgängelsen efter 
nigra ir, troligen omkring 1740, ty p i  1743 irs fästningskarta be- 
tecknas de kvarliggande stengrundema till bida husen som "nidera", 
det vill saga ruiner. Nigot nytt blockhus byggdes inte. Annu omkring 
1770 antecknas stengrunderna som rester av äldre byggnader. 

För att deltaga i arbetena p i  fästningen överfördes dit sommaren 
1726 ett tiotal till tvingsarbete dömda personer, men i övrigt fick 
garnisonen vanligen sjäiv utföra erforderliga arbeten. Enligt en upp- 
gift fran oktober 1729 uppgick garnisonen till en överofficer (offi- 
cer), tvi underofficerare, en tmmslagare och 40 man. De tillhörde 
fortfarande Stralsunds ganiisonsregemente. Följande ir, 1730, hem- 
sändes emellertid till Stralsund de flesta av dess avdelningar i de syd- 
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Bild 5. Erik Palmquists principritning till de bida blockhusen p i  Kastellet, 
vilka revs p i  1700-talet. Krigsarkivet. 

svenska fästningarna. S i  ock truppen i Karlshamn, som ersattes av 
29 man frin Kalmar regemente, d.v.s. en löjtnant, tvi underoffice- 
rare, en trumslagare, tvi korpraler och 23 meniga. 

Att det mesta gick lhgsamt och byrikratiskt finns minga bevis p i  
i Kastellets historia. Det var flera myndigheter inblandade i admini- 
strationen, t.ex. Krigskollegium, Amiralitetet och landshövdingen, 
och de flesta ärenden slutade för avgörande hos Kungl. Maj:t. Det 
blev exempelvis tvist om nyttjanderätten till Boön. Den 31 december 
1739 beslöt KB i Karlskrona att frinkänna kommendanten bmk- 
ningsratten till ön. Detta beslut överklagades naturligtvis, och Kungl. 
Maj:t tog hand om ärendet, men avgörandet drog ut p i  tiden, och 
1741 försökte staden köpa ön. Det gick inte heller, och det dröjde tili 
1771 innan Kungl. Maj:t slutgiltigt bestämde att ön skuile stanna 
under kommendanten. 

I Ronneby fanns ett handvapenfakton, som krigsmakten anlitade. 
Nigon g h g  1731 hade kommendanten Limdecrona sant 119 muskö- 
ter och 279 bajonetter till Ronneby för rengöring. h u  i febmari 
1735 hade de inte kommit tillbaka, och Krigskollegium nödgades 
skriva till landshövdingen att han borde ordna med itersandande. 



Musköterna tycks ha försvunnit, ty kollegium lovade att ersatta dem, 
och aven bajonetterna torde ha förkommit. 

Efter 22 irs trogen tjänst avled överstelöjtnant Gudmund Lide- 
crona den 10 september 1739. Enligt en gammal tidningsuppgift 
begrovs han den 21 september "i Kastellet", men det fai. väl tolkas 
som att han fick sin sista viloplats i garnisonskyrkogirden p i  Boön. 

Philip Johan Strahlenberg kommendant 
Lindecronas efterträdare blev överstelöjtnanten vid Södermanlands 
regemente Philip Johan Strahlenberg. Bland Kastellets 17 kom- 
mendanter genom tiderna ar han den märkligaste. Strahlenberg var 
född med efternamnet Tabbert i Siralsund &r 1676 och blev 1694 
volontär vid det Stralsundska infanteriereeementet. Efter att ha hiivit 
förare (en underofficersgrad) 1695 förfiyttades han följande i r  till 
Wismar som underkonduktör vid fortifikationen, där han blev löjt- 
nant 1698. Kapten och regementskvartermastare vid Södermaniands 
regemente blev han 1703 och premiärkapten 1706. Jämte tvi bröder 
adlades han 1707 med ett namn taget efter födelsestaden. 

Strahlenberg deltog med heder i det stora nordiska kriget och 
undkom oskadd f r h  slaget vid Poltava 1709 men blev därefter fkg-  
en vid Perevolotschna. Han hamnade i Sibirien, och hans öden där ar 
legendariska. Under linga resor i det vidsträckta landet och narlig- 
gande omriden samlade han material till den berömda karta över 
Sibiien, som var ett mästerverk för sin tid. Efter fredsslutet kvar- 
stannade han i Ryssland och erbjöd 1722 sin karta i t  tsaren. Denne 
var mycket intresserad och erbjöd honom som vedergällning att bli 
chef för ett ryskt lantmäterikontor. Men Strahlenberg hade förmodli- 
gen tänkt sig en annan form av belöning och avböjde upphöjelsen. 
Följande i r  itervände han till hemlandet sjuk och utarmad. Han 
hade fortfarande kaptens lön men överstelöjtnants grad vid Söder- 
maniands regemente. 

Si karta utgav Strahlenberg av trycket i Lubeck 1730. Under s h  
tid i Asien hade han ocksi upptecknat runinskrifter i Sibiien samt 
gjort ordlistor över tatariska och kalmuckiska sprak. Efter hemkom- 
sten spelade han aven en roll inom den pietistiska rörelsen i kyrkan, 
vilket ocksi andra officerare gjorde sedan de fitt inspiration häriii 
under sin fangenskap. Efter att ha väntat mhga i r  p i  befordran 



Bild 6. Plan till undervdningen i det 1743 byggda kommendantshuset. Krigs- 
arkivet. 

skrev Strahlenberg den 6 december 1739 till kungen och anhöll att f i  
det lediga kommendantskapet i Karlshamn. Det fick han ocksi, men 
däremot beviljades inte den förflyttning till Bohus, som han kort 
darpi anhöll om. 

Det ar möjligt, att Strahlenbergs tillträde piskyndade behandling- 
en av frigan om en ny kommendantsbyggnad, sedan den gamla 
redan 1738 visat sig förfallen och otillräcklig. Kommendanten hade 
tidvis nödgats söka kvarter i staden. Den 25 november 1740 ingav 
fortifikationsduektör Lorens Stobée till Krigskollegium ett förslag 
om en ny kommendantsbostad till en kostnad av 1.184 rdr. Kolle- 
gium upptog anslag till bygget i staten för Ar 1743, och d i  byggdes 
ocksi det nya kommendantshuset. 

Krigskollegium konstaterade i samma veva, att kyrko- och prast- 
rummen var s i  förfallna, att folket ej kunde besöka kyrkan, och 
prästen hade inte p i  minga Ar kunnat bo i rummet. Huset med dessa 
lokaler lag strax non om kommendantshuset nara proviantmästare- 
bostaden. Det fanns inte med i 1675 i rs  byggnadsbestind, men vi 
kan ana, att det tillkommit under Karl X1I:s tid, d i  livlig byggnads- 
verksamhet förekom och en krigsbesattning fanns i fästningen. 



Krigskollegium lat 1742 uppgöra ritning till en ny kyrka, som 
godkändes den 4 augusti. Den var 20 alnar läng med tvi fönster p i  
var sida, itta bänkar p i  var sida om mittgängen samt tre s d  saten. 
Denna kyrka byggdes emellertid inte, utan när den gamla byggnaden 

. blev helt oanvändbar, inreddes en del av en infanteribarack i öns 
nordöstra del som kyrka. Den gamla kyrkobyggnaden revs 1768. 

I tidernas fullbordan skulle emellertid ritningen verkligen använ- 
das för en kyrkobyggnad p i  Kastellet, nämligen 1975, d i  p i  initiativ 
av Lions Club och Castellanorden en ny kyrka byggdes just p i  den 
plats, där nyssnämnda barack hade legat och som rivits i början p i  
1950-talet. 

Nytt krig och viss iståndsättning 
Sjäiva befästningsanlaggnjngarna var en annan och kanske viktigare 
byggnadsfriiga, som var beroende av utrikes- och krigspolitiken. Den 
1738 tillträdda regeringen ur hattpartiet med kanslipresidenten Carl 
Gyllenborg i spetsen var besluten att vid lägligt W e  börja krig mot 
Ryssland. Kriget förklarades högtidligen den 28 juli 1741. I takt med 
denna krigskonjunktur hade Karlshamns borgerskap genom sin före- 
trädare i borgarstindet vid 1740-41 Ars riksdag i sina "besvärn 
pipekat nödvändigheten av Kastellets iständsättande efter det mäng- 
&ga förfallet. 

I ett av regeringen begäri yttrande anhöll Krigskollegium om ett 
irligt underhillsanslag till Kastellet p i  800 ?i 1.000 rdr, men da blev 
det intet sidant. I början p i  1743 underströk kollegiet, att det vore 
angeläget med förstärknigar och nistningar, men den 16 juni detta 
it slöts freden med Ryssland efter det kanske mest snöpliga krig som 
Sverige nigonsin givit sig in i. Och nigon inverkan p i  Karlshamns 
kastell hade inte detta krig. 

Men andi var regeringen angelägen om reparationer p i  Kastellet 
och anmodade samma i r  Krigskollegium att inkomma med ytter- 
ligare förslag. Det gjorde kollegium den Z4 september och slutade: 
"Vad för övrigt Carlshamns murlinjers iständsattande, bestiende av 

Bild 7. Ritningar till en ny kyrka 1742. Den byggdes inte di men val 1975, 
d i  den sammanbyggdes med en serveringslokal. Krigsarkivet. 
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bröstvärnens torvsättning och utfyhing samt de nedfallna mur- 
bräschernas uppförande tillika med batteriresningarnas och rund- 
gingarnas reparerande, sisom allra nödvändigast, an&, s i  bar 
Kongl. Collegium därom gjort behörig anstalt, sedan den därtii 
rekvirerade summan av 2.208 rdr nu nyligen därtii blivit anordnad. 
Kommandes nu siledes an p i  manskap till arbetets bedrivande". 

Manskap brukade kunna rekvireras, särskut frin Kronobergs 
regemente, till arbeten i Karlshamn och Karlskrona. Hela repara- 
tionsarbetet kostnadsberäknades till 2.237 rdr, men det omedelbart 
utgingna anslaget stannade vid 1.068 rdr. Förmodligen räckte det 
till viss torvsättning av bröstvärn och reparation av batterier. Men det 
räckte inte till reparation av bräscherna, alitsi rasen, som hade 
inträffat p i  fyra ställen. Med tiden förvärrades läget. I januari 1747 
inträffade ett nytt ras p i  norra sidan. Detta tu anhöll kommendanten 
om 2.306 rdr i anslag för reparationer, men ingenting hände. 

Medan dessa föga resultatgivande utrednigar fortsatte hade 
överstelöjtnant Strahienberg börjat känna sig gammal och sjuk. Den 
10 juli 1746 ingav han siledes in avskedsansökan, vilken kort därpi 
beviljades. Han silde sina ägodelar p i  auktion och flyttade till sin 
avlidne brors gods i Halland, Fröllinge, där han dog följande ir. Men 
som kartograf och resenär lever den gamle karolinen alltjämt i 
hävderna. 

Han efterträddes av majoren med kaptens lön vid Södermanlands 
regemente ConradFriedrich Graak, som bytte till sig den nya befatt- 
ningen. Han var född i Livland 1690 och blev 1710 fänrik vid Ost- 
göta regemente. I likhet med mhga andra landkrigare p i  den tiden 
kommenderades han till sjöss, och han blev därigenom den förste av 
Kastellets kommendanter som hade erfarenheter av sjökrig. Ar 1711 
tjänstgjorde han i tre kvarts i r  i linjeskeppet Prinsessan Hedvig 
Sophia. Efter att ha vant vid Södermanlands regemente nigra tu blev 
han 1718 kapten vid Ostgöta tremänniigsregemente. 

Den 7 maj 1719 kommenderades han och nigra andra officerare 
samt 120 man till tjänst i linjeskeppet Wachtmeister och deltog den 
24 maj i en strid med sex ryska skepp, varvid han var bland de sven- 
skar som tillfingatogs. Fingenskapen varade till 1722, varefter han 
tillbragte 24 förmodligen ganska tröstlösa tu som major med kap- 
tens lön vid Södermanlands regemente, innan han lyckades bli för- 
flyttad till Karlshamn. 
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Bild 8. Ritning frin 1742, som visar det betydande antal nya hus som till- 
kommit under 1700-talet. Här kvarstar ännu det gamla kommendanthuset 
och gamla kyrkan. Av de bida blockhusen ar bara grunderna kvar. De 15 
batterierna är numrerade. Norr är fortfarande nedert. Krigsarkivet. 

Resultatlöst intresse för Kastellet 
Ar 1749 hade antalet bräscher ökats tiil sju, tre mot norr och fyra 
mot öster, sAledes allai den nyare delen av fästningsmuren. Graak 
gjorde en förnyad framställning om anslag, och den gamle general- 
kvartermästare Gabriel Cronstedt förde verkligen saken till regering- 
en. Trots att 1724 in fastningskommissions avvisande hillning till 
kastellets bihehillande i divarande form alltjämt spökade pi  1740- 
talet, kunde man omkring 1750 spira en nigot mera positiv syn hos 
myndigheterna, alltsi bide Kungl. Maj:t, Krigskollegium och gene- 
ralkvartermästaren samt Amiralitetskollegium. Det hände dock mera 



i sammanträdesrum, protokoll och rapporter än i verkligheten p i  
den lilla ön utanför Karlshamn. 

Där framlevde den fitaliga besättningen sitt enformiga rutinliv k- 
tionde efter Monde utan att nigot avgörande om fästningens fram- 
tida öde inträffade. Tjänsten för infanteristerna utgjorde huwdsakli- 
gen exercis, vaktging vid linjerna samt visst vidmakthalande av ma- 
terielen. Artilleristerna svarade för att kanonerna var i nigorlunda 
b ~ k b a r t  skick. Det till valls stiende artilleriet hade minskats. För 
1744 omnämnes itta 18 punds kanoner, sex 6 punds och tvi  3-pun- 
diga kanoner. Men det fanns sannolikt flera som inte var uppställda. 

Frigan är om det fanns nigon gemensam m a t h r n g  vid denna 
tid. Sannolikt fick soldaterna laga sin mat själva av de enformiga livs- 
medel som bestods av kronan med tillägg av de varor som de kunde 
köpa i staden. Sjukdomar och dödsfall inträffade förvisso, och be- 
sättningens fastställda styrka av 50 man uppniddes sallan eller ald- 
rig. Vanligen fanns inte mer än 30 man. Ar 1750 bestämdes styrkan 
till 100 man, men det hiidrade inte, att den följande i r  var bara 29 
man av infanteriet. 

Den 6 juli 1752 anmodade Kungl. Maj:t inyo Cronstedt att in- 
komma med förslag till iterställande av murlinjema i fästningen. 
Denne infordrade yttrande av generalkvartemästareIöjtnant Johan 
Bernhard Vugin, som var chef för 2. fortifikationsbrigaden i Karls- 
krona. I sitt svar utbredde sig Virgin vitt och brett om fästningens 
dilighet och "bisarra" läge. Han förordade att det s k d e  hyggas ett 
nytt verk delvis p i  modernt vis insprängt i berget och i övrigt av sten 
och murbruk. Men som han trodde att "ett sidant verk ej s i  snart 
kunde komma till verklighet", s i  förordade han en provisorisk repa- 
ration av bräscherna med en "kallmur" utan murbruk. Till detta 
förslag anslöt sig Cronstedt nästan ordagrant och tillfogade, att 1749 
in anslag p i  3.061 rdr borde kunna användas till ändamilet i friga. 

Slutet p i  denna skriftserie var Konungens svar till Cronstedt den 
22 januari 1753, i vilket Högst Densamme uttryckte sitt gillande av 
fölslaget om det nya verket p i  Frisholmen, men "uti nidigt eftersin- 
nande" kom fram till att "inga medel till förenämnde behov nu äro 
att tillgi". Cronstedt fick emellertid i uppdrag att upprätta förslag 
och kostnadsberäkning till det projekterade verket. Ett sidant för- 
slag har inte anträffats i Krigsarkivets samlingar, och inte heller har 
nigra nämnvärda reparationer kunnat faststäiias ännu vid mitten av 



1750-talet, trots att ett kungligt brev till Krigskollegium 1755 an en 
ging pifordrade Kastellets förstärkande. 

Amiralitetskollegium ingriper 
Under 1700-talets lopp hade Amiialitetskollegium i Karlskrona 
kommit att allt mera vardera hamnen och varvet i Karlshamn. Det 
betraktade hamnen som en god ankarplats vid diligt vader och som 
en lämplig utskeppningshamn för trupper och krigsförnödenheter. 
Redan 1735 hade drifien av skeppsvarvet fitt en fast organisation 
genom bildandet av en andelsförening, kallad Skeppsvarvets intres- 
senter. Aret darpi sjösattes p i  Amiialitetets beställning lastdragaren 
Carlshamns Castell. Ar 1748 sjösattes skottprhen Hector. En 
skottprim var ett Iingsamt, val bestyckat fartyg, närmast avsett som 
flytande batteri i skargirdstiottan. Aren 1754 och 1755 sjösattes tvi 
fregatter i t  flottan, Fenix (Phoenix) och Postiljon. Alla dessa fyra 
fartyg byggdes efter ritning av den kände skeppsbyggmastaren Gil- 
beri Sheldon i Karlskrona. Det ar inte att undra p i  att kollegiet var 
intresserat av stadens kastell och snart kom att betrakta Karlshamn 
som ett annex till Karlskrona. 

Vad som emellertid föranledde Amiralitetet till ett självständigt 
ingripande var det krig, i vilket hattregeringen kastade Sverige 1757, 
och som för svenskt vidkommande kallas det Pommerska kriget. Re- 
dan 1755 hade ett kolonialkrig utbmtit mellan England och Frank- 
rike. Följande i r  spred sig kriget till Europa. En koalition mellan 
Tyska Riket, Österrike, Frankrike och Ryssland stod mot Preussen, 
som var i förbund med England-Hannover. Hattregeringen, som 
var i förbund med Frankrike, ville utnyttja möjligheten att itererövra 
den 1720 förlorade delen av Pommern. Den 22 juni 1757 tvingade 
ridet kung Adolf Fredrik att g i  med p i  överförandet av 17.000 man 
till Pommern, och den 13 sevtember överskred dessa eransen till 
Preussen, varigenom kriget bö jade utan krigsförklaring. Kriget hade 
av ridet inletts utan det i regeringsformen föreskrivna godkännandet 
frin riksdagen. 

Preussen hade ingen flotta, s i  det blev inget sjökrig i Östersjön 
med undantag av nigra smi strider mellan skargirdsfartyg bland de 
pommerska öarna. Sverige och Ryssland kom inte i krig med Eng- 



land. Sverige bidade därför ett neutralitetsförbund tillsammans med 
Danmark och sände 1756 och 1757 eskadrar till Nordsjön för att 
konvojera sin sjöfart. Ar 1758 biträddes detta förbund av Ryssland 
men gällde d4 enbart Östersjön, där svenska och ryska eskadrar för 
en g- skdl samverkade till skydd för gemensamma intressen. För 
Sverige gällde det framför allt förbindelserna med armén i Pomrnem. 
Det ligger d i  i sakens natur, att Karlshamns hamn kom att spela en 
stor roll b4de för ut- och inskeppning av trupper och förnödenheter. 
Risk förelig, att en brittisk flotta skulle segla in i Östersjön för att 

den vägen komma sin tidvis h&? trängde preussiske bundsförvant till 
hjälp. Det kunde tänkas, att engelska fartyg skdie göra kuppartade 
anfall mot svenska hamnar och "Sjöcastellen härstädes", som Amira- 
litetet utiryckte det. Därmed menades inte bara fästningarna p4 
Kungsholmen och Drottningskär vid Karlskrona utan ock& Karls- 
hamns kastell. I Karlshamn fanns vanligen flera civila fartyg och 
"monofartyg" för lastning eller lossning eller för reparation vid var- 
vet. Sent p4 Aret 1757 förelades ocks4 linjeskeppet Hessen Cassel 
och fregatten Postiljon som vinterliggare i hamnen. För handlägg- 
ning av Amiralitetets ärenden i Karlshamn stationerades där tills vi- 
dare varvskaptenen i Karlskrona kommendörkapten Christer Jäger- 
skiöld, till vars förfogande ocksi ställdes personalen vid 3. indelta 
bitsmanskompaniet i Blekinge. 

Alarmerande underrättelser 
Amiralitetet hade en välunderrättad kunskapare i Hamburg, som i 
ett den 21 mars 1758 ankommet brev kunde berätta, att en engelsk 
flotta om U) linjeskepp och itskilliga fregatter under amiral Hawke 
den 10 mars skulle avsegla till Ostersjön. Nu förelig alltd uppenbar 
risk för en "surprise" mot sjökastellen och därmed rikets indragning i 
krig mot England. Amiralitetet vidarebefordrade den alarmerande 
underrättelsen till Kungl. Maj:t den 28 mars. Med de Atgärder som 
kollegiet nu företog och föreslog ryckte det till sig initiativet fran 
Krigskollegium och igingsatte själv reparationerna p i  Kastellet. 

Redan den 30 mars sände kollegiet fortinkationskaptenen i Karls- 
krona Fredrik Ebbeltofi till Karlshamn för att satta i ging arbetena. 
Han anlände följande dag, och den 1 april besiktigade han Kastellet 
tillsammans med kommendanten Graak, kommendörkapten Jäger- 



skiöld och artillerilöjtnanten Loffian. Fönitom bräscherna i muren 
konstaterade de, att intet av de 16 batterierna var i bmkbart skick. 
Kanonerna var dels odugliga, dels i sidant läge att de inte kunde bru- 
kas. Batteristinden, d.v.s. träfundamenten, var mestadels ruttna och 
förfalina. Av de 16 batterierna var 13 bestyckade med sammanlagt 
28 pjaser. Dessutom fanns en 60 punds mörsare, som emellertid sak- 
nade lavett och siledes var obrukbar. Den erfordrade en järnlavett, 
och en sidan hade funnits, men den hade Krigskollegium selt som 
skrot 1748. Det hade lovat att sända en ny frin tyghuset i Kristian- 
stad, men p i  tio i r  hade Krigskollegium inte kunnat samla sig till en 
sidan htgärd. 

Ebbeltofi fann att garnisonens manskap bestod av fem artillerister 
och 23 infanterister. Han anshg att det behövdes tillsammans 80 
man. Amiralitetet begärde att Kungl. Maj:t skulle sända dit 100 man. 

Turligt nog fanns det p i  Kastellet ett betydande förrid av ekvirke, 
och erforderliga plankor kunde upphandlas i staden. I övrigt hade 
Ebbeltofi befogenhet att rekvirera arbetsmanskap frin besättningen 
p i  skeppet Hessen Cassel. Redan den 3 april bö jade han siledes att 
riva de odugliga batterierna och bygga nya. 

Ebbeltoft satte fart p i  arbetet 
Arbetet gick med en för den tiden ovanlig fart, och Ebbeltoft inhös- 
tade mycket beröm frin Amiralietskollegium. I en rapport den 22 
april lovade han, att alla batterierna skulle bli färdiga den 29 april, 
och det blev de ocksa. Han hade kasserat 12 kanoner och slopat, tre 
batterier. Nya kanoner hade han rätt att hämta frin Hessen Cassel, 
och utlyftningen av 12 och 6 punds kanoner bö jade den 22 april. 
Sammanlagt tog han 16 kanoner frin skeppet. Han rekvirerade 
ocksh fyra 24 punds kanoner, men det fanns ingen prim som kunde 
ta si tunga pjaser, s i  de uteblev. Kastellet var därefter bestyckat med 
itta 18 punds, tio 12 punds och tvi 3 punds kanoner i 12 batterier, 
som inte bara kunde skydda hamninloppet utan ocksi bestryka de 
yttre inloppen och hilla undan alla fientliga fartyg. Det sextonde bat- 
teriet tycks Ebbeltofi ha lämnat orört och utan bestyckning. 

Ebbeltofi hade i sin verksamhet god hjälp av biide kommendör- 
kapten Jägerskiöld och den i slutet av mars anlände kommendörkap- 
ten Nils Lillja, som skulle ansvara för utrustningen av skeppet Hes- 



sen Cassel, fregatten Postiljon och andra vinterliggare. Skeppet fick 
slappa till ratt mycken utrustning i t  Kastellet, b1.a. kmt. Fästningens 
kmtkaliare var en av de f i  anlaggningar som Ebbeltofi fann "försvar- 
lig." 

Men det gällde att bygga upp bräscherna ocksi. Ebbeltoft anhöll 
att f i  utföra detta arbete med den planerade "kallmuren" och palli- 
sadering, men nu skulle Hessen Cassel snart avsegla, och d i  fanns in- 
tet arbetsmanskap tillgängligt. Amiralitetet skrev di till Krigskolle- 
gium och anhöll i bestämda ordalag, att detta skulle förse Ebbeltoft 
med erforderligt manskap. Den 27 april anmodade Amiralitetet Eb- 
beltofi att kvarstanna till dess "Kastellet är till alla oundgängliga de- 
lar provisionellt istindsatt," alltsi aven murarna. 

Nigot manskap frin armén avhördes inte, varför Amiralitetet den 
1 maj befallde Jagerskiöld att inkalla, "uppfordra," som det d i  hette, 
50 man ur tvi indelta bitsmanskompanier i Blekinge tiil arbete i 
Kastellet. P i  den tiden skedde sidana inkallelser genom kungörelse i 
kyrkorna, och eftersom söndagen var nara blev buden till pastorsäm- 
betena s i  bridskande, att orderna fick utskrivas om natten för att n i  
fram p i  lördagen. 

Men det fungerade. Den 8 maj kom 20 man av 3. kompaniet till 
Kastellet och nigra dagar senare 30 av 1. kompaniet. Murarbetena 
gick ännu fortare än battenbyggandet. Ebbeltofi räknade med att de 
skulle vara färdiga den 17 maj. Nu dröjde det visserligen minaden 
ut. tills d a  arbeten var avslutade. men det eick fort ändi. Vad Krim- - 
kollegium inte hade lyckats komma i ging med p i  15 k ,  det genom- 
förde Amiralitetskollegium p i  tvi minader. Och det förskotterade 
kostnaden för Krigskouegium. 

I sin slutrapport till Kungl. Maj:t den 1 september 1758 meddela- 
de AmiiitetskoUegium, att "de brascherade delarna av muren hade - 
upphjälpts. Den största bräschen var 60 alnar Iing. Den ar botad 
med en ganska väl uppmurad mur av grov sprängd grhten frin 7 till 
12 fots höjd, varpi en god pallisadering ar satt, därigenom brascher- 
na blivit slutne till samma höjd som Iijerna fömt haft". President i 
Amiralitetskollegium vid denna tid var amiralen Gustaf Gmbbe, 
men han har inte undertecknat de här omnämnda skrivelserna. Först 
bland de sju medlemmarna s tk  de bida amiralerna, bröderna Carl 
och Erik Sparre. Den förre blev president följande k. 

Hur fort iterstäiiandet av Kastellets stridsvärde än gick, s i  hade 



det varit för sent, om den brittiska flottan hade anlänt till Östersjön 
och anfallit "sjökastellen." Men det kom aldrig nigon brittisk flotta 
tili Östersjön i detta krig. 

Det var ingen "ombyggnad" 
Kastellets "provisionella", alltsi provisoriska upprustning har i auk- 
toritativa tryckta kallor blivit starkt överdriven. Det talas Lex. om en 
genomgripande ombyggnad enligt ett tenaljsystem. I Nordisk Famil- 
jeboks berömda Uggleupplaga sägs, att ombyggnaden tillkom efter 
ett i t  generalkvartermastare Gabriel Cronstedt givet uppdrag. Vi har 
här tidigare kunnat fastställa, att tenaljsystemet var färdigt sannolikt 
p i  1710-talet och därefter förblivit i stort sett oförändrat. Krigskolle- 
g% och dess generalkvartermastares uteblivna itgarder har ocksi be- 
lysts. Dessutom avgick Cronstedt frin sitt ämbete 1756 vid 86 Ars il- 
der. 

Under Pommerska kriget, som slutade 1762, upprätthölls alltsi en 
anständig stridsberedskap p i  Kastellet. Det galide också förridet av 
kanonkulor, ehuru den största leveransen inte kom förrän samma i r  
kriget slutade. Ar 1761 bestälides alltsi 1.543 18-pundiga kulor, 
1.458 IZpundiga, 729 6-pundiga och 1.543 3-pundiga kulor hos 
Huseby bruk i södra Smiland. Leveransen blev helt annorlunda, 
men det märkliga är, att beställningen aven omfattade 686 kulor för 
24 punds kanoner, fastan sidana inte hade kunnat Överföras till fast- 
ningen 1758. Det levererades emellertid inga sidana kulor, och ännu 
1770 fanns det inga 24-pundare p i  Kastellet. Bestyckniigen till valls 
detta i r  utgjorde sju 18 punds, sju 12 punds, nio 6 punds och tre 3 
punds kanoner, tillsammans 26 pjäser. 

Major Conrad Graak hade under sina sista ai. äntligen gl'adjen att 
se sin fästning i nigorlunda stridbart skick. I övrigt hade han inte 
mycken tilifredsstallelse här i livet och beklagade sig ständigt. När 
han var 71 ir gammal, alltsi 1761, ansökte han om pension frin AU- 
männa Pensionskassan, d i  han som vanligt befann sig i "yttersta nöd 
och fattigdom". Han fick avsked 1763, troligen med nigon pension, 
och han dog samma ir. 

Nästa kommendant blev löjtnant Erik Linderstedt, som fick be- 
fattningen genom ackord med Graak och d i  blev kapten. Han var 



född 1739 och blev underlöjtnant vid Artiileriet 1751. Han deltog i 
Pommerska kriget och shrades svirt i ena armen, varigenom han blev 
mindre fältduglig. Nigra särskilt märkbara spk  i Kastellets historia 
har han inte satt. 

Over huvud taget var 1760-talet en ganska händelselös period p i  
den befästa ön utanför Karlshamn och troligen mycket enformig för 
den lilla garnisonen. S i  sakteliga började ett nytt förfall att inträda i 
de W g t  underhillna batterierna och de gamla provisoriska murarna 
samt de lika daligt underhälha trähusen. Den 7 november 1766 
mottog Linderstedt en allmän order om att batterierna i rikets fäst- 
ningar skdie, där det sig göra lät, "insättas" av sten och jord, helst 
med valv inunder, vilket naturligivis var det enda som höll i längden. 
I den förra avdelningen av denna historik har antytts, att tvi batterier 
byggdes i sten. Det har tydligen skett med anledning av denna order 
och avser batterierna nr I och X11 p i  sydfronten. 

Den tidigare godtagbara krutkäiiaren hade s i  srniningom förfallit, 
s i  att den behövde repareras. Det skedde 1768, viket inte hindrade, 
att planer p i  ett helt nytt kmtmagasin behandlades i början av 1770- 
talet. 

Linderstedt stannade som kommendant inte längre an till 1767, 
d i  han utbytte kommendantskapet mot en kaptensbeställnimg vid 
Sprengtportens regemente i Kristianstad och efterträddes av kapte- 
nen därstädes Gustaf Friedrich von Hertell. Denne var född 1717 
och blev volontär vid nämnda regemente 1736. Han genomgick @a- 
derna och blev 1758 stabsadjutant samt deltog i Pommerska kriget, 
varunder han blev löjtnant. Han blev emellertid tiilfingatagen av - .  

preussarna. Efier kriget blev han 1764 stabskapten vid regementet. 

Förfall men "nödtorftigt" underhall 
Fortsatt uteblivet underha av Kastellet aktualiserade si srniningom 
bide reparationer och ombyggnader. Viss uppmärksamhet i politiska 
kretsar väckte den PM av generalkvartermästare Axel Michael Stms- 
senfelt som upplästes inför defensionsdeputationen (försvarsutskot- 
tet) vid 1771 ai-s riksdag. Stmenfelt själv hade den 28 maj varit i 
Karlshamn och besiktigat Kastellet. 

Det har sitt intresse att fastställa, att generalkvartermästaren av- 
vek fdn 1724 sis kommission och ansig att om den viktiga hamnen i 



Bild 9. En "rättvänd" karta frin 1800 visar de frin A till O betecknade tenal- 
jerna med batterierna innanför samt vissa förändringar i byggnadsbestindet 
fran 1724 irs karta. Nu är det nya kommendanthuset utsatt men ocksi den 
rivna kyrkan. Krigsarkivet. 
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Karlshamn skdie ha en befästning, s i  skdie den ligga just p i  Frishol- 
men. Han medgav att Kastellet hade provisoriets svagheter, och att 
vissa linjer "ej hade mer styrka an en stengärdsgird". Nya bräscher 
hade nu uppstitt, och en linje hade förskjutit sig utit. Torvtäcknig- 
en var födaiien och batterierna hade börjat ruttna. Komrnendants- 
huset var visserligen i gott stind, men enär det saknade uthus hade 
kommendanten flyttat till staden. Det fanns tvi brunnar, en med gott 
vatten, den andra med sämre. Ett magasin var under byggnad. 

Stmssenfelt itempptog de äldre tankarna p i  tvi mindre verk p i  
holmar längre ut i fjärden men ansig att det först borde göras upp en 
ordentlig karta över hela trakten. Under tiden borde provisoriska 
reparationer göras. Sidana ägde inte rum under den närmaste tiden, 
men däremot uppgjordes den föreslagna kartan, som delvis byggde 
p i  material frin 1600-talet. Emellertid tycks Krigskollegium frin 
och med 1772 ha hävdat grundsatsen, att Kastellet skulle nödtorftigt 
underhiilas. Följande bestod kollegium Kastellet med en ny flag- 
ga, som kostade 138 daler. Frigan om nya flaggor iterkom sedan 
ganska ofta, och man lägger märke till att dessa var mycket dyra för 
sin tid. 

Sannolikt senast 1776 var det inte längre Kalmar eller Kronobergs 
regemente som bestod infantenbesättning i Kastellet utan Konung- 
ens Eget varvade regemente. Detta hade grundats i början p i  1720- 
talet som ett garnisonsregemente i Halland och uppträdde under 
olika namn tills det 1772 fick nämnda namn. I spetsen för denna 
trupp p i  Kastellet stod frin 1776 löjtnanten Johan Burman. Det 
fanns ocksi fortfarande en liten tmpp frin Artilleriet, men däremot 
nämns inga bitsmän som roddare. 

Nigra ginger under senare delen av 1700-talet har Karlshamns 
Kastell kallats Karlstens fasining, men detta namn har veterligt inte 
använts i Karlshamn eller av kommendanten. Enda gingen under 
forskningen för denna historik som namnet Karlsten har anträffats i 
handlingarna som benämning p i  Karlshamns kastell var i en skrivel- 
se Krigskollegium 1791 till Kungl. Maj:t. Kanske var det ett 
misstag eller en förväxling att Marstrands fästning nigon ging fick 
lina sitt namn i t  Karlshamns kastell. Frin och med 1795 var denna 
fästning den enda i riket som benämndes kastell. 

Ar 1782 var det iter dags för byte av kommendant i Karlshamn. 
D i  fick kapten von Hertell avsked vid 65 irs ilder, menhan levde 



länge därefter och dog i Vadstena 1805. Han efterträddes av den 
redan i Kastellet tjänstgörande löjtnanten Johan Burman, som dar- 
vid blev kapten. Han var född 1731 och blev redan 1748 korpral vid 
Konungens Eget varvade regemente, vid vilket han stannade under 
hela sin kamär. Han blev rustmästare 1758 och bevistade hela det 
Pommerska kriget. Löjtnant blev han 1776, d i  han började tjanst- 
göra p i  Kastellet. Bland dess 17 kommendater hade han den längsta 
tjänstgöringstiden, hela 28 ir, Iöitnantstiden inte inräknad. 

Nar han tillträdde den 2 juni 1782 kunde han mönstra en besatt- 
ning p i  en subalternofficer, en underofficer, en trumslagare, tvi 
korpraler och 34 man ur sitt eget regemente samt ett icke angivet an- 
tal artillerister ur det för riket gemensamma Artilleriregementet. Nar 
detta 1794 uppdelades i fyra regementen fanns det i Kastellet sju 
korpraler och artillerister, som d i  hänfördes till Wendes artillerirege- 
mente. Ar 1799 hade antalet sjunkit till en korpral och ivi  man. 

Ater krig med Ryssland 
Det krig som Gustav III p i  sommaren 1788 igingsatte mot Ryssland 
kom ju att i hög grad utspelas till sjöss. När ryssarna redan den 9 och 
10 augusti gjorde ett strandhugg vid R i i  söder om Helsingborg och 
brände denna ort spred sig snabt en oro till alla kustorter, bland dem 
Karlshamn. Att Burman satte Kastellet i s i  försvarbart skick som 
möjligt är naturligt, men för stadens del vidtogs ytterligare itgarder. 
Redan den 20 augusti tillsattes en "defensionsdeputation". Lands- 
hövdingen i Karlskrona lät skicka kanoner, ammunition och andra 
vapen, och sidana kom ocksi frin Kristianstad. Va j e  medborgare 
utom vissa ämbetsmän skulle kunna inkallas till tjänstgöring. De 
bida gamla borgarkompaniema fanns fortfarande, och frin 1764 
uppsattes dessutom en mindre ryttartrupp. 

Nu bildade borgerskapet tvi kirer, av vilka en skötte bevakningen 
och en bemannade artilleriet kring staden. Den 3 augusti 1789 kom 
ett uppskakande bud frin Karlskrona om att en rysk flottavdelning 
seglade utanför Blekinge. D i  inkailades de bida borgarkompanier- 
na, vilka torde ha räknat mindre an 100 man vardera. Emellertid 
inkvarterades dessutom 300 man av Drottningens regemente i sta- 
den, och i november kom en avdelning av Livregementet. Rikets 



finansiella stallning var redan vid krigets bojan dligt, men det hind- 
rade inte att även Kastellets batterier cich murar reparerades s i  gott 
det gick. 

P i  Baltzar Fischerströms karta över Kastellet 1790 förekommer 
för första gingen säkra uppgifter om att 24 punds kanoner hade till- 
förts artilleriet. De bida fönit omnämnda batterierna I och XII, som 
lig intill varandra innanför tenaljerna A och O p i  sydfronten och var 
byggda av sten, hade vardera tvi 24 punds kanoner. Det till valls 
stiende artilleriet hade d i  följande pjäser: fpa 24 punds, sex 18,itta 
12, fyra 6 och tre 3 punds kanoner samt en 40 punds mörsare, alltsi 
tillsammans 26 pjäser, 

Invalidkir i besättningen 
Under kriget fick Kastellet en personalförstärkning som piminde om 
de gamla "gubbarna" frin 1600-talet. I vissa av rikets fästningar 
uppsattes i senare delen av 1700-talet s.k. invalidkirer. De utgjordes 
av äldre, i princip uttjänta soldater, som var skadade p i  nigot sätt 
men ändi kunde göra en begränsad garnisonstjänst. De fick en obe- 
tydlig sold, och Krigskollegium svarade för deras beklädnad och 
beväpning. Länsstyrelsen bestod en viss förplägnad. För Karlshamns 
kastells vidkommande uppsattes 1788 en k&, som skulle besti av en 
underofficer, en trumslagare och 54 man. Sjukligheten och dödlig- 
heten var hög i denna k&, och 1791 iterstod bara 27 man. D i  var 
emellertid kriget slut, och Krigskollegium tyckte att det räckte för 
fredsbehov. 

Under de oroliga tider som ridde efter franska revolutionen be- 
drevs kaperi och smuggling även i svenska farvatten. Genom en 
instruktion den 31 juli 1796 ilade svenska regeringen rikets sjöfäst- 
ningar en noggrann kontroll av sjöfarten p i  närliggande hamnar. Det 
var ett förnyande och ett inskärpande av en uppgift som kom att ilig- 
ga Karlshamns kastell under nästan hela dess iterstiende tid. 

Aven efter kriget kunde reparationer och mindre byggen före- 
komma p i  Kastellet. Frin och med 1794 utgick ett irligt repara- 
tionsanslag. Det kan noteras, att 1793 beviljades framställningen om 
bryggans istindsättande. Bryggan har aiitid legat där den fortfarande 
ligger. 



Kastellet i Nupoleonstidens stormar 
Tiden 1800 till 1815 var en i Europa oerhört upprörd tid med smärt- 
samma omvälvningar, som ocksi drabbade Sverige. Virt land deltog 
i en serie av krig, siledes mot Frankrike 1805-1810, mot Ryssland 
och Danmark 1808-1809 och hade formellt krig med England 
1810-1812, vilket dock i verkligheten var en väpnad neutralitet mot 
Frankrike. Krig med Frankrike och Danmark rådde 1813-1814 
med ett falttig mot Norge i släptig. Det är klart att rikets fästningar 
härunder sattes i fórsvarstillstind, och att händelserna inte lämnade 
Karlshamns kastell oberört. 

Redan neutralitetsförbundet i r  1800 var p i  vippen att dra in 
Karlskrona och troligen ocksi Karlshamn i krigshändelser, när en 
brittisk flotta p i  48 fartyg följande Ar gick in i Ostersjön för att bryta 
förbundet. Den gingen undkom dock södra Sverige med blotta för- 
skräckelsen, emedan den ryske tsaren Paul mördades i samma veva, 
och neutralitetsförhundet därefter föll samman. 

Kastellet i Karlshamn knöts allt närmare Karlskrona. Visserligen 
hade Amiralitetskollegium iterflyttat till Stockholm i r  1777 och 
upplösts 1791. Men i Karlskrona residerade höga amiraler, under 
vilka Kastellet sorterade. Frin 1805 hade denne amiral ställningen 
som befälhavande amiral. Han blev uttryckligen överkommendant 
över Karlshamns kastell, varvid han hade den operativa ledningen 
och bestod mer och mer av garnisonen. Genom honom gick alla 
anslagsäskanden som inte rörde rena byggarbeten och artilleri. 

Det fortifikatoriska hörde nämligen fortfarande under Kngskolle- 
gium, och den lokala ledningen utövades av fortifikationsbefälhava- - 

ren i Karlskrona, som under denna tid länge var översten Abraham 
Back, sedermera generalmajor och fortifikationschef. I Karlshamn 
hade han tidvis en underordnad fortifikationsofficer stationerad. 

Vader och vind gick fortfarande hårt åt bide fästningsverken och 
trähusen innanför murarna. Husen var gamla och illa underhillna, 
försedda med tak av näver och torv och sannolikt inte milade eller 
tjärade mer än en ghg .  Frin denna tid föreligger noggranna beskriv- 
ningar och färgglada ritningar av varje hus och varje rum. Nigra 
odugliga hus revs i början p i  1800-talet, t.ex. styckjunkarebostaden, 
gamla tyghuset och gamla lavetthuset. 

Ett magasin i sydöst blev nytt tyghus, intill vilket ett nytt lavett- 
skjul byggdes. Infanteribaracken p i  östsidan fick fönitom kyrknim 



inhysa en del av invaliderna. Resten av dem förlades i corps de 
gardet, alltsi vaktlokalen innanför porten. Kyrkhuset skuiie i krigstid 
kunna rymma 166 man, men s i  minga blev det aldrig tal om. ku 
1807 fanns det 18 träbyggnader och tre Ar senare 17. 

h d a  tiil 1809 utgick ett Arligt reparationsanslag till bide husen 
och befästningarna. Det fanns alltjämt 14 kanonbatterier och ett 
mörsarbatteri. De flesta av dessa reparerades b o m  gamla och nya 
ras i murarna. S i  kailade kontramurar uppfördes bakom vissa batt- 
erier. Nya appareljer, alltsi uppkörningsbanor, anlades. & 1814 var 
en sträcka om 40 alnar p i  östsidan s i  förfallen, att den miste rivas 
och iteruppbyggas. 

Artilleriet förstärkes 
Kastellet ansigs i en rapport 1811 vara försatt i provisoriskt försvars- 
tillstand, och alla rimliga ätgärder hade vidtagits. Under de närmaste 
Aren ombyggdes ocksi tvi provisoriska batterier till permanenta. Be- 
träffande bestyckningen ingick Kasteiiet i det nittonde irhundradet 
med i huvudsak den uppsättning som fanns p i  1790-talet. Bestyck- 
ningen förstärktes emeilertid avsevärt under krigsperioden. I maj 
minad 1811 ra~wrterades. att Befälhavande amiralen i Karlskrona . . 
hade översänt tre 24 punds och 15 st 18 punds kanoner samt fyra 40 
punds mörsare, och att Krigskoiiegium hade kunnat bidraga med it- 
ta 18-pundare frin tyghuset i Kristianstad. 

Sedan en del obrukbara kanoner utgallrats, hade fästningen den 
21 maj 1811 en bestyckning mot inloppen i söder och sydöst av fyra 
24 punds och 22 st 18 punds kanoner, tillsammans alltsi 26 tunga 
kanoner samt de fyra mörsarna mera centralt placerade p i  ett batteri 
söder om kommendantens trädgird. Denna uppsättning av 30 tunga 
pjäser är den starkaste bestyckning av dessa kalibrar som fästningen 
nigonsin haft. Därjämte fanns i t  norr och öster @a 12 och fem 6 
punds kanoner. Ti valls stiende artilleri omfattade alltsi 39 pjäser. 

Det tyngre artilleriets ammunition bestod av 400 st 24 punds 
kulor, 2.000 för 18-pundama och 650 för 12-pundarna. Krut- 
förridet omfattade 93 center. Det 19 maj 1811 omtalas emellertid, 
att en del av ammunitionsförridet bragts i större säkerhet i en kyrka 
p i  landet. Umbärlig der imatenel  hade skickats tiil Kristianstad. 



Fästningens fredsbesättning utgjordes vid periodens bö j an  av in- 
validkiren och en handfull artillerister. P i  grund av dödligheten i in- 
validkiren och utebliven nyrekrytering minskades den i början av 
1800-talet, s i  att det 1812 inte farins fler än 16 man, av vilka de 
flesta var sjuka och sängliggande, Sedan 1793 hade de en ersättning 
av 1 1/4 skilling om dagen jämte bröd frin länsstyrelsen och en del 
kläder frin Krigskollegium. Detta kunde de inte klara sig pi, varför 
de miste ha riklig ledighet frin tjänsten för att p i  egen hand tjäna 
litet pengar, s i  att de kunde livnära sig. Först 1816 ökades deras 
sold. 

Under de oroliga Aren tillkom avdelningar frin armén, men upp- 
gifterna därom är ofullständiga, möjligen beroende p i  att arkivalier 
brann upp vid kommendanthusets brand 1817, till vilken vi iter- 
kommer. Under nigon tid före 1808 hade garnisonen ökats till 100 
man, och nämnda i r  tillkom ytterligare 50. Dajamte hade en tmpp 
frin Skanska roteringen inkvarterats i staden. Det var troligen resul- 
tatet av en "extra" rotering, tillämplig i krigstid. Ar 1810 fanns en 
avdelning av Kalmar regemente i Kastellet. I mars 1811 lig 102 man 
av Jönköpings regemente i fästningen jämte 40 artillerister frin 
Wendes artilleri. Ett arbetskommando p i  50 man frAn Kronobergs 
regemente fanns ocksi under 1811. Sammanlagt var 188 man för- 
lagda p i  fästningen. I staden hade en fältbataljon av Drottningens 
Livregemente p i  viren avlösts av 200 man frin Kronobergs rege- 
mente. Frin 1812 och troligen ända till 1815 Iig ett kompani av 
Wendes i och omkring staden. Aven Jönköpings regemente var före- 
trätt i styrkorna kring staden, som tydligen uppfattades som en mili- 
tärt betydelsefull ort. Kommendanten ansig, att det skulle behövas 
300 man p i  fästningen för att avsli ett anfall. 

Vid denna tid hade det blivit en ny kommendant p i  Karlshamns 
kastell. Kapten Johan Burman hade avlidit vid 79 i rs  älder den 27 
december 1810 och begrovs i stadens kyrka den 2 januari 1811. 
Efterträdaren - den fjortonde kommendanten -blev den förste som 
togs frin sjövapnet, nämligen kaptenen Jesper Albrecht Benzel- 
stierna. Han tillhörde den kända släkten Benzelius, men hans far 
hade adlats. Han var född 1763 och hade bakom sig en Iing bana i 
civil och militär sjötjänst. Under de bida krigen mot ryssarna 
1788-1790 och 1808-1809 hade han tjänstgjort i skärgirdsflottan. 
För sin tapperhet i slaget vid Svensksund hade han dekorerats med 



Svensksundsmedaljen. Före och mellan krigen hade han varit skep- 
pare i handelsflottan. Han utnämndes till kommendant den 2 april 
1811 och tillträdde den 4 maj. Före hans tillträde hade ett par majo- 
rer fungerat som t.f. kommendanter. 

Z kontinentalblockadens skugga 
Blekinge och Karlshamn berördes inte av direkta krigshandlingar 
under de krig i vilka riket var invecklat. Men under kriget i Pommem 
tjänade Karlshamn som ut- och inskeppningsort. Sedan Napoleon 
1806 hade proklamerat den s.k. kontinentalblockaden mot England 
och följande & fitt Ryssland och Preusseri med p i  denna, kom 
Karlshamn och dess Kastell att känna storkrieets hetluft alldeles invi 
sig. England tvekade nämligen inte att vidtaga drastiska itgärder för 
att vidmakthtilla sin sjöfart. Sverige var fortfarande Englands bunds- 
förvant, men sedan England 1807 "köpenhamnat" den danska flot- 
tan kastade sig Danmark i Napoleons armar och blev därigenom 
Sveriges fiende. I uppgörelsen 1807 med Napoleon hade tsar Alex- 
ander ock& förbundit sig att medverka till att Sverige skuile kväsas. 
England var emellertid fast beslutet att b1.a. genom ett enormt kon- 
vojsystem vidmakthiila sin sjöfart även i Ösersjön och att hjälpa Sve- 
rige. Det är erforderligt att hiila detta storpolitiska läge i minnet för 
att man skall första den roll som Karlshamn och Hanöbukten kom 
att spela under de närmaste &en. 

Frin 1808 till och med 1812 höll England under de segelbara b- 
tiderna en flotta i Östersjön under befäl av viceamiralen James Sau- 
marez i flaggskeppet Victory, det skepp p i  vars däck amiralen Nel- 
son 1805 hade fatt baneshet. I Saumarez' instruktion ingick fönitom 
konvojeringen b1.a. att han skulle skydda Skines kuster mot invasion 
och täcka Stockholm samt observera ryska flottan. 

Händelserna 1808 berörde Karlshamn endast däri, att nigra far- 
tyg i den sista hemgiende konvojen inte hann med utan nödgades 
övervintra i Karlshamn. Följande & blev Karlskrona samlingspunk- 
ten för de konvojerade fartygen, som kunde vara flera hundra. Ar 
1810 valde Saumarez emeilertid Hanö som samlingspunkt, där det 
fanns god tillging p i  vatten och annan försörjning. Victory och and- 
ra fartyg lig ständigt till ankars utanför ön och iakttogs dagligen frin 
Kasteilet, där man ockd hade uppsikt över mhga beslagtagna far- 

tyg. 



Bild 10. Det berömda brittiska linjeskeppet Victory, som under större delen 
av dr 1810 Iig för ankar vid Hanö tillsammans med andra brittiska fartyg. 
En -har beskuren - oljemdlning 1805 av James Wilson Carmichael. 

Nämnda i r  slöt Sverige fred med Frankrike och nödgades ansluta 
sig till blockaden mot England och till och med förklara krig mot 
detta land, men det ändrade inte det vanskapliga samarbetet med en- 
gelsmännen i Östersjön. Stadens honoratiores var bjudna p i  mottag- 
ning i Victory, och officerare frh Kastellet besökte den brittiska för- 
söjningsbasen p i  Hanö. Brittiska fartyg reparerades i Matvik. Sau- 
marez lämnade Hanö med Victory den 12 oktober. Att Karlshamns 



köpmän under denna tid gjorde mhga lysande bide tillitna och offi- 
ciellt mindre tillitna affärer väibekant. 

Följande k, 1811, gick amiral Saumarez själv inte in i Östersjön 
utan stannade vid Vinga. Han hade emellertid en konteramiral i 
Ostersjön, och konvojerna gick fortfarande frin Hanö. Befähavande 
amiralen i Karlskrona, Johan Puke, lät förlägga fyra blockfartyg 
(spädartyg) i Karlshamn och utrustade dem med 32 stycken 24 
punds kanoner. Staden och dess fästning försigs ocksh med fyra ka- 
nonslupar ur skärgirdsflottan bemannade av personal f r h  Jönkö- 
pings regemente. Kommendanten hade hand om itskiilig post frin 
och till engelsmännen och fick aven en hel del besvär med desertörer 
därifran. 

Den sista engelska konvojen under 1811, som avgick den 9 no- 
vember, skingrades av storm, och flera fartyg itervände i havererat 
skick till Matvik, varifrin de försökte skaffa nya ankaren och trossar i 
Karlshamn och Karlskrona. 

Under 1812 Iig den engelske konteramiralen Moms vid Hanö, 
varifrin konvojer även avgick östenit. Sedan Napoleon i slutet av juli 
hade inlett sitt krig mot Ryssland, slöt England fred med Sverige och 
Ryssland i Orebro. Amiral Mo& företog därefter en del expeditio- 
ner i Ostersjön, men i oktober lämnade han sin station vid Hanö. I 
augusti hade svenska regeringen bö jat vidtaga itgärder mot den en- 
gelska basen p i  Hanö, där varor för 20.000 pund fanns lagrade. 

Som en kuriositet kan nämnas, att kapten Benzelstierna 1812 lät 
placera en trepunds kanon p i  Boöns sydvästra udde. Det fanns ju 
verkligen ett inlopp aven väster om Boön, och itgärden var en blyg- 
sam piminnelse om de försvarstankar, som Erik Dahlbergh hyst re- 
dan 1658. 

P i  Kastellet hade man hela tiden fulit upp med att kontrollera 
handelsfartyg, och sedan 1808 disponerade man en underofficer och 
fyra man fran flottan som roddare. Genom en order den 7 april 1812 
skärpte Kungl. Maj:t sina krav p i  sjöfartskontrollen till att omfatta 
även alla fartyg som kom kin Danmark. 

Först 1815 märks det p i  rapporterna och trafiken i Karlshamn, att 
lugnare tider hade inträtt. Den 3 maj begärde Krigskollegium, att 
nigra 24- och 12-pundiga kanoner skulle skickas till Kristianstad och 
att överflödig artiilerimatenel skulle säijas. Den 2 juli noteras, att ge- 
nerallöjtnanten Johan August Sandels hade avrest till Kristianstad, 



samt att generalstaben och Livgardet till hast hade avgitt till Växjö, 
"förmodligen p i  väg till norska gränsen.'' De kom tydligen tillbaka 
frin kriget p i  Europas kontinent, vilket gav en lokal glimt om att de 
stora krigens tid nu var förbi, att och Sverige hade kommit i union 
med Norge. 

Nytt kruthus byggs 
Den gamla kmtkällaren p i  sydsidan hade länge vant otillfredsstal- 
lande, och under krigen hade ritningar uppgjorts till ett stort och mo- 
dernt kmthus, byggt efter högt ställda krav och ganska pikostat. 
Bygget kom i ging 1816, och tre &r senare var huset färdigt. Det Iig i 
en nedsprangning i berget och var 14 1/2 ginger 20 alnar stort, hade 
tvi alnar tjocka gristensmurar invändigt kladda med en halv aln 
tegel. Over det 1 1/2 aln tjocka takvalvet lades en utiylhing av gri- 
sten täckt med "slipad ölandssten i cementbmk av tegelmjöl." Det 
var inte bara val sörjt för bombsäkerheten utan ocksi för ventilatio- 
nen, s i  att krutet kunde hillas torrt. Kruttunnorna vilade p i  en tra- 
stallning i tre viningar, s i  kallade kmtiavar, och huset rymde 300 
centner kmt. Det var det enda hus p i  Kastellet som byggts av sten 
och stir siledes fortfarande kvar. 

Vid samma tid planerades andra byggen, t.ex. en kasern, bagen 
och tygfödd, corps de garde och arresthus, men de kom aldrig till 
stind. 

Kommendantshuset brinner upp 
Ett av de större och nyare husen skattade i t  förgängelsen genom 
brand natten mellan den 1 och 2 juni 1817, nämligen kommendants- 
huset. Benzelstierna, hans fm och sju hemmavarande barn räddade 
sig nästan utan kläder, men p i  tvi timmar brann huset ned till grun- 
den med alla deras tillhörigheter. Räddningsarbetet miste nämligen 
koncentreras till det närliggande tyghuset, som omgavs av brädtackta 
skjul och bodar. I tyghuset fanns b1.a. ett större parti färdig ammuni- 
tion och 60 centner krut. Det lyckades att radda tyghuset, trots att 
vinden lag i t  det hillet. I kommendantshuset förstördes b1.a. fäst- 



ningens arkiv och kontantkassa. Brandorsaken kunde aldrig klarlag- 
gas. 

Stadens borgerskap beslöt p i  allmän ridstuga att bevilja kom- 
mendanten ett hyresbidrag p i  100 dalar om iret, vilket klarade fa- 
miljens existens till dess statligt hyresbidrag kom att utgi. b e r s t e  
Bäck i Karlskrona lat omgiende upprana ritningar till ett nytt hus. 
Den 27 augusti 1818 upphävde dock Krigskollegium byggplanema 
och föreslog i stället hyresersättning åt kommendanten. Sådan bevilja- 
des 1821 med 150 daler om iret, och därefter bodde Kastellets kom- 
mendant ständigt i staden. Detta torde ha medverkat till att en offi- 
cer, när sidan fanns i fästningen, eller en underofficer fick stallning 
som garnisonsbefälhavare och kommendantens ställföreträdare. 

Överväganden om fastningens framtid förekom pä högsta ort, 
men 1819 irs  fästningskommitté förordade att Karlshamns kastell 
skulle underhillas. Däremot nedlades vid denna tid Varbergs, Mal- 
mö och Kalmar fästningar. Ehum riksdagen ett par &ger beslutat, 
att Invalidkiren i Karlshamn skulle sättas p i  indragningsstat och i 
princip inte mera nyrekryteras, fortlevde den och nyrekryterades up- 
penbarligen, ty dess styrka hade stigit frän 16 till 20 man. Wendes- 
artilleristerna var alltjämt omkring 12. 

Krigskollegium befallde ocksi 1818, att s i  f i  kanoner som möjligt 
skulle behaas till valls och Övertäckas med träkapell, bortsett frin 
salutkanonerna, som användes flitigt vid kungliga födelse- och 
namnsdagar. Antalet "utestiende" pjäser var nämnda ir sju 24 
punds, 17 st 18 punds, sju 12 och fem 6 punds kanoner. Här om- 
nämnes inte mörsarna. 

Att Kastellet skulle "underhllas" var erfarenhetsmässigt en san- 
ning med modifikation, och kapten Benzelstiema fick under 1820- 
talet kämpa med den vanliga byräkratin bide i Karlskrona och 
Stockholm för att f i  nigot gjort. Minga behov framlades, minga 
planer uppgjordes, men det mesta stoppades av Iingsamhet och pen- 
ningbrist. För den lilla gamisonen var förhllandena mycket primi- 
tiva. Husen befann sig "i det uslaste tillstind". För varje förbmk- 
ningsartikel, som gick utöver den fastställda staten, miste kom- 
mendanten begära extra anslag antingen hos Befäihavande amiralen 
eller Krigskollegium. Sidana föreml var t.ex. flaggor och likkistor, 
av vilka den förra varan var dyr och den senare billig, bara tre daler. 



Det kunde dröja ett hr innan en trasig flagga ersattes, och en ging 
nödgades kommendanten lina en handelsflagga. 

Den stora kanonförsäljningen 
I gamla tider kunde kanoner användas i uppseendeväckande linga 
tider, ibland hrhundraden. Krigskollegium avgjorde, när de skulle 
slopas eller ersattas, och 1827 klämtade klockan för en stor del av 
Kastellets kanoner. I mars minad anmodades kommendanten att till 
handelshuset Jacob de Ron & Söner i Stockholm utleverera 12 
stycken 18 punds kanoner, &ra 8 och tre 3 punds samt en del kulor. 
Av 18 pundskanonerna skulle de sämsta utväljas. Pjasema skulle sal- 
jas efter vikt som skrot. 

Kollegium anmodade samtidigt kommendanten i Malmö att till 
Karlshamn avsända itta 18 pundiga kanoner av jam med lavetter 
och släpor. De skulle ersatta en del av de kasserade och behövdes ju 
inte mera i Malmö. Denna leverans ägde bevisligen mm, och sjöfrak- 
ten kostade 133 daler. 

I juni minad avlevererade Kastellet 14  stycken 18 punds kanoner 
till stadens ledande handelshus Winberg & Meijer, som tydligen i sin 
tur skulle sälja den till Ron & Söner. S i  tunga pjäser var svka att för- 
flytta, varför Benzelstiema utan tillsthd beställde en blockvagn. 
Krigskolleigum pipekade att detta var htalbart men lät saken bero 
utan ital. 

Enligt ett annat brev frin kollegium skall senare ytterligare kano- 
ner ha salts, varvid det troligen rörde sig om de Iattare pjäser, som 
omnämndes i koliegii brev av mars 1827. I varje fall 18-punds kano- 
nerna skeppades till Västervik för att vagas i Verkebäck, varefter i t-  
minstone de flesta hamnade i Ankarsrums bmks for nedsmältning. 

Kollegium gav den 30 augusti 1827 tiiistind ht Benzelstierna att 
av sina iterstaende kanoner sisom "opålitliga" upptaga en gammal 
24-pundare och Atta 12-pundare gjutna 1697 och 1700 samt sex 
6-pundare gjutna 1749. De senare kunde användas vid salut. Man 
häpnar över pjäsernas Alder. Kanoner från 1600-talet ännu i bruk 
1827! Och de silda kanonerna var inte mycket yngre. Av de 14 pja- 
sema var 12 gjutna 1713,1714 och 1715. En hade olasligt hrtal och 
den ijortonde var gjuten 1792. Troligen var den skadad. 

En omghg reparationer av de fallfärdiga husen inträdde efter 



1830, d i  den nye fortifikationsbefälhavaren kapten Baltzar Cron- 
strand hade inspekterat Kastellet. M a  trähus fick under de närmaste 
&en reparationer, Wrsom bryggan och norra porten. 

Kastellet slutgiltigt under flottan 
Genom en generalorder av den 20 september 1832 fastställde Kungl. 
Maj:t forniligen, att Kastellet skuiie s k  under Befälhavande amiralen 
och Överkommendanten i Karlskrona, och att denne skulle utse den 
trupp som utgöra garnisonen. Ett kungligt brev den 25 januari föl- 
jande ir bestämde att truppen skulle tas ur Sjöartilieriregementet, 
som tillhörde flottan och 1845 efterträddes av Marinregementet. 
Tmppen s k d e  besti av en underofficer, en korpral och 12 artilleris- 
ter, seledes samma antal som förut. 

Invalidkben hängde med fortfarande, och 1834 bestod den av 14 
man, vilka under nigra b hade svarat för rodden av prejbiten. Föl- 
jande & stadgades emellertid ett kungligt brev, att denna verksamhet 
skuile skötas av €yra bitsmän ur nigot av Blekinges indelta bitmans- 
kompanier, som i skift s k d e  tjänstgöra p i  Kastellet. Den sista statio- 
nen för uttjänta invalider var Uiriksdals slott, som sedan 1822 var in- 
rättat som invalidanstalt. Ett par av invaliderna i Karlshamn flyttades 
dit 1833. Invalidanstalten upphörde 1849. 

Vid denna tid var ocksi kapten Benzelstiemas dagar raknade. 
Han avled den 16 augusti 1833 och fick sin sista viloplats p i  Boöns 
gamisonskyrkogird. Nu var det ingen tvekan om att kommendanten 
p i  Karlshamns kastell skulle vara en sjöofficer, och den nye inneha- 
varen av befattningen blev kaptenen Vilhelm Gustaf Gyllenskepp. 
Han var född 1784 och hade gin den Iiinga vägen frin skeppsgosse i 
flottan. Officer blev han 1807 och hade deltagit i sjökriget 
1808-1809. Friin 1821 hade han som löjtnant varit chef i mindre 
fartyg, vilket han fortsatte med efter 1823, da han blev kapten. Ti 
kommendant utnämndes han den 14 oktober 1833. 

Gyllenskepp fann vid sitt tillträde ett mindre artilleri till vaiis än 
sin företrädare, nämligen sju 24 , tvi 18 och fyra 6 punds kanoner, 
de senare salutkanoner p i  nordsidan. Tolv-pundiga kanoner nämns 
inte, men det fanns i förrid 2.484 kulor för sidana. Tydligen stod de 
inte längre till valls, och för övrigt var aiia kanonerna gamla. Gyllen- 
skepp klagade över att han inte hade en ordentlig prejbit, trots att 



prejningar av handelsfartyg var en av Kastellets viktigaste uppgifter. 
Denna verksamhet var reglerad av noggranna bestämmelser och 
skedde i nära samarbete med tullen. 

Den sista ombyggnadsplanen 
Fortifikationshefalhavaren kapten Cronstrand var ambitiös nog att 
1833 göra upp en plan för en betydande ombyggnad av fästningen. 
S i  tillkom den plan som här visas i bild och som är den sista i fast- 
ningens historia av denna typ. Cronstrand föreslog, att större delen 
av den sämsta muren, den p i  östra sidan, skulle rivas och ersättas 
med en rak sidan. P i  samma sätt skulle oregelbundenheterna p i  
södra sidan uträtas genom byggandet av en ny mur med bättre ut- 
rymmen för kanoner. Ombyggnaden skulle kosta 22.000 daler, men 
Krigskollegium, som fortfarande hade hand om byggarbeten, ansig 
det inte lönt att kosta p i  s i  mycket. Det enda som verkligen nyhygg- 
des vid denna tid var en liten mur kring kyrkogirden p i  Boön. 

Liksom i de flesta andra skildringar frin denna tid kan man ocksi 
i Karlshamn observera kolerans hajningar p i  sensommaren och hös- 
ten 1834. Den drabbade stadens invinare mycket kännbart med 
1.400 sjukdomsfall, därav 200 med dödlig utging. Smittan spred sig 
givetvis till Kastellet. Kapten Gyllenskepp anhöll om extra anslag för 
att utrusta ett Sjukrum och anskaffa likkistor. Han fick 50 daler och 
det räckte. Atskilliga sjukdomsfall inträffade i Kastellet. Nigra av de 
sjuka togs emot i stadens sjukhus och andra lades in i Kastellets. Alla 
de sjuka tillfrisknade utom en, invaliden Sven Hult som avled. 

Inte minst p i  grund av en förhä jande storm samma ir ,  som föran- 
ledde reparationer, rikade räkenskaperna i sidan oordning, att Gyl- 
lenskepp sjäiv fick tillskjuta 120 daler för att de skulle g i  ihop. 

GyUenskepp blev emelleiiid inte gammal som kommendant. Han 
dog redan den 20 oktober 1836, 52 Ar gammal. Ett par döttrar till 
honom levde emellertid i Karlskrona ända till 1906 och 1909. 

Tiii ny kommendant utnämndes chefen för 3. bitsmanskompaniet 
i Blekinge premiärlöjtnanten Lorents Henrik Stcihlhammar, som 
hade vant tillförordnad kommendant i tidsglappet mellan Benzel- 
stiernas och Gyllenskepps kommendantskap. Han var född 1789 och 
blev underlöjtnant 1810. I iinska kriget hade han förfrusit ena foten, 
varför han hade nedsatt sjöduglighet. Han hade dock tjänstgjort till 



sjöss även därefter. Han hade ocksi varit i stationstjänst och fungerat 
som chef för arbetskompanier samt vant t.f. kommendant i Kungs- 
holmens och Drottningskärs fästningar vid Karlskrona. Chef för 3. 
bitsmanskompaniet hade han blivit 1831 och kaptenlöjtnant blev 
han 1841. 

Livet i den lilla fästningen hade för alltid övergitt till en fredlig 
rutin, präglad av exercis, vakttjänst, rodd och prejningar. Stahl- 
hammar var ganska driftig men hade inte mycket att röra sig med. 
Stora saker hände inte, men olyckor inträffade ibland. En november- 
natt 1837 ryckte stormen loss prejbiten, kastade den över hamn- 
bommen och drev den i skadat tillsthd ända till Näsviken. När salut 
skulle givas p i  konungens namnsdag den 28 januari exploderade en 
kardus, och en artillerist miste bida händerna. Det föranledde en 
inspektion av alla kanoner. 

Befälhavande amiralen misstänkte, att itskilliga kanoner var "fel- 
aktiga," si han erbjöd 1838 Kastellet 17 stycken 24 punds kanoner i 
utbyte mot de befintliga. Stahlhammar hade d i  till valis fyra 24- 
pundare och 13 stycken 12pundare. Men han hade betydligt fler 
lavetter p i  batterierna. Emellertid visste man inte, om de erbjudna 
kanonerna passade till lavetterna, och för övrigi var bryggan s i  dilig 
att den inte tilde de tunga kanonerna. Det blev tydligen intet kanon- 
byte. 

En kommitté för det fasta kustförsvaret 1839 föreslog, att Kastel- 
let skulle ombyggas och moderniseras, men det ledde inte ens till 
uppgörandet av en plan. 

Stahlhammar vidhöll, att det borde byggas ett nytt kommendants- 
hus, men det blev aldrig av. Kommendanten fortsatte att bo i staden 
och hade expedition i anslutning till bostaden. Av staden fick han ett 
hyresbidrag p i  20 daler om iret. Administrationen i Kastellet sköttes 
i hög grad av den gamle trotjänaren tygmästare S.A. Hoberg, som 
vid sin död 1845 efterträddes av mer eller mindre pensionerade funk- 
tionärer med andra titlar. 

Bild I l .  Kapten Baltzar Cronstrands förslag 1833 till ombyggnad av vissa 
delar avmuren. De föreslagnasträckningarna ar tecknade utanför de befint- 
liga i öster och söder. Av  de äldre husen ar flera nu borta, bl a nya kommen- 
dantshuset och tyghuset. Det nya kruthuset har tillkommit. Krigsarkivet. 





För manskapets mathihing svarade marketenteriet, där det fanns 
särskilda miltidstimmar, och var och en betalte för sig. Rörelsen 
sköttes av en marketenterare och hans familj. Där fanns ocksi 
brännvin att tillgi, dock ej mer än fyra jomfrur dagligen per man, 
fördelade p i  olika tider för att förekomma berusning. 

Av invaliderna fanns 1842 bara @a orkeslösa gubbar kvar, som 
numera slapp att ro, ty bitsmannen var kvar. En dussin sjöartilleris- 
ter fanns ocksi, frin 1845 tillhörande Marinregementet. 

Artilleriet började att bli alit mer gammalt och opilitligt. Fem 
6-pundiga kanoner dög bara till salut. Det fanns 13 st. 12-pundare, 
fem av gammal rysk modell och itta av äldre okänd modell. De var 
alla bristfäiliga liksom den enda 24-pundiga kanonen p i  batten nr I. 

Inspektionsrapporter under 1840-talet hade piyrkat en grundlig 
ombyggnad och förstärkning av fästningen, men myndigheterna nap- 
pade inte p i  tanken. Redan förlaggningsförhiliandena var för diliga. 
Den 1 december 1845 bliste taket av infanterikasernen. 

Vid halvaisskiftet 1851 avgick kommendanten Stihlhammar ur 
aktiv tjänst rid 62 ais ilder och flyttade till Karlskrona, där han dog 
1866. En dotter till honom levde i Karlshamn anda till 1928. 

Den siste kommendantens tid 
Karlshamns kastells sjuttonde och siste kommendant togs direkt p i  
platsen, ty han bodde i Karlshamn som chef för 5. bitsmanskompa- 
niet. Det var kaptenlöjtnanten rid flottan Carl Ludvig Carhtröm. 
Han var ocksi den ende av kommendanterna som var född p i  1800- 
talet, nämligen i Stockholm den 13 november 1801 som son tili ami- 
ralitetskammarridet Fredrik Adolf Carlström och Hedvig Eleonora 
Stihlborg. 

Han hade gitt den vanliga karriären vid flottan med början som 
kadett vid krigsakademin 1816 och officersexamen 1819. Premiär- 
löjtnant blev han 1831 och kaptenlöjtnant 1841. Carlström hade 
tjänstgiort i flottans mindre segel- och roddfartyg och varit fartygs- 
chef i avisofartyg och briggar. Han hade 1836 blivit chef för 3. bits- 
manskompaniet och 1846 för 5., d i  han ocksi hade varit second i 
fregatten Desirée. Hans utnämning tiU kommendant i Karlshamn 
skedde redan den 16 maj 1851. 



Bild 12. Kaptenlöjmanf Carl 
Ludvig Carlström, Kastellets 
siste kommendant. Det enda 
porträtt av en kommendant 
som kunnat anträffas. 

Carlström var en ambitiös och ordentlig man, som styrde sin Lilla 
garnison huvudsakligen med skriftliga order frin sin expedition till 
granisonsbefalhavaren, alltsi den underofficer vid Marinregementet 
som tjänstgjorde i Kastellet. Garnisonen bestod av denne samt en 
korpral och 12 man frin regementet och fyra bitsman, var jämte an- 
nu tvi gamla invalider representerade invalidkiren. 

Vid 1853 irs koleraepidemi inreddes iter ett ~ j ~ k n i m  för de 
insjuknade p i  Kastellet, av vilka en avled, flaggstyrman J.M. Elm- 
ström, tydligen identisk med garnisonsbefalhavaren. Ett par andra 
dog i "bröstsjukdom", troligen lungsot. Vid varje dödsfall miste 
kommendanten anhilla om extra anslag till en likkista. Over huvud 
taget var vistelsen i Kastellet besvärlig. Husen var förfallna och 
underminerade av rittor. Ved och ljus förekom blott under tiden 
oktober-april och aven d i  s i  sparsamt, att en redogörare sökte sig 
danfrin för att slippa hysa. Ungsammast var Krigskollegium, och 



Bild 13. Carlströms dotter- 
dotterson, direktör Jan-Erik 
Göth i Malmö (1900- 
1977), med anfaderns kom- ... manaostav, som tyatigen 
stannade i släkten. Kom- 
mendanterna i rikets fat-  
ningar hade rätt till en kom- 
mandostav. En äldre sidnn 
frcin Kastellet fnrns i Karls- 
hamns museum. Foto Scan- 
dia Photopress 1964. 

ibland nodgades Befalhavande amiralen förskottera anslag tiU artille- 
riet eller flaggorna. 

Carlström anade nog, att tiden höll p i  att rinna ut för Kasteiiet, 
och i en skrivelse till amiralen den 14 febmari 1854 kiagade han över 
dess tillstand. Vallarna var p i  flera hiii nedrasade, batterier fanns 
bara i t  söder och öster, fömtom salutbatteriet, där endast en av fem 
kanoner var godkänd för användning. Till valis stod numera blott tre 
24 och sex 18 punds kanoner fömtom salutkanonerna. Fem mörsare 
fanns ocksi kvar. Kommendanten anhöii, att amiralen s k d e  ingripa 
för att iterstäh fästningen, men utvecklingen pekade i annan rikt- 
ning. 

Invalidkiren s k d e  inte överleva Kasteiiet. Den näst siste inva- 
liden, N 19 Salomon Alm, dog i februari 1856. D i  iterstod blott nr 
17 Nids Stein, för vilken karens organisation och redovisning kvar- 



stod. Hans beklädnad krävde 60 daler om iret. För 1859 blev det 20 
öre över av detta anslag, vilken summa itersändes till Krigskolle- 
gium. Men Stein gick ur tiden den 30 augusti 1860, och därmed än- 
dades denna patetiska organisation i Kastellets historia. 

Ar 1850 gav en förkänning av uppbrottsstämning, d i  bide amira- 
len och Krigskollegium ville försälja en del kasserad och obmkbar 
artillerimateriel. Carlström lyckades f i  hehilla kanonerna, men åt- 
skilligt annat sildes. Dock inbringade det endast 46 daler och 44 öre. 
Kommendaten hade samma ar hugnats med arvodets höjning till 96 
daler och 75 öre i kvartalet jämte 37:50 i inkvarteringsersattning. 

Hörbara inslag i verksamheten utgjorde ännu de saluter som 
avgavs vid kungliga högtidsdagar. Vid en salut den 1 december 1856, 
Oscarsdagen, förolyckades en soldat genom skottets för tidiga 
avging. Carlström erhöll därefter den 23 december en telegrafisk 
order frin amiralen om att upphöra med all kanonsalut. 

Sjöfartskontrollen var en av fästningens kvarstiende uppgifter, 
men eftersom tullen i alla fall hade hand om visiteringen och efter 
1835 hade en allt effektivare kustbevakning, s i  framstod Kastellets 
militära insats p i  detta område som allt mer övernödig. Och den 26 
mars 1861 utfärdade Kungl. Maj:t en kungörelse om att prejningar- 
na skulle upphöra den 1 instundande maj. Därmed försvann en av de 
uppgifter som länge motiverat denna militärförläggning. 

Samma i r  avstyrkte 1861 Ars lantförsvarskommitté förstärkningar 
av Karlshamns kastell. Riksdagens revisorer uttalade, att staten inte 
längre borde nedlägga nigra kostnader p i  den förildrade fästningen, 
till vilken uppfattning Befälhavande amiralen anslöt sig. Denna 
behandling av ärendet ledde till, att Kungl. Maj:t den 12 januari 
1864 i princip beslöt att fästningen skulle nedläggas från och med 
irets slut. Den 24 maj förordnades, att garnisonen skulle minskas till 
en underofficer och fyra man till irets slut. Dock fortsatte denna 
kommendering till halvirsskiftet 1865. En av soldaterna rymde i 
november och en dog i december. Krigskollegium bestämde den 15 
september formerna för befästningens aweckling. Förrid och mate- 
riel av olika slag sändes till Kristianstad i oktober med slupen Freja. 
Kläder och flaggor skickades till Karlskrona. 

Den 31 december 1864 avgav kommendanten fyra skrivelser, av 
vilka en rörde flaggans omhändertagande, därest han själv skulle ha 
lämnat Kastellet före dess slutliga nedhalande, vilket han dock inte 



Bild 14. Det enda kvarvarande trähuset pi  Kastellet, ett magasin frin 1700- 
talet, beläget innanför muren pi  norra sidan. Foto Karkhamns museum. 

pjorde. Den sista skrivelsen var riktad tiU Kongl. Krigskollegium och 
vittnar om att redovisningsrutinen fungerade in i det sista: 

"Härmed f& jag insiinda det ena Reversalet p i  uppkommen 
behaning & erhillna medel till Actillen materielen m.m. i Carls- 
hamns Kasteii Ar 1864. Det andra reversalet jemte 202 Rd 23 Ore 
Riksmynt varder med dagens post i särskilt omslag öfversändt; och 
torde jag f i  iterförvanta ett av dessa reversal, behörigen qvitteradt. 

Carlshamns Kastells Commendantsexpedition den 31 december 
1864 

C.L. Carlström" 
En spel - troligen frin stadens skarpskyttekix - bMste en parad- 

marsch, Carlstrbm höll ett minnesanförande, och klockan 14.52 ned- 

Bild 15. Nutida bild frdn Kastellets inre. Iforgrunden kruthuset frin I81 9. 
Bakom ligger öns hogsta bergknalle med flaggspelet. Här Ikg ett av 1600- 
talets blockhus. Mellan berget och kruthuset gir en av de gamla appareljer- 
na, som förde till en 24-punds banen innanfor muren till vansterpi sydfron- 
ten. Foto Karlshamn muwwt. 





halades örlogsflaggan för alltid i Karlshamns kastell. Inventering och 
avlämning av iterstiende materiel, byggnader m m ägde nun f i n  
den 3 tiii den 8 januari 1865 inför t f fortifikationsbefalhavaren Iöjt- 
nant Th. Nyström. Kvarvarande byggnader var framför aiit högvak- 
ten, kruthuset, infanteribaracken, kaptensbaracken, tyghuset och 
tygskrivarebostället, urspmngligen kallat proviantmästarehuset. 

Skarpskytiekaren hade erbjudit sig att efter fästningens nedlag- 
gande svara för "kastellets försvar och kanonernes serverande:' Re- 
geringen medgav detta den 22 november 1864, varför nio kanoner 
med ammunition kvarlämnades. De var tillverkade Aren 1780, 1792 
och 1793. h g  materiel saldes p i  auktion den 30 januari 1865, 
innefattande 20 kanoner, tvi mörsare, 7.500 kulor, 100 bomber, sla- 
por, sängar m m samt högvakten och tvi baracker, vika revs och 
bortflyttades av köparna. 

Skarpskyttarnas atagande kvarstod tiii 1871, d i  kiren p i  egen be- 
gäran befriades frin uppgiften. Ett par av de iterstaende husen utar- 
renderades därefier tul staden Karishamn, som 1901 inköpte Kasrel- 
let och Boön av kronan för 25.000 kronor. 

Kaptenlöjtnant Carlström kvarbodde i Karlshamn och Övergick 
1866 till flottans nya reservstat. Han avled den 16 mars 1887 och 
räknades d i  som flottans äidste officer. Den 1600-talsfastning, vars 
siste chef han var, har tagits väl om hand av staden under övennseen- 
de av Riksantikvarieämbetet och framstar inför eftervärlden med 
sina gria murar som ett av länets mäktigaste byggnadsminnes- 
märken. 



BILAGA 1 

KOMMENDANTERNA PA KARLSHAMNS KASTELL 
1. Johan Adolf H k d  januari 1676-8/10 1676 
2. Erik Jakobsson Giöös 17/11 1677-10/11 1681 
3. Mathias Salmont Köningsfeh 1681-24/4 1700 
4. Hans Christoffer (Johan Casper) Ehrenman 1700-1704, var 1704-1711 kom- 

mendant i Kungsholmen i Karlskrona, vilket torde ha betraktats som överkom- 
mendantskap aven över Karlshamn 

5. Gustaf Undén 1708-30/8 1711 
6. Gustaf Fock 6/6 Ull-30/4 1712 
7. Baltzar von Drewes 5/2 1712-19/11 1717 
8. Gudmund (Lindeblad) Lindecrona 2/12 1717-10/9 1739 
9. Philip Johan Strahlenberg 1740-juli 1746 

10. Conrad Friedrich Graak 1746-14/6 1763 
11. Erik Linderstedt 27/6 1763-1767 
12. Gustaf Friedrich von Hertell 1767-1782 
13. Johan Burman 2/6 1782-27/12 1810 
14. Jesper Albrecht Benzelstierna 2/4 1811-16/8 1833 
15. Vilhelm Gustaf Gyllenskepp 14/10 1833-20/10 1836 
16. Lorentz Henrik Stihlhammar 1/12 1836-30/6 1851 
17. Carl Ludvig Carlström 1/7 1851-31/12 1864 

BILAGA 2 
KASTELLPREDIKANTERNA I KARLSHAMN 
Listan utarbetad omkring 1970 av redaktören Ludvig Sjöberg i Lund och kontrakts- 
prosten, kyrkoherden i Karlshamn Henry Plantin. 

1677-1686 Johan Aschlovins Frin Bergsunds socken i Smiland, tillika 
amiralitetspredikant i Karlskrona 1681, 
död i slutet av 1680-talet 

1686-1691 Jöns Gullberg Född p i  Fyn i Danmark, rektor i Karls- 
hamn 1674, tillika stadskaplan 1686, död 
i pesten 1711 

1691-1700 Jones Lähning Tillhörde Vannlands nation i Lund, död 
1700 

1700-1705 Asmund Borgström Frin Vannland, kyrkoherde i Gammals- 
torp 1705 

1705-1711 Hikan Gullberg Född i Karishamn som son till Jöns Gull- 
berg, tjänstgjorde 1711 aven i Hellaryd 
men dog i pesten samma Br 

1712-1724 Anden Palm Född i Krapperup i Skine 1674, kyrko- 
herde i Bjömekulla 1724, död 1758 



1724-1731 Thomas Ring 

1731-1733 Wilhelm Julius Hoffgard 

1733-1746 Lars Christian Dann 

1746-1773 Johan Georg Coccius 

1773-1775 Lars Björk 

1775-1784 Jonas Ekelund 

1784-1788 Anders Svenonius 

1788-1808 Abraham Bergelin 

1796-1798 Nils Kallenberg 

1808-1811 Per Johan Ruth 

1811-1819 Sven Widing 

1819-1821 Hikan Svensson Morin 

1821-1827 Johan Henrik Thomander 

1827-1829 Jonas Gustaf Malrnqnst 

1829-1841 Jamb Nilsson Quiding 

1841-1856 Carl Emanuel HöckeR 
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Född i Ivetofta, prästvigd 1721, aven 
komminister i Karlshamn, dod 1731 

Fodd 1710 p i  Malteshoims hovgird, stu- 
dent 1727, hovpredikant hos greve AMd 
Horn 1740, kyrkoherde i Sövde 1760, 
häradsprost 1778, död 1784 

Född i Torhamn 1707, prästvigd 1733, 
kyrkoherde i Torhamn 1745 

Född i Kristianstad 1700, prastvigd 1736, 
död 1775 

Född i Lund 1748, student 1762, rektor 
och komminister i Karlshamn, kyrkoher- 
de i Ronneby 1797 

Född i Ystad 1746, magister 1768, kyr- 
koherde i Alseda 1787, prost 1788, död 
1801 

Född i Lund 1751, prästvigd 1777, rege- 
meritspastor, amiralitetspastor 1788, av- 
san 1797 

Född i Karlshamn 1752, prästvigd 1776, 
komminister i Karlshamn 1797, kyrko- 
herde i Höör 1808, död 1817 

Född i Landskrona 1756, prästvigd till 
Nätuaby 1781, medhjälpare till Bergelin 

Född i Karlshamn 1777, prästvigd 1802, 
e.0, slottspredikant i Karlshamn s.&., or- 
diiarie 1808, collega scholae i Karlshamn 
1805, rektor 1809, död 1837 

Född i Karlshamn 1779, milega scholae 
d% 1808, kyrkoherde 1827, död 1831 

Född i Jämshög 1788, wllega scholae 
1821, kyrkoherde i Karlshamn 1831 

Fodd i Fjäikinge 1798, professor i Lund 
1833, biskop i Lund 1856, död 1865 

Eodd i Esphult 1793, komminister i 
Karlshamn 1834, kyrkoherde i Tving 
1841 

Född i Malmö 1804, vice komminister i 
Karlshamn 1830, kyrkoherde i Lövestad 
1842 

Född i Karlskrona 1806, collega scholae i 
Karlshamn 1839, kyrkoherde i Löderup 
1855 



1856-1864 Nils Johan Cervin - Född i Karlshamn 1805, collega scholae 
St6enhoff (Stenhoff) dar 1829, kyrkoherde i Karlshamn 1865 
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Gottfried Hoffmanns kort over 
Kristianopel, Karlshamn og 

Blekinge fra 1650erne og 1670erne 

Bjwn Westerbeek Dahl 

Fra gammel tid har der p i  Det kongelige Bibliotek i Kebenhavn 
vaxet opbevaret et manuskriptbind med kortplaner, tegnet af den 
tyske fzstningsingenier Christoph Heer, der i perioden 1658-1669 
opholdt sig i Danmark, og som ca. 1660 kopierede en rzkke ~ I d r e  
fzestningskort, heriblandt et kort over Kristianopel. 

Heers plan af byen har ikke tidligere vaxet underwgt og sat ind i 
en sammenhrmg med andre kort over Kristianopel, men det kan nu 
pivises, at der findes en anden kopi af kortet p i  det danske Natio- 
nalmuseum, og at de to kort begge kan feres tilbage til en tegning fra 
1650eme, som blev opmilt eller kopieret af Heers fztter, den senere 
generalkvartermester Gottfried Hoffmann. 

P i  mzrkelig vis hznger disse kort sammen med to andre kort 
over Kristianopel i kebenhavnske samlimger, som ogsi er blevet 
udarbejdet af Hoffmann, da Danmark i 1676 under Skinske Krig 
forsegte at generobre de skinske landskaber, og byen i en penode 
var besat af danskeme. Samtidigt tegnede han et kort over Karls- 
hamn, der giver en antydning af den danske efiemetningsvirksomhed 
i den tabte landsdel i irene umiddelbart fer krigen. 

Gottfried Hoffmanns kort over Kristianopel fra 1650eme var ikke 
det eneste kortarbejde af interesse for Blekinge, som han arbejdede 
med i det tiar: Han sammentegnede i slutningen af 1650eme de 11 
landsdelskort over Blekinge, der var resultatet af den danske karto- 
graf Johannes Mejers kortlzegningsvirksomhed i omridet 1655- 
1658, til et stort generalkort over omridet. 

Kristianopel ca. 1660 
Christoph Heers kort over Kristianopel findes som omtalt sammen 
med 21 andre festningsplaner af danske, norske og holstenske fmt- 
ninger i et handskrift p i  Det kongelige Bibliotek i Kebenhavn'). 



Kortene forsynede han med et feiies titelblad med en underdanig 
dedikation till Frederik den 3. 

Planerne mi vere blevet tegnet i perioden meUem juni 1660 og 
maj 1661, men kortene er kopier efter nu forsvundne originalkort, 
der er blevet til over en I~ngere periode fra for Knäredfreden i 1645, 
da Haliand blev svensk, tii efter 1660, idet de svenske verker om- 
kring b1.a. Kronborg og Ksge fra Karl-Gustav-Krigene 1657-60 
er med. 

Heers kort er som de ovrige planer i bindet meget smukt udfort, 
og stit med rene klare fawer i rodt, blit og grit. Den felles milestok 
p i  bindets titelblad viser, at kortet er i mileforholdet ca. 1:6.877. 

Den smukke grisaille kartouche har Heer I h t  fra den hollandske 
kortudgiverfamilie Blaeus kort over hertugdemmet Braunschweig, 
der udkom i 1640. 

Bortset fra titlen er kortet helt uden p i s a e r  eUer oplysninger. 
Til gengzld er den teknik, hvomed titlen er trykt ind p i  det eUers 
hindtegnede kort, meget speciel: I stedet for at skrive titlen med 
hinden har Heer ved hjelp af et handstempel trykt hvert bogstav ind 
p i  papiret. 

Bmgen af typetryk peger pi, at kortet er blevet tii i kredsen om- 
kring en af Danmarks ferende militaxingeniorer, Gottfried Hoff- 
mann, der - foruden Christoph Heer - er den eneste, der piviseligt 
bar brugt denne teknik. 

Gottfried Hoffmann? var fodt i Lauban i Schlesien (det nuvzren- 
de Luban i Slask i Polen) i 1620erne, men havde fra marts 1648 
vaxet i den danske konges tjeneste som kondukter i Fredericia hos 
broderen Georg, der var kommet tii Danmark under Torstensson- 
krigen (1644-45); senere - fra 1653 - arbejdede han som ingenior 
i Helsingborg. Gottfiied Hoffmann deltog under 1. Karl-Gustav- 
Krig i begivenhedeme i det nordvestlige Skine og sydlige Halland, 
og var efter den for Danmark forsmzdelige Roskildefred blevet sta- 
tioneret i Kobenhavn, hvor han indtil1662 arbejdede som ingenkr. 

Christoph Heer, der ogsi var fedt i Lauban, fulgte ca. 1658 sine 
fztres exwpel og rejste tii Danmark. I de forste par Ar af sit ophold 
blev han undervist i teoretisk fortifikation af Georg Hoffmann, men 
arbejdede herefier sammen med Gottfiied Hoffmann for at laxe sig 
praktisk fzstningsbyggeri. Det fik han ng lejlighed til, da Gottfried 
Hoffmann i 1662 blev forfiyttet tii Fredericia, der under Karl- 



Christoph Heers kort over Kristianopel, tegnet ca. 1660-1661. Det Konge- 
lige Biblioteks Hindskrifiafdeling, Ksbenhavn. 

Gustav-Krigene var blevet fuldstzndigt odelagt, og som nu skulle 
genopbygges helt fra bunden. 

Under sit ophold i Kabenhavn, og som omtalt i 1660 eller iret 
efter, m& Heer have tegnet sine 22 kortkopier. 

I 1650eme meder vi Gotiiiied Hoflinan i f ~ r d  med flere forskelli- 
ge kortlzgningsopgaver. Det fremgir direkte af en ansogning, som 
han indsendte til Krigskollegiet i 1661, hvor han omtaler sine 
"mange og vidtloftige rejser i alle provinser" for krigen "for at op- 
mile de fleste fasninger". 

Uheldigvis har han ikke efterladt sig noget, der kunne belyse hans 
forhold i den retning nejere, men meget tyder pi, at de fleste af de 
originalkort, som Christoph Heer kopierede til sit hindskrift, stam- 
mer fra Gottfried Hoflhanns egen kortsamling, og at de i flere til- 
fzlde er kort, der er opmilt og tegnet af Hoflhann selv. 

Dette gzlder siledes ferst og fremmest hans kort over Fredericia 



og Helsigborg, som han jo kendte godt fra sin ingeniervirksomhed. 
De byer, som han ikke fik opmilt under s h e  "mange og vidtleftige 
rejser", kan han have skaffet sig i original eller kopi efter andres op- 
milinger. Vi ved siledes, at han havde en kortsamling allerede i 
1663, hvis indhold vi dog ikke kender nzrmere. 4, 

Da Christoph Heer i 1660emes begyndelse skulle udarbejde s h e  
kortkopier, har han altsi haft let adgang til et omfattende og pilide- 
ligt kortmateriale i fztterens kortsamling. 

Kildeme nzvner ikke, at Hoffmann har foretaget opmiiinger i 
Kristianopel, man alligevel er det muligt at give ham ansvaret for - 
om ikke at have opmilt - s i  i hvert fald at have tegnet et kort over 
byen: 

P i  Nationalmuseets 2. Afdeling i Kebenhavn findes en parallel 
udgave til 18 af de 22 planer i Heers handskrift, heriblandt et kort 
over Kristianopel, der er tegnet p i  nederste venstre hjerne af Kri- 
stianstadkortet. 

Nationalmuseets planer er i nejagtigt det samme maleforhild som 
Heers kort, og de er i det store og hele identiske med Heers kopier; 
enkelte af dem indeholder dog detaljer, der viser, at de ikke kan 
vzre forlzggene for Heers hindskrift. 

P i  Kristianopekortet er der blot den ganske ringe forskel, at Ner- 
revold er markeret noget lesere, og niveauforskellene uden for vol- 
den er trukket noget kraftigere op. 

Nationalmuseets s z t  indeholder ingen typetrykte bogstaver og 
savner ogsi titelkartouchen. Til gengzld er titlerne skrevet med en 
hind, hvis lighed med Gottfried Hoffmanns piskrifter p i  en rzkke 
ganske vist usignerede, men ret sikre kortarbejder af ham, godtger, 
at han m i  vzre ophavsmanden til kortene. 

De 18 planer blev sammen med en rzkke andre kort og tegninger 
i 1864 afleveret fra Den kongelige Kobberstiksamlig til Det antik- 
varisk-topografiske Archiv, der senere indgik i Nationalmuseet. 
Kobberstiksamlingen var i 1835 blevet udskilt fra Det kongelige Bib- 
liotek, og i et inventar over bibliotekets "Nyere Kobbersadig" fra 
1788 nzvnes de 18 planer i en sammenhzng, der tydeligt nser deres 
tilhersforhold til den grafik- og tegningssamling som biblioteket 
kebte i 1696 af generalbygmester Lambert van Havens dedsbo. 

I 1680eme arbejdede Gottfried Hoffmann og Lambert van Haven 
t z t  sammen om et par sterre byggearbejder, bl a opferelsen af et 



audienshus ved Frederiksborg Slot og Vor Frelsers Kirke i Koben- 
havn. Selvom der er lidt s v ~ r t  at se, hvad Lambert van Haven egent- 
ligt har skuilet bruge f ex et kort over Knstianopel til, m i  man for- 
mode, at han som arkitekt m i  have interesseret sig for tegnings- og 
planmatenale af denne art. 

Nationalmuseets s z t  m i  vzre kopieret p i  nogenlunde samme 
tidspunkt som Heers plan, altsi omkring 1660-1661, og nmeligvis 
efter samme f o r l ~ g .  

Med baggrund i vores viden om Hoffmanns opmalingsrejser i 
1650erne og hans tilknytning til de skinske landskaber i perioden 
1653-1658 fristes man til at betragte det som overvejende sandsyn- 
ligt, at vi med Christoph Heers og Gottfried Hoffmanns eget kort 
stir over for kopier af et nu tabt kort over Kristianopel, opmilt og 
tegnet af Gottfried Hoffmann. 

Hvis det er tilfzldet - og det er nok umuligt at f i  nzrmere klar- 
hed over, fordi kildematerialet er s i  mangelfuldt - har Gottfried 
Hoffmann a l t i  selv udarbejdet en genpart af sit eget kort over Kris- 
tianopel (Nationalmuseets plan) og desuden ladet sin f ~ t t e r  Chris- 
toph Heer udarbejde sin typetrykte kopi (i Hindskriftafdelingen p i  
Det kongelige Bibliotek). 

Kristianopel og Karlshamn i 1670erne 
Heers og Hoffmanns kort fra 1660eme henger p i  en eller anden 
mide sammen med to andre kort over byen i kobenhavnske sam- 
linger. 

Det ene findes p i  Det kongelige Bibliotek, der i 1911 modtog det 
som aflevering fra Ingenimkorpset, men dets histone lader til at have 
vmet meget broget, som det kan ses p i  adskillige piskrifter med 
henvisninger til kortlister og tidligere placeringer. '1 

Pi et tidspunkt i 1700-talet har det siledes vaxet i Geheimearki- 
vet, det nuv~rende Rigsarkiv, i K0benhavn. Som det fremgir af in- 
genimkorpsets ejerstempel p i  bagsiden m i  det vere kommet dertil i 
Christian 7s regeringstid (1766-1808). 

Kortet er tegnet p i  hojre halvdel af et stort ark, hvor venstre halv- 
del sthr tomt bortset fra titelpiskriften. 

Farveholdningen er helt identisk med Heers kort fra Monumen- 



tum, men kortet afviger p i  markante punkter fra dette (og parallel- 
kortet p i  Nationalmuseet), idet omgivelseme er af en helt anden 
beskaffenhed: Hvor Heer/Hoffmannkortene viser byen helt omgivet 
af vand, fremstiller Ingeniorkorpsets kort byen omgivet af smi og 
store sker i et helt Lille arkipelag. Mölleskar er p i  dette kort voxet 
helt sammen med Langaskär, s i  oen har fiet en helt hesteskoagtig 
form. Om tid og ophavsmand for dette kort har intet kumet oplyses. 
Titelindskriften forekommer dog ikke piskriften p i  Nationalmuseets 
plan helt fjem, og mistanken om Hoffmanns ophavsrettigheder tii 
kortet bestyrkes ved den omstendighed, at de tre kort er i helt sam- 
me mileforhold. En sammenligning med endnu et kort over byen, 
denne gang i Rigsarkivet i Kobenhavn, styrker denne tilskrivning. 

Tid et stort hindskrevet biid om Christian den 5.s krigshistorie 
1670-1678 findes nemlig endnu et kort over byen: Det er s i  godt 
som identisk med Ingeniorkorpsets kort. Skergirden har den helt 
specielie udformning, og selv ved en oveitladisk sammenligning er 
ligheden sliende. Kortet er ovenikobet i przcist det dobbelte mile- 
forhold af det lige omtalte kort fra Ingeniorkorpsets kortsamling p i  
Det kongelige Bibliotek. 

Christian den 5,s krigshistorie, der indeholder en samling af rap- 
porter og oversigter krigsvesenet vedkommende, blev skrevet i 
Krigskollegiet i 1670erne og 1680erne. Det har som bilag en lang 
rekke kort, hvoraf de vigtigste omkring 1830 er blevet udtaget og 
lagt i en serskilt mappe. 

Krigshistorien er et merkeligt anonymt hindskrift, hvis ophavs- 
situation aldrig er blevet afdekket, men interessen m i  nodvendigvis i 
denne sammenheng knytte sig tii kortbilagene, som tydeligvis er af 
samme tegner. 

Flere af kortene er meget textrige, og derfor er det muligt at be- 
stemme deres ophavsmand helt entydigt som den flere gange i det 
foregiende nevnte Gottfried Hoffmann. Hans meget karakteristiske 
handskrift kendes godt fra utallige breve og rapporter og rober ham 
som den helt sikre ophavsmand til i hvert fald lan@ de fleste af 
kortene. 

At Gottfxied Hoffmann igen o p t r d e r  som korttegner er ikke 
forbavsende, set i lyset af hans meget omfattende kartografiske virk- 
somhed iser i 1670eme, hvor han ligefrem ses at have fiet kongelig 
bekreftigelse som "militerkartograf'. Da han i 1671 lik sin gen- 



GottfriedHoffmanskort overKrisfianopelogKrisfianstad fraca. 1660-1661. 
Nationalmuseet, Kabenhavn. 

bestaliing som ingenier efter Christian den 5.s tronbestigelse i 1670, 
hedder det stdedes, at han skal: 

"offuer aiie wore festninger och schantzer wisse (=korrekte) Car- 
ter troligen forferdige, saa som de effter af Oss samtyckte dessiner 
best bör at were fortificerede, dissiigeste med hoyeste flid sammen- 
sanke alle qvarteer och schlacht Ordninger; Item beschaffenheder aff 
wore lande och ström, och alt saadant lefere i Vores krigs Collegio til 
troe vemaring; hand schall ey til andere lade udkomme eller nogen 
tage Copier af bemelte Affritzninger eiler nogle andre dessiner, som 
lönlig bör at vere, och allene alt dett som hannem betroet worder och 
verdybt bör at holdes, ingen in til hans dodstime aabenbare, och udj 

I kortmappen findes endnu et kort af interesse for Blekinge. Det 



alle andre forfallende Occasioner sig saaledis schicke och verholde, 
som det en trolig Ingenier och tro tiener egener, bör och ve1 anstaar, 
och hand achter at suare, och vere bekient. 9, 

Resultatet kom ikke til at fornzgte sig. Da man i Krigsktmceliiet i 
1680 udarbejdede en liste over sin kortsamling var 20 ud af 43 signe- 
rede kortarbejder af Gottfried Hof fma~ .  'O) Desuden ses han gang 
p i  gang at op t rde  som opmiier, koritegner och kortkopist. 
drejer sig om et meget smukt kort over Karlshamn med et indtegnet 
forslag til en byplan, der neje svarer til det bevarede svenske projekt 
fra 1666. "1 Kortet er efter al sandsynlighed en kopi efter et kort, 
som det danske KrigskoUegium har fiet fat i for krigsudbmddet i 
1675. 

Om forlzggene for henholdsvis Krhtianopelkortet og planen over 
Karlshamn kan intet siges med sikkerhed. For det farstes vedkom- 
mende kan der vzre tale om zldre danske kort, altsi kort fra fnr 
1658, men man mi i hvert fald for Karlshamnskortet vzre kommet i 
besiddelse af svenske planer fra 1660eme eller begyndelsen af 
1670erne. 

Far udbmddet af Skinske Krig i 1675 var man i Danmark szrde- 
les godt orienteret om de svenske fzstningers tilstand. Man havde 
ikke blot kort over Knstianopel og Karlshamn, men i Krigskancel- 
bets kortsamling nawnes i 1680 endvidere kort over Stockholm, 
Göteborg og Kalmar, der ievrigt alle benzvnes tegnet "von Hoff- 
mann". 12) 

Det kan vzre kort over disse byer, som generalkvartermester Erik 
Dahlbergh hentydede til, da han i 1675 overfor det svenske Kngs- 
kollegium kiagede over, at ingenimer og konduktorer ved de svenske 
fzstninger ligefrem solgte planer over de fzstninger, som de var tii- 
knyttet, tii nabostateme. 13)  

I Danmark havde man en ganske bestemt hensigt med denne ef- 
terremingsvirksomhed: Da man den 30. august 1676 gav den neder- 
iandske generaladmiral Cornelis Tromo ordre til at erobre Karls- - 
hamn og Kristianopel, udstyrede man ham nemlig med "afrissningen 
af de tvende festninger Chnstianopel og Carlshaven". Af Tromps - 

indberetninger fra expeditionen ses det in*, at han modtog korte- 
ne hurtigt efter, allerede natten melem den 2. og 3. september iik 
han ordren og kortene i hznde, da fliden 15 under Nem p i  Bom- 
holm. '" 



Gottfrid Hoffmanns kort over Kristianopel fra kortbilagene fil Original- 
manuskriptet til Christian den 5.s krigshistorie. Rigsarkivef, K0benhavn. 

Hvad der er blevet af Tromps exemplar af de to kort efter hans 
succesnge togt mod Blekinge i eftertiret 1676, vides ikke, s i  det er 
ikke til at afg0re om de "tvende afrissninger" var tegnet af Hoffmann 
eller om de i det hele taget var kopier efter de samme forleg som det 
Hoffmann kopierede, da han tegnede s h e  kort til "Christian den 5.s 



krigshistorie". Men det forekommer unzgteligt sandsynligt, hans 0v- 
nge kortproduktion taget i betragtning. 

Blekinge i 1650ernes slutning 
I Det kongelige Biblioteks Kortsamling h d e s  et stort anonymt kort 
over Blekinge i mileforholdet ca. 1:120.705, der for fuldstzn- 
dighedens skyld skal medtages her: Det viser hele Blekingekysten 
fra  ölv ves bor^ i vest til lensgrznsen lidt nord for Kristianopel i nord- 
@St. ") 

Det er ganske tydeligt en sammentegning af de 11 detajlekort over 
landsdelen, som den danske kartograf Johannes Mejer opmilte 
mellem 1655-1658, og som han rentegnede 1658-1660 16), men det 
er langt mere elegant og stilfuldt end de noget kluntede kort, der 
dannede forlzgget. 

Mejers kort var resultatet af den forste systematiske opmiling af 
Danmark, og interessen for at f i  kopieret hans kort var stor: P i  Det 
kongelige Bibliotek f ides  saledes en rzkke sammentegninger af 
hans kort: To kort over Nsrrejylland, der fornylig er blevet sat i for- 
bindelse med Gottfried Hoffmann, en tiisvarende kopi af Mejers 
Skanekort, tegnet af militzringenbren Otto Heyder, der ogsi har 
ansvaret for en sammentegning af de Slesvig-Holstenske kort; des- 
uden findes to anonyme kort over Skine, der stilistisk st& Christoph 
Heers kort meget nzr.  "1 

Sterst lighed har Blekiigekortet dog med et stort kort over det 
sydlige Svenge, der ligeledes findes i Kortsamlingen. Det er som 
Blekingekortet hindtegnet og oversiet med stednavne, der tydeligvis 
er skrevet med samme hind som Blekigekortets. Ogsi kortet over 
Sydsverige er uden ophavsangivelse, men ad omveje er det alligevel 
muligt at bestemme kopisten. 

P i  kortets bagsiden h d e s  adskillige pitegninger, der viser dets 
omtumlede skzbne. Bl a ses det at have ligget under betegnelsen 
"Lit. 0 .  Netop denne bogstavsignatur optrzder i den tidligere om- 

Udrnit af kort over Blekinge fra slutningen av 1650erne. Tegnet af Gottfried 
Hoffmann. Der Kongelige Biblioteks Kortsamling, Kvbenhavn. 





talte iiste over KngskanceUiets kortsamling fra 1680, hvor der under 
signaturen var placeret et kort over "Gothia von hofman" . "1 

Gottfried Hoffmann har altså ogsi tegnet det omtalte Blekinge- 
kort, men bortset fra dette har de to kort ikke meget til f d e s :  

Sverigeskortet er tegnet mellem 1666 (idet Karlshamn er med) og 
fnr 1680, da det dukker op på Krigskancelliets liste. Det kan senere 
ses at have vaxet i Ingeninrkorpsets kortsamling, som i 1911 blev 
afleveret til Det kongelige Bibliotek. 

Blekingekortet bygger som omtalt på Johannes Mejers kort fra 
slutningen af 1650eme og horer sikkert sammen med kopieringerne 
af disse kort, der fandt sted på nogenlunde samme tidspunkt. 

Herefter lader det til at have vaxet på Det kongelige Bibliotek, 
hvor det dog forst er blevet registreret så sent som i 1830eme, da det 
lå i en pakke med andre håndtegnede kort over Sverige i bibliotekets 
Hindskriftafdelning. På et senere tidspunkt er kortene i denne 
pakke blevet overgivet til Kortsamlingen, hvor også Gottfried Hoff- 
manns kort over Sydsverige opbevares. 

Med Gottfried Hoffmanns kort over Blekinge får vi et sjzldent 
indblik i en dansk militzrkartografs virksomhed gennem et tidsrum 
på 25 ar: Fra hans forste opmilinger i 1650eme kendes et kort over 
Kristianopel, og fra samme tid stammer ogsi hans kopi af Johannes 
Mejers Blekingekort. 

To årtier senere tegner han igen kort over Blekinge, denne gang 
målrettet til bmg for den militzre planlzgning og med bmg af op- 
snappede spionkort. 

Hans kort over Blekinge står som de sidste danske forsng en topo- 
grafisk registrering af landsdelen og giver samtidigt et indblik i den 
hidtil ganske oversete danske miiitzre kortlzgning i 1600-tallet. 

NOTER 
'1  HandskrifIafdelingen, GI. kgl. Samling 716-T, blad 188. 
*l For de biografiske oplysninger se: Bjem Westerbeek Dahl: Gottfried Hoffmanns 

kort over Elbo herred fra 1663. - i  : (Vejle amts irbog 1985), s. 115 ff, og: Sam- 
me: Christoph Heers kort over Kastellet i Kebechavn. - i: (Krigshistorisk tids- 
skrift, 20. irg., nr. 1, maj 1984), s. 37ff. 
Rigsarkivet. Landetaten. ~ri~skollegiet. Indkomne breve, 1661, Gottfried Hoff- 
mann, 21.1.1661. 

'1 Han blev p i  dette tidspunkt, hvor han var ingenier i Fredericia, bedt om at sende 
Krigskollegiet i Kebenhavn to kort over den danske hovedstad, jf. Rigsarkivet. 
Private arkiver, 6262. Hans Schack, A 1, Hoffmann, Gottfried. 



i l  Det @der bl a fire kort, udarbejdet under 1. Karl-Gustav-Krig i 1657: Et kort 
over Angeholm i Nationalmuseets 2. Afdeling, samt kort over Laholm, Orkel- 
ljunga og Vestskine i Kortsamlingen, Det kongelige Bibliotek. 
Catalogus over den nyere Kobber = Samling og nogie Tegninger i det Kongelige 
Store Bibliotheque. MS i Den kongelige Kobberstiksamling. - Lambert van Ha- 
vens samling, se: Jergen Sthyr: Et Inventar over Lambert van Havens Samling. - 
i: (Kunstmuseets Aarsskrih, 1939), s. 149. 

'1 Kortet ligger i Ingenierkorpsets samling under signaturen: XVIII, 4, 1. 
'1 Kortet i Kort- og Tegningssamlingen. Krigsministeriets kortaflevereing, 33, "Den 

S k h k e  Fejde". Hindskriftet i: Landetaten Krigskollegiet. d. Litteraria, "Origi- 
nalmanuskriptet til Christian den V.s Krigshistorie 1670-1678". 

P Rigsarkivet. Landetaten. Krigskollegiet. Generalkrigskommisszren 1671. 
Reskripter til Otto Pogwisch 1671, 28.1.1671. 

'O1 Krigskollegiet blev i 1679 omorganiseret og skiftede samtidigt navn til Krigskan- 
celliet. Kortlisten: Rigsarkivet. Landetaten. Krigskancelliet. Indkomne breve, 
1680, nr. 326. 

"1 Se Karlshamns historia. 1. bind. Karlshamn 1918, tavle 5. 
"1 Se note 10. 
"1 Ernst Ericsson och Erik Vennberg: Erik Dahlbergh. Uppsala 1925, s. 222. 
' M ]  Rigsarkivet. Sskrigskancelliet 43. Kgl. expeditioner vedr. Ssetaten 1676, og: Den 

hollandske Generat=Admiral Cornelis Tromps Indberetninger om den danske 
Flaades Foretagender under hans Anfsnel. - i: (Nye danske Magazin, 4. bind, 
1823), s. 136. 

"1 Kortet ligger under signaturen: 1113, 116-0-1650/1. 
Udgivet af N. E. Nsrlund: Johannes Mejers Kort over det danske Rige. 1. Bind. 
Ksbenhavn 1942. 

"1 Jyllandskortene: Hindskriitafdelingen, Det kongelige Bibliotek, Ny kgl. Samling 
409'-T, jf Bjem Westerbeek Dahl: Ophavsmanden til Dania-Norvegia-kortet i 
Det kongelige Biblioteks Kortsamling. - i: (Fund og forskning i Det kongelige 
Biblioteks samlinger, 26, 1982-1983), s. 37; Heyders kort og det ene anonyme 
Skinekort i Kortsamlingen; det andet anonyme kort over Skine i National- 
museets 2. Afdeling. 

"'Som note 10. 
Carl S. Petersen: Det kongelige Biblioteks Haandskrihafdeling. Ksbenhavn 1943, 
s. 26. 

BESKRIVENDE K A T A L O G  
Motiv: Kristianopel (se ill. s. 115). 

Lokolisering: Det konglige Bibliotek, Hindskriftafdelingen. GI. kgl. Samling 716-T, 
Christoph Heen Monumentum, blad 18a. 

Invenrarnummer: 

Proveniens. 



Format: Hojde: 200 mm, bredde: 304 mm. 

Papir og vandmcerker: Et ark. 

Teknik: Koloreret tegning. 

Udsmykning. Titelkartouche fra Blaeu-kortet over hertugdommet Braunschweig 
m.v. fra 1640: DVCATVS BRVNSVICENSIS fereq, LVNEBVRGENSIS, cum 
adjecentibus Episcopatibus, Comit. Domin. etc. DESCRIPTIO GEOGRAPHICA, 
jf. C. Koeman: Atlantes Neerlandici. 1. bind. Amsterdam (1969), s. (116). 

MBleforhold: Eiter milestok p i  det for samtlige planer i Monumentum felles titel- 
blad, hvor 210 roder h 3,766242 m = 115 mm = ca. 1:6.877. 

Orientering: Mod nordost. 

Tirel: (1 typetryk): CHRISTIANOPEL 

Text: 

Piskriffer: 

Bern~rkninger: Kortet er tegnet af Christoph Heer, jf. titelbladet p i  Monumentum. 

Motiv: Kristianopel (se iii. s. 119). 

Lokalisering: Nationalmuseet. 2. Afdeling 

Inventarnummec 538s. 

Proveniens: Modtaget 1864 fra Den kongelige Kobbentiksamling; Nemes  i: Cata- 
logus over den nyere Kobber = Samling og nogle Tegninger i det Kongelige Store 
Bibliotheque i en sammenheng, der leder det tilbage til Lambert van Havens kort- 
og tegningssamling, jf. Jorgen Sthyr: Et Inventar over Lambert van Havens Samling. 
- i: (Kunsmuseets Aarsskrift, 1939), s. 149. 

Format: Hojde: 166 mm, bredde: 202 mm. 

Papir og vandmerker: P i  et ark sammen med kort over Kristianstad. 

Teknik: Koloreret hindtegning. - Blit (vand), brunt (pen). 

Udsmykning: 

Mileforhold: Starrelse som kortet i Chnstoph Heen Monumentum-bind, der er i 
mileforholdet ca. 1:6.877. 

Orientering: Mod nordost. 

Titel: (Med bmnt blek): CHRISTIANOPOLIS. 

Ophavsangivelse: 

Piskrifter: 

Bemcerkninger: Identisk med Heers kort, bortset fra at Norrevold kun Ioseligt er 
markeret, til gengeld er den af Heer antydede niveauforskel uden for porten trukket 

OP. 
Litreratuc 



Motiv: Kristianopel. 

Lok~~lisering: Det kongelige Bibliotek. Kortsamlingen. Ingenierkorpsets kortafieve- 
ring. XVIII, 4, 1. 

Inventmumrner: 1911, nr. 1420. 

Proveniens: 

Formac Hejde: 406 mm, bredde: 510 mm, kortets bredde: 260 mm. 

Papir og vandmerker: 1 ark. - Kmnet vibenskjold med fransk lilje, herunder initia- 
lerne WR. 

Teknik: Koloreret tegning. - Blit (vand), redt (bebyggelse), hejredt (markante 
bygninger, fmtningsmuren). fEndringer - muligvis senere - med blyant. 

Udsmykning: 

Milefoorhold: 10 + 100 : 10 f 100 roder = 115 mm = 1:6.877. 

Orientering: Nordnordestvendt. 

Titel: CHRISTIANOPEL. 

Texc 

Pdskrifter: (Sort blzk): No 35 ; (med blyant): 35. - Bagsiden: (Med sort h l ~ k ) :  
Ausl Vest. ; No 48 (tallet oventreget) ; Christianopel ; No 14 Lit F(bogstavet over- 
streget og rendret til): G. ; (med blyant): 1911 Nr. 1420 ; XVIII, 4,-1 Christianopel ; 
(med stempel): KONGEUG. INGENIEUR CORPS (C7) ; BIBLIOTHECA 
REGIA HAFNIENSIS. - Pá pilimet seddel p i  bagsiden: (Brun pen): Christianopel 
; (med stempel): GEHEIM ARKIV NO ; (med brun pen): 35 ; (med blyant): 1560. 

L i m t u c  Afb. i: Vilh. Lorenzen: Christian IVs Byanlzg og andre Byhygnings- 
arbejder. - Kebenhavn : Hest, 1937, s, (150). 

Bemerkninger: Kortets blyants~ndringer ger det identisk med Rigsarkivets kort i 
Krigsministeriets Kortaflevering. 

Motiv: Kristianopel (se ill. s. 121). 

Lokalisering: Rigsarkivet. Kort- og Tegningsamlingen. Krigsministeriets Kortaf- 
levering, 33, nr. 18. 

Proveniens: Som de evrige kort i mappen fra: Det kongelige Garnisonsbibliotek, 

Format Hejde: 516 mm, bredde: 408 mm. 

Papir og vondmzrker: 1 ark. - Kronet vibenskjold med fransk liije heninder WR. 
Desuden kors, hvorunder IHS og inifialeme RC. 

Teknik: Kolor. hándtegning. - Blát (vand), redt (bebyggelse), grent (trzer), bmnt 
(blrek). 



Orientering: Nordnordmtvendt. 

Titel: CHRISTIANOPEL. 

Tar: Ruten. 

Pibkrifrec (med sort blaek): 3. - Bagsiden: (med sort blek): CHRISTIANOPEL ; 
3. - Pi  pilimet seddel: (med redt): No 18. 

Bemcerkningec Kortet berer praeg af at have veret indklzebet i et bind p i  ikke 
under 408 mm, dets sammenheng med de andre kort i mappen leder hen til: Orig- 
nalmanuskriptet til Kong Christian den 5s Krigshistorie, hvor der under afsnit 18, 
folio 101 omtala et nu ikke tilstaedeverende kort. j€. indholdsfortegnelsen hvor fel- 
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Ronneb ylararinnan 
Emmy Sallströms upprättelse 

Richard Westrup 

Detta är en berättelse om den lilla människan som oförskyllt kom- 
mit i kläm, men ocksi om valda förtroendemän med heder och ku- 
rage nog att envist arbeta för att ge den förfördelade full upprättelse, 

Skildringen som följer är en ordagrann itergivning av paragrafer 
hämtade ur skolridsprotokoll fran Ronneby stads församling aren 
1901-1910. För begriplighetens skull har dock nigra meningar av- 
kortats. 

Bakgrunden 
Srniskolelärarinnan Emilie Ljungqvist, som med bifogat läkar- 

intyg om begynnande lungtuberkulos, anhöll om tjänstledighet v*- 
terminen 1901 för hälsans virdande, fick av skolridet den 1 febmari 
samma i r  denna sin anhillan beviljad. Da jämte fick hon rättighet till 
hela lönen oavkortad, d i  statsbidrag enligt Kungl Maj:ts nidiga kun- 
görelse av den första juni 1900 numera erhilles till avlönande av 
vikarie för lärarinna vid smiskola under tjanstledighet p i  grund av 
sjukdom. Ordföranden H Hilder och folkskoleförestindaren N 
Helmstein fick i uppdrag att snarast möjligt anskaffa vikarie för Emi- 
lie Ljungqvist under virterminen. Vikariens lön skulle beräknas efter 
350 kr för i r  jämte l 0  kr i minaden i ersättning för bostad och 
bränsle. 

Skolridet den 6 augusti 1901 medgav smiskolelärarinnan Emilie 
Ljungqvist fortsatt tjanstledighet för sjukdom och antog till vikarie 
under höstterminen och med samma Iöneförminer som för henne 
under vaiterminen smiskolelärarinnan Emmy Sällström här ibin 
staden. - D i  barnantalet i klasserna vid stadens smiskola under sist- 
lidna virtermin uppgick för de olika lärarinnorna till resp 42,45 och 
49, vilket antal troligen kommer att ökas under höstterminen och 
utrymmet i de smi klassrummen genom detta stora barnantal är s i  
begränsade, att man med svirighet kan röra sig under lektionerna, 
beslöt Skolridet att ytterligare en lärarinna skall anställas vid stadens 



smiskola att alternera vid undervisningen med skollärare J Rydorff i 
hans lärosal. Genom denna anordning skulle tvenne fördelar upp&, 
dels att barnantalet i smiskolans klasser inte kommer att överstiga 30 
och dels att utrymmet för barnen i de mindre salarna blir större. Till 
lärarinna vid denna nybildade smiskoleklass fran och med instun- 
dande hösttermin utsig Skolridet enhälligt srniskolelärarinnan Edla 
Göthilda Andersson f r h  Persborg i Ronneby landsförsadig. 

Skolrådet den 15 oktober 
Tiil Skolridet den 15 oktober hade inkommit följande skrivelse 

frin Förste skolläraren N M Säliström, som beslöts intagas i dess 
protokoll: 

Vid senaste skolridssammanträde blev min dotter Emmy förbi- 
gingen vid det lärarinneval som dci av Skolridet företogs. Det 
kan mahända synas ansprriksfullt, att jag hoppades att just hon 
skulle bli vald, men jag ber härfd upplysa, varförjag vigade hysa 
ett sidant hopp. 

Skolridets ordförande hade lovat redan medan Emmy gick p i  
seminariet, att, om hon erhöll goda betyg i undervisningsskick- 
lighet, skulle hon, s i  snart tillfale yppade sig, erhilla plats i sta- 
den. Detta löfte hade Herr ordföranden sedermera upprepat i t -  
skilliga ginger siväl till mig som till Emmy. Ja, det var p i  ord- 
förandens inridan min dotter lämnade sin ordinarie plats p i  
landet och antog vikariat i staden. Dessutom trodde jag ocksi att 
Skolridet skulle taga hänsyn till att jag, hennes far i minga i r  
vant lärare vid skolan. Jag skyndade darför till Skolridets ord- 
förande för att erhilla upplysning om anledningen till att Emmy 
förbigitts. Herr ordföranden upplyste di, att det berodde p i  
graverande beskyllningar av Skolridets kassör och att därjämte 
samtliga ledamöter uppträtt och klandrat henne. Ordföranden 
sade vidare, att han fatt i uppdrag att säga Emmy, att hon ej hade 
nigon utsikt att nigonsin erhilla nigon plats i staden. Ordföran- 
den hade för sin del, sade han, ej haft ringaste del i det för oss s i  
ledsamma utslaget. Skolridet hade varit enigt om beslutet, och 
ordföranden hade intet kunnat itgöra. 

Pi grund av vad jag nu anfört anhiller jag vördsammast att 
Skolradet mdtte lämna mig och min dotter tillfälle att inför Skol- 
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Emmy Sällsfröm hadepä ett oskyldigt sätt svärmat för en pojke från Bred- 
åkra. Detta svärmeri djupnade med tiden till kärlek och ledde till att hon dr 
1907 gifte sig med stationsskrivaren Oskar Martin Magnusson Ekstrand i 
Bredäkra. 

Emmy var född i Ronneby 1881. Efter sex klasser iflickskola och småskol- 
lämrinneexamen i Ronneby 1900 blev hon ordinarie Iämrinna vid Kallinge 
Smäskola hösten 1900 och kom vid början av vårterminen 1901, efter särskild 
pdstöhing och uppmuntran från prosten Hilder, som vikariemnde Iämrinna 
till smäskolan i Ronneby. Emmy dog 1943. 

Bilden föreställer Emmy Ekstmnd född Sällström) vid 55 års åldet Foto: 
Stadsarkivet, Ronneby. 



ridet lämna de upplysningar, som är nödvändiga, p i  det vi e) 
fortfarande mitte inför Skolridet st6 i s i  ofördelaktig dager. 

Med anlednimg härav inlämnade herrar provinsialläkaren S W 
Rietz, drätselkamreren Joel Eriksson och folkhögskoleförestAndaren 
N Helmstein följande skrivelse, stad till  kolr ridets ordförande 
prosten H Hider: 

Med anledning av Skolläraren N M Sällströms skrivelse av den 
26 sistlidne September angciende vid senaste skolridssamman- 
@ä& hillet lärarinneval, av vilken skrivelse vi haft tillfale att 
taga del, anhilla undertecknade, vilka jämte ordföranden och 
Skolridets kassör Herr JA Svensson var de enda närvarande vid 
det isyftade skolridssammanträdet, att härmed f i  erinra om föl- 
jande fakta: 

att, sedan smdskolelärinnan Emilia Ljungvist beviljats 
tjänstledighet under innevarande hösttermin och friga uppstitt 
om hennes vikarie, Skolridets kassör Herr J A  Svensson 
anmärkte, att förutvarande vikarien Fröken Emmy Sällström 
icke borde ifnigakomma, enär hon under sommaren hos honom 
sökt utbekomma minadslön under uppgift, att hon var av Skol- 
ridet antagen till vikarierande lärarinna även under höstter- 
minen; 

att ordföranden därefter bestyrkte kassörens uppgift om detta 
Fröken Sällströms försök att obehörigen u@ penningar; 

att undertecknad Helmstein därpi 2:e ginger uttalat den för- 
modan, att Fröken Sallström därvid handlat i god tro; 

att ordföranden med anledning härav likaledes 2:e ginger för- 
klarade sig veta, att Fröken Sallström inte handlat i god tro; 

att undertecknad Rietz p i  grund av detta ordförandes uttalan- 
de föreslog, att Fröken Sällström visserligen skulle antagas till 
vikarierande smdskolelärarinna under höstterminen, men att 
Skolridets ordföranden tillika skulle anmodas att, när han 
underrättade Fröken Sallström om detta Skolridets beslut, för 
henne nämna att Skolridet hyst tvekan att tilldela henne förord- 
nandet, enär till Skolridets kännedom kommit, att Fröken Säll- 
ström gjort sig skyldig till bristande sanningskärlek, vilket för- 
slag enhälligt antogs av Skolridet; 

att Skolridets ordförande itog sig detta uppdrag; 



att intet annat lades Fröken Sallström till last än vad kassören 
och ordföranden anfört; samt 

att sriledes ingen av undertecknade vid sammanträdet uppträtt 
och klandrat Fröken E Sällström. Och anhrilla vi att denna vrir 
redogörelse mine intagas i Skolrridsprotokollsboken samtidigt 
med ovannämnda Herr Sällströms skrivelse. 

Prosten och ordföranden i Skolridet H Hilder framhöll: 

Pi  grund av vad i ovanstiende redogörelse nämnes, att ordföran- 
den förklarade sig veta, att Fröken Sällström inte handlat i god 
tro, får jag häremot inlägga min reservation. Jag ville med mitt 
uttalande vid nämnda tillfälle endast konstatera, att, d i  Fröken 
Sällström och hennes fader var hos mig under sommaren för att 
f i  attesterad den räkning å Fröken Sällströms lön, vilken räkning 
befanns oriktig, jag kom till den uppfattningen av deras uppträ- 
dande, att de ville obehörigen ut@ penningar. 

Med anledning härav beslöt Skolrådet, att så fort sådant blev för ord- 
föranden möjligt, ånyo sammanträda. Sällström och hans dotter 
Emmy Sallström skulle kallas till detta sammanträde, för att få till- 
fälle att avgiva de i skriften omförmälda förklaringarna. 

Borgmästaren Ernst Flensburg och Dr S W Rietz utses att tors- 
dagen den 17 i denna månad klockan 12 på dagen å pastorsexpeditio- 
nen justera detta protokoll. 

Skolrådet den 26 november 
Efter kallelse av Skolridets vice ordförande, Borgmästaren E 

Flensburg, sammanträdde Skolridet den 26 november 1901, varvid 
till protokollet antecknades: 

att, d i  nigon kallelse till det den 15 sistlidne oktober besluta- 
de sammanträdet inte avhörts, vice ordföranden avlitit en så 
lydande skrivelse: 

Ronneby den 28 oktober 1901 

Herr prosten H Hilder! 

Jag tillriter mig erinra om Edert bestämda löfte att, sri fort det blev 
Eder möjligt, sammankalla Skolridet, för att f i  bragt ur världen 



den obehagliga Sällströmska frigan. Endast i tillit till detta löfte 
avstod Skolridet frin sin avsikt, att själv bestämma dagen för 
sammanträdet. Därför borde det vara s i  mycket angelägnare för 
Eder, att icke komma denna tillitpi skam. 

Högaktningsfullt Ernst Flensburg. 

att härpi ingitt följande svar: 

Ronneby den I november 1901 

Herr Borgmästare E Flensburg! 

D i  Folkskollärare N Sällström förklarat, att han istället för att 
komma tilktädes inför Skolridet och Iamna upplysningar i 
omskrivna ärendet nu vill skriftligen lämna skdana upplysning- 
ar, varjämte han vill anhilla om att slippa komma personligen 
vid tillfalet ifraga, kan jag icke hilla sammanträde med Skol- 
ridet förrän denna skriftliga upplysning inkommer. Men s i  fort 
det blir mig möjligt efter att ha erhillit skrivelsen, villjag uppfylla 
mitt löfte. 

Med utmärkt högaktning. H Hilder. 

att, sedan ännu inte nigon kalielse till sammanträde d& avhörts, till 
ordförande den 14 i denna minad avlitits s i  lydande skrivelse: 

Till herr prosten H Hilder. 

P6 grund av stadgandet i 5 25 av Kungliga förordningen den 21 
mars I862 angiende kyrkostämma och skolrid far vi härmed 
anmoda Eder att sammankalla Skolridet senast till tisdagen den 
19 november 1901, för att i enlighet med Skolridets den I5  sist- 
lidne oktober fattade beslut Iamna skolläraren N M Sälhtröm 
tillfälle att avge de förklaringar han enligt sin vid berörda sam- 
manträde föredragna skrift ansett sig böra till Skolridet avge. 

Ernst Flensburg, S W Rietz, N Helmstein. 

att ordföranden utfärdat kalielse till sammanträde den 19 
november kl 6 e.m., vilken kallelse delgives ledamöterna samma dag 
p4 förmiddagen; 



Skolridets självskrivne ord- 
förande varprosten Hans Hil- 
der; kyrkoherde i Ronneby 
1892-1 937. Hilder bodde 
inte i prästgirden, utan pi 
hustruns ärvda egendom, 
Boo; den herrgirdrliknande, 
grivita, byggnaden vid ging- 
bron utmed Nedre Brunns- 
vägen. Foto: Stadsarkivet, 
Ronneby. 

att i den silunda bestämda tid utom ordföranden endast Helmste- 
in, Rietz och undertecknad, Flensburg, tillstadeskommit, s i  att Skol- 
ridet inte varit beslutsmässigt; samt 

att kallelse till dagens sammanträde utgitt denna dag. 
Herr J A Svensson anhöll, att f i  till Skolradets protokoll 

antecknat, att han, som varit närvarande vid sammanträdet den 6 au- 
gusti, till alla delar vitsordade riktigheten av den framställning om 
vad vid ifkgavarande sammanträde förekommit och som vid sam- 
manträdet den 15 oktober ingivits av herrar Rietz, Eriksson och 
Helmstein. 
Folkskolläraren Sallström och hans dotter, vikarierande smi- 
skollärarinnan Sallström, hade p i  kallelse infunnit sig och ombads 
var för sig lämna sina synpunkter. 

Folkskolläraren N M Sällström uppgav: 
D i  Sallström, p i  san han i sin den 26 sistlidne september dagteck- 



nade skrift uppgivit, infann sig hos ordföranden, för att göra sig 
underrättad om orsaken till att hans dotter blivit förbigingen, upp- 
gav ordföranden att skolridets samtliga ledamöter förklarat sig icke 
kunna antaga henne. Detta sades bero pi ,  att hon, som för nigra ir 
sedan vid en I d e r  av 15 h 16 ir varit anställd sisom telegrafistelev i 
stationen Djupadahl, däMd varit utsatt för ett rykte om nigot kurtis- 
förhikmde. D i  Sallström uttryckte sin förvining däröver, att skol- 
ridet kunde fästa avseende vid dylikt skvaller, hade ordföranden 
upprepat denna uppgift. Sedan Sällström direkt fragat, om skokidet 
verkligen inte h& nigot annat skäl, hade ordföranden i förbigiende 
sagt, att det ocksi varit nigot tal om ett kvitto, p i  vilken dottern 
skdie sökt obehörigen utbekomma penningar. Beträffande detta 
kvitto uppgav SäUström nu, att anledningen, varför dottern velat 
uppbära penningar, var den, att ordföranden vid ett tillfälle, d i  SäU- 
ström biträdde honom med uppgörandet av n ä ~ a  statistiska tabeller, - - -  - 
omtalat att han hade en glad nyhet att meddela. Denna nyhet inne- 
bar, att dottern skdie erhiiia förordnande som smiskollärarinna 
även innevarande hösttermin, enär ordinarie lärarinnan begärt 
tjänstledighet. SäUström hade i dotterns vägnar uttryckt sin tacksam- 
het häröver och sagt, att det väl vid ett sidant förhallande inte mötte 
nigot hinder för henne att uppbära lönen minadsvis, sisom de övri- 
ga lärarinnorna bmkade. Härtii hade ordföranden svarat, att det 
gick för sig, vilket Sallström meddelat sin dotter, som med anledning 
därav infunnit sig hos skokidets kassör, för att lyfia lönen för juli 
minad, vartill hon ansig sig berättigad p i  grund av dessa ordföran- 
dens löften. Med erinran om detta förhallande hade SäUström före- 
britt ordföranden, att han inte upplyst skolridet härom och hade 
ordföranden med anlednimg därav genmält, att han vid tillfället inte 
kommit ihig detsamma, varefter han uppgivit, att han hade skol- 
ridets uppdrag att meddela Sällströms dotter, att hon inte hade 
nigon utsikt, att här i staden erhiiia nigon ordinarie anstäUning som 
lärarinna. 

Med anledning av ordförandens vid sista sammanträdet avgivna SA 
kallade resenration ansig Sällström sig böra anföra, att den räkning, 
som ordförande därmed hyfiade, inte hade det ringaste att göra med 
ovannämnda kvitto och att de uppgifter, som ordföranden i samma 
reservation haft, var alldeles oriktiga. 

Sällström hade aldrig i dotterns sällskap inhmit  sig i nigot sidant 



ärende, men väl en ging ensam varit hos ordföranden och förevisat, 
inte nigon räkning men väl ett halvt pappersark. P i  detta hade Säll- 
ström med blyerts gjort ett förslag till beräkning av hur mycket dot- 
tern kunde ha p i  sin lön innestiende, med förfragan om ordföranden 
godkände denna beräkning. A samma pappersark hade ordföranden 
emellertid gjort en annan sådan, enligt vilken han kommit till det 
resultat, att dotterns tillgodohavande skulle vara 17 kronor 49 öre i 
stället för 31 kronor 28 öre sisom Säliströms beräkningar utvisat. 
Skillnaden berodde enligt ordförandens uppfattning därpi, att hus- 
hyra och vedbrand borde beräknas endast för de minader, under vil- 
ka dottern tjänstgjort och siledes inte för ferietiden. Ordförandens 
itgörande att av detta nu relaterade förhillande hämta anledning till 
sidana uttalanden, som han gjort vid skolridssammanträdet, ansig 
Sallström vara för sig och sin dotter synnerligen kränkande. 

Med anledning av ordförandens brev till vice ordföranden anförde 
Sällström, att ordföranden anmodat Sallström om ett besök för ett 
samtal om dottern Emmys plats. Med anledning härav hade Säll- 
ström infunnit sig hos ordföranden i dennes bostad, därvid det egent- 
ligen inte blivit tal om den angelägenhet, som föranlett besöket. Där- 
emot hade ordföranden, med pipekande av det för siväl honom som 
Sallström obehagliga förhillande, som skulle bliva en följd därav, att 
ifragavarande tvist avgjordes inför skolridet, föreslagit att söka finna 
nigon annan form för uppgörelse. Sallström hade härtill genmält, att 
han inte var ovillig härtill, om det kunde ske p i  ett sätt, som till fullo 
idagalade gmndlösheten av de mot Sallström och hans dotter fram- 
komna beskyllningarna. Ordföranden hade d i  föreslagit, att Säll- 
ström skulle till skolridet inge en skrift, där han anhöll att få slippa 
ifrin det av skolridet beslutade förhöret. Detta vägrade emellertid 
Sällström bestämt, men förklarade sig fortfarande villig till uppgörel- 
se p i  de fönit av honom uppgivna gmnder, varför ordförandens 
uppgifter i brevet den 1 november inte var med verkliga förhillandet 
Överensstämmande. Då emellertid Sallström inte hörde nigot frin 
ordföranden, uppsatte han efter samtal med ett par av skolridets 
medlemmar koncept till ett ursäktande brev, som förevisades ord- 
föranden. Sedan han genomläst detsamma, förklarade han, att det 
kunde han gott underskriva, men han ville redigera om ett par ut- 
tryck, varför han behöll brevet. Dagen före det till den 19 november 
utsatta, sedermera inställda sammanträdet hade Sallström biivit kal- 



lad till ordföranden. Denne förklarade, att han väl kunde under- 
skriva brevet för såvitt detsamma innehöll att ordförandens uppgift, 
att fröken Sällström icke handlat i god tro d i  hon begärde att utfå lön 
för juli månad, berodde på ett missförstånd, men att han däremot in- 
te kunde underskriva att han handlat inkorrekt, därigenom att han 
oriktigt utfört skolfidets uppdrag d i  han därigenom erkände ett för- 
hiliande, som kunde för honom medföra ansvar för tjanstefel, därest 
detsamma kom till domkapitlets kännedom. 

Vikarierande srndskolldmrinnan Sällström uppgav: 
Efter det hon av fadern hört omtalas hans samtal med ord- 

föranden, hade hon i sällskap med sin moder infunnit sig hos denne. 
Han hade d i  sagt att samtliga skolrådets ledamöter var mycket miss- 
belitna med henne med anledning av de här ovan omförmälda Djup- 
adals-historierna samt att hon av denna anledning inte kunde pi -  
räkna att av skolrådet erhalla någon befattning. Ordföranden hade 
därvid inte p i  något sätt omtalat eller antytt att hon skulle ha gjort sig 
skyldig till någon osanning eller försökt obehörigen utfå penningar. 

Beträffande hennes begäran att få lyfta sin lön för juli månad och 
anledningen därtill hade hon samma uppgifi som fadern. 

Sedan Förste skolläraren Sällström och hans dotter lämnat 
lokalen, beslöt skolridet att antaga deras uppgifter sisom sannings- 
enliga. Vidare syntes det skolrådet att folkskolläraren Sallströms och 
vikarierande småskollärarinnan Sallströms trovärdighet ökat i styrka 
av de omständigheter, vilka i ärendet förekommit och vilka tyckts ut- 
visa, att ordföranden, Herr prosten Hilder, sökt undvika utredning i 
ärendet. Detta senare förhallande syntes därjämte ge anledning för- 
moda, att Herr prosten Hilder, som till följd av sin tjänst är skol- 
ridets ordförande, vid utförandet av det uppdrag skolrådet givit 
honom, gjort sig skyldig till tjänstefel. Skolrådet gmndade hävidlag 
sin uppfattning på följande: 

För det första hade Herr prosten Hilder inte meddelat skolridet 
de upplysningar, som kunnat inverka på bedömandet av vikarieran- 
de lärarinnan Säiiströms uppförande och vilka han fir  antagas ha 
varit i tillfälle att meddela. Han hade hellre sökt framställa henne i en 
ofördelaktig dager. 

För det andra hade Herr prosten Hilder oriktigt utfört det upp- 
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drag gentemot vikarierande lärarinnan Sallström, som skolridet givit 
honom. 

För det tredje hade Herr prosten Hider obehörigen fördröjt sam- 
mankallandet av skolridet. 

Slutligen beslöt skolridet, att hos vederbörande Domkapitel 
medelst översändande av detta protokoll, göra anmälan om de har 
ovan nämnda förhellandena för den igärd, till vilken Domkapitlet 
kunde iinna skal. 

P i  förslag av herr drätselkamreren Joel Eriksson beslöt skolrådet 
att försöka utverka en medalj i t  folkskolläraren N M Sallström, som i 
över 25 Ar med synnerlig plikttrohet, nit och skicklighet verkat som 
lärare vid folkskolan härstädes och uppdrogs i t  undertecknad, 
Flensburg, att i detta avseende i skolridets vagnar företaga för anda- 
målet nödiga åtgärder. 



Skolnidet den 29 november 
Protokoll, h l le t  vid skolridets i Ronneby sammanträde den 

29 november 1901: 
Närvarande: Ordföranden samt skolridets samtliga ledamöter. 
Ordföranden hade utfärdat en s i  lydande kallelse: 

Ronneby stads skolrid torde sammanträda i nämndernas rum 
i Ridhuset i morgon Fredagen den 29 dennes kl. 6 e.m. p i  det att 
skolridets ordförande m i  sattas i tillfalle att inför skolridet redo- 
göra för det sätt varpi han fullgjort skolridets uppdrag frin sistl. 
Augusti gent emot Smiskolelärarinnan Emmy Sallström. 

Dratselkamreren J. Eriksson 
Borgmästaren E. Flensburg 
FolkhögskoleförestBndaren N. Helmstein 
Handlaren S. E. Karlsson 
Provinsialläkaren S. W. Rietz 
Kvarnarrendatorn J.A. Svensson 

Kallad 
Kallad 
Kallad 
Kallad 
Kallad 
Kallad 

Ronneby den 28 November I901 
H. Hilder 

Sedan ordföranden med anledning av ärendets beskaffenhet an- 
halit f i  för dagen lämna sitt sate i skolrädet, intogs ordförande- 
platsen av han Flensburg vice ordförande. 

Dä nu skulle tiii behandling företagas i det ärende för vilket skol- 
ridet blivit sammankallat, beslöt skolridet p i  yrkande av herr Flens- 
burg att folkskolläraren Sallström skulle kailas att därunder nihara 
och, sedan han tillstadeskommit, anförde herr prosten: 

Med sitt yttrande vid skolrädssammantradet den 6 augusti, angä- 
ende smiskollärarinnan Sällströms goda tro, hade han icke avsett det 
av skolridets kassör omförmälda kvitto, ty det hade herr prosten ald- 
rig sett eller hört omtalas, utan hade han syftat p i  en rakning i lön till 
henne, som hennes fader bett herr prosten attestera. Ehum herr 
prosten, som han uttryckte sig, icke ville taga det p i  sin ed, trodde 
han likväl p i  goda gmnder att även smiskollärarinnan Sallström va- 
rit närvarande vid detta tillfälle. Anledningen härtill var att d i  Sall- 
ström kom in, befann sig herr prosten ensam, sysselsatt med sitt ar- 



bete. Sallström miste vid sitt inträde ha varit itföljd av nigon annan 
person, emedan herr prosten, sedan Säliström framställt sitt ärende, i 
en annan angelägenhet samtalat med nigon annan, vilken följaktli- 
gen skuiie ha inkommit tillsammans med Sailström. AUtsi antog herr 
prosten att denna person varit Säliströms dotter. Vilken dag samtalet 
ägt mm kunde herr prosten ej erinra sig. Sedan samtalet med ifrag- 
avarande person slutat piminte SaUström om sitt ärende, att f i  attest 
p i  räkningen, vartill herr prosten genmälde "ja lit  oss se p i  den de". 
Saiiström lämnade därefter fram en räkning, i vilken han beräknat 
hushyra och ved efter 120 kronor om iret. Som denna räkning pi- 
tagligen var oriktig, d i  Kongl. Kungörelsen av den 1 juli 1900 ut- 
tryckligen föreskriver, att sidan ersättning skall beräknas för Iasmi- 
nad, meddelade herr prosten Sällström detta. Sällström svarade att 
han hade gjort en uträkning över beloppet och förevisade den av ho- 
nom vid sammanträdet den 26 omförmälda, d i  företedda pappers- 
lapp, vilken blivit till skolridets kassör överlämnad och nu av honom 
framvisades. D i  förordningens föreskrifter i förevarande avseende 
var alldeles tydliga hade herr prosten icke kunnat undgi att i Säll- 
ströms uträkning se ett försök att obehörigen bereda dottern en 
inkomst. Herr prosten var s i  mycket mera böjd för denna uppfatt- 
ning, som han även vid föregiende tillfälle funnit Sallström vilja göra 
ansprik p i  flera penningar, än han enligt lag borde ha. 

D i  nu herr prosten ville i detta avseende framföra exempel, för- 
Warade ordföranden, att han ansig detta icke höra till saken, och se- 
dan herr prosten yrkat att skolridets mening mitte inhämtas i detta 
avseende beslöt skolridet enhälligt, att icke lämna herr prosten till- 
fälle att yttra sig i den av honom nu angivna riktning. 

Beträffande Sällströms besök hos herr prosten efter augustisam- 
mantradet uppgav han: Sedan Sallström frigat om anledningen, var- 
för hans dotter ej fitt lärarinnebefattningen, sisom det vid flera till- 
fällen vant tal om, hade prosten svarat, att som det lät p i  skolradet i 
dag, var det nog icke s i  lätt för henne att f i  nigon plats här i staden. 
P i  Säilströms friga, vad hon d i  hade gjort, hade herr prosten svarat, 
att kassören omtalat nigot om en räkning och ansett att hon därför 
icke borde ifragakomma. Med anledning hirav hade Saiiström sagt 
"kunde du icke ha upplyst hum det förhöll sig, du känner ju till sa- 
ken", vartill herr prosten genmält "oss emellan sagt tror jag icke det 
hade blivit tal om nigon rakning, därest icke Djupadalshistorierna 



hade varit". Sedan Sallström ytterligare frigat, om de talat om detta 
vid skolridssammantradet, hade herr prosten sagt, att han hört skol- 
ridsledamöter vttra. att Sällströms dotter aldrig borde Weakomma . . 
till nigon befattning här i staden, just till följd av Djupadalshistorien. 
Sedan ytterligare en stunds samtal härom pigitt, därvid herr prosten 
omtalat, att han val hört itskiiga personer tala om denna historia, 
men att han för sin del icke nigonsin trott eller trodde därpi, fragade 
Sällström, vilka av skolridets ledamöter, som yttrat sig vid samman- - 
trädet. Herr prosten sade di,  att kassören börjat tala om räkningen, 
och sedan skolridet fitt klart för sig innebörden härav, hade aUa le- 
damöterna instämt och uppdragit i t  hen prosten an tala med 
smiskollararinnan Säilström och förehalla henne hennes beteende 
med räkningen samt bristande sanningskärlek. Detta uppdrag hade 
emellertid herr prosten aldrig framfört. Han hade tänkt att göra det 
vid det tiUfalle, d i  hon i säliskap med sin moder avlade det i hand- 
lingarna omförmälda besök, men modem tog genast ordet och utfor i 
smädelser mot herr prosten, s i  att det icke blev honom möjlighet att 
f i  ordet under hela besöket. 

Vid nigot tillfälle, när kunde herr prosten ej erinra sig, men myck- 
et säkert redan innan han mottagit undertecknad Flensburgs brev av 
den 28 oktober, hade herr prosten i nigot ärende kommit ned till 
skolan och där sammanträffat med Sallström, som förefallit blek och 
icke riktigt vanligt stämd. P i  anmodan hade han itföljt herr prosten 
ut i förstugan, där herr prosten sagt till Sällström "du ska icke tro, att 
jag är ond p i  dig därför att du gitt och pratat mer an du skulle göra, 
utan jag förliter dig; här har jag förövrigt icke tid att tala om saken, 
utan vill du tala därom, kan du komma hem till mig i eftermiddag 
kl 4". 

Nu ändrade herr prosten sin uppgift därom, att ifragavarande 
samtal ägt rum före emottagandet av ovannämnda brev och sade, att 
han icke vilie taga p i  sin ed, att s i  varit förhällandet. 

Med anledning av vad salunda förekommit kom Sallström p i  
eftermiddagen till herr prosten. Därvid samtalade de om va jehanda 
och bagge var överens om att det var obehagligt, att komma inför 
skolridet. Särskilt nämnde SaUström. att detta var för hans dotter 
synnerligen obehagiigt. Herr prosten föreslog att W t r ö m  skuUe in- 
komma med en s k r i  till skolridet, däruti han framställde förhällan- 
dena i s tae t  för att muntligen redogöra för dem. Säilström anhöll 
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om uppskov p i  nigra dagar för upprättandet av denna skrift. Efter 
en veckas tid kom emellertid Sallström hem till prosten och förklara- 
de att efter vad han hört, skolridet icke skulle komma att k a ~ a  sig 
tillfredsställt med en sidan skrift, utan att Sallström andi blev inkal- 
lad. Sallström medhade d i  konceptet till det brev han omförmält och 
om vilket herr prosten d i  yttrade sig p i  satt Sallström uppgivit. 

Herr prostens yttrande om detta brev dagen före det till den 19 
november utsatta sammanträdet hade av Sällström riktigt itergivits 
med undantag av vad Sallström berättat om herr prostens farhiga för 
domkapitlet. Yttrandet om domkapitlet hade nämligen kommit i ett 
annat sammanhang. 

Beträffande den Iinga tid, som födutit, innan herr prosten sam- 
mankallade skolridet, hade uppskovet vant föranlett därav att herr 
prosten vant jäktad och överhopad av göromil och ville herr prosten 
härutinnan pikalla skolridets överseende. 

Sällström hörd över vad nu förekommit förnekade bestämt, att 
han vid sitt besök hos prosten medhafi nigon räkning eller att dot- 
tern daMd medföljt honom. Detta senare kunde s i  mycket mindre 
ha vant fallet, som dottern vid tillfallet befunnit sig i Stockholm. 
Nigot svikligt vid beräkningens uppgörande förefanns icke, utan var 
denna felaktig, berodde detta p i  ovana hos Sällström vid uppgöran- 
det av en sidan rakning. I öwigt vidhöll Sallström alla sina uppgifter. 
Aven med avseende p i  herr prostens yttrande om domkapitlet, för- 
mälde Sällström emellertid, att tal om domkapitlet även förevarit i 
ett annat sammanhang. 

Herr prosten uppgav nu, att han vid smiskollararinnan Sällströms 
och hennes moders besök sagt till den förstnämnda att det var bättre 
för henne, att söka plats annorstädes, d i  det alltid är sv*, när man 
fitt nigon anmärkning mot sitt rykte och att prosten för sin del gama 
ville hjälpa henne hänitinnan. 

Sedan herr doktorn Rietz fastat uppmärksamheten p i  den motsats 
som lig i detta prostens yttrande mot vad han fönit sagt angiende 
dottern Sällströms och hennes moders besök, menade prosten, att 
han sagt sig ha hafi nu omförmälda yttrande tiU skolläraren Sällström 
och icke till hans dotter. Skolridet vitsordade emellertid enhälligt 
riktigheten av protokollet. 

P i  friga av herr folkhögskoleförestandaren Helmstein förklarade 
prosten, att han vid skolridssammantradet den 6 augusti itagit sig 



det uppdrag som i skrivelsen av den 6 oktober omfönnäles. 
Med anledning av vad i dag förekommit beslöt skolridet, att skol- 

ridets vid sammanträdet den 26 i denna minad beslutade anmälan 
till domkapitlet skulle itföljas även av protokoll över dagens sam- 
manträde. 

Skolrådet den 20 december 
Protokoii, hillet vid skolridets i Ronneby sammanträde den 20 de- 
cember 1901: 

Ordföranden hade utfärdat en si lydande kallelse: 

Ronneby stadr skolrid torde rörande Sällströmska frigan sam- 
manträda i Ridhuset i nämndernas rum i morgon fredagen den 
20 dennes kl. 1 e.m. 

Ronneby den 19 december 1901 
H. Hilder 

Sedan ordföranden med anledning av ärendets beskaffenhet an- 
hiilit fi för dagen lämna sitt sate i skolridet, intogs ordförandeplat- 
sen av undertecknad Flensburg, vice ordförande: 

Herr prosten Hilder ingav en si lydande skrift: 

Till skolnidet i Ronneby stad, 

Med anledning av den misshälllighet, som uppstitt emellan 
skolridet och mig och till vilken jag erkänner mig ha skulden, f i r  
jag härmed meddela, 

. 

att jag haft anledning antaga, att vikarierande smciskolelära- 
rinnan Emmy Sällströms begäran att utfd sin lön för juli minad 
innevarande dr varit föranledd av mitt till henne genom fadren 
givna löfte om vikariatsförordnande även under höstterminen; 

att jag likaledes haft anledning antaga, att folkskolläraren 
N.M. SäIlström, ali han visade mig den beräkning över dotterns 
lön, som i skolridets protokoll omförmäldes, handlat fullt lojalt 
och icke giort nigot försök att föra mig bakom &set; 

att siledes mitt vid skolridets sammanträde den 6 sistl. augusti 
fällda yttrande därom, att srniskolelärarinnan Sällström vid 
ifrigavarande tillfället icke varit i god tro, berott pi bristande 



Nils M. Sällström, född 1854 i Trydö församling i Skrine, avlade folkskol- 
lararexamen i Lund 1874. Ordinarie lärare i Ronneby (efter dispens, enär 
han ej fyllt 21 kr) den I juli 1875 och fram till pensioneringen 191 9. over- 
lärare 1892. Av  barnen omtyckt lärare. Hade mcinga förtroendeuppdrag, 
bl a ordförande i Ronnebykretsens lärareförening 1882-1 919. Foto: Stads- 
arkivet, Ronneby. 

eftertanke och att jag beklagar att detta mitt uttalande föranlett 
skolridets beslut samt 

att jag vid mitt samtal med familjen Sällström angiende vad 
vid ovannämnda Skolridssammanträde förekommit, icke haft 
nigon avsikt att lämna oriktiga uppgifer om skolridets ställning 
till frigan, utan djupt beklagar, att mina uttryck blivit s i  illa val- 
da, an  mitt itgarande kunnat missförstbspi sätt som skett. 

Ronneby den 20 december 1901 
H. Hilder 



Efter läsning av skriften beslöt skolrådet att, med frånträdande av 
sinavid sammanträden den 26 och 29 sistlidna november fattade beslut, 
lita vid vad övrigt i ärendet förekommit bero. 

Epilogen 
Smiskollararinnan Emmy Saiiström kom att vikariera för den 

tjänstlediga lärarinnan Emilia Ljungqvist, sival vaerminen som 
höstterminen, Hret 1902. 

Men vid skolridets sammanträde den 3 januari 1903 fick Emmy 
sin fdia upprättelse, när ett enhälligt skolrid beslöt, att tiU ordinarie 
I ä r a ~ n a  vid stadens smiskola efter sm5skollärarinnan Hanna Hag- 
man, som avgitt, utse fröken Emmy Sällström att frin och med ime- 
varande i r  tillträda den s i  vakanta befattningen. 

Efter den s k "Sällströmska affärens" upplösning levde dock mot- 
sättningarna inom skolridet kvar och dessa var under en följd av i r  
ytterst besvärande för skolverksamheten. Om det hade vant möjligt 
att p i  laglig vag befna kyrkoherden Hans Hilder frin dennes själv- 
skrivna ordförandepost i skolridet, s i  hade troligen borgmästare 
Ernst Flensburg omgiende genomdrivit denna f ö r a n h g .  
När första basta tillfälle yppar sig tas ocksi denna friga upp i form 

av en motion väckt av vice konsuln Gustaf Siegbahn i stadsfullmak- 
tige den 18 november 1909: 

D i  kyrkostämma i stader med ett s i  stort innevinareantal 
som Ronneby numera har ar en allt för tung apparat för att i 
större omfattning lämpligen tjänstgöra sisom beslutande myn- 
dighet; 

da det ar ett kant förhalande, att ofta blott ett ringa fatal av 
stadens röstberättigade innevinare idagalagga nog intresse för 
de fragor, som av kyrkostämman behandlas, för att infinna sig 
vid dess sammanträden, och kyrkan därför visat sig vara en 
beslutande församiing där oftast ett litet fital diktera besluten 
varför ocksi en energisk och kanske i tysthet bedriven agitation 
kan leda tiU ett överraskande och för de röstberättigades flertal 
kanske mindre tilltalande beslut; 

d i  det är av stor betydelse att frigor som an@ stadens ekono- 
miska förhuanden i största möjliga utsträckning handhaves av 
en och samma institution; 



Ar  1878 invigdes "en tvivdnings stenhusbyggnad, avsedd till folkskola 
samt en envinings uthusbyggnad likaledes av sten" p i  f d Agdrdens mark 
(nuvarande kvarteret Apan vid Vierydsvägen). Skolan var uppförd "utvän- 
digt av bästa sats röd tegel tillverkad i Dannemark och invändigt av gul 
skinsk tegel; takpannor av bästa kvalite': Kostnaden var 32.000 kronor. 

Huset var inrett med itskilliga klassrum och en lärarbostad; flera lärare 
tillsattes och skolväsendet kom i överensstämmelse med föreskrifterna i 1842 
irs folkskolestadga. Skolhuset ansdgs vara det vackraste som fanns i trakten. 

Vid ingingen till skolgdrden var "anbringad en bom för an hindra ske- 
nande hästar att komma in därstädes: Den av Mellersta Blekinge Järnväg dr 
1889 öppnade linjen Karishamn-Karlskrona strök helt nära förbi 
skolgirdstomten. 

I folkskolan bodde förste lärare N M Sällström med hustrun Johanna och 
barnen Emmy, Walter, Nik och Johan fram till hösten 1900. Detta dr inkor- 
porerade nämligen staden omrdden frdn landsförsamlingen. För barnen 
boende här krävdes nya klassrum i skolan, varför lärarbostaden inreddes till 
skolsal. N M Sällström medfamilj nödgades siledes lämna sin bostad i skol- 
huset och blev hyresgäster hos sigmästare Dahlström i fastigheten nr 6 i 
kvarteret Mins (hörnhuset Strandgatan/Drottninggatan). Skolhuset revs 
1979. Foto: BlLM. 



d i  genom de frin och med 1910 inträdande nya kommunala 
röstränsförhillandena olika grupper av samhällsmedlemmar 
och olika intressen torde bliva i vidsträcktare min an hittiiis 
representerade inom stadsfullmäktige; 

d i  slutligen lämpligheten av pastors självskrivenhet som ord- 
förande i skolridet synes vara mycket omtvistad, tiiiiter jag mig 
härmed föresk 

att stadsfullmäktige mitte besluta att hos Konungen göra 
framstaUnimg om att lagen angiende folkskoleväsendet i vissa 
städer av den 25 juni 1909 mine frin och med ingbgen av hr 
1911 bliva gällande för Ronneby stad. 

Ronneby stad fick ocksi sin folkskolestyrelse, som enligt gällande 
regler skulle besti av stadens pastor, som dock ej längre var själv- 
skriven ordförande, samt ett jämnt antal övriga ledamöter, som 
utsigs av kyrkostämman och stadsfullmäktige, hälften vardera. 

Folkskolestyrelsen i Ronneby stad bestod av 9 ledamöter och vid 
dess första samnanträde den 7 jauari 1911 utsig den sitt presidium. 
Med 7 röster valdes majoren Ernst von Heidenstam till ordförande 
och med 6 röster valdes vice pastorn G Svensson till vice ordförande. 
Prosten Hans Hider var därmed frintagen ledniigen av stadens 
folkskoleväsende. 



Ett franskt regemente i Blekinge 
och en av dess soldater 

Anna Svenson 

Det finns som bekant mänga invandrare i Sverige. Särskilt efter 
andra världskriget har minga människor kommit hit som flyktingar 
efter krig och förtryck, men ocksi därför att Sverige har kunnat ge 
arbete och bättre löner. Minga har gift sig med svenskar, a t t  barn, 
smält in i det svenska samhället mer eller mindre fort, och under 
olika slags svirigheter. Efterhand har Sverige pä s i  sätt berikats med 
inslag frin andra kulturer, och detta märker vi alla i virt dagliga liv. 

Men människor frin andra länder kom till Sverige förr i tiden 
ockd. Fler än man kanske tror har utlänningar bland sina förfäder - 
det kan minga intyga som sysslar med släktforskning. Jag ska berätta 
om en sädan invandrare, en människa som bland sina efter- 
kommande länge levde nästan som en legend. Men s i  kunde hans 
existens bekräftas i arkivmaterial - i kyrkoböcker, domstolsproto- 
koll, militära mllor. Hans öde är nog ganska ovanligt, och det hänger 
ihop med en märklig tid i Sveriges historia. 

Under slutet av 1700-talet, efter franska revolutionen, och senare, 
under napolwnkrigen, drevs mängder av människor frin sina länder 
ut i Europa. Till Sverige kom itskiiliga emigranter, i synnerhet frin 
den franska, kungavänliga aristokratin. En var hertigen av Pienne. 
Han var känd för att ha räddat Ludvig den artonde frän att förgiftats 
i Polen 1804. När Ludvig togs emot i Sverige under sin landsflykt 
hälsades han av Gustav IV Adolf med hedersbetygelser. En särskild 
trupp bidades till den avsatte franske kungens beskydd, och till dess 
chef utsägs hertigen av Pienne. Ett par ck senare anställdes den fran- 
ska emigranten greve Montrichard som kapten vid truppen och han 
kom sedan att föra befälet till dess den upplöstes. Tmppen, eller 
regementet, bibehölls även efter det att Ludvig hade Iamnat Sverige. 
Det kom att kaiias Kungens franska regemente, Le Régiment Royal 
Franpis, och det var tänkt att det skulle utgöra stommen till flera lik- 
nande regementen. Avsikten var att man med deras hjälp skulle 
kunna störta den franska republiken och iterinsätta bourbonerna pä 
den franska tronen. 



Den franska truppen skulle enligt Gustav IV Adolfs planer ut- 
göras av s.k. förbättrade krigsfingar, överlöpare och de franska emi- 
granter som kungen trodde skulle strömma hit fran de franska armé- 
erna. För att anställningen vid regementet skulle framsa som itri- 
värd bestämde kungen att uniformen skulle vara mycket elegant. 
Hertigen själv bar fransk marskalksuniform men med bligul kokard, 
vit plumet och blitt band om armen. - Dokument som beskrev den 
vackra uniform som soldaterna skulle bara smugglades in i de 
franska lagren under det pommerska fälttiget. - Bland andra förde- 
lar som framhölls i dessa dokument stod att man genom att enrollera 
sig skulle "frälsa sin sjal till evig tid". 

I motsats till vad kungen hade trott blev tillströmningen inte vida- 
re stor. Viren 1807 bestod truppen av bara 19 man. Regementet för- 
lades en tid till Karlstens fästning vid Marstrand, men överfördes se- 
dan tiii ön Rygen i Ostersjön. Pisommaren blev det en viss förstärk- 
ning. I juni hade regementet 35 man, i augusti 44. 

Tmppen kom att utgöras av franska och italienska soldater och 
blev i själva verket ett slags fridigkir. Soldaternas tillvaro växlade 
alltefter omständigheterna och de varierande ekonomiska resurs- 
erna. Efter det pommerska falttigets slut bjöd kungen hertigen av 
Pienne att itervända till Sverige. Dar inkvarterades truppen i Karls- 
hamn. Magistraten och de äidste i staden hade utsett en inkvart- 
eringskommitté, och de hyrde en fastighet som fick tjäna som kasern. 

Det gnisslade nog en del mellan de utländska och antagligen 
ganska exotiska soldaterna i de fina uniformerna och deras blek- 
ingska värdar. Enligt ett domstolsprotokoll f r h  Karlshamns ridhus- 
ratt viren 1808 hade greve Montnchard gjort ratten uppmärksam p i  
en rejält slagsdl som hade ägt rum i stan. En av utlänningarna 
skulle ha sagt att han minsann kunde släss med tolv svenskar p i  en 
ghg. Nigra unga karlshamnsbor hade blivit uppretade, och en löjt- 
nant hade träffats i huvudet av en sten. Sen var braket i full ghg. 
Borgmästaren tillkallades, men inte ens han kunde f i  slut p i  det. 
Bland de inblandade laser man i protokollet namn som Bolloguini, 
Foumier, Carnelli, Valeno. 

Regementet flyttades senare till Karlskrona. Montnchard förde 
ännu befälet, men hertigen av Pienne hade rikat i onid hos kungen. 
Sh inträffade revolutionen i Sverige den 13 mars 1809, och alla 
Gustav IV Adolfs order upphörde att galla. Hans franska regemente 



A vmönstringsrulla för Regimenr Francais du Roi. Krigsarkiver. 

upplöstes i Karlskrona i juni. Soldaterna erbjöds att antingen ta värv- 
ning i den svenska krigsmakten eller utöva nigot civilt yrke. Av- 
mönstringsmllan frin regementet finns krigsarkivet i Stockholm. Dar 
stir soldaternas namn, födelseort, ilder och datum nar de enroiier- 
ades. Bland namnen stir Marco Fiume; och det är hans öde jag ska 
beskriva, dvs det som man kan ta reda p i  med hjälp av käilmaterial i 
Lunds landsarkiv och krigsarkivet. 

Nar Marco föddes ar litet osäkert, det var antingen 1777 eller 
1780 i Padova i norra Italien. Den 3 augusti 1807 anslöt han sig till 
den svenske kungens franske regemente. D i  var han alltsi i 30-ers- 
ildern, kunde läsa och skriva och var 165 cm Ihg.  Kanske hade han 
tagit värviing i en fransk armé men lockats av tonerna i de insmugg- 
lade manifesten i Pommern. 1 vilket fail som helst, nar kungens fran- 
ska trupp upplöstes var han en av de första som valde att ta varning 
i den svenska krigsmakten - han iterfinns som nr 44 i Psilander- 



hjehns kompani i 2:a volontärregementet i Karlskrona nyirsdagen 
1810. 

Redan i mars 1808 hade Marco Fiume i Karlshamn gift sig med 
jungfrun Christina Maria Pettersson. I vigselboken ser man att flera 
av hans kamrater ocksi gifte sig med svenska flickor. Ett problem 
var det att Marw och hans kamrater var katoliker, och deras an- 
h a a n  om giftemil fick behandlas av domkapitlet i Lund innan de 
kunde vigas. De fick gifta sig endast p i  villkor att de skriftligen sam- 
tyckte till att eventuella barn i äktenskapet uppfostrades i modems 
tro, den evangelisk-lutherska. Marco och Mana fick flera barn, men 
bara en dotter, Johanna Charlotta, överlevde barndomen. - Enligt 
rullorna awek Marco f r h  sin tjänst i Psilanderhjehns kompani i april 
1814. P i  hösten tre ir senare begärde han skilsmässa. Enligt dom- 
stolsprotokollen hade han d i  vistats "i utrikes ort" och nar han kom 
tillbaka hade hans hustm fitt barn med en annan. Skilsmässan bevilj- 
ades och hustmn dömdes för "horsbrott" till böter. Eftersom hon 
inte hade nigra tiligingar fick hon istäliet avtjäna sitt straff genom 
tjugo dagars fängelse p i  vatten och bröd. Vad som sedan hände med 
henne och hennes som det hette oäkta dotter vet man inte. 

Marco fick hand om parets dotter Johanna Charlotta. 1822 - fem 
i r  senare - gifte han sig igen, denna ging med en tjugo ir yngre 
kvinna. Hon hette Lena Pettersdotter och var född i Vissefjarda i 
Smiland. 

Hon hade antagligen kommit tiii Karlskrona för att söka arbete 
och tänkte sen itervända, men s i  mötte hon Marco. I familje- 
legenden kallades hon vackra Anna och var diskerska p i  det 
bryggeri som Marco skulle ha ägt, men fuUt s i  utsmyckad visade sig 
verkligheten inte vara. 

Marco och Lena bosatte sig p i  den vackra Björkholmen i Karls- 
krona och fick tre flickor och en pojke. 

Marco arbetade som marketentare, dvs han hade en liten 
restaurang för soldater och officerare. Under nigra ir bodde fam- 
iljen i Lenas föräldrars gird i Vissefjarda, men Marco var ingen 
bonde och de itervände till Karlskrona. Marws dotter i första giftet, 
Johanna Charlotta, flyttade hemifrh 1828, och sedan försvinner de 
skriftliga spiren efter henne. Av de övriga fyra barnen dog tre i 
lungsot. Marco och Lena flyttade till den Ma socknen Fridlevstad, 
där de bodde sina sista ir. De var befriade frin skatt, vilket betyder 



att de var fattiga. Marco dog där som fattighjon, juldagen 1858,80 Ar 
gammal "av Alderdom", som det star i död- och begravningsboken. 
Lena dog ett par Ar senare. 

Flera blekingebor har italienska efternamn, ättlingar tiU invandra- 
re som kommit vid olika tillfallen. Men en och annan kan följa sin 
slakt tillbaka till den lilla underliga och kortlivade franska trupp som 
Gustav 111:s son satte upp för att kampa mot den franska republiken. 
Marw Fiume hade ett barn som överlevde lungsjukdomarna, den 
tidens stora pliga. Hans äldsta dotter Cajsa Lena gifte sig och fick 
barn, och Marco Fiume lever p& s i  satt kvar i mina egna döttrar, som 
ar hans barnbarns barnbarns barnbarn. 

Författaren, som arbetarpd stadsarkivet i Malmö, är intresserad av att kom- 
ma i kontakt med andra som hor sig ha nigot med regementet eller dess "ätt- 
lingar" att göra. 



BLEKINGE U N S  HEMBYGDSFORBUND 

Asarums Hembygcivfarening. Ordf. Nils Magnusson, sekr. Thyra Minsson. 

Vid irsmötet i mars medverkade trubaduren Stefan Johansson och föreningens kas- 
sör Henning Karlsson berättade om sin resa i Kina. 

I maj dordes en hussutfärd i östra Blekinge där kulturella sevärdheter besöktes. 
~ -~ 

En binur mellan Karlskrona och Torshamnrlandet ingick ocksi. Sommaren vid Asa- 
rums Bvgdemuseum v i  Stenhacka inleddec den I iuni nied traditionella fntliahcter. 
Radio Biekinge gjorde i juli ett stort reportage o& Hembygdsföreningen och Sten- 
backamuseet. Insla~et blev mycket uppmärksammat och bidrog till en ökad besöks- 
frekvens under restrn av \ommaren 

Fureninnen deltoc under viren i "Radda Livet"-karnoanien och kunde ovcrlamna . , 
nigot meran 5.000ir till Cancerfonden. 

Asarumsdalen -föreningens irliga publikation - blev färdig i slutet av november. 
Siväl nya som tidigare medarbetare bidrog har med uppsatser om och frin bygden i 
äldre tider. 

Medlemsantalet är 268 st. 
N.M. 

Bmkne-Hoby Somhalls- och Hembygdsförening. Ordf. Klas Wennerberg, sekr. Lan 
Westerberg. 

Föreningen har inyo, i en skrivelse till kommunen, pipekat lämpligheten av att för- 
vandla gamla biblioteket till hembygdsmuseum. Vi hoppas att vira ansträngningar 
skall leda till framging. 

Valborgsmässofirandet följde det traditionella programmet. Talare var pastors- 
adjunkt Gösta Björling. 

Arsmötet hölls söndagen den 1 juni, och därefter företogs en utfärd till Norrhults 
fiskodling och till Ire naturreservat. Söndagen den 8 juni iterinvigdes jättegrytorna 
vid Grytvagen. Dessa hade tömts p i  löv och vatten, samt fitt nytt räcke och eldstad 
genom Lions försorg. Tal hölls av Agna  Wirén. 

Festplatsen Hoby Ekbacke har liksom tidigare i r  varit uthyrd till Hoby Goif. Ek- 
backen var ock& platsen för "Hoby Gammelsöndag", vilken arrangerades av Lions 
och Svenska ungdomsringen. Grandansen gick av stapeln söndagen den 4 december. 

Antal medlemmar är 165. 
L. w. 

Erhgsbodo Smhälis- och Hembygdrforening. Ordf. Ragnar Hagwaern, sekr. 
Göran Nilsson. 

Utöver Bomötet har e n  föreningsmöte hillits under hösten och styrelsen har haft fem 
sammanträden. 

Den traditionella fnluftsgudstjänsten vid hembygdsstugan har anordnats under 
midsommarhelgen. I önigt har verksamheten varit av ringa omfamning och bör i t-  
gärder vidtas för att stimulera denna verksamhet. 

Föreningen har 76 medlemmar. 
G.N. 



Klart för sändning frin Asarums Bygdemuseum den 30 juli. Fr.v. Gunborg 
och Bertil Johansson, Asarum. Teknikerna Kjell Nodmar och Glenn Gus- 
tavsson. Programledaren Annacarin Leufstedt samt Thyra och Mirten 
Mdnsson, Horsaryd Foto Nils Magnusson. 

FIyme~w HenrbygWdrening. Ordf. Arne Persson, sekr. Arikle Dacrozet, 

Under verksamhetsiret har fönitom de sedvanliga festligheterna följande genom- 
förts: studiecirkel torpinvente~g, handledare Ingemar Söderström: trvcknine och 
försáljning av bok om torpinvenlcringen; grärvaidringar, fem erappc; med 20 
deltagare i varje; studiecirkel i lagaskiftc och "lantbmkct och landskaoct". 

 genin ng en-har e r h u t  verksa&hetsbidrag h.& kulturnämnden. 
' 

Medlemsantalet uppgir till 176 st. 
A.P. 

Fridlevstah Hembygdrfönning. Ordf. Evald Svensson, sekr. Anna-Lisa Holmqvist. 

Vid hembygdsföreningens irsmöie avgick foreningens mhghigc ordforande riks- 
dagsman Rikard Svensson, Bmtorp, ehcr flera Br av gagnande och tmget arbete. 
Likad avgick Manin Johansson f& uppdraget att varasekreterare i kreningen. 
Bida blevo för sitt trogna mingiriga arbete hjärtligt avtackade med blommor och 
penninggivor. 
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ama ökar, och i en monter visas "Vidskepelse vid fiske", en intressant utställning dar 
vissa ritualer päUer än i dag. 

En nyhet f;>r iret i r  tiviingssegling med Blektn@ekor. 
Studieintrcsrt har varit stort. 163 deltagare i olika nmnen fordcladc n i  16 studie. 

cirklar. Forskarcirkeln har gjort ett *d i i en  detta ir .  
En handskriven receptsamling frHn slutet av 1800-talet, för botande av djursjuk- 

domar, har skänkts tiil föreningen. Med apotekspersonals hjälp har vi tytt och ren- 
skrivit densamma för publicering. F d n  samma dödsbo fick vi räkenskapsanteckning- 
ar frin en skomakerirörelse, samt klädespersedlar av olika slag. 

Föreningen har 222 medlemmar. 
G.A. 

Fömningen Gamla Car l scro~ .  Ordf. Edand Janner, sekr. Sten A Petersson. 

Styrelsen har under iret 1986 sammanträtt nio ginger. 
Sryrclscn har under dret informerar sig om bl a varmbadhusets framtid. kvancrcr 

Wachtmcisrrn framtida urformnina. Stumholm<ns framtid, for,aljning av forsvarers -. . . 
tidigare tillhöriga K-makta byggnader, planer p i  omdaning av kvarteret Bonde och 
Tvska Kvrkan. 

Föreningen disponerar som tidigare bottenviningen i huset Borgmästaregatan 1. 
Lokalen har hilliu öppen varje helgfri onsdag med undantag av sommannhadema. 

Föreningen har arrangerat 11 olika aktiviteter under iret, idmaftnar, stadsvand- 
ring och utflykter. Arshoken Hjalmar Berglunds "Skirgirdsliv" utkom 29 november. 
Den innehiller 22 olika artiklar och berättelser frin Karlskronas östra skärgdrd. 

Vir  förenine har i Radio Carlscrona under iret sänt 41 halvtimmarsoroeram. Pro- - - ~~ . 
grammen har innehillit intervjuer, reportage, sing, musik och tävlingar. I början av 
iret gick en tävling i Carlscronakunskap, där en etappvinnare lottades varje vecka. 

I samband med Hembygdens Dag söndagen den 17 augusti sände vi direkt frin 
staten för ~ämöschottise"hd gästhamnen. ~ h n g s  dansa& väg fram till m l e t  vid 
Vämöparken var höetalare uvpsana och dansen dck till den musik, som sändes i v& . . . 
program. 

Bena  Gartine har varit ansvarie för u ro ur am verksamheten och representerat vir - - . -  
förening i styrelsen för Karlskrona Nämadioförening. Stiiibildsarkivet har tillförts fle- 
n< nva diabildsmotiv. främst M n  äldre foton och wkort. Förenimen har bönat bveea - . .- 
upp en vykortsamling. Arbetet p i  filmdokumentationen av vrakekan "Klauras" 
byggnad fortskrider liksom stillbildsdokumentationen av Trossö-Björkholmen- 
Ekholmen. Liksom tidigare har föreningens verksamhet fotodokumenterats av Gun- 
nar Ekström. 

Medlemsantalet den 31 december var 4.505, varav ca 800 var bosatta utanför 
Blekinge. 

S.P. 

H a W ö  HembygdFförening. Ordf. Bertil Geneback, sekr. Jan-Erik Ostrom 

Under BI& har föreningen hillit itta styrelsesammanuaden, e n  allmänt möte och ett 
telefonmöte. 

Föreningen har ocksi arrangerat ett flertal fester och träffar, däribland en kultur- 



afton, vilken blev mycket lyckad. Hirdslöjdskonsulent Lars Pettersson berättade om 
och visade bilder p i  utdöende hantverk. 

Nottastugan i Bökemiila besöks under säsongen av fler och ner människor, som 
vill f i  en stunds avkopplmg i vacker natur. Reklamfoldrarna, som trycktes i 4.000 
exemplar, har gatt i t  som smör och förhoppningsvis haft god effekt för Nottastugan 
och för vir bygd. 

Tummastenen har f i t t  en välbehövlia skvlt och Kultuwäeen kommer att itgärdas - .  - 
p& andra sätt. 

Projekt Tjärbränning pigir för fullt uppe i Björkekärret. Vidwfilmning sker för 
att dokumentera alla faser. Minga arbetstimmar bar lagts ned p i  detta arbete. 

Efter pitryckningar frán b1.a. viir förening har Vägverket äntligen börjat Btgarda 
väg 631, som gir genom var bygd. 

Föreningen utger numera ett programblad över sin verksamhet, för att bättre kun- 
na informera sina medlemmar om vad som händer i bygden. 

Medlemsantalet är 306 st. 
J-E. O. 

Jamshögsortcm Hembygdrföre~ing. Ordf. Lan Svensson, sekr. Thorsten Paulin, 

Arsmötet hölls den 20 febmari och samlade 140 medlemmar och intresserade. 
Styrelsen har under iret haft 10 protokollförda sammanträden. Bland behandlade 

ärenden märks föliande: Fortlöpande fotodokumentation av byggnader och miljöer i 
~ ~ 

jrmrhogrbygden. Onnamnskampanjen i bvgden recultcrade i att 363 personer began 
undnng av gallande 3drexc (iterinfurande av ~ 3 r d ~ -  och hynamn etc). l'orpinvente- 
ring i Rödhult-~iebodaomidet fortsätter under ledning av Bojan .Svensson. Hem- 
ställan hos Olofströms kommun angaende bevarande av stenkällan p i  Norlenska 
tomten, bevarande av Gränums bränneri. 

Valborgsafton firades traditionellt p i  Hallaberget. 
Lördagen den 30 augusti anordnades en resa genom "Landskap i förändring" i 

Olofströms kommun. Arraneör och reseledare var Benet Biörkhem. Karin Bruns- - - .  
berg, Karlskrona, medverkade med aktuella natuwirdsanföranden. 

Ca 3 000 oersoner har under iret besökt vira samlinear i hembvrdsmuseet. som 
u . - 

hillits öppet lördagar och söndagar under semestertid. Kommunens Harry Martin- 
son-resor visar sie även vara en tilleane för kurser och konferenser. förlaeda till folk- - " - . 
högskolan eller Hembygdsgirden. 

Föreningen hade den 31 december 284 medlemmar. 
L.S. 

Kallingr Hembygds- och Folkdamgille. Ordf. C A Liljedahl, sekr. Ulla Liljedahl. 

Under Bret har hillits sex sryrebe- och tre föreningsmöten. Föreningens informa- 
tionsblad "Skallan" har utgivits tre ginger. . ~ 

Det %edvanliga Valborpsmassoiirander hi>ll\ i "Lonnarnohagen" och ~Okoneutiar- 
den gick till Na,sión. Spelmansstämma arrangerads lordaf och ,<indag i min3Jr- . - - - 
skiftet maj-juni. En gammaldanskurs har anordnats under ledning av Stig Narstam, 
och möten för dräktsömnad har hillits Il ginger. 

Torpinventeringen har psgBtt fast i nigot mindre omfattning an tidigare. Fören- 



ingen har av Ronneby kommun hyrt en ryggisstuga frin 1850-talet, belagen i Kall- 
berga by. Stugan har renoverats och försetts med möbler och inventarier typ 1800- 
tal. 

Föreningen har 130 medlemmar. 
U.L. 

KarIrhamns Museum Förening u.p.0. Ordf. Bengt Gabrielson, sekr. Tage Jönsson. 

Besökssiffrorna ökar för varie äroch under 1986 besökts museet av 12.312 nersoner. 
Arssammanträdet hölls den 28 april, varunder Axel Ingemansson höll ett intres- 

sant föredrae över "En färd utmed Mörrumsin" och visade vältaena bilder. Kultur- 
dagar hölls den 7-8 juni, vilka samlade 450 besökande. Dessa bjöds p i  en omfanao- 
de program. 

Under hösten har i en Nm, förre juveleraren Gillis Nygren, inrett en guld- och 
silvenmidesverkstad. Flertalet av de utstäilda fö reden  kommer fran Nygrens guld- 
smedsaffar och verkstad i Karlskrona. 

En intressant skrift aver Karlshamnspunschens historia har födattau av direktör 
Eric Berg, och till iulhclgen utkom fÖre0inp~ irsbok "Karlshamniana". 

1 konsthallen h& under hela iret visats Hakterska konstsamlingarna. I Ikhet med 
tidiaare är har ett ston antal eivor inkommit ~ I U  museer. däribland 53 vardcfulla fo- 
renk och historiska handlinkr frin 18M)-talet. De s-e skänkta av punschfabri- 
kören C.G. Bergs sonsons son. 

Kommunhillmaktige har anslagit 140.000 kr till installation sv automatiskt stöld- 
och brandlarm i de kulturella byggnaderna. Nya portar av järn har f in ersätta de 
gamla kyrkportarna till museigirden. 

Föreningen hade den 31 december 355 medlemmar. 
T.J. 

Kyrkhulrs Hembygdrjdreniing. Ordf. Jan Ottosson, sekr. Lars-Göran Ohlson. 

P i  nyäret gav styreisen, i likhet med tidigare gr, ut ett program omfattande 14 aktivi- 
teter, vilka har genomförts under iret. 

I mars besöktes lantmäteriet i Karlskrona, där överlantmätare David Aberg visade 
vad som tinns av gamla handlingar. Traditionsenligt anordnade styrelsen lvi hem- 
bygdsvandtingar, vilka detta Ar förlades till Käringbygden och Brännarebygden. 
Medverkan har under sommaren skett i OK Vilses trimorientering, varvid man Iitit 
satta upp skyltar med information vid kontroller och leder belägna invid intressanta 
platser. 

Arsboken Vir hembygd utgavs som vanligt i november. Denna g b g  i 1.900 
exemplar. Ytterligare en bok har givits ut under &et: ett nyhyck av Vir hembygd, 
Argingama 1966-1971. Ett gammalt informationshäfte utgivet av TuIseboda Brunn 
1898 har ocksi nvtrvckts. 

Extra anange&a& har ordnats i museet detta är. SSBlunda har vi engagerat hant- 
verkare av oliks slag, och ett mycket uppskattat inslag var Lars Hobergs utstallning 
av modeller av bilar och maskiner. Under iret piböjades arbetet med en biografi 
över konstnären Johan Larsson, som var verksam i v h  bygder. Arbetet med övrig 



dokumentation skom insamiing av tidningsurklipp, gamla foton och handlingar har 
fortsan som tidigare. 

Antalet medlemmar var vid irets slut 656 st, vilket innebär en ökning med 15 st. 
L-G.O. 

Lyckeby Gille. Ordf. Tor Widfeldt, sekr. Sten Jislind. 

Arsmötet hölls den 24 april i Mariagirden i Lyckeby. Till ny ordförande utsigs Tor 
Widfeldt, sedan Gustav Cronmalm efter e n  mingirigt ordförandeskap i Gillet - - 

undanbett sig iterval. 
Under aret har tvi böcker om Lvckebv getis ut. "Lvckebvminnen" i anslutning till 

invigningen av Föreningsbankens ioka le ikh  i oktober den sedan 1979 piböiade 
inventeringen av industrier, affärer och hantverkare i Lyckeby. Inventeringen som 
omspänner olika verksamheter frin 1700-talet och fram till vira dagar har med stor 
omsorg och skicklighet genomförts av Gillets medlemmar Gunnar Carlsson och Art- - - - 
hur Magnusson. 

Tillsammans med Lvckebv Scoutkir har Gillet arraneerat det traditionella val- , , 
borgsmasso- och midsommarfirandet i Lyckeby samhälle. Den 19 augusti uppmark- 
sammade Gillet det gamla ordenssällskapet "Pro Lantura" som hade bildats 200 i r  
tidigare (19/8 1786) och som bl a hade den hembygdsvirdande uppgiften a n  bevara 
Lyckeby Källa. Studiebesök har under hösten gjorts p i  LYCAB i Lyckeiborg, där 
företagets VD Mikael Blomqvist informerade och visade runt i lokalerna. Den 9 no- 
vember anordnades den sedvanliga hembygdsaftonen i Medborgarhuset. I aktivite- 
ten medverkade "Hiärter tre" h i n  Soiutsbvbvpd. 

S:t Jacobi ~ a r k i a d ,  som i modem tid.hillits i Lyckeby sedan 1909, hölls den 
27-29 juni i Ekbacken. Marknaden besöktes av ca 25.000 personer under de tre 
dagarna den pigick. Lyckeby Gille är numera medarrangör i marknaden tillsammans 
med Lions Club Karlskrona. 

Antalet medlemmar i Lyckeby Gille var vid inskiftet 20 st. 

Mörrum Hembygdr- och Fornminnesforening. Ordf. Axel Ingemansson, sekr. Mans 
Antonsson. 

Föreningen höll sin irsmöte lördagen den 19 april i Stilaghrden. Bertil Rydman visa- 
de d i  sin vältaena film av medlemmar i arbete med att iordnineställa stenvalvbron 
över Gallin vid Ruan. 

Hembvedsförenineen ordnade kulturdaear den 11 mai och n i  "Laxdaeen" den 24 ,o - u , . u 

augusti. En rad gamla hantverk presenterades och man visade även hur lax röktes p i  
gammalt vis. Föreningens studieutfärd gick dena Ar till Kulturen i Lund. 50 medlem- 
mar deltog. 

Torpinventeringen i västra delen av Mörrums gamla socken har fortsan under 
im. Under viren 1986 kom fym skolklasser frin M ö m m  och Gustavstorp till Stila- 
girden, där eleverna fick pröva p i  a n  hugga sten, träslöjda, väva, spinna, kärna smör 
och baka bullar m m. Hembygdsföreningens medlemmar ställde upp som ledare. 
Programmet blev mycket uppskattat av lärare och elever. 



Föreningens damgmpp har under itet varit aktiv. Den har hillit regelbundna mö- 
ten. ordnat en arhetsauktion och en bussutfärd. som denna eineen eick t iU Husebv. - -  

Medlemsantal 202. 
A.J. 

Olofsrrom Hembygds- och Forminnesförening. Ordf. Göthe Persson, sekr. Kurt 
RosvaU. 

Föreningen har nödgats upplita museets övre *g till Olofströms kommun för en 
tillfallie visnine av de av Carl Eldhs konstverk som inkönts av kommunen. Därav har 
n inte kunna anordna nigra egna utställningar under det gingna Aret - - 

Besöksfrekvensen har under fastställda öppenider varit ganska lag. P i  vardagarna 
har dock minga skolbarn besokt museet, vilka vi har hjilpt an hotja med släktfonk- ~~~- 

Föreningen har under det ghgna iret eiort studiebesök v i  U~larpsgirden och - -- . -  
~0hannam-t samt p i  ~omélillá ~ e m b ~ ~ d s ~ i t d .  Tillsammans med Thomas Pers- 
son f r h  Blekinge läns museum, har vi moa noterinaar om de sevärdheter inom kom- - - 
munen, som bör skyltas upp. 

Den 25 november samlades föreningens medlemmar i den amika Näbbebodagir- 
den för an njuta av en gammaldags julbord. 

Medlemsantalet var 84 st. 
G.P. 

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

Föreningen har hillit fyra styrelsemöten. 
Under juli m h d  var hembygdsgirden öppen varje söndag, d i  det bjöds p i  nigon 

form av underhsllning i anslutning till hembygden. 
Valborgsmässoafton firades med bil, tal och allsing, och i november anordnades 

en höstfest. 
Föreningen har 150 medlemmar. 

E.L. 

Ronneborienr Hmbygdsföreniing. Ordf. Arnold Kvist, sekr. Eric Lindblad. 

Arsmötet hölls den 13 maj och var välbesökt. Efier förhandlingarna demonstrerade 
Christina Bemp och Vivan Karlsson, bida frin Blekinge lans museum, textilier ur 
föreningens samlingar. - - 

Föreningens damer har haft ett tiotal arkbmoten, och under sommaren genom- 
fördes i isamarbete med Kulturnimndcn tio kulturkvallar. Tvi turistvardinnor har 
under sommaren tjänstgjort p i  Möllebackagirden. Denna har under itet besökts av 
1.800 oersoner fömtom skolklasser och turistmunoer. 

En itudieresa anordnades den 23 augusti ti?l ~ i e t o r ~  och 6d1a Oland. 
Föreningens samlingar har under in3 utökats genom givor f d n  enskiida perso- 

ner. Föreningen har varit representerad p i  Hembygdsförbundets konferenser. 
Föreningen har 280 medlemmar. 

E.L. 



Stiftelsen för Skotlsbergskagdrdenr iKarlshomn bevarande. Ordf. Bö je  Stenback, 
sekr. Tage Jönsson. 

Under ar 1986 besöktes garden av 8.037 personer. Eiter turistsäsongens slut halls 
den, efter hänvändelse till Karlshamns museum, öppen för skolklasser, föreningar 
och organisationer. 

Oppethiilandet under turistsäsongen inleddes med kulturdagar den 7-8 juni, v a r  
vid den gamla handelsboden hölls öppen för försäljning av olika slag. Siväl korg- 
milare som keramiker var i arbete. Under sommaren var garden och kallarregionen 
uppliten till Föreningen Norden, som varje tondagskvall bjöd p i  underhillning. Vis- 
daearna som hölls den 4 7 5  iuli droe närmare 500 besökare. 

kröken Ann-Marie skotisberg besökte girden och överlämnade som giva fyra 
hangkläden, Förfärdigade av girdens sista ägare fröken Hanna Ljunggren. 

Under sommaren och hösten nymilades alla girdsbyggnaderna. 
T.J. 

Stubbelycke Hembygds- och Kulturförening. Ordf. Margit Ivanson, sekr. Magnus 
Andreasson. 

Vid föreningens irsmöte den 21 februari i Stubbelycke skola var ett 30-tal medlem- 
mar närvarande. Efter sedvanliga förhandlingar visade Magnus Andreasson bilder 
frin sitt besök i Liberia. 

Styrelsen har under Aret hafl nio protokollförda styrelsemöten. Ett tiotal träffar 
och festlieheter har arrangerats samt en utfärd till Ven. " 

I föreningens regi har, under hösten, en hembygdsforskning om bygdens ulveck- 
ling frin 1800-talet och framit startats. Vägskylt har placerats vid infarten till skolan 
och belvsnine har satts UDD. 

und& iret har sammanlagt 280 aktiviteter förekommit i skolan. 
Föreningen har 212 medlemmar. 

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

Styrelsen har under iret hail fem sammanträden, och irsmötet hölls p i  museet den 
15 april. 

Glasblisare Hany Persson höll den 19 mars föredrag om glastillverkningen vid 
det nu nedlagda Sölvesborgs glasbruk och visade dess produkter, varav nigra skänk- 
tes till föreningen av föredragshillaren och av glasblisare Axel Andenson. Före- 
ningen erhöll dessutom skriften Sölvesborgs glasbruks historia, föifattad av Harry 
Persson. 

Intresset för bveden är fonfarande stort, och de  tvi "bvavandrinear" som anord- 
nades samlade !&dera drygt femtiotalet deltagare.  en 11 maj berättade Edvin 
Hellgren om Torsö och "den förmenta runstenen v i  Flegehall". Fran att ha vait ett 
livaktigt fiskeläge med skola, missionshus och aifar, h& Tonö  förvandlats till en 
sommaron med en bofast befolknine v i  endast c a  40 versoner. Den andra 
"byavandringen" ägde rum den 21 september med lantbrukare Bengt Thomasson 
som ciceron. Han visade deltagarna runt i radbyn, vilken hör till den äldsta och mest 



intressanta bebyggelsen i kommunen. En av jordbruksfastigheterna ags av den tionde 
generationen av samma familj. 

Fil kand Ann-Sofie Persson-Testouri har vant anställd genom AMS en del av iret 
och fortsatt med sitt tidigare pibötjade inventerings- och registrenngsarbete. 

Antalet besokande pimuseet var 3 330 
Antalct medlemmar i foreninpen har okat till 154. 

K.R. 

Ar& Hembygdsförening. Ordf. Torsten Ljungström, sekr. Bengt Göransson. 

Anmötet hölls den 3 april p i  hembygdsgirden Törneryd. 
Valborgsmässoafton firades traditionsenligt p i  hembygdsgirden i Törneryd. 
Under iret har stvrelsen och förenineens medlemmar arbetat med tominventenne - 

och andra aktiviteter som hör en hembygdsförening till. Under sommaren har musik- 
lärare Barbara Wrethammar haft ett &ikläger för musikbegivade ungdomar. 

Medlemsantalet var vid irets slut 280 st. 

Almtamdla Skolmles blresseförening. Ordf. Inger Bark-Lagergren, sekr. Amid 
Svensson. 

Föreningen har haft irsmöte samt tvi kvartalsmöten och flera arbetsträffar. Hera 
fester och en utflykt har amangerats. 

Föreningen medverkade vid Hembygdens Dag i Wämöparken, och fem gilledans- 
par deltog; schottisdansen frhn bith&nen t i l l  istplatsen 

Kommumryrelsen har balutat an Lonens Stuga skall iterluras till f.d. Almtamila 
srniskolas tomt. Bmkanabben skall gallras ut och bli strovomride. Representanter 
frin Naturvirdxnheten fann omridet intressant ur naturhistorisk synvinkel. 

Foreningen har erhillit ekonomiskt bidrag h i n  Karlskrona kommun. 
Vid hnskifict var medlem,antnlet 98 stycken, darav 17 ungdomar. 

Osma Blekinge Hcrnbygdrförening. Ordf. Karin Brunsberg, sekr. Lennart Sjöberg. 

Under 1986 arraneerade föreningen ett flertal olika aktiviteter p i  skilda platser inom - - 
verksamhetsomridet. Gränsträffar mellan hembygdsföreningarna i Bergkvara, Gul- 
labo. Söderikra. Ton i s  och Brömsebm anordnades. Förenineen var representerad i - 
Blekinge Läns Hembygsförbunds styrelse, och deltog i länsförbundets studieverk- 
samhet. Arsmötet hölls den 2 man i Ramdala församlingshem. 

En aprilsöndag visade Valter Larsson, Olsäng, sin hembygdssamling och den egna 
slöjdtillverkningen. Bo Sandström, Kristianopel, demonstrerade bl a rökeri och fis- 
keredskap samt talade om fiskets vroblem. 

I slutet av april var Etik johaAnn ledare för den traditionsenliga fagningen av 
Steneryds lövängar, som utfördes i samarbete med Jandelsskolan. 

Valborgsmässoafton hälsades viren välkommen p i  Kvarnberget i Jamjö, och den 
sedvanliga gökottan förlades till Tjurkö. 



"Rötter i hembygden" - ett projekt dar eleverna i drskurs 9 i Jändelsskolan 
under ett par dagar själva undersökte hembygden och intervjuade äldre. Pd 
bilden diskuterar Jessica Knrlsson och Helena Svensson med läraren Agne 
Andersson en bild av en hällristning frdn Hästahallen. Initiativet till denna 
samverkan har tagits av Ostra Blekinge Hembygdsförening under världs- 
ungdomsdret. Foto Andreas Svensson och Jonas Persson, samma drskurs. 
1986. 

Sondagen den 17 auguyti anordnade, ater. tillrammans med Hamboranpen, Hrm- 
bygdens D ~ , E  I Vamoparken. Ett 20-tal slöldsre var i arbete och medlemmar ur fux- 

ningen visade olika sysslor som fon utfi>rdcs i hemmen. 
Forcninwn har fr4n Riksförbundct för hcmhvedsvird erhtillit Drnear till fonöks- " 2 . - 

verksamhet i skolan. Jändelsskolans irskurs 9 har tillsammans med hembygdsföre- 
nineen uoolevl och dokumenterat dika tine i hembveden. W Tiurkö har man arbetat 

u .. u ." 
för att bl a iordningställa en kultuntig, och den i Steneryd tidigare piböjade linod- 
lingen och kurser i linberedning har fortsatt. Under 1986 fortsatte föreningen med 
dokumentationen av östra Blekinge. Under hösten utkom en ny skrift "Idrott i f än-  
jo", sammanställd av ett flertal författare. Kort av Jamjö kvarn, som sedan 1916 finns 
i Wämöparken, har tryckts efter en färglagd teckning av Ingemar Höglund. 

Föreningens verksamhet har närmare beskrivits i medlemsbladet som utkommer 
t v A  ginger om aret. 

Medlemsantalet var 500 st. 
K. B. 



Holmsjö Hembygdrföening. Ordf. Ivar Pettersson. sekr. Anna-Christina Ericsson. 

Foreningen har under &et haft siu styrelsemöten. 
~emby~dsföreningen har under &t arrangerat de vanliga festerna och samman- 

komsterna: Midsommarfest i Bredasiön tillsammansmed övriga tre föreningar, Lucia- 
fest och Valborgsmässofirande. ~ o l k s j ö d a ~ e n  firades på ~e ibygdsön  i augusti med 
s~elman. singare och dansare, samt allehanda swverina och försälinina. Höst- och - - - 
varmarknader har ocksi avhanits som vanligt. 

Torpinventeringen har fortsatt och nu är i stort sett alla torpen i Barkarehoda by 
röjdaoch utmärkta med ekpilar och namnskyltar. Under vintern har också ett stort 
arbete lagts ned på att forska fram uppgifter om torpens innevinare. 

Med kommunens hjälp har under &et en ny uthusbyggnad uppförts pA ön. Den 
innehåller ett förråd samt tv& vattentoaletter, varav en ar handikappanpassad. 

Antalet medlemmar 244 st. 

ARSBERAITELSE FOR 1986 

Till Hembygdsförbundet anslutna föreningar utgjordes av: 

Asamms Hembygdsförening, Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening, 
Eringsboda Samhälls- och Hembygdsförening, Hymens Hembygdsförening, Fridlev- 
stads Hembygdsförening, Föreningen Gamla Carlscrona, Halasjö Hembygdsföre- 
ning, Hembygds- och studieföreningen Facklan, Holmsjö hembygdsförening, Jäms- 
högsortens Hembygdsförening, Kallinge Hembygds- och Folkgille, Karlshamns 
museum u o a. Kvrkhults Hembvedsförenine. Lvckebv Gille. Mörrums Hembveds- ~ ~ r ~~. , .- -. . , .- 
och Fornminnesforening. Olofströms Hembygds- och Fodnnesforcning, Ringa- 
mila Hembygdsforening, Ronnebyoncns Hembygdsfurening, Stiftelsen för Skott- 
bergska girdens i Karlshamn bevarande, Stubbelycke Hembygds- och Kulturfore- 
ning, Sö&esborgs Fornminnesförening, Ary& Hembygdsförening, Almtamila Skol- 
rotes Intresseförening, Ostra Blekinges Hembygdsförening, 

Stödjande medlemmar var: 

Blekinge Lans Hemslöjd och Blekinge Lans Hushillningssäliskap. 

Arsmotet holls den 7 juni i Stilagirden, Morrum. undcr ordforandeskap av greve 
Han% Wachtmeirter Deltagarna i irsmofet samlades 1 Stilagirden, dar Axel Ingc- 
mansson, ordförande i ~ö ;mims  Hembygds- och fornminnesförening, hälsade val- 
kommen. Hans Wachtmeister framhöll de mhnea uvveifter som hembvedsrörelsen 
har an fora ham och framir; inte minst galler &t act'& vakt om kult;riandskapet. 
Beslot irsmonl att rom egen sknvclse anta styrelsens fonlag angiendc "Forandring- 
ar i kulturlandskapet" och informerade Kann Bmnsberg i tal och med bilder om h i -  
gans betydelse för länets invbare. 
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Ffter drsmutct fogdr kallc$anikvam, tarcher Axel Inpeman,run hiratiade om 
Stilagirden och andra pirdar i hli>rriim* soc!.cn. 

St)rc'l<ens och rc\i$orernas bc'rattelier fur IYS5 yu<lkanJ?,. I>? puhliccn\ i 1987- 
i n  Blekingebok. Styrelsen och skattmästaren beviljades ansvarsfrihet 

Styrelsen har under aret haft följande sammansättning: 
Greve Hans Wachtmeister, Wambisa, ordförande 

Stadsarkitekt Lars Thorsén, Karlskrona, vice ordförande 
Konstnär Erik Laneemark. Karlskrona. vice ordförande 

v 

Byridirektör Gustav. Cronmalm, Lyckeby, suppleant 
Museichef Peter von Busch, Karlskrona 

Lantbrukare Anders Pehnson, Fridlevstad, suppleant 
Byggnadssnickare Gösta Andersson, Hallevik 

Eltekniker Karl Erik Johansson, Trensum, Suppleant 
Bankdirektör Ben@ Gabrielsson, Karlshamn 

Lektor Arnold Kvist, Ronneby, suppleant 
Busschaufför Sven-Gunnar Minsson, Kyrkhult 

Fil kand Ragnvi Hyllstedt, Karlskrona, suppleant 
Fil mag Klas Wennerberg, Bräkne-Hoby 

Fil mag Ingrid Clemendtson, Trensum, suppleant 
Rektor Thorsten Paulin, Jämshög 

Konsult Göthe Persson, Olofström, suppleant 
Bankdirektör Karl Ryding, Sölvesborg 

Elinstallatör Ivar Pettenson, Hoimsjö, suppleant 
Slö'dlarare Nils Magnusson, Asarum 

bveriantmätare David Aberg, Karlshamn, suppleant 
Naturvirdsdirektör Karin Brunsberg, Lyckeby 

Lärare Ingvar Gustavsson, Jamjöslän, suppleant 
Byridirektör Bert Svanstein, Karlskrona 

Läroverksadj Erland Janner, Karlskrona, suppleant 
Landsantikvarien självskriven ledamot. 

Styrelsens fö~altningsutskott har bestitt av följande ledamöter: 
Greve Hans Wachtmeister, ordförande 

Bankdirektör Karl Ryding, suppleant 
Konstnär Erik Langemark, vice ordförande 

Konsult Göthe Persson, suppleant 
Naturvirdsdirektör Karin Brunsberg 

Läroverksadjunkt Erland Janner, suppleant 
Rektor Thonten Paulin 

Busschaufför Sven-Gunnar Minsson, suppleant 
Fil mae Klas Wennerbere 

~iöjdiärare Nils ~ a ~ n ; s s o n ,  suppleant 
Byridirektör Bert Svanstein 

Byggnadssnickare Gösta Andersson, suppleant 
Landsantikvarien självskriven ledamot. 

Till ledamöter i ett särskilt ekonomiskt beredningsutskott har utsetts: Karl Ryding, 
b n n  Rrun\bcrg och Rcn Svanstein. 

Till Ikilam<itcr I cn wrrkild fi>rslagsgrupp med anledning a\ projckiet "Europa 
bchuier cn lennde landsbvzd" har utsett\: Henct Riurkhcm, Nil, Mdrnu\vi>n. tio,ia 
Andenson, Klas ~ e n n e r b é ; ~  (sammankallandej &h ~ u s t a f  ~kholmy 



Till ledamöter och suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Blekinge Iäns museum Bren 
1986-88 har utsetts: 
Greve Hans Wachtmeister 

Konstnär Erik Langemark, suppleant 
Naturvirdsdirektör Karin Bmnsberg 

Bankdirektör Karl Rvdine. suooleant -. r r 

Fil mag Klas ~ennerbe& 
Byggnadssnickare Gösta Andersson, suppleant 

Revisorer för 1986 BIS förvaltning har varit bankdirektör Roland Aspelund, Karls- 
krona, bankdirektör Bern Posslina. Jämiöslän och bankkamrer Bennv Hansen. 
Karlskrona, med följande suppieanter: bankkamrer ~ l f  ~ i n ~ b e r ~ ,  ~ a r l s -  
krona, bankkamrer Roy Andersson, Ronneby och bankdirektör Lars-Erik Skjutare, 
Karlskrona. 

valberedningen för 1986 var Karl-Erik Johansson (sammankallande), Anna 
Klemedtson, Erik Alvemalm, Stig Henriksson och Hans-Göran Rydberg. 

Redaktionskommitt6 för irsboken har vant: Thorsten Paulin, Klas Wennerberg, 
Karin Brunsberg, Sven-Gunnar Minsson och Urve Lepasoon (redaktör). 

Stvrelsen har under Bret sammanträtt 4 zineer. 
~&nb~~dsförbundets  smehe  har und; &et ägnat särskild uppmärksamhet At 

förändringar i det blekingska kulturlandskapet och med irsmöte instämmande var- 
nat för oönskade konsekvenser. Fortlöpande har hembygdsrörelsens mil och verk- 
samhetsinriktning diskuterats och remissyttrande har avairits till riksförbundet för 
hembygdsvird med anledning av  örskg kg till handlingbogram för svensk hem- 
bygdsrörelse". I styrelsens yttrande framhölls med skärpa betydelsen av de ekolo- 
giska aspekterna p i  hembygdsbegreppet - det gälkr att bruka och inte förbruka vir  
hembygds resurser. 

Under iret har tvi  konferenser arrangerats för hembygdsförbunders medlemmar 
bida med Karin Brunsberg som kursledare. Den 3 maj en studieresa i östra Blekinge, 
där miljöföroreningar, försvinnande hagmarker, nedläggning av ikermark, försur- 
ninmeffekter studerades: airdar med olika ~roduktionsinriktnine besöktes. liksom 
antikvariska sevärdheter &m. allt under livliia diskussioner. ~ e n k  november äede 

~ - ~~~ -- ~~~ - --- 
en konferens m i ~arlshamns museum. & handlade der om hembygdsrörelscn 
och turismen. Skonsbergska girden risades av Tage Jonsson, lana Alebo prescntc- 
rade lansmuseers SAMDOK-projekt; information lämnades om Riksförbundets 
kampanjer, projekt och ekonomi. 

Hembygdsförbundet har under irer lamnat underlag för Land$tingets utredning 
angiende medlemsforeninparna~ aktiviteter och dcltanit i Bildninesforbundets wwe- 
sentantskapsmöten och i flfera andra överläggningar & regional iaraktär. 

För verksamheten under iret har hembygdsförbundet erhillit anslag fi8n Blekinge 
Iäns landsting med 45.000:-. I enlighet med fondföreskrifterna har till länsmuseets 
samlingar inköpts blekingelitteratur för sammanlagt 1.534:-. 

Tryckning av Blekingeboken, som utges av Hembygdsförbundet och som är 
gemensamt organ för hembygdsförbundet och länsmuseet, har enligt träffad överens- 
kommelse bekostats av Stiftelsen Blekinge Iäns museum. 

Karlskrona 1987-02-11 

P i  styrelsens vägnar 

HANS WACHTMEISTER INGEMAR IEPPSSON 
ordförande sekreterare 



STIFTELSEN BLEKINGE LANS MUSEUM 
Verksamhetsberättelse 1986. 

STYRELSE 

Valda av Blekinge läns landsting: 

Elisabeth Mattisson, Karlskrona, ordförande 
Nils Arozenius, Olofström, suppleant 
Leif Hikansson, Karlshamn, ledamot 
Jan Maltestam, Sölvesborg, suppleant 
Sture Peterson, Ramdala, ledamot 
Ingegerd Lindén, Ronneby, suppleant 

Valda av Karlskrona kommun: 

Ake Andersson, Karlskrona, vice ordförande 
Stig G A Nilsson, Karlskrona, ledamot 
Dagny Lindekrantz, Nattraby, ledamot 
Per-Inge Gustavsson, Lyckeby, suppleant 
Lars Thorsén, Karlskrona, suppleant 
Lisbeth Ihorsén, Karlskrona, suppleant 

Valda av Blekinge läns hembygdsförbund: 

Hans Wachtmeister. Wambasa. ledamot . ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  

Erik Langemark, Karlskrona, suppleant 
Karin Bmnsberg, Lyckeby, ledamot 
Karl Ryding, Sölvesborg, suppleant 
Klas Wennerberg, Brakne-Hoby, ledamot 
Gösta Andersson, Sölvesborg, suppleant 

Landsantikvarien, föredragande och sekreterare 

Beredningsutskott 

Elisabeth Mattisson, Karlskrona, ordförande 
Stig G A Nilsson, Karlskrona, suppleant 
Ake Andersson, Karlskrona, ledamot 
Lars Thonén, Karlskrona, suppleant 
Hans Wachtmeister, Wambisa, ledamot 
Klas Wennerberg, Brakne-Hoby, suppleant 

Landsantikvarien, föredragande och sekreterare 

Revisorer 

Ingemar Nilsson utsedd av Blekinge Ians landsting 
Lan  Penson, suppleant 
Ivan Lindell utsedd av Karlskrona kommun 
Ewe Carlsson. suonleant ~ ~ 

Nils ~ a ~ n u s s ó n  4; m 86-06-07) utsedda av 
Bern Possling (fr o m 86-06-08) Blekinge Ians hembygdsförbund 
Sten Jönsson, suppleant 

Stiftelsens styrelse har under 1986 sammanträtt vid följande tillfällen: 23 januari, 
11 mars, 8 april, 13 september och 13 november. 
Beredningsutskottet har sammanträtt vid 12 tillfallen under aret. 



Personal 

Av personalen pi  Blekinge läns museum var under iret 13 pcnoner anstallda p i  
personliga janster med statligt lonebidrag. 

Landsantikvarie och museichef 
1:e antikvarie 
Antikvarie 
Antikvarie 
Antikvarie 
1:e assistent 
Assistent 
Museivaktmästare 
Biblioteksassistent 
Kontorsvaktmästare 
Receptionister 

Museitekniker 

Fotografer 

Museibiträde 

Fastighetsskötare 
Lokalvirdare 

Ingemar leppsson (1977) 
Uwe Lepasoon (1981) 
Thomas Persson (1978) 
Christina Berup-Larsson (1981) 
Lena Alebo (fr o m 86-02-01) 
Lisbeth Jonsson (1981) 
Gunnel Wahlberg (1981) deltid 
Peter Niklasson (1977) 
Arne Petersson (1979) 
Knut Andersson (1977) 
Carl Hansson (1978) timtjänst 
Edith Hansson (1978 hmganst 
Margith Lundberg ( l  4 '  78) tuntjänst :" 
Svea Hikansson (1979) halvtid 
Doris Nilsson (1983) halvtid 
Karin Akesson (1977 
Ruben Eriksson (l97 2 ) 
Aksel Hansen (1974) t o m 86-06-30 
Gösta Nilsson fr o m 86-04-01 
Vivan Karlsson (1981) 
Karl-Erik Petersson (1967) 
Ingvar Sander (1981) 
Elon Wernersson (1984) 
Erling Klintefors (1980) 
B ~ n o  Svensson (1983) 
Lennart Andersson (1979) 
Ake Widlund (1979) 
Birgitta Terning fr o m 86-10-01 
Gösta Larsson fr o m 86-05-05 
Viola Hansson (1976) deltid 

Uppdragsanställd personal, projekt: Anna Steen. 

13 personer har vant tillfälligt anstäilda och 4 i ungdomslag. 

4 PRAO-elever har praktiserat rid museet samt 2 beredskapsarbetare. 

Praktikant frb Nordenbergsskolan, Olofström: Maria Svensson. 

Under iret 1986 har första antikvarien varit förordnad som landsantikvarie under 
följande tider: 8-10/1, 13/1, 14-17/1,5-7/2, 12/2, 17/3, 1/4,9/5, 14-31/7, 
1-8/8,12-15/8,25-26/9,13-31/10,1-9/11,19-21/11,17/12,19/12, 
22/12 och 29-30/12. 

Antikvarie Thomas Persson har varit deltidsförordnad som länsantikvarie undei 
tiden 7/4-18/4 och 2/6-16/6. 

Styrelsen och beredningsutskon 

Liksom under föregiende gr arberade styrelsen inlcnsiw p i  an losa museets 
magasinsproblem Anstrangntngama krons nu med hamging genom an Karlskrona 
kommun efter uppgorclse med Fortifikationslurvalmin~!en via hyresavtal liter lans- 
museet disponera Kungshallsmagasinet p i  Stumhoim&. ~ a ~ a s k e t  har för sin upp- 



mstnine beviliats särskilda statliea AMS-medel och en första uoorustninesetaoo tar - ,  . . L .. 
<in hoqnn i mars 19x7. vilkct mo]l~gy<,r att p iboja  inflyttningen under sommaren. 

Fn tianst bom triremalvantlkvar~c har rftcr \amvAd med Blekin~e l;<ns land\i~np 
och Karlskrona kommun utlpts. 

Styrelsen har agnat <srskil<l uppm,irksamhet i t  att forhaitn Iin*musects ekonoml- 
\ka f<irursattn~ne:+r tur \crksamhetcn. Reprr\cntanier for KuIturrAdet inhiodc till  di>- 
kussioner om h;r ett ökat statsbidrag skille paverka verksamheten i posiiiv riktning. 
Förutsättningen för detta ar avhängigt huvudmannens egna engagement aven om de 
ekonomiskt svaga länssrnuseerna prioriteras nar det gäller fördelning av nya grund- 
belopp för att kunna uppni en lägsta godtagbar minimistandard. Haniid anser Kul- 
turridet att 15 grundbelopp utgör en undre grans. Blekinge lans museum erhöll bud- 
getirsskiftet 86/87 tio gmndbelopp, en ökning med tvi, som förde upp Iansmuseet 
frin en absolut sista plats till en delad sidan. 

Tarketts nye verkställande direktör Finn Johnsson linade länsmuseet sitt öra och 
olinbok i samband med företaeets 100-iniubileum. Detta möilieeiorde sommarens . , u- 
urstallning "Hemma hos, rktlilrnt i sirn,k kon51 under tre sekler". t<tt bittre van- 
cknphcvis for k i i l tu r  i 15lekinrc kan nian intr tanka sig. 

5t)rcl%rn kunde vid \it1 fi,nia ,ammantride tinder itet utnnmna innehavarsn till 
den n)inmtradr ipnsten som muscipedag<ig. Cicnom Jennd itgärrl kcimmcr en \ikttg 
lucka att fyllas i I~nsmuc~iverkramhcten nijr det giller att pA ett sytemntiskt vatt fora 
ut. formeil1:t och Icv.,ndceora \Ar  kiiltiirhi\turis for fr;imsi akiilorna, elevcr i hnct. 

Under medverkan aviCarlskrona kommun har styrelsen slutfört förhandlingar 
med exploatören av kvarteret Wachtmeister och p i  vissa villkor försilt del av tomt i 
kvarteret tillhörigt stiftelsen. 

Styrelsen har avgett yttrande till: Länsmuseernas samarbeurid angiende ställ- 
ningstagande till arkeologisk undersökningsverksamhet och arkeologiska fynd; Kul- 
turkontoret i Karlskrona angiende besparingspropi för 1978; Byggnadsnämnden i 
Karlskrona aneiende fönlae till andrine av stadsolanen för kvarteret Wachtmeister: 
~ ä n s m u s e e r n ~  samarbetsra'd angiend8de centra'la museerna 

. . -. . -. ... . .. .. .- . -. - 
Länsmuseet har en mangsidig roll inom kultuminnesvirden. Museet biträder Ians- 
styrelsen och riksantikvarieämbetet med utredningar och bedömningar samt ar kon- 
sult i t  länets kommuner och församlingar inom detta vida ämnesomride. För nar- 
varande ställer framför allt den ökade satsningen p i  renovering och ombyggnad av 
äldre hus nya stora krav p i  verksamheten. Länsmuseet har som remissinstans under 
aret varit engagerat i ett flertal ärenden av detta slag. 

Aven om nybyggnadsverksamheten minskat marks ett okat tryck p& stadskarnor- 
na, där en flertal rivningar aktualiserats under aret i Karlskrona p i  Trnssö, dar om- 
vandlingen av kvarteret Wachtmeister nu pigir. Samtliga stader saknar bevarande- 
program, varför det är svin  att alltid vinna gehör för kulturminnesvirdens synpunk- 
ter. Vid förekommande rivningar av kulturhistoriskt intressant bebyggelse har Ians- 
museet utfört fortlöpande dokumentation. 

Uoorustnineen av bebveeelsen vid Ronnebv brunn har under aret fortsan med . , 
linsmuseets medverkan. Fn hcgrnnwd rrnovcring av hrunnshallcn hor <kett, vanid 
den ur.prungliga fdq\dttningcn itcrat:tIlt~. Fn ombyggnad av Villa \'l samt hrunns- 
lasarettet har piböjats. 

Det inom det ursprungliga brunnsomridet belägna Hviidehus pensionat frin l903 
har byggts om för kontorsändamil. I samband härmed har fasaden iterfin sin ur- 
spmnliga färgsättning. 

Länsmuseet har även i flera andra fall bistitt kommuner och enskilda med rid och 
anvisningar vad avser färgsättning och byggnadsvird. 

Ett närmare samarbete har inletts med stadsarkitektkontoret i Karlshamn i sam- 
band med rivnings- och ombyggnadsärenden. Avsikten ar att genom gemensamma 
besiktningar p i  ett tidigt stadium f i  en allsidig belysning av ärendena. 



Varmbadhuset i Karlskrona uppfördes 1903-04 efter ritningar av &tidens 
framta badhusarkitekt, Wilhelm KIemming. Liksom pd andra hiil1 i landet 
var byggherren ett enskilt bolag, Karlskrona Varmbadhus AB. Anläggning- 
en övertogs dock redan I905 av Karlskrona stad Bassänghallen i badhusets 
Z:a klassavdelnin~. Inredningen är tillstor del urspmgfig. Foto E.K. BILM. 

Under sommaren utförde länsmuseet en byggnadshistorisk dokumentation av 
varmbadhuset i Karlskrona. Utredningen är avsedd att ingi i underlaget för ett kom- 
munalt ställningstagande rörande varmbadhusets framtida användning, 

Länsmuseet är riksantikvarieämbetets ombud i kyrkoärenden. Följande kyrkor 
har under iret besökts i samband med antikvatkk kontroll och ridgivning: Sölves- 
borg, Jämshög, RingamHla, Svängsta, Oljehult, Mönum, Asarum, Ronneby, Kal- 
linge, Saxemara, Förkärla, Edestad, Tving, Bredikra, Ramdala, Sturkö samt Fred- 
rikskyrkan i Karlskrona. 

En stöne fasadrenovering har utförts p i  Sturkö kyrka. I Fredrikskyrkan har 
rekonstruktion av 17W-tal orgeln slutförts. I samband härmed har den bevarade 
orgelfasaden frin 1764 genomgiit en omfattande restaurering och därvid iterfiit sin 
ursprungliga färgsättning. 

Länsmuseet utför endast begränsade arkeologiska provundersökningar samt 
schaktkontroller i samband med exploatering. Ovng undersökningsverksamhet sker 
via riksantikvarieimbetets lokalkontor i Lund. 

Med anledning av planerad nybebyggelse genomförde länsmuseet under somma- 
ren en provundersökning inom kvarteren Slipen och Varvet i Karlshamn. Kvarteren 
inrar en central plats i stadens utveckling. Har uppfördes p i  1670-talet stadens första 



Omfattande ingrepp görs idag ofta vid ombyggnad trots att lineregler 0.a. 
medger en smidigare anpassning till befintliga förhilianden. I sommar- 
utställningens informationsrum belystes detta under rubriken "Dags att 
tänka om: Foto (IL BILM. 

kyrka. P i  den aldsta kanan over Hodckull ingir omridet i "Kongens lad-ted eller 
Bmggc". Hir Iig bl~ncl annat "Told Boen". Avsikten med undcrsokningcn var att 
<oka &isa hrnninear f d n  i fnrsta hand perioden fore stadens grundlaggning 1664. 
~tora'delar av omridet uppvisade emeliertid kraftiga störninkr i form av sentida 
grunder. 1 sökschakten framkom en strandskoning av plank samt en husgrund, bida 
frin 1700-talet. Fynden av glas och keramik härrörde delvis f d n  stadens fönta tid. 

Länsmuseet utförde under Aret aven en undersökning av en förmodad gravan- 
läggning i Johannishus och svarade för schaktkontroller i samband med lednings- 
grävning i Kristianopel och Tving samt inom gamla kyrkogirden i Ronneby. 

Fornvird är ett samlande begrepp för all landskapsvhrd i kulturminnesvirdens 
regi. Arbetet finansieras via beredskapsmedel. I flenalet län har under senare &r en 
kraftig minskning av verksamheten skett till följd av nedskurna eller i vissa fall helt 
slopade anslag. I Blekinge fortsätter dock verksamheten och omfattar en 80-tal 
nhiekt -" 

1:ornvirdsarbetena sker i Iinrstyrelsens regi. Iánrmureet dcltar i planeringen samt 
svarar for informarinn och antikverisk kontroll. Under irer har flera nya infonna- 
tionsskyltar kunnat sattas upp. Aven nigra nya objekt har besiktigats och kommer 
att a n a s  iging under viren 1987. Det mest omfattande av dessa är Herrgirden p i  
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Tjurkö med lämningar efter den industriella stenbrytningen under perioden 
1860-1940. Genom omridet kommer en promenadslinga med informationsskyltar 
an anläggas. P i  sikt avses en ufförligare presentation kunna göras i forn av ett s i  
kallat "Ute-museum". 

Under en Dar daear har länsmuseet tillsammans med rearesentanter för kultur- ~~~~~~~~~~~~ ~~ ... 
namnden i ~lofstronir kommun besiktigat fornlamningar och bebyggelsemiljoer i 
kommunen. Resan var föranledd av en eventuell utokning av anraler lornvhds- 
objekt. En motsvarande resa gjordes under viren i Ronnebikommun. 

Utställningnr 
-6.1 LENA CRONQVIST. Mhingar. Medarr: Karlskrona Konstföre- 

ning. 
-6.1 TORE NOBLING. Akvareller med Karlskronamotiv. Medarr: 

Föreningen Gamla Carlscrona. 
19.1 -23.2 BARN TYCKER OM KONST. En utställning för barn med konst 

av: Sören Anshelm, Sten Dunér, Umka Hydman-Vallien, Mona 
Lagerholm, Ingegerd Lunddahl-Olsson, Raine Navin, Helmtryd 
Nyström, Leif Olausson, Mike Pierce, Gunilla Skyttla, Thomas 
Strömdahl, John Wipp. Utställningen öppnades av Elisabeth Mat- 
tisson och visades av konstnär Mats Hansén. Unga Dramatiska 
Gruppen spelade "Bananfolket". Medarr: TBV, Kulturkontoren i 
Ronneby och Karlskrona. 

9.3 -13.4 PETER CONDU. Textil formgivare. 
9.3 -13.4 SVENSKT SILVER IDAG. Föreningen för nutida svenskt silver. 

Utställningen visades av intendent Jonin Koch. Medarr: Förening- 
en för nutida svenskt silver. 

5-4 -27.4 BARN VAVER BILDER. Vävnader och applikationer av barn 
7-12 i r  frin Fndlevstads och Jämjö fritidshem. 

20.4 -19.5 ULLA BUHRE. Maninear. Medarr: Karlskrona Konstförenine. 
u 

~ ~- 
20.4 -1 1.5 JORDARKITEKTUR. Om hus byggda av jord och soltorkad lera. 

Vandringsutsr.4lning frin Arkitektumuseum och Riksutstallningar. 
26.4 -27.4 TRADITION, EN LANK MELLAN GENERATIONER. Arr: 

Vuxenskolan och Karlskrona Centerkrets. 
1.6 -24.8 HEMMA HOS. Skildrat i svensk konst genom genom tre sekler. 

Konstverken inlinade h i n  Nationalmuseum m fl svenska museer 
och orivamenoner. Utställnineen komnletterades med ett foto- 
moniaee fran Svensk Foms lä&nhet f& Bo85 och i ett särskilt in- - - ~~~~~~~ 

fornat ions~m visades exempel p i  "varsam ombyggnad. Utställ. 
ningen invigdes under medverkan av landsh6vding Camilla 
Odhnoff, chefen for Statens Konstmuseer Per Rjurstr6m, VD Finn 
Johnsson, Tarkett AB. 

31.8 -28.9 SKOGEN AR JORDENS HUS. En vandringsutställning av Falu 
miliömoo och Dalarnas museum. Elevarbeten frin Rödebvskolan . - .. 
och Chapmanskolan, Karlskrnna kompletterade utställninien till- 
sammans med en dcbattutstallning frin SNF, Karlshamn. 

5.10- 2.11 C O HULTEN. Milningar, grafik. utställningen visades av 
konstnären. Medarr: Karlskrona Konstförening. 

9.1 1 - 7.12 TEXTILA BILDER. Britta Erixon, Ulla Magnusson, Eivor Stmbe, 
he  textilkonstnärer ur Västsvenska mönster och textilgruppen. 
Eivor Stnibe visade utställningen, 



Hemma hos. I förgrunden en garderob kallad "Algängeln" frin Svensk 
Forms lägenhet. Carl Larssons malning "Nu är det jul igen" skymfar i stora 
salens fond. Foto UL BILM. 

10.12 - 8.2 Offentlig konst i Karlskrona. Kommunens konstinnehav redo- 
visades av klass 7 D i Vamöskolan. 

14.12 -1 1.1 RFCK R. JIING - datakon<i. MAlninear <ich grafik. Utsiallningen 
"ppnadec av hlanin Okmark. k~rl.Lron3 Konrlforeninp. Konsi- 
nsrernn klolcer I<ncksirom och Bo Llungberp herniradc um %ina . . 
verk.   ed ar; Karlskrona  ons st fören&^. 
I samarbete med Centrallasarettets konstklubb har länsmuseet vid 
invigningen av det nya kirurgiblocket arrangerat utställningen "3 
blekingar". Har visades verk av Lars Gynning, Erik Langemark och' 
Gunnar Nilsson. 

Programverksamhet 
17.2 -21.2 VINTERLOVSKUL för skollediga barn. Levande formverkstad. 

Visningar i anslutning till utställningen "Barn TYCKER om konst". 
Dramatiseringsutövningar i museets utställningar om stenhuggeri 
och fiske i samarbete med UDG. Textilverkstad, halmslöjd, lek, 
spel och tävlingar av olika slag. Medarr: Blekinge lans Hemslöjd, 
Fritidskontoret, Kulturkontoret, Sparbanken Kronan, Medborgar- 
skolan, NBV, Studiefrämjandet, TBV och Vuxenskolan. 



Föreläsningar 
7.9 

Konserter 
13.4 
11.5 

PASK PA LANSMUSEET - om gamla phkseder. 
TRADITION-ENLANKMELLANGENERATIONERNA- 
I>emonstration och utsrallning av sirkelakriviteter i hdnivrrk och 
slojd. Arr: Studieförbunder Vuxenskolan, Karlskrona Centerkrcts. 
HANTVERK AV ALLA DE SLAG. Arr: Vuxenskolan och 
Karlskrona Centerkrets. 
SA MURAS EN KAKELUGN -Krister Klinga visar. 
HANTVERKSDAG - Demonstrationer av smide, tapetsering, 
tunnbinderi, repslagning, fällsömnad, kärning av smör, korgbind- 
ning, tillverkning av laggkärl, leksaker, träsnideri. Medan: Blekinge 
Iäns hemslöjd. 
LANSSEGLING - Blekingsekesegling p i  Borgmästarefjärden. 
Medarr: Karlskrona Segelsällskap, 
SKOGEN AR JORDENS HUD - familjeprogram - s i  görs pap- 
per. Medarr: Blekinge Iäns Bildningsförbund, ABF. 
SKOGSDODEN I BLEKINGE - paneldebatt med deltagare frin 
lässtyrelsens naturvirdsenhet, skogsvirdsstyrelsen, industrin, LRF 
och länets miljöorganisationer. 
FORNTIDSDAG - med att sli eld, spinna, väva, göra lerkrukor 
och laga mat i kokgrop. 
TEXTILBEREDNING- familjeprogram kring textila tekniker. 
JULSTOK - illustrerad kulturhistoria. Medarr: Blekinge Iäns 
Hemslöjd, Länsbibliotekets barnavdelnng. 
JULFORBEREDELSER - familjeprogram - att stöpa ljus, kärna 
smör, leka jullekar. 

" B a N N A  B a N E "  - om svedjebruk förr - Hans Berg. Medarr: 
ABF Blekinge lans Bildningsförbund. 
LOMSKT OCH LACKERT I SVAMPSKOGEN - Olof Anden- 
son. Mcdarr: Siudieforbundet Vuxenskolan 
TRADET - som symbol i olika kulturer - Ingegerd Bodner. Med- 
arr: TBV. 
"STILLA HAVET - E T i  HAV I UPPROR" - Maria Bergom- 
Lanson. Medarr: Kristna Fredsrörelsen, IKFF, Blekinge Iäns Bild- 
ningsförbund. 

CARLSCRONA CANTOREI 
FOLKMUSIK OCH FOKNIIDA KLANGtK - Om forntida in- 
strument, Akc Egevad. Fdn  allmogcmusik till gammaldans, Gamla 
vis- och spelmansklubben. 
CARLSCRONA BIG BAND- storbandsjan. Medarr: Karlskrona 
Kulturnämnd. 
DETTA AR MIN MUSIK. Regionmusiken och Yiva Haasum. 
Medarr: Karlskrona Kulturnämnd. 
BLECKHORNEN. Medarr: Karlskrona Kulturnämnd. 
LANNINGSKVARTE'ITEN. Kammarmusik. Medarr: Karlskrona 
Kulturnämnd. 



Teater 
2.7 

DETTA AR MIN MUSIK. Regionmusiken och Sonnie Nilsson. 
Medarr: Karlskrona Kulturnamnd. 
HUDDINGE BALALAJKOR. Friluftskonster. Medarr: Karlskro- 
na Kulturnamnd. 
RODEBY SKOLORKESTER. Friluftskonsert. Medarr: Karlskro- 
na Kulturnamnd. 
HEMVARNETS MUSIKKAR. Friluftskonsert. Medarr: Karlskro- 
na Kulturnamnd. 
ANKARSPELETS STORBAND. Friluftskonsert. Medarr: Karls- 
krona Kulturnamnd. 
ABRs MUSIKKAR. Friluftskonsert. Medart: Karlskrona Kultur- 
nämnd. 
ANKARSPELET. Friluitskonsert. Medarr: Karlskrona Kultur- 
nämnd. 
KARL PETERMANNS KVINTElT. Eftermiddagsjazz. Medarr: 
Karlskrona Kulturnamnd. 
BLAND LIROR OCH SACKPIPOR. Jan Säaf och Jan Winter. 
Medarr: Blekinge läns spelmansförbund. 

-27.7 LAKARE MOT SIN VILJA. Unga Dramatiska Gmppen gav Mo- 
lieres skidespel under tiden 2-27 juli vid 8 hiluftsföresrallningar. 

Vandringsotstallningar 
Blekinge lins museum producerar och divtrihucrar randringsursrallningar p i  upp- 
Jragharis f d n  landstinger 1iII i forsta hand Isnzts vidinrittningar. lltsrëllningarna 
uppskattas mycket och är efterfregade i hela landet. 

utställningen SKRATID, som handlar om vägen frin lärling till mästare, illustre- 
ras med en nygjord modell av det Elmbladska tunnbinderiet i Karlskrona och tillhör 
Arets nytillskott. Ovriga utställningar i cirkulation är: BRODERADE HANGKLÄ- 
DEN, NAR VI SUTTO I VAR BANK, BARN FORR, DROMMAR I KUB, BLE- 
KINGSEKAN, SMUSSLA SKO OCH SPELA SKRAPNOS, FRIARGAVOR, 
TVATTA-STRYKA-MANGLA samt HARRY MARTINSSON - Daggdroppen 
och kosmos producerad av Olofströms kulturnämnd. Utställningarna har varit utli- 
nade 182 veckor och sprider goda kunskaper om Blekinges kulturhistoria. 

Med anledning av att projektet Medeltidsstaden, se Blekingeboken 1983, inneva- 
rande i r  avslutats producerade Iansmuseet under sommaren en mindre utställning 
kring det medeltida Ronneby. utställningen visades p i  Ronneby, Listerby, Kallinge 
och Backaryds bibliotek. 

Undervisning och information 
Den nyinrättade museipedagogtjansten innebär att Iansmuseet bättre kan möta och 
tillgodose intresset frin skolor och utbildningsenheter över hela länet inom kulturhis- 
toriens rida omride med en för olika anpassad verksamhet. 

Vid tillfälliga utställningar har regelmässigt förekommit visningar för besökarna av 
inbiudna exoerter och länsmuseets egen versonal inte minst under sommarens ut- 
stäilning "Hknma hos". ~ t s t ä i ln in~en  k/mpletterades med en uppskattad välillust- 
rerad katalog med texter av avdelningsdirektör Ann-Sofi Topelius vid Nationalmu- 
seum. Redaktör tillika utställningskommissarie var 1:a antikvarie Uwe Lepasoon. 
Utställningen väckte berättigad uppmärksamhet och blev bl a föremal för en reporta- 
geserie i Vir  bostad. 
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I anslutning till utställningen "Barn tycker om konst" genomfördes en rad visning- 
ar för förskolans elever av konstnarerna Eta Albihn-Hansén och Mats Handn. Läns- 
museets fotograf Erling Klintefors stod för katalogens foto. 

Museipedagogen har genomfört ett 6 veckors "forntidsprogram" för skolorna i 
Sölvesborgs kommun. Projektet inleddes med en Iarardag för lig- och mellanstadie- 
lärare, varefter undervisnine av kommunens alla klasser i i k  3 och 4 fölide. I oro- 
grammet ingick m h g a  prakfiska moment som vävning, spinning, ~erkrustiilverkiin~, 
malnine v miöl. eldslamine. oilbhesskiutnine m m. - ,  u ,  e 

Samarbete har inletts med lagerskolan p i  Tjurko och Ire natur- iich kulturskola 
l'lwenngsarbete for en mcdeltidskamcval i Ronneby viren 1987 har piboqats Iikasi 
ett prujekt kring utstallningen "Bergtagen" frin Jamrlands lans museum till~ammans 
med lansbibliotekers harnavdelning Under iret har niuc~pedaroacn Jeltaeit i lanets 
barnkulturgrupp och barnprograigmpp samt p i  kulturdag& ;te i skolÖrna med 
program om lekar och forntida musik. De sistnämnda programmen tillsammans med 
Ake Eeevad. u 

P i  Iansmuseet svarar museipedagogen för genomförandet av skolundervisning, 
programverksamhet och produktion av studiematerial. En ny verksamhet, familje- 
söndag, startade under iret. Teman har varit: Pisken, Forntid, Skogen, Textil och 
Julen. Programmen bygger p i  aktivt deltagande av barn och vuxna och imehiller 
alltid praktiska moment. 

I forntidsundervisning och i andra skolvisningar av museets utställningar bar ca 
1800 elever deltagit under iret. Klasserna har i huvudsak kommit fran Karlskrona 
kommun men även övriga kommuner finns representerade. 

Under iret har flera lärardagar och lararvisningar hillits. Bland dem 2 studiedagar 
för textil- och slöjdlärare i Karlskrona kommun som utmynnat i 4 studielidor. De be- 
handlar ull, lin, barnkläder och leksaker samt verkfatet och vandrar nu runt i kom- 
munens skolor. 

Besöksantalet vid Iansmuseet utgjorde under Aret 79.312 och i Vamöparkens kul- 
turhistoriska byggnader uppskattas besöksantalet till ca 25.000 personer. 

Dokumentation och forskning 
Unsmuseets uppgiil är an allsidigt belysa blekingsk kulturhistoria. Kunskap om den 
naturhistoriska bakgrunden är d i  en riktig fömtsätming. Dagens blekingska kultur- 
landskap är resultatet av en Iing historisk process. Geologiska och topografiska för- 
hillanden har bildat förutsättningar medan människan genom strukturen i sin kultu- 
rella verksamhet gen den nuvarande formen. 

För det beviljade forskningsanslaget p i  50.000 kronor frin Blekinge läns lands- 
tings utbildnings- och kulturnämnd har under iret pibörjats ett projekt om "Det ble- 
kingska kulturlandskapet under forntid och medeltid". Till projektet har knutits fors- 
kare inom i första hand kvartärgeologi, kulturgeografi och arkeologi rid Lund uni- 
versitet. 

Tekniska högskolan och Konstakademin har under iret tilldelat l:a antikvarie 
Urve Lepasoon stipendier för forskning rörande varvsbyggnader, vilket bl a inne- 
bui t  en tvi veckors studieresa till Frankrike. 

I samband med kulturnämnden i Ronneby har länsmuseet medverkat vid doku- 
mentation av Oscar Ekholms fotoatelj6 i Kallinge samt vid översyn av redskapen i 
smedjan p i  Johannishus fideikomiss. 

Samlingarna 
Länsmuseet har främst genom givor utökat samlingarna. Bland nyförvärven kan 
nämnas: landskapsmilning frin Frankrike av Wilhelm de Gegetfeldt, testamentarisk 
ghva av Arvid och Zaeila Frank, Tjurkö överlämnad av bröderna Vitalis och Arvid 
Frank, Götebore. Fana. Svenska Fabriksarbetatförbundet. "Porslinan" i Karlskrona. 
~ u m a i a m ~ a n s  fackför~nin~sklubh. Tvetummavantar frin Karl-Gustav ~arlsson; 
Karlskrona. Arbetsskjonor, 1930-tal frin Ruth Holmberg. Sjukskoterskedrakt. 
1940-tal av Ingrid Haldui. Jultrad m m av Majken Ols5on. Bmdlakan av Astrid Wi- 



Pilbågsskytte. Kopia av 8 000- 
årig pilbåge provas av en 4:e 
klass utanför Sölvesborgs 
museum. Foto: Michael 
Stenqvist, JJ foto. 

berg samtliga frin Karlskrona. Ljuster av A M d  jr och Vitalis Frank, Göteborg. 
Gjutforlagor av gips frin Erik Höglund, giva av konstnären, Pilprim av Oskar och 
Otto Olsson, Hasslö. Ett flertal textilier av Gunhild Redstedt, Karlskrona. Solur av 
sten av Karin Ekegren-Casseldahl. Smidesverktyg av Gösta Hikansson. Broderad 
tavla av karlskronamotiv av Patou McIsaac. Grönstensyxa av Gillis Nygren, Lund. 
Leksaker av Vera Lundavist. Medeltida stvlus av ben. miffel för a n  skriva med v i  ~ ~~~ ~~ 

vaxöverdragna trä- eiier benplattor, upphkad intill stenshaga gird, Nättraby sn &h 
överlämnad till Iansmuseet av Björn Lilja. 

Bland inköpen kan bl a nämnas standar, Karlshamns Blibandförening no 974. 
I samband med upplkning av Blekin~e Gille i Halmstad överlämnades 6.176:98 

till Iansmuseet för samlingama vird ochutvidgande. 
Via Hembygdsförbundets donationsfonder har blekingelineratur tillförts samling- 

arna. 

Bibliotek och arkiv 
Bibliotek och arkiv har hillits tillgängliga för forskning och studier mindag-fredag 
under ordinarie öppethiilandetid. Förfdgningar fran myndigheter, allmänhet och 
tidningar har besvarats liksom handledning skett i t  besökande forskare och visningar 
anordnats för särskilt intresserade grupper. Siväl det topograf~ka arkivet som bild- 
arkivet ökat successivt genom museets kulturminnesvirdande verksamhet. Okar gör 
ocksi tidningsklipparkivet genom att den lokala pressen dagligen bevakas. 
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l Antalet antikvariska besiktningar i länet. 

Vämöparken 
Länsmuseet, ägare av de kulturhistoriska byggnaderna i Vämöparken och dess in- 
ventarier, har hillit anläggningen öppen alla dagar under juni-augusti. Adäggning- 
en förvaltas och underhles av Föreningen Vämöparken u p a. Genom extra medel 
har ett mindre omride runt Lan Petterstugan kunnat odlas upp för att ge en bild av 
hur det kan ha sett ut vid en mangardsbyggnad k s g  1800-talets mitt. Liniker, kil- 
och krvddeird har anlaets. 

~ a k i a ~ s k s t  hblls d e l 1  l juni p i  Svans)ömilatorpet under tillskyndan av parkens 
styrelse, parkförvaltningen och vavlärainnan Mai Swanslrom, som fonitom en do- 
nation Iiil lansmuseet for bl a pedagogisk verksamhet kring bitsmansiorpet, lovat an 
förse det med tidstypiska invintariér.. 

Blekinge Läns Hemslöjd arrangerade en utställning, "Hemslöjd p i  Vämö", i 
Hjomberga pdstgird 29.6-17.8 och höll tv8 sommarkurser i allmogebroderi. Präst- 
girden besöktes under denna tid av 6.5W personer. 

Föreningen Hem och Samhälle anordnade ock.4 en välbesökt utställning, "I kistor 
och linneskip - kvmnors flit under generationer", under tiden 23.8-31.8. Hem- 
slöjdschefen Elsa Olsson beranade invi nmgsdagen om linneskipet förr och nu. 

Hembygdens Dag arrangerades av 8 s  tra Blekinge Hembygdsförening och Ham- 
boringen den 17 augusti och lockade som vanligt besökare i tusental. 

Medlemmar av Riksföreningen Svenska Slöjdare har under lördagar ochsöndagar 
demonstrerat hantverk i en av stugorna samt arrangerat en julmarknad i Hjortsberga 
pdstgird. 

Ekonomi 
Kormaderna har under irct uppgitt till 5.159.000:- 

Finanseringen av siiftelrns verksamhet har sken gcnom bidrag f r h  Blekinge lans 
landsting med 1,352,000:-, frain Karlskrona kommun med 1.267.0W-. fr6n Sta- 



tens kulturrid med 669.000:- samt frin iänsarbeenämnden för Iönebidragsansfalld 
versonal med 1.315.000:-. 

tlanlll kurnmcr inlikter fur uppdragsverkcanhet med 17 000 - Lamt intakrcr fr&" 
forsal,ninflart~kldr ocli ovriga i n r d k r t r  med 5119 UOD - 

Karlskrona i man 1987 

ELISABETH MATTISSON 
ordförande 

BLEKiNGE LANS HEMBYGDSF~RBUNDS 
BOKSLUT FOR 1985 

Arsberattelsen finns publicerad i Bnboken 1986. 

Balansräkning den 31/12 1985 

TILLGANGAR 
K 
B 
Grundfond/Reven .................. ..... .............. 
Grundfond.. .................. .. .............................. 
Totalt egna likvida medel .................................... 
Fonderade bankmedel .... 420.171:46, 99.07650 
Totalt likvida medel ............................................ 

SUMMA TILLGANGAR 

SKULDER 
Avrakning anslag ............. 97.000:00, 52.000:OO 

EGET KAPITAL 
Grundkapital ................................. 103.000:OO 
Tillfört bundet kapital 1985 ............. 1.700:00 
Arets resultat .................................................. 

FORVALTADE FONDER 
Kungl. Karlskrona Grenadjarreg. minnesfond .... 

Landshövding o FN Hagströmmers minnesfond .... 
................................................................... 
A I.indw3lls fond ......................................... 
Fmil Pettenonc fond .................................... 
......................................................................... 
S 6 Swahns fond ................................................ 
Törnströmska fonden ............................. ...........,, 

Wachlmeistenka fonden ...................................... 
SUMMA SKULDER 

INGEMAR JEPPSON 
sekreterare 



INTAKTER 
Ingiende balans ............. .. .............................. 
Landstingsbidrag ................................................ 
Ränteinkomster ......... ... ................................. 
Medlemsavg ...................................................... 
&tiga inkomster ................. .. ........................ 
FONDERNA 
Ränteavkastning samt tillskott .............................. 

TOTALA INTAKTER 

KOSTNADER 
Kontorsmaterial .................................................. 

............................................... Tryck o bindning 
Reklam, annonser .............................................. 
Pott0 ................................................................ 
Resor o ttaktamente ........................................... 
Representation ..... .. ......................................... 
Köpta tjänster .................................................... 
Evenemang .......... .. ......................................... 
Styrelsen .............. ....... ................................ 
Kun o förenavg .................................................. 
Administrativa kostnader .................................. 
Resenr kurs förbund/förening ............................. 
Tillfört grundfonden .......................... ... ........ 
dvenkott 1985 lägges till dispositionsfonden ......... 

SUMMA KOSTNADER 

FONDERNA 
Inköp till samlingarna genom Lindwalls fond ......... 8.500.00 
Emil Peterssons fond ........................ ... ......... 1.486.20 9.986.20 
Avkastning tillfört fondkapital ............................ 47.943.75 
+ odisp . avkastning ............... ....... ................ 

TOTALA KOSTNADER 



Undertecknade revisorer, utsedda att granska Blekinge läns hembygdsförbunds 
räkenskaper och förvaltning för i r  1985 f i r  här efter fullgjort uppdrag avgiva följan- 
de revisionsberättelse. 

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

Föreliggande bokslut Överensstämmer till alla delar med förda räkenskaper, varför 
n silunda endast hänvisar till defta. 

I:ondcmas forvnltning har granskats utan anmarkning 
VI har genomlasi dc protr>koll, $om styrelse och forvaltningsutskott fon vid sina 

sammantr~<lcn under 19x5, uran alt finna anlcdnine till anmarknine 
Vi tillstyrker att den i bokslutet intaena balansräinineen faststäljes. 
D i  iilun(1.i igen anledning till anmarkning framkommit under revisionen, t~llstyr- 

ker vi anwanfnhet for dcn lid revisionen omlanar 

Karlskrona den 17 april 1986 

ROLAND ASPELUND BERN POSSLING 
BENNY HANSEN 

l 

BLEKINGE LANS HEMSLOJD 

Hos ossfinner Bu blekingsk trä-, mnall- och korgslöjd 
Dräkt- och broderimarerial, viiv- och stickgarn 

Karlskrona huvudaffar 0455-102 37, 102 38. 
Karlshamn filial 0454-123 70. 
Ronneby filial 0457-107 05. 



Eldningsoljor 

LEOPOLD THORN AB 

Karlskrona - Ronneby 

BLEKINGE LANS FOLKHOGSKOLA 

370 10 Brakne-Hoby 

Tel. 04541300 60 

BLOMMORNA 

Öppet sommartid alla dagar, 
-en söndagar 2316-3117. 
Oniga tider enl. fel. 
Tel. 0455/660 39 



NILS JONSSON AB 
Karlskrona 

DEN TRYGGA KONTAKTEN I ALLA VÄRMEFRAGOR 

Tel. 04551198 80, 168 74 

293 01 Oiofström - Tfn 04541482 30 

Tel. 0455-229 90, Box 6017. 371 06 Karlskrona 

SNOPLOGAR OCH VAGSLADDAR 
JARNKONSTRUKTIONER 

SWIMMINGPOOLER OCH VATTENRUTSCHBANOR 

Navragöl, 370 34 HOLMSJÖ 
Tel. 04551921 00 



Mattor ger hemtrevnad 
Välkommen in och se vart stora 
urval av Orientmattor, Wilton, 
Röllakan, Tras- och Plastmattor m.m. 

KUNGSGATAN 4, RONNEBY. TEL. 04671107 70 

Bertil Åkessons 
Sågverk A-B 

370 34 Holmsjo 
Tel. 0455191 1 75 



KALLBACKENS KONDITORI AB 

Lyckeby 

NIKLASSONS GLAS AB 
Gullbernavagen - Tel. 242 W, 24201 

Lantmannen 
BLEKINGE-KRONOBERGS LANTMKN ek. för. 



VALJ ETT 
STADSHYPOTEKSLAN 

NAR DU SKALL 
KOPA VILLA! 

Kontakta oss om Stadshypotekslånet. 
DB får du de aktuella villkoren och vi 
kan dessutom hjälpa di att jämföra med 
villkor och avgifter för Eknande lån hos 
andra långivare. 

Vi samarbetar aven med etablerade 
fastighetsmäklare som kan upplysa om 
vira villkor samt förmedla din Iånean- 
sökan till oss. 

Välkommen! 

&i Stad!ihyporek 
BLEKINGE 

Stortorget 2, Box 28,371 21 Karlskrono. Telefon 0455-801 65 



uay ueqslapueH eysuans 
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VÄMÖPARKEN 

Naturskön park vid vik av Östersjön 
med kulturhistoriska byggnader, vilka visas sommartio 

Gastgivaregard med gott bord samt kaffestuga 
Dansbana m. fl. nöjesanordningar 

Se vidare annons i dogrpressen 

Kursutbud vid Blekinge lans Lanthushållsskola, 
Brakne-Hoby 

A) Konsumentekonomisk kurs med kostinriktning, I läsir 
B) Konsumentekonomisk kurs med textilinriktning, 1 termin 
C) Livsmedelsteknisk kurs - Storhushåll 
D) Kost - Halsa - Hushillning Kost - Halsa 10 veckor 

Etapp 2a Dietik 10 veckor 
Etapp 2b Hushillning 10 veckor 

E) Hemteknisk kurs 4 veckor (sommarkurs) 

Adress: 370 10 Bräkne Hoby Tel. 04541302 Uä 

6od 
60dafL 

KONDITORI 
N. Kungsgat. 22 - Tel. 123 18, 161 92 

KARLSKRONA 
OPPET: Vardagar 06-1 9 

Lördagar 06-1 5 



MARINMUSEUM 
KARLSKRONA 

Modellkammaren grundad 1752 

Öppet alla dagar 12-16 
Under juli 12-20 

Visning juli-aug kl 13 

Riksförbundet för Hembygdsvard är en samverkande organisa- 
tion med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Hembygdsföreningarna i Blekinge ar alltid välkomna till oss nar 
ni behöver hjälp att organisera studiecirklar eller kulturprogram 
vid hembygdsdagar m m. 

KontaMa våra lokalavdelningar som finns i Jamjö, Fridlevstad, 



ERICSSON s 

Föreningsbanken 
i Blekinge förvaZtur 
nu 1.000.000.000 kr 



KARLSKRONA KOMMUNS BIBLIOTEK 

Länsbibliotek för Blekinge 

Stortorget 15-17 - Tel. 0455183 430 

BERLINGS 
M-o Pappershadel 

~ M ' 3 R W  ~ . b l m W n / l S O w  

AB NAVRAGOL EL AFFAR 
HOLMSJO - Tel. 0455-91 1 68 

UTFOR: Elinstallationer av alla slag. Projektering och kostnadsberak- 
ning. FORSÄLJER: Köksutrustning och vitvaror. Auktoriserad sa$are 
av Husqvarna produkter. P~LANERAR: Ritar och säljer det nya svenska 
köket SWENOVA. SE VAR UTSTALLNING. OMBESORJER: Hus. 
qvarna lån upp till 50.000:-. 



BLEKINGE LANS 
HEMBYGDSFORBUND 

Intresserad av Din hembyggd? GA med i hembygdsförbundet, 
som aktivt varnar om kulturen i Din omgivning. 

Årsavgift S O : ,  stödavgift 1 0 0 : .  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 



Länsmuseet, med utställningar specialiserade på Blekinges 
historia och kustkultur, finner Ni på Fisketorget 2 i Karlskrona. 
Delar av de rika samlingarna, alltifrån stenålder till nutid, 
presenteras på ett öveskådligt sätt i basutställningarna. Dess- 
utom visas ett varierande utbud av tillfälliga utställningar. 
(Se separata annonser i lokalpressen.) 

Försäljning av böcker, affischer, vykort m. m. med anknytning 
till Blekinge sker i museets reception. 

Sommartid serveras kaffe i trevlig 1700-tals miljö. 

OPPET: mandag-fredag 9-16 
lördag-söndag 13-17 

Juli, aug: måndag-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 



Lagerblads 
t ryckep&? 

Kryddan för Din trycksak 
0454-1 50 O0 
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