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Karlshamns kastell 
Centrum för striderna i Blekinge 

under 1670-talets krig 
Ebbe Aspegren ~ 

Sedan freden i Roskilde slutits den 26 februari 1658 och de båda 
konungarna Fredrik III och Karl X Gustav vederbörligen avfestat 
densamma, begav sig Karl Gustav på en snabbresa till sina nyför- 
värvade provinser Skåne och Blekinge. Han sände generalkvar- 
termastarelöjtnanten vid faltarmén Erik Dahlbergh i förväg, och 
enligt sin dagbok anlände denne den 16 mars till den lilla hamn- 
platsen Bodekull eller Bokulla vid Mieins utlopp i Östersjön. Dar- 
med var han tydligen den förste företrädaren för den nya svenska 
statsmakten som besökte denna ort. Ii 

Han återvände efter två dagar till Kristianstad, dit kungen an- 
lände den 20 mars. Tillsammans reste de därefter den 4 april till Bo- 
dekull, som kungen lämnade den 6 för att återvånda till Göteborg, 
under det att Dahlbergh stannade till den 26 april, varunder han ut- 
förde kungens uppdrag "att avsticka några skansar så ock en stad, 
som dar skulle anläggas och byggas." Kungen visade enligt Dahl- 
bergh stort intresse för ortens möjligheter. Generalkvartermastare 
Johan Warnschöld bekräftade några år senare, att kungen "hade ett 
markeligt avseende på Bodekulla hamn," som borde befastas och 
möjliggöra skeppsbyggnad "efter all möjelighet till att igenom och 
utur samma kunna betacka och bevaka stranden Blekingen oppför 
in till Kalmar." 

Kungen hade redan från början haft Bodekull i sina tankar, och 
det var den enda plats i Blekinge han besökte. Liksom kungen hade 
en hög uppfattning om ortens regionala betydelse för handel och 
sjöfart hade han ocksi insett dess militära möjligheter. Snabb i be- 
slut som han var anbefallde han genast anlaggandet av en örlogs- 
hamn och ett örlogsvarv med befästningar, 

Karl Gustav agnade däremot intet intresse åt Karlskrona skar- 
gård. Men inte heller finns det något som tyder på att han avsåg he- 
la flottans ombasering från Stockholm till Blekinge. Det föll på 
hans sons lott att genomföra detta 20 år senare. Den kunglige grun- 
daren av Karlskrona fick se sin stad vaxa upp, men Karl Gustav fick 
aldrig se sin nya stad. Den erhöll sina stadsrattigheter 1664, sitt om- 
råde och sitt nya namn 1666 och sina privilegier 1668. Ändock ar 



Karta över Bodekull 1640-talet, beskuren. Riksarkivet. 
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Karhhammfiärden med öarna och inloppen till hamnen. Efter ekonomirka 
kartan. 
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den Karl Gustavs stad, och dess församling och kyrka bar officiellt 
hans namn. Karl X Gustav ar att betrakta som stadens verklige 
grundläggare. 

Örlogsvarv och skans pd Boön 
Eftersom det rörde sig om anlaggandet av ett örlogsvarv vid Bode- 
kull hörde ärendet under Amiralitetskollegium, och detta var 
snabbt i vändningarna att uppfylla sin kunglige herres önskan. Re- 
dan den 28 april 1658 sande det kapten Peter von Edam för att un- 
dersöka möjligheterna till ett varv. Den 9 maj mottog kollegiet hans 
besked att platsen lämpade sig för ett varv och hade en god hamn 
med 40 i 50 fots vatten. Detta motsvarar 12 till 15 meter, vilka djup 
förekommer b1.a. norr och öster om Boön (som då hette Bodön) i 
fjardens västra del, men varvet avsågs att ligga på "insidan" av den- 
na ö emot Starnöhalvön, d% djupet numera ar högst sex meter. 
Riksrådet Krister Bonde, som något senare reste i Blekinge, avgav 
också en mycket gynnsam rapport om hamnen. 

Den 23 juli 1658 fattade emellertid kungen det ödesdigra beslutet 
att bryta den nyligen ingångna freden med Danmark och igångsatta 
sitt andra danska krig. Han fick alltså annat att tanka på och åter- 
kom inte till frågan om anläggningarna i Bodekull förrän den 17 
april 1659, då han gav befallning om arbetenas igångsättning, 
Skeppsvarvet skulle ligga på Boöns västra sida, medan bostäder för 
personalen skulle byggas på Starnösidan. Timmerman skulle kom- 
ma från Stockholm och Vastervik. Till chef för varvet, "inspektör," 
utsågs ekipagemästaren på Skeppsholmen i Stockholm Ebbe Si- 
monsson, vilken för varvets drift skulle aga att uppbära rantan från 
Asarums socken. Timmermannen fick vardera en halv eller fjarde- 
dels gårds ranta. Ebbe Simonsson själv fick Tubbaryds gård. Soc- 
kenbönderna skulle köra ekvirke till varvet. Anlaggningen av var- 
vet och dess ganska kortvariga verksamhet har beskrivits så in- 
gående som arkivmaterialet medger av Axel Zettersten i Svenska 
Flottans historia, utkommen 1903, och den har återgivits i Karls- 
hamns historia. 

Kungen hade inte glömt de förslag till skansar för varvets och 
hamnens försvar som Erik Dahlbergh hade framlagt. Han hade 
tankt sig en skans på Boön och en på inre Ortholmen vid fjardens 
östra sida. Redan i mars 1659 beordrades kommendanten i Kalmar 
att sända 45 man och transportvagnar till Bodekull för att börja ar- 
betet. Den 11 april befalldes ingenjörofficeren Anders Berg i Kal- 
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Ingenjören Anders Bergs plan 1659 över den skans som byggdes pd Boöns 
nordligaste lilla halvö. Krigsarkivet. 



mar att bege sig till Bodekull för att leda arbetet. Först den 2 juli 
1659 utgick den officiella befallningen om arbetet till Kngskollegi- 
um, som hade hand om alla befastningsarbeten. 

På grund av det allt sämre krigsläget var kungen angelägen att få 
skansarna i Bodekull färdiga, och den 15 juni 1659 anmodade han 
Berg att inkomma med rapport om arbetet. Kungen befann sig då i 
Kronborg i Helsingör. Berg skrev en rapport den 29 juni, men innan 
kungen fått detta brev skrev han en ny påminnelse den 6 juli. Berg 
skrev då en ny rapport den 17 juli, viket blev av varde för forsk- 
ningen, ty den innehåller uppgifter som inte återfinnes i den första. 
Kungen mottog båda rapporterna. Arbetet måtte ha gått fort, ty 
när Berg skrev sin rapport den 17 juli hade han redan återvänt till 
Kalmar. Jord och virke hade på förhand förts till Boön, och sedan 
Berg anlänt pågick arbetet dag och natt med dagsverkspliktigt folk 
från halva Asarums socken. 

Detta ar alltså upphovet till Gamle skans, som den alltjämt kal- 
las, men om vars belägenhet på Boön det på senare tider rått en viss 
osäkerhet. Att praktiskt taget ingenting återstår av anläggningen 
kan bero på att inte bara lös materiel utan också hela byggmateria- 
let överfördes till Kastellet, när detta byggdes. Tack vare Bergs rap- 
porter och samtidiga kartmaterial kan vi emellertid fastställa skan- 
sens läge och få en uppfattning om dess karaktär. 

Alldeles norr om Boön ligger en liten holme, Rönnehallen, som i 
söder har sin fortsättning i en från Boön utskjutande liten halvö. 
Dennas östra del är på vissa 1600-talskartor tecknad som en ö, men 
i Bergs här återgivna karta över skansen sammanhänger den med 
halvön i övrigt, varför vi utgår ifrån att så var fallet. Det var där 
skansen anlades. Den före detta ön är i dag cirka 100 meter i öst- 
västlig riktning och omkring 80 i nord-sydlig. På 1600-talet var den 
förmodligen något mindre, så det blev en mycket liten skans, kan- 
ske 50 eller 60 meter i genomskärning. Den utformades som en ore- 
gelbunden femstjärnig sluten vall kring öns högsta del. Platsens 
högsta punkt är omkring 10 meter bög, och där hade Berg tänkt sig 
ett runt torn eller blockhus, men det byggdes aldrig. Samma öde 
rönte hans tanke på ett stort verk med bastioner över hela Boön, 
som i fråga om läge och utformning skulle ha liknat Kungsholmens 
fort utanför Karlskrona. Det stora Boöverket finns skisserat på en 
karta som är återgiven i Karlshamus historia. Dar f i n s  också en 
tänkt stadsplan för Bodekull. Kartan är odaterad och osignerad, 
men den torde kunna tillskrivas Anders Berg. Någon stadsplan som 



med säkerhet kan tillskrivas Erik Dahlbergh har däremot inte an- 
träffats. 

Skansen var anlagd så, att den kunde beskydda båda hamnarna, 
såväl Bodekulls i norr som örlogshamnen i väster. Muren var upp- 
förd av "falt- och klufersten" men utan murbruk. Dess tjocklek vax- 
lade mellan sex och tre alnar. Den hade bröstvärnshöjd på insidan 
och tio alnar på utsidan samt förstärktes med en jordvall på insidan. 
Dar anlades några batterier, alltså plattformar för kanoner, för- 
modligen av trä. Nar Berg kom dit fanns redan två sexpuudiga ka- 
noner på platsen. Från Kristianopel, som skulle avrustas, skickades 
sedan ytterligare sex kanoner, nämligen två åttapundare och två 
sjupundare samt två halvkartoger, som var korta pjäser, mellanting 
mellan kanon och mörsare. Det fanns alltså tillsammans åtta kano- 
ner i det lilla fortet. Ett batteri var så ställt, att det kunde skjuta pa- 
rallellt med vattenytan. 

Boöskansen tycks ha varit fardig på sensommaren 1659 och hade 
en besättning på 90 man, bestående av östgötar, värmlänningar och 
smålänningar samt en artillerikonstapel. Denne förfogade över tre 
tunnor krut och fem storbuntar lunta, men Berg nämner inte hur 
många kanonkulor det fanns. Troligen fanns det några träbyggna- 
der mitt i skansen. Av betydelse var, att det i klippan fanns en 
klyfta som kunde anordnas som vattencistern. 

Berg hade inte satt igång något skansbygge på Ortholmen, och 
han ville avvakta ytterligare order från kungen innan han gjorde 
det. Han fann Ortholmen "obekväm" för befästning. Däremot 
tyckte han att Frisholmen vore betydligt bättre i detta hänseende, 
men till ett så stort arbete fanns varken tid eller pengar. På den kar- 
ta som Karlshamns historia återger finns dock inlagd en planerad 
skans på Frisholmen av den typ som sedermera anlades. Någon be- 
fallning att befästa Ortholmen kom aldrig, och inte heller fömerk- 
ligades planen på en skans på Stärnöhalvöns sydöstra udde innanför 
Stärnö stutar. 

Tanken bakom de tre skansarna var, att Boöskansen skulle skyd- 
det västra inloppet till Bodekull jämte det norra till örlogshamnen 
mellan Boön och Stärnölandet, medan skansen på Ortholmen skul- 
le täcka det östra inloppet till Bodekull, och Starnöskansen skulle 
flankera det södra inloppet till örlogshamnen, vilket numera är 
igenfyllt av en vagbank. Det i Boöskansen uppstäilda artilleriets ef- 
fektiva räckvidd kan väl uppskattas till 400 a 500 meter. 

Sedan det blivit fred 1660 återgick landets krigsmakt till fredsfot, 
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och intresset för fastningsbyggen minskades. För 1661 och 1662 
upptogs ingen garnison för Boöskansen på gällande stat, och 1663 
lades den under Amiralitetet, vilket innebar att varvsinspektören 
Ebbe Simonsson fick ansvaret för skansen. Soldaterna drog dar- 
ifrån, och skansen användes för varvsfolkets inkvartering. 

Orlogsvarvet fortsatte emellertid sin verksamhet och byggde en 
rad goda fartyg till flottan under teknisk ledning av skeppsbyggmas- 
tarna Tomas Day och Gunnar Olofsson Root. Sålunda levererades 
fram till 1674 sex strussar och fem regalskepp. Strussen var både till 
benämning och modell av ryskt ursprung. Den var ett litet enmastat 
fartyg, av flottan använt för transporter av personal och proviant. 
Roots första struss fick namnet Carlshamn. Skeppen var det tredäc- 
kade 86-kanonerskeppet Nyckeln, sedermera Hans Wachtmeisters 
flaggskepp, samt de tvådäckade skeppen Saturnus, Venus, Mercuri- 
us och Neptunus, alla välkända skepp i Karl XI:s flotta. Tre av 
skeppen gick förlorade i det stundande kriget. Fartygen bestyc- 
kades inte i Karlshamn, utan det skedde först efter deras ankomst 
till Stockholm. Nar kriget stod för dörren 1675 påbörjades tvenne 
jakter. De sjösattes i maj och juni 1676, och till deras märkliga öden 
återkommer vi. 

Under sin vistelse i Karlshamn i augusti 1676 befallde Karl X1 
Ebbe Simonsson att nedlägga varvets verksamhet med tanke på 
fiendens annalkande. Dansken kom också och utplundrade varvet. 
Den 8 augusti 1677 beslöt Amiralitetet slutgiltigt att nedlägga var- 
vet, som aldrig mera återuppstod. Timmermannen överflyttades i 
ett par omgångar till varvet i Kalmar. 

Frisholmsskansen anlägges 
Atergången till fredsfot 1660 innebar b1.a. att Erik Dahlberghs be- 
fattning som generalkvartermästarelöjtnant vid faltarmén indrogs, 
och han blev istället överstelöjtnant vid Södermanlands regemente. 
Under 1660-talet sysselsatte han sig mest med litterär och konst- 
närlig verksamhet för b1.a. sitt stora arbete Suecia antiqua et ho- 
dierna och därmed förbundna resor. 

Förmyndarregeringen var betydligt mindre intresserad av Bode- 
kulls utveckling och befastande an den avlidne kungen hade varit, 
och dessutom stod inte längre erforderliga pengar till förfogande. 
Riksamiralen Gustav Otto Stenbock hyste visserligen i stort sett 
samma mening som kungen, men generalkvartermastare Warn- 
schöld hade redan 1662 talat för uppskov .och en närmare under- 



Generalkvartermäsiarelöjtnanien Erik Palmquists plan 1675 över anlagg- 
ningen på Frisholmen. Den centrala tregrenade figuren anger lägena för tre 
blockhw och förbindelsen dem emellan. Krigsarkivet. 

sökning av den blekingska kusten. Den nye riksmarsken Carl Gus- 
tav Wrangel avrådde 1665 från ytterligare befästningar b1.a. med 
hänsyn till de kringliggande bergen. Regeringen vidtog heller inga 
åtgärder. 

Helt annat blev laget sedan den unge kungen Karl X1 blivit myn- 
dig och börjat regera 1673 och sedan Erik Dahlbergh blivit general- 
kvartermästare 1674. Följande år kom också kriget. Ehuru det un- 
der sitt första ar huvudsakligen berörde rikets tyska besittningar, 
innebar Danmarks deltagande från sommaren 1675 ett allvarligt hot 
mot södra Sverige. Erik Dahlbergh var inte sen att försöka satta ri- 
kets fastningar i försvarbart skick och om möjligt anlägga nya, var- 
om han inlämnade ett memorial till kungen. Som sina närmaste 
man hade han några generalkvartermastarelöjtnanter med var sitt 
distrikt. Sålunda var Erik Palmquist stationerad i Kalmar och hade 



tillsyn över verken även i Kristianopel, Kristianstad och Karls- 
hamn. Några dagar i slutet av juni 1675 uppehöll sig Erik Dahlbergh 
själv i Karlshamn. 

Nu räckte inte längre det halvsovande lilla fortet på Boön, utan 
Palmquist fick order att ta upp den gamla tanken på befastandet av 
Frisholmen. Med sitt centrala läge skulle denna kunna behärska bå- 
de östra och västra inloppet samt stadens hamn och örlogsvarvet. 
Palmquist infann sig i augusti 1675 och började planera anlagg- 
ningen. Det bör understrykas, att skansen på Frisholmen, snart kal- 
lad kastell, framtvingades av kriget och från början bar improvisa- 
tionens prägel. Palmquist hade Dahlberghs uppdrag att b1.a. bygga 
några blockhus och batterier "vid vattnet", vilket kan tolkas så, att 
de skulle ligga på fastlandet vid stadens sydsida. Borgerskapet för- 
klarade sig också villigt att bekosta uppförandet av bröstvärn och 
palissader, vilka rimligtvis borde ligga vid staden. Stadens åtagan- 
den för bevakning både på Frisholmen och i staden blev särdeles be- 
tungande, liksom också inkvarteringarna och underhållet åt trupper 
och arbetsfolk. 

Denna personal, som kom i oktober, utgjordes av 270 militärer 
och ett inte angivet antal hantverkare och arbetare, till vilka bety- 
dande leveranser av byggnadsmaterial anlände. Den militära ar- 
betsstyrkan kom huvudsakligen från småländska regementen. Ännu 
den 31 maj 1676 beordrades landshövding Jacob Fleming i Växjö att 
sända 100 man att arbeta i veckoskift på fästningen, Palmquist 
uppgjorde den 21 september 1675 den första ritningen till skansen, 
som här visas i reproduktion. Han insände den till Dahlbergh för 
godkännande, och denne lät göra en ny ritning, ty det finns två i 
krigsarkivet, den ena i Dahlberghs namn. De skiljer sig från varand- 
ra huvudsakligen i fråga om blockhusens placering. Dahlberghs 
version godkändes av kungen. 

Den 19 december samma år insände Palmquist också till krigskol- 
legium sin ritning över "Carlshamns Casteel sambt det Wärk, som 
Ofversten och General Quartermästare Dahlbergh anno 1675 vedh 
krigets begynnelse Provisionaliter anlade." Detta verk har av Mun- 
the i Fortifikationens historia uppfattats som det strandverk Dahl- 
bergh skulle ha planerat på stadens strand mot söder med b1.a. åt- 
minstone ett blockhus, såsom nyss antyddes. Detta verk omnämnes 
sedan inte mera, så det kan ifrågasättas om det verkligen upp- 
fördes. 

Som synes av kartan sträckte sig skansen endast längs Frishol- 
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mens västra och nordvästra sida, och bakom vallen byggdes bat- 
terierna. Hotet från väster ansågs vara det viktigaste, liksom också 
möjligheten att skydda själva hamninloppet. Batteriplatsernas an- 
tal är endast fyra. Batterierna skulle egentligen vara murade sten- 
bottnar, men vi kan utgå ifrån att alla batterierna vid denna tid var 
byggda av grovt travirke. Det var först längre fram, som två sten- 
batterier tillkom för de tyngsta kanonerna på sydfronten. Over hu- 
vud taget åtgick förvånansvärt mycket travirke vid fastningsbygget, 
och alla husen inom murarna byggdes naturligtvis av trä liksom 
blockhusen. 

D e  så kallade vallarna uppfördes förvisso utåt av sten på samma 
satt som i Boöfortet och i stort sett utan murbruk. Stenarna bara la- 
des på varandra. Riksantikvarieämbetet konstaterade i ett brev till 
stadens drätselkammare den 25 april 1921, att "de var från början 
uppförda på sluttande grund och utan fördubbningar i bottnen, dels 
av runda stenar utan förband." Detta var en av orsakerna till de 
ständiga ras, som går som en röd tråd i anläggningens historia. Mu- 
ren täcktes ovanpå av torv och stöttades på insidan av en jordvall. I 
Palmquists karta av 1675 finns inlagd en "kalkbod," vilket tyder på 
att murbruk trots allt kommit till användning i viss utsträckning, 

Muren eller vallen var inte högre än att man från insidan kunde 
lägga handen på dess översida. Den var ingenstädes högre an fyra 
alnar. På öppna sträckor hade man lagt upp en provisorisk linje av 
stenar, som inte var mer än en gärdesgård som man kunde stiga 
över. Kommendanten betecknade skansen som "icke ratt 
fortificerad," och generalkvartermästarelöjtnantens motsvarande 
omdöme var "icke fullkomligt fortificerad." På vissa stallen var den 
tillbyggd "med bjälkar och bräder'' eller bara förlängd med brad- 
staplar, allt enligt uttalanden i krigsrättsförhöret efter kapitulatio- 
nen 1676. 

Vad som togs av material, förråd och kanoner på Boöskansen 
räckte inte långt, men turligt nog skulle fästningen i Kristianopel 
samtidigt nedläggas, så därifrån skeppades både kanoner och förrad 
av olika slag till Frisholmen. Det mesta torde ha kommit därifrån. 

Förste kommendanten utnämnes 
Mot slutet av 1675 hade arbetena framskridit så långt, att kungen 
den 6 december utnämnde den nya fästningens förste kommendant. 
Hans val föll på kommendanten i Kristianstad, överstelöjtnanten 



Johan AdoifHård af Segerstad, som kom att spela en ödesdiger roll 
i fastningens tidiga historia. Hård torde ha varit född i mitten på 
1620-talet, och hans far var chef för Jönköpings och sedan Krono- 
bergs regemente. Efter några års studier i Uppsala gick han in vid 
Jönköpings regemente, där han genomgick graderna och befinnes 
vara kapten 1656. Möjligen har han deltagit i trettioåriga krigets sis- 
ta del, men med säkerhet i Karl Y Gustavs polska krig, kanske ock- 
så i det danska. Ar 1662 blev han major vid Skånes, Bohuslans och 
Jämtlands dragonregemente för att den 12 maj 1675 utnämnas till 
överstelöjtnant och kommendant i Kristianstad. Han har i hävderna 
ofta förväxlats med sin släkting överste Carl Härd, som var kom- 
mendant i Helsingborg under kriget och ävenledes kapitulerade. 

Både vid utnämningen i Kristianstad och i Karlshamn slösade 
Hans Majestät sina lovord över hans mångåriga och tappra krigs- 
tjänst och uttalade sina stora förväntningar på hans kommendant- 
skap. Till Karlshamn har han förmodligen anlänt tidigast i slutet av 
januari 1676. Frågan är om han var särskilt nöjd med förflyttningen 
från den väl etablerade fästningsstaden Kristianstad till den halv- 
fardiga öfastningen utanför en liten nyanlagd stad. I ett brev till 
krigskollegium klagar han b1.a. över att han ännu inte utfått hela sin 
majorslön. Här kan föreligga vissa psykologiska grunder för vad 
som snart skulle inträffa. 

Sommaren 1676 torde det civila arbetsfolket ha dragits tillbaka, 
och arbetet fortsatts av de trupper som kom att utgöra garnisonen. 
Arbetet leddes fortfarande av Erik Palmquist som var kvar i skan- 
sen. Till sin närmaste man fick Hård den sannolikt tyskfödde kap- 
tenen vid Skaraborgs regemente Nicolaus Wolff. Som proviantmäs- 
tare och fortifikationskassör fungerade borgaren i staden rådman- 
nen Hans Brandt, vilken dagligen infann sig i fastningen. Enligt 
kommendantens uppgifter utgjordes garnisonen efter arméns av- 
marsch i augusti 1676 av ett kompani av Kronobergs regemente på 
155 man under kapten Olof Håkansson Bolling, ett kompani av hu- 
vudsakligen Kalmar regemente pä 137 man under kapten Anders 
Selflod (Siiverlod), 40 s.k. gubbar, alltså uttjänta knektar, som i 
krigstid dock kvarstod i tjänst, 11 blekingar ur det i Kristianstads 
län uppsatta infanteriregementet - Listers härad tillhörde då Kris- 
tianstads län - samt 11 artillerikonstaplar. Jamte sin chef, stycke- 
fänrik Herman Hermansson Ståhl, tillhörde dessa Artilleriregemen- 
tet. Det fanns bara ett sadant i landet, som försåg hela krigsmakten 
med kanoner och artilleribefal. I garnisonen fanns ytterligare fyra 



löjtnanter och tre fänrikar, nämligen löjtnanterna Per Larsson 
Kyhlman och Johan Nilsson Ekman vid Kronobergs regemente, 
löjtnant Johan Trana vid Skaraborgs regemente och Jonas Örn vid 
Kalmar regemente. Av fanrikarna tillhörde Håkan Persson Wran- 
nek Kronobergs regemente, medan Henrik Erik Spegel och Anders 
Karpp tillhörde okänt förband. Det fanns också en präst, "herr 
Sven," samt troligen en del drängar, motsvarande senare tiders kal- 
faktorer. 

Det har förekommit fantastiska uppgifter om antalet kanoner i 
rastningen vid denna tid. De härrör framför allt från ett par äldre 
danska arbeten om kriget, namligen Otto Vaupell om Den dansk- 
norske Haers Historie, utkommen 1872, och N. P. Jensen: Den 
skaanske Krig 1675-1679, som utkom år 1900. Vaupell uppger, att 
danskarna vid kapitulationen kom över dels 60 kanoner som stod 
vid vallarna och dels 300 nya metallkanoner samt 20.000 gevär. N. 
P. Jensen uppger, att danskarna tog 242 kanoner, av vilka en stor 
del var utan lavetter, emedan de skulle användas i fartyg. Allra 
märkligast är dock, att generalkvartermastarelöjtnant Palmquist 
inför krigsrätten uppgav att fastningen hade omkring 300 kanoner. 

Dessa uppgifter om antalet kanoner verkar helt orimliga. Palm- 
quist uppgav, att han under sin fångenskap utsatts för danskarnas 
skryt om sitt rika byte och sina stora segrar. Frågan är om han inte 
tagit intryck av detta prat och återgivit en siffra som han hört av 
danskarna. Vaupells tal om 300 nya metallkanoner är hapnads- 
väckande. Metallkanoner var gjorda av en legering och var alltså 
dyrare och finare än de vanliga järnkanonerna. Hur skulle det fat- 
tiga Sverige kunna skicka 300 nya metallkanoner till en fästning 
som inte kunde använda dem. Jensens tal om att de skulle användas 
i fartyg ar också ohållbart. Som tidigare påpekats, att nar Boövar- 
vet levererade örlogsfartyg, så bestyckades de inte i Karlshamn 
utan avgick till Stockholm för detta ändamål. Och Kastellet var ing- 
en örlogsstation. Vaupells uppgift om 20.000 gevär för en besätt- 
ning p i  400 man ökar intrycket av hans ovederhäftighet. 

Kommendantens egna uppgifter till förhörsprotokollet i krigsrät- 
ten verkar rimligare. Han uppger antalet kanoner till högst 55, av 
vilka dock inte alla stod "till valls." Det är denna siffra vi har att 
hålla oss till. Vid en specifikation anger han bara tre 6-pundiga, tre 
eller fyra 10-pundiga och fyra 18-pundiga, av vilka dock två var i så- 
dant skick att styckefanriken inte vågade skjuta med dem. De 
18-pundiga kanonerna stod på ett batteri, vars underlag enligt 
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Palmquist var för svagt. Vid åtminstone ett annat batteri var bott- 
nen så dålig, att kanonerna föll omkull vid skjutning. På andra stal- 
len placerades kanoner på klipporna ungefar som fältartilleri. Inte 
heller i blockhusen var underlaget för kanonerna tillfredsstallande. 
Hård beklagade också, att han inte kunde avgiva flankerande artil- 
lerield. 

Att vi vet ganska mycket om förhållandena i fastningen under be- 
lägringen och vid kapitulationen beror på tillgången till protokollen 
från den krigsrätt, som följde efter kapitulationen. En av bilagorna 
till förhörsprotokollen består av en lista på hus och lokaler med eld- 
stad inom fastningen. Den ar uppgjord av Erik Palmquist och ger 
oss en inblick både i den ursprungliga bebyggelsen och i en dåtida 
fastningsbesattnings levnadsförhållanden. Tyvärr saknas motsva- 
rande karta. När uttrycket corps de garde användes på den tiden, så 
menades förlaggningslokal. Från början av 1700-talet användes or- 
det barack för samma ändamål, sedermera efterträtt av kasern. 

I Frisholmens fastning fanns alltså följande lokaler. Ett stort 
corps de garde, vars ena hälft var förläggningsrum och den andra 
spannmålsmagasin, ett "ordinarie" corps de garde, ett liknande för 
"gubbarna," alltså de gamla uttjänta soldaterna, en stor väktarsal 
med wrps de garde och ett hus med sådant i övre salen. Kom- 
mendanten och andre kommendanten - kapten Wolff - hade sina 
"logement," de övriga kaptenerna och löjtnanterna hade "stugor," 
styckefanriken hade en liten "hytta," medan de andra fanrikarna 
fick nöja sig med kammare, tydligen belägna i större hus. Vidare 
fanns kökshus, badhus, smedja, kvarnhus med 16 handkvarnar, ma- 
teriaihus, kmthus och två bakugnar. Slutligen hade underofficerar- 
na, artillerifolket, trumslagare och gemena byggt sig åtskilliga hyt- 
tor, dock utan "spisar." 

Redan från 1675 framträder alltså ursprunget till det byggnads- 
bestånd, som delvis fanns kvar ända in i 1900-talet. Mycket förand- 
rades naturligtvis, särskilt försvann nog snart hyttorna. En del hus 
brann upp, andra ruttnade och revs, nya kom till. Klagomålen över 
dåliga bostäder, lackande tak och behov av reparationer utgör ge- 
nom tiderna ett ständigt inslag i kommendanternas anslagsäskan- 
den. 

Fienden kommer 
Kriget gick olyckligt för Sverige både 1675 och större delen av 1676. 



Efter sjöslaget vid Ölands södra udde den 1 juni 1676 var den svens- 
ka flottan satt ur  spel för detta år, och kung Kristian V kunde 
landstiga i Skåne. Efter några veckor nödgades Karl X1 med sin un- 
derlägsna armé utrymma Skåne utom fästningsstäderna Malmö, 
Landskrona och Kristianstad. Helsingborg hade redan kapitulerat. 
På den tiden fanns inga särskilda fästningstrupper, utan besättning- 
arna bestod huvudsakligen av infanteri från landskapsregementena. 
De flesta av dessa i södra Sverige var tagna i anspråk för detta ända- 
mål, vilket försvagade falthären. Emellertid kapitulerade snart 
aven Landskrona, och danskarna nådde Kristianstad, varför kung- 
en i juli månad retirerade till trakten av Karlshamn och Asarum. 

Kungen tog sitt kvarter i staden. En uppgift i Karlshamns historia 
kan tolkas så, att det var i samma hus som blev Karl X1I:s kvarter år 
1700. I en not på annat ställe sägs emellertid, att detta hus upp- 
fördes först på 1680-talet. Då kan ju karl X1 inte ha bott där 1676 
men möjligen vid sitt besök 1681. Kungen och generalitetet med 
fältmarskalken Simon Helmfelt i spetsen inspekterade fästningen. 
De var någorlunda tillfredsställda med den, och kungen befallde att 
dess förråd skulle påfyllas. Eftersom ett danskt anfall kunde väntas, 
gav kungen som tidigare nämnts order till varvsinspektören Ebbe 
Simonsson att varvets verksamhet skulle nedläggas. De två under 
byggnad varande jakterna som nyligen sjösatts skulle förläggas intill 
Frisholmen. Förflyttningen genomfördes endast med den mindre 
jakten, under det att den större förblev liggande vid Boön. Amirali- 
tetskollegium beordrade Simonsson att låta borra hål i deras bott- 
nar, så att de skulle kunna sänkas och inte falla i danskarnas han- 
der, "dock så att de framdeles med pump kunna igen bliva 
upptagne." Denna åtgärd torde ha genomförts i båda jakterna. 

Munthe uppger i Fortifikationens historia, att det 1676 även 
byggdes en skans strax väster om Karlshamn, men att arbetet gick 
långsamt. Denna skans är därefter inte vidare omnämnd. Däremot 
ar skansar från detta krig kända i Asarum, Mörrum och på Lister- 
landet. I Asarum är delar av anläggningen alltjämt synliga. 

Under tiden den 31 juli till den 10 augusti bröt armén upp från 
karlshamnstrakten i riktning mot Växjö. Kungen själv lämnade 
Karlshamn den 7 augusti. Armén torde inte ha räknat mer än 6.000 
man. Mer kunde konungen i stormakten Sverige inte samla på hu- 
vudkrigsskådeplatsen. Han marscherade sedan med armén mot 
Halmstad, dar han den 17 augusti besegrade en  dansk styrka. För 
Karl X1 var nog dagarna i Karlshamn 1676 hans livs svåraste tid. 
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Det var nara att den 20-årige kungen misströstade om sina möjlig- 
heter att försvara sitt rike. Hans beslutsamma framstöt mot Halm- 
stad blev dock det lyckokast, som bragte en vändning i det dittills 
olyckliga kriget. 

Sedan danskarna intagit Kristianstad den 15 augusti, och den 
svenska armén lämnat Blekinge i nordlig riktning, låg vägen öppen 
för danskarna aven till Blekinge. De föregicks av "bönder", d.v.s. 
snapphanar, under ledning av den danske "Rigefogden" Hans Hol- 
laender, vilken redan omkring den 12 augusti besatte staden Karls- 
hamn och stränderna däromkring, Förmodligen ar denne identisk 
med den s.k. länsmannen som omnämnes i förhören inför krigsrät- 
ten. Hård uppgav att fienden lat bränna en del av staden. 

Omkring den 16 augusti kom reguljära danska trupper till staden. 
Det var några hundra dragoner, som på den tiden var liktydigt med 
beridet infanteri. Fastningen blockerades nu helt från landsidan, 
men intet artilleri tillhörigt den danska arm611 omtalas. En del av 
stadens myndighetspersoner hade flytt, andra som sympatiserade 
med danskarna stannade kvar. Dit hörde framför allt fästningens 
proviantmastare, rådmannen Hans Brandt, som nu öppet fram- 
trädde som danskvanlig. Hans hus blev en sorts träffpunkt för dans- 
kar och dansksinnade. 

Under perioden från omkring den 12 augusti till månadsskiftet 
september-oktober hände inga mera dramatiska saker i och om- 
kring fastningen. Mycket snart skickade danskarna dit trumpetare 
och trumslagare med kapitulationserbjudanden, men dessa avslogs. 
Svenskarna var avspärrade från land men inte till sjöss. De hade vis- 
sa båtar, och den ordinarie provianttillförseln från Ronneby tycks 
ha fungerat. De var försedda med proviant för åtskilligt Iangre tid 
an till början av oktober. Sålunda hade de tillgång till dåtidens van- 
liga och enformiga kost, nämligen kött, sill, bröd, ost, korn, arter 
och malt. De bakade själva och bryggde öl. Men möjligheterna att 
lagra färsk mat var dåliga. 

Eftersom danskarna saknade artilleri fick de nöja sig med att 
ibland skjuta med musköter, men det gjorde ingen skada. Däremot 
sköts rätt mycket med fastningens artilleri, dels så snart några fien- 
der blev synliga vid stränderna och dels på staden. Hård tvekade i 
början att skjuta på staden, men sedan Palmquist egenhändigt av- 
lossat det första kanonskottet mot den förrädiske Brandts hus, til- 
lät kommendanten beskjutning av snapphanarnas högkvarter, som 
därför måste flyttas Iangre bort. Sedan stoppade kommendanten vi- 
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dare beskjutning av staden, mot vilket kapten Wolff protesterade. 
"I larer det hava svårt att försvara att I icke vill skjuta på staden och 
fienden," sade han. Hård svarade, att "jag vill allt taga på mig vad 
därav kommer." Allt som allt avlossades några hundra skott under 
belägringen. 

Kommendanten tillät en gång ett utfall från fastningen, nar några 
"bönder" visade sig särskilt närgångna. Några av dem dödades eller 
sårades och fem tillfångatogs, däribland "länsmannen," troligen 
identisk med Hollaender. Denne var sårad av två hugg i huvudet. 
Detta är enda gången som någon blodsutgjutelse omtalas i samband 
med belägringen, Fångarna fördes till skansen och förhördes. Där 
fanns redan fyra danska ryttare som fångar, ditförda av svenska ar- 
mén. De var kvar till kapitulationen, men "länsmannen" och bön- 
derna köpte eller rättare mutade sig fria. Besättningen begärde se- 
dan flera gånger att få göra utfall mot de förargliga "bönderna", 
men kommendanten tillät det inte. 

Vid ett tillfälle nåddes kontakt med ett lybskt handelsfartyg, av 
vilket svenskarna köpte tobak och vin. Den sistnämnda varan be- 
höll officerarna, men av tobaken utdelades åtminstone en del. En 
av "gubbarna" utsmugglades för att ta sig upp i Småland och tillkal- 
la undsättning, 

En som också lämnade fastningen under belägringen var general- 
kvartermästarelöjtnanten Erik Palmquist, vilket skedde en vecka 
efter blockadens inträde, således omkring den 20 augusti. Han hade 
velat ta med sig soldater, men det fick han inte av kommendanten 
utan måste nöja sig med en officersdräng. Over huvud taget verkar 
Hård ha varit emot hans avresa. "I mån väl bliva här så länge som 
jag," hade han sagt till honom. "Jag råder icke däröver, jag måste 
bortresa," svarade Palmquist. Han åberopade en muntlig order av 
kungen att han skulle återgå till sin huvudstation, som var Kalmar. 
"Har I kungens order att draga bort, så mån I väl draga Eder kos," 
svarade kommendanten. Talet om kungens order var nog en över- 
drift, men Palmquist hade i Hårds närvaro frågat faltmarskalen 
Helmfelt om han skulle stanna på Frisholmen, och Helmfelt hade 
då anmodat honom att återgå till Kalmar. 

En skeppare i staden hade erbjudit sig att segla Palmquist till 
Kalmar, och en mörk förnatt smög de sig ut på fjärden. Men strax 
utlöpte flera båtar med snapphanar från stränderna utanför staden. 
De hann upp Palmquists båt och tog honom till fånga. Han var 
därefter övertygad om att skepparen hade förrått honom. Danskar- 



na tog allt vad han hade med sig, b1.a. 300 daler i fortifikations- 
medel samt pass och andra handlingar tillhörande officerare i Kas- 
tellet, vilka på detta vis hade trott sig kunna satta sina papper i sa- 
kerhet. 

  an ska rna förde Palmquist till Kristianstad och Helsingborg och 
slutligen till Helsingör. Men han tycks på något satt ganska snart ha 
undsluppit fångenskapen, möjligen genom utväxling, ty den 2 ja- 
nuari 1677 kunde han inställa sig för förhör inför krigsrätten i 
Malmö. Enligt uppgifter i litteraturen anses han ha avlidit inte långt 
därefter, 

Brunnen sinar 
Ungefar vid tiden för Palmquists avresa började det förlopp, som 
skulle åberopas som den viktigaste orsaken till den stundande kapi- 
tulationen, nämligen brunnens sinande. Liksom alla brunnar på öar 
var den starkt beroende av regnen, och dessa hade nu uteblivit un- 
der någon tid. Det hjälpte inte att grava brunnen djupare, ty dar låg 
en stor sten. Det uppstod brist på vatten för dryck, kokning och 
bryggning. Expeditioner skickades till närliggande holmar för att 
söka vatten. Förmodligen menas b1.a. Inre Ortholmen, kanske ock- 
så den Yttre, samt Boön. Man tanker särskilt på den klyfta i Boö- 
skansen som ingenjören Anders Berg omnämnt som lämplig för vat- 
tencistern. Mindre mängder av vatten inbragtes på detta satt, delvis 
upphämtade med skedar. Rustmästaren i skansen hade hittat en 
egen liten vattenklyfta, ur vilken han fick vatten till att brygga öl, 
och officerarna hade alltjämt öl och vin. Nar snapphanarna observe- 
rade vattenturerna till holmarna, ansträngde de sig att stoppa dem. 

Det kom verkligen regn, men då blev vattnet i brunnen lerigt, 
"gjörgigt," som det hette på den tiden, varför kommendanten lat 
spika igen brunnen. Soldaterna bröt upp den nattetid och tog vat- 
ten. I viss grad nödgades manskapet emellertid dricka det salta 
havsvattnet, vilket ansågs ha blivit orsak till stor sjuklighet. Bortåt 
100 man blev magsjuka och tio dog fram till kapitulationen. En del 
av dem begrovs vid stranden och några på andra holmar. Ett sar- 
skilt corps de garde inrättades som sjukhus, dar det låg flera tiotal 
sjuka. Någon nämnvärd vård fick de val inte. Varje regemente hade 
visserligen en barberare, föregångare till något senare tiders falt- 
skar, men det fanns inte ens en sådan på Kastellet. Salttillförseln 
förvärrades av att salt sill utgjorde den huvudsakliga animaliska fo- 
dan mot slutet av belägringen, 



Emellertid kan det betvinlas, att det "salta" vattnet var orsaken 
till sjukdomarna. Salthalten utanför åmynningen på nordsidan av 
ön kan val inte ha varit mer an kanske fem promille, och det ar be- 
kant, att människan kan tåla sådant i måttliga mängder, särskilt om 
det såsom har kanske kunde varvas med ö1 eller befintligt farskvat- 
ten - i avvaktan på de höstregn, vilka som bekant brukar inställa sig 
i slutet av augusti och i september. Men å andra sidan ar det klart, 
att vattentillgången på den blockerade Frisholmen var för knapp 
för en så stor besättning som nu fanns dar. Det kan också ifrågasat- 
tas, om det inte var infekterat brunnsvatten och dålig mat som orsa- 
kade sjukligheten. 

I känsla av att det salta vattnet inte var tillräcklig förklaring till 
sjukligheten och dödsfallen i besättningen uttalade några i krigs- 
rattsförhören, att snapphanarna och danskarna hade vräkt ut döda 
djurkroppar i vattnet, vilka med sin förruttnelse förgiftade detta. 
Nar inte heller detta verkade troligt påstod någon, att danskarna 
hade förgiftat vattnet med mercurium, det vill saga arsenik. Men så 
mycket mercurium hade säkerligen inte danskarna att det kunde 
märkbart förgifta en hel havsvik. 

I september avseglade danskarnans holländska förstarknings- 
flotta, och större delen av den danska flottan lades upp för vintern i 
Köpenhamn. Emellertid bibehölls tills vidare två eskadrar i Oster- 
sjön med vardera tre linjeskepp och fyra fregatter. Den ena under 
viceamiral Christian Bjelke höll sig i gotländska farvatten, medan 
den andra kryssade i Hanöbukten under befal av viceamiral Jens 
Rodsten. 

Eftersom den svenske kungen saknade tillräckliga styrkor för att 
innesluta det av danskarna besatta Kristianstad måste han nöja sig 
med att blockera staden från väster. I Kristianstad höll danskarna 
en styrka, som på senhösten uppgick till 2.300 man, aven innefat- 
tande kavalleri. Dessa trupper hade alltså fria förbindelser åt öster 
och sydost. Den danske kungen var nu angelägen att utnyttja möj- 
ligheten att bemäktiga sig aven Blekinge, varför han redan den 30 
augusti hade givit flottan order att inskeppa trupper från Kristian- 
stad och från sjön angripa de båda fästningsstaderna Kristianopel 
och Karlshamn. 

Företaget genomfördes av amiral Rodsten och började den 19 
september. Den 25 anlände han till Kristianopel och landsatte fyra 
kompanier infanteri under överstelöjtnant Bernhard Valentin Lut- 
zow. Någon svårighet att besatta den obemannade och delvis rase- 
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rade fastningen mötte inte. Lutzow grep sig an med att återställa 
fästningen och fick senare för detta ändamål ytterligare fyra kom- 
panier. Från landssidan blockerades staden av en svensk bondehär 
under riksrådet Ebbe Ulfelt, som den 8 november tillbakaslog en 
söderifrån kommande dansk bondehär under major Jens Monsen. 

Blockad till lands och sjöss 
Från Kristianopel tycks Rodsten snabbt ha återvänt till Skåne för 
att hämta trupper för anfallet mot Karlshamn. Han inskeppade en 
bataljon av överste Aegidius Lutzows regemente under hefal av ma- 
jor Joachim Herbst. Företaget mot Karlshamn formade sig som ett 
dubbelt anfall, ty landvägen närmade sig överste Sten Brahe med 
en styrka på 400 man, som han hade organiserat i västra Blekinge, 
tydligen snapphanar. Brahe anlände till Karlshamn den 3 oktober, 
och Rodsten ankrade på fjärden ungefar samtidigt. Ankringen sked- 
de utom skotthåll från fastningen. Därifrån iakttog man fyra eller 
fem fartyg och sökte beskjuta dem, men avståndet var för långt. 
Rodsten ankrade aven utom sitt eget skotthåll mot fastningen, tro- 
ligen på åtskilligt över en kilometers avstånd mellan Boön och Yttre 
Ortholmen. 

Nu var alltså Kastellet blockerat både till lands och sjöss, och nå- 
gon hjälp från den svenska flottan var inte att påräkna. Den låg i 
Stockholm och kunde inte ens nås av ett meddelande om bloc- 
kaden. En av Rodstens första åtgärder var att skicka major Herhst 
till Frisholmen med uppfordran att fastningen skulle kapitulera. 
Kommendanten svarade emellertid, att "han uti sådana tankar sig 
ej ännu hade resolverat uppå," trots att han hade för sig, att den 
danska eskadern hade 3.000 man ombord. 

Det kan synas egendomligt, att Rodsten inte lade sig närmare 
fastningen för att kunna beskjuta den med sina tyngsta kanoner, 
förmodligen 24-pundare. I stallet började han den 4 oktober att på 
"skären och klipporna vid inseglingen" landsätta lätta kanoner, 
h1.a. två-pundare, och bygga batterier. De blev tydligen snart fardi- 
ga, och viss beskjutning vidtog, men den gjorde ingen nämnvärd 
skada. Samtidigt landsattes också infanteriet. Var batterierna an- 
lades nämns inte, men vi kan gissa på Inre Ortholmen och platsen 
för den slopade Boöskansen. Dessa företag iakttogs naturligtvis 
från fästningen, och kapten Wolff hade öppnat eld mot dem, men 
hans batteri var så dåligt att kanonerna föll ur sina lavetter. 

Något senare lät Rodsten också transportera kanoner till lands 



genom staden norrifrån upp till Hinseberget väster om hamnen och 
anlägga ett batten där. Detta observerades också från fästningen, 
men transportvägen låg dold för dess artilleri. Det gjorde däremot 
inte batteriet, och Wolff lät skjuta två kanonskott mot det, varvid 
danskarna skyndade att gömma sig bakom skanskorgar. Danskarna 
skickade en parlamentär, som frågade varför svenskarna sköt under 
stilleståndet. Stillestånd? Ja, det rådde sådant denna dag, troligen 
den 5 oktober. Danskarna tycks inte ha skjutit från Hinsebergsbat- 
teriet. 

Det psykiska sammanbrottet hos befalet i fastningen var redan 
ett faktum, och den ömkliga slutakten utspelades mycket snabbt. 
Det rådde stillestånd medan kapitulationsförhandlingar pågick. 
Nervkriget mot överstelöjtnant Hård hade börjat redan tre dagar 
efter Palmquists avresa. Då kom en dansk trumpetare till Kastellet 
och omtalade, att Palmquist var tillfångatagen och överlämnade ett 
brev från honom till kommendanten, vari omtalades, att om han 
uppgav fastningen, så skulle han få ett gott ackord, d.v.s. att gynn- 
samt kapitulationsavtal. Som tidigare nämnts hade Palmquist haft 
med sig en del legitimationspapper tillhöriga några av officerarna. 
Dessa papper hade alltså fallit i danska händer. Nu begärde offi- 
cerarna, att en parlamentär skulle sändas till danskarna för att åter- 
få dessa papper. 

Kommendanten gick med härpå, och så inleddes ömsesidiga be- 
sök mellan de stridande. Från Kastellet sändes löjtnanterna Per 
Larsson Kyhlman och Johan Trana till danskarnas högkvarter i sta- 
den, och till fästningen kom danska löjtnanter och slutligen en ma- 
jor, troligen Herbst. Frågan om officerarnas papper avfördes strax 
från dagordningen; de lämnades inte tillbaka. I stället gällde det ka- 
pitulation. Både vid danskarnas besök hos kommendanten och vid 
de svenska officerarnas besök i det danska högkvarteret dracks det 
ö1 och vin i betydande mängder, och deltagarna kom vanligen beru- 
sade tillbaka. Den danske majoren var så ostadig, att han knappt 
kunde sitta i båten. 

Vid dessa tillfällen plägade man den gamla seden att "skjuta 
skål," vilket tillgick så, att man hos kommendanten drack djupt ur 
bägaren och samtidigt avlossade två kanonskott. När dessa besvara- 
des av de pokulerande i det danska högkvarteret med tre skott an- 
sågs vågen vara öppnad för en "hederlig" uppgörelse. Vid ett av 
mötena i staden företedde danskarna också ett brev från danske 
kungen, vari denne förklarade, att han skulle vara medgörlig, om 
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fästningen överlämnades, men om den fortsatte att försvara sig, så 
skulle han inte skona ett enda liv av besättningen. Detta var ett ef- 
fektivt inslag i nervkriget mot svenskarna. I dessa dagar kom också 
några av officerarna till sin kommendant och jämrade sig över hur 
illa det stod till och hur sjuka soldaterna var; det vore bäst att upp- 
giva fästningen innan något värre hände. 

Den 6 och 7 oktober gick förloppet hastigt mot sitt slut. Över- 
stelöjtnant Hård lat fråga hos danskarna om han kunde få ett heder- 
samt avtal och fick ett jakande svar. Han sände då kapten Wolff och 
löjtnant Kyhlman med ett förslag som han själv hade formulerat. På 
dansk sida var det amiral Rodsten som ledde förhandlingarna. Han 
förkastade Hkds  förslag och framlade själv ett annat. 

Kapitulation utan strid 
Det är svårt att ur de osammanhängande uppgifterna av många oli- 
ka personer i krigsrättsförhöret få fram en exakt tidsföljd för vad 
som hände under de två sista dagarna på Kastellet. Klart ar emel- 
lertid, att kommendanten helt hade uppgivit tanken på att försvara 
fastningen, trots att det fanns proviant för åtminstone tre veckor 
och hopp om mera vattentillförsel genom regn. Det fanns också till- 
räckligt med vapen och ammunition för att kunna avslå ett danskt 
försök tiii stormning, som ju måste ske genom landsättning, Det 
finns ingen uppgift om att någon enda man i besättningen hade sä- 
rats av fiendens vapen, än mindre dödats. Däremot var H2rd myc- 
ket bekymrad över vattenbristen och sjukligheten bland manska- 

pet. 
Hård ansag sig inte kunna kapitulera utan alla sina officerares in- 

stämmande, och han uppsatte därför en s.k. attest, en förklaring till 
kapitulationen, som skulle undertecknas av alla tolv officerarna. 
Tydligen på kvällen den 6 oktober fick de kännedom om attestens 
innehåll, och kommendanten kallade dem till sig följande morgon 
för "votum" och underskrift. I dessa förhandlingar förekommer 
utom Hård även Wolff samt löjtnanterna och fanrikarna. Också 
prästen herr Sven var inblandad, och om honom vittnas, att han 
ständigt manade till fortsatt motstånd. 

Meningsutbytet blev delvis hetsigt. Flera av löjtnanterna och 
fanrikarna talade emot uppgivandet och gav uttryck för sin upp- 
rördhet. Särskilt fänrik Spegel ansåg att de yngre officerarna blev 
skamlöst behandlade och föremål för påtryckningar. överraskande 
nog var det kapten Wolff som gick mest burdust fram: "Ville I icke 



Den ödesdigra attesten, kapitulationsmotiveringen, med de tolv officerar- 
nas namnteckningar. Krigsarkivet. 



underskriva, så tager kommando på eder vem som vill och fakta, så 
må I det försvara vad därav kommer." Då ville han "ackorden riva 
sönder och kasta den på elden och ville fakta, för tusan djävlar." 
Men det blev inget mera faktande, d.v.s. strid. Alla tolv namnen 
återfinnes under attesten. Dock förklarade fänrikarna Wrannek och 
Spegel, att någon annan hade skrivit deras namn utan tillstånd där- 
till, och löjtnant Kyhlman sade sig ha inlämnat en motskrivelse. 
Gentemot detta hävdade kommendanten i förhören, att de dock 
hade instämt i attestens innehåll. Huvudpunkterna däri var ett åbe- 
ropande av blockaden, vattenbristen och sjukdomarna. 

Med denna utgångspunkt var i slutomgången den 7 oktober inför 
amiral Rodsten inga verkliga förhandlingar möjliga. De befullmäk- 
tigade ombuden Wolff och Kyhlman tycks inte ha genomdrivit någ- 
ra ändringar eller ens förtydliganden och specificeringar i Rodstens 
ganska otydliga och knapphändiga på danska avfattade avtalsför- 
slag. De undertecknade det å kommendantens vägnar, under det 
att amiral Rodsten och major Joachim Herbst signerade å segrarnas 
vägnar. 

Avtalet stadgade, att utrymningen av skansen skulle ske klockan 
sju på morgonen den 8 oktober, att inga anläggningar och ingen ma- 
teriel finge förstöras utan allt lämnas i dansk hand, att officerarna 
finge utmarschera med sidogevär, medan manskapets beväpning 
skulle läggas på vagnar och tillsammans med garnisonen eskorteras 
av dansk trupp till svenska gränsen, varmed tydligen menades grän- 
sen mellan Blekinge och Småland. Om det fanns några infödda 
danskar i garnisonen skulle dessa frigivas liksom eventuella krigs- 
fångar. 

Först på kvällen den 7 fick manskapet reda på att de skulle kapi- 
tulera och utrymma fastningen morgonen därpå. Trots sjukdomar 
och umbäranden hade soldaterna inte knotat eller velat kapitulera. 
Det enda de hade begärt var att få litet malt, så att de kunde brygga 
öl, men det hade de inte fått. 

Det skulle ju vara en "hedersam" kapitulation, och enligt gam- 
mal sed skulle garnisonen alltså avtåga under något som liknade 
"flygande fanor och klingande spel." Endast en fana omtalas, och 
den fördes inte framför någon trupp. En trumpetare fanns nog, men 
han utgjorde knappast något "spel". Däremot fanns det ett tredje 
inslag, som kunde tillampas vid en fastnings kapitulation, nämligen 
"hrinnade luntor." Manskapet skulle ha sådana i händerna för att 
symbolisera bibehållen stridsberedskap. Det hade de också vid upp- 
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Den kompanifana vid Kronobergs regemente, som danskarna tog pd Kas- 
tellet. Nu i T#jhusmuseet i Köpenhamn. Fanans botten ar gul och lejonet 
med armborstet är rött. 

ställningen den ödesdigra morgonen -men kommendanten befallde 
deras slackande, sedan den redan till Kastellet anlände danske ma- 
joren Herbst anmärkt därpå. 

Löjtnant Trana hade gått till kommendantens logement för att få 
klarhet om luntorna, och då han kom in fick han se fanan som var 
dar. Han sade då till kommendanten: "Vi löpa nog s i  länge galen in 
till dess vi glömma fanan." Men Hård svarade: "Vi få ingen fana 



med oss, det stod inte i ackorden." Häröver "altererade" sig kom- 
mendanten, så att han raskt gick till bryggan, satte sig i en båt "och 
drog till lands." Sådant var överstelöjtnant Johan Adolf Hårds av- 
tåg från den honom anförtrodda fastningen. En sentida betraktare 
kan inte annat an bejaka fänrik Wranneks yttrande inför krigsrät- 
ten, att "kommendanten lät hantera sig som ett barn." Han var inte 
den rätte mannen på en sådan post trots sina meriter i övrigt. Den 
fullständiga isoleringen och det danska nervkriget hade nedbrutit 
hans pliktkansla och hans motståndskraft. 

Den fana som föll i danskarnas händer var en kompanifana vid 
Kronobergs regemente. Den ingick i en ny uppsättning fanor, som 
målats av en målarmästare i Stockholm 1675. Uppsättningen omfat- 
tade en stor vit regementsfana och åtta kompanifanor, de senare 
gula och alla med det röda småländska lejonet. Av de nio fanorna är 
den från Karlshamn den enda som fortfarande finns kvar - som tro- 
fé i Tejhusmuseet i Köpenhamn. 

Garnisonen skeppades över till hamnen i Karlshamn, sedan 34 
danskfödda soldater stannat kvar och övergått till danskarna, lik- 
som fem av artillerikonstaplarna. De återstående omkring 330 man- 
nen fick i tre dygn kampera kring kyrkan vid hamnen och på en äng 
i närheten, dar de visiterades och fråntogs sina vapen. Delvis blev 
soldaterna illa hanterade och misshandlade av snapphanarna. För- 
rädaren Hans Brandt höll sig bland det danska befalet och träffade 
aven en del av det svenska befälet. Av manskapet var omkring 100 
sjuka, men de försökte hänga med. Danskarna fick fram 60 hästar 
och ett stort antal vagnar, i vilka de svenska vapnen lastades, sedan 
danskarna tagit de basta. 

Så anträdde den utblottade skaran sin marsch mot den småländs- 
ka gränsen under dansk eskort. På andra sidan gränsen lat Hård för- 
Iagga de flesta av de sjuka i kvarter och ställde med de friska sin ko- 
sa mot väster för att på inte omnämnd väg förena sig med den där- 
varande svenska armén. De på vagnarna medförda vapnen tycks 
danskarna ha gjort obrukbara. 

Danskarna tar hand om jakterna 
Danskarna övertog kanonerna och allt annat som fanns i förråd i 
skansen, däribland proviant för några veckor, 23 tunnor krut och 
några "kistor" kanonkulor samt en stor mängd trävirke. De ödela- 
de också örlogsvarvet på Boön och förde allt av värde därifrån. De 
bärgade de hada förut omtalade jakterna, som hade byggts på Boö- 



varvet, och av vilka den mindre hade sankts intill Kastellet. Det var 
inga stora skepp utan ganska små, det ena 118 fot långt och det and- 
ra 68 fot, således föga mer an 35 och 20 meter. Amiral Rodsten skic- 
kade fregatten Caritas och två galeoter att hämta de iståndsatta far- 
tygen och segla dem till Köpenhamn. De medtog också en del kano- 
ner, ammunition och skeppstimmer, av vilken last förmodligen en 
del inrymdes i de båda tomma fartygen. 

Möjligen ar det denna expedition som har givit upphov till hör- 
sägnen, att två danska fregatter lastades med Kastellets alla kano- 
ner men kantrade och sjönk redan i närheten av utgångspunkten. 
Inga som helst uppgifter finns om en sådan olycka i arkiv, litteratur 
eller i Sjöhistoriska museet, varför den bör betraktas som en sägen. 
Ett par vrak så nara land i trafikerade vatten skulle inte vara okän- 
da. De båda bärgade jakterna kom fram till Köpenhamn och be- 
styckades som fregatter för den danska flottan. Den större fick 
namnet Victoria och den mindre Carlshavn. Victoria bestyckades 
med 38 till 44 kanoner och var i tjänst till 1688, då hon förliste. 

Fregatten Carlshavns öden har redovisats i Aktuellt från Marin- 
musei Vänner i Karlskrona 1976. Därav framgår, att hon våren 1677 
återerövrades av svenska örlogsfartyg och kvarstannade i svenska 
flottan till 1698. 

I detta sammanhang kan erinras om, att det redan på 1660-talet 
fanns ett handelsfartyg som hette Carlshamns Castell. Det mätte 
110 laster, hörde hemma i Helsingborg och ägdes av fyra köpman i 
denna stad och en skeppare i Landskrona. Ar 1667 utfärdades fri- 
brev för skepparen M. Mårtensson i Malmö att föra fartyget till Is- 
land, sannolikt för fiske eller valfångst. Carlshamns Castell var det 
första svenska fartyg som besökte Island och har darmed inskrivit 
sitt namn i den svenska sjöfartens historia. 

Förhör och dödsdomar 
Den förut nämnde danske översten Sten Brahe omnämnes inte i 
samband med Kastellets kapitulation. Det beror på att han dess för- 
innan hade begivit sig till Kristianopel och inte kom tillbaka förrän 
efter kapitulationen. Den 11 oktober skrev han från Karlshamn ett 
brev till den danske riksmarsken Johan von Körbitz och rapportera- 
de om fästningens erövring och svenskarnas avtåg. Han säger att de 
fyra danska kompanierna i Karlshamn inte hade fått med sig sin ut- 
rustning, varför de inte var krigsdugliga. Han ville också få drago- 



nerna och snapphanarna under sitt befal samt begärde pengar och 
förplägnad. Emellertid återvände Brahe ganska snart till Kristian- 
stad. Vi kan undra, om överstelöjtnant Hård och hans officerare ha- 
de fått mera råg i ryggen, om de hade vetat, att de danska kompa- 
nierna inte hade kunnat genomföra en stormning. 

Svenskarnas snöpliga avtåg från Karlshamns Kastell kunde inte 
undgå att få rättsliga följder, varom Hård och hans officerare för- 
visso inte svävade i okunnighet. Det hette i krigsartiklarnas tolfte 
kapitel, artikel 73, att "om en fastning utan högsta nöd uppgives till 
fienden, så skall dess guvernör eller befalhavare straffas till liv, ära 
och gods." Samma dom kunde också drabba andra ansvariga. 
Kungen beordrade generalguvernören Fabian von Fersen att i 
Malmö tillsätta en krigsrätt, som skulle förhöra och döma de för ka- 
pitulationen ansvariga. 

Krigsrätten, eller som den till en början kallades, förhörsratten, 
fick till ordförande översten och kommendanten Carl von Wulffen, 
som var chef för Hälsinge regemente, vidare major C. Lilliehöök, 
major L. M. Taube, kapten Baltzar Daniel Pillar de Pilchy (Pilar 
von Pilchau), kapten J. (sannolikt Jacob) Lindeman och genera- 
lauditör Christian Cassius. ,&klagare var krigsfiskal Breuer (troligen 
Hans Peter). Förhören pågick under sex olika dagar i januari 1677 
med början den 2 januari. De förhörda var överstelöjtnant Johan 
Adolf Hård, kapten Nicolaus Wolff, generalkvartermastarelöjtnant 
Erik Palmquist, löjtnanterna Per Larsson Kyhlman och Johan Tra- 
na, fänrikarna Henrik Spegel och Håkan Nilsson Wrannek, förare 
Erik Henriksson samt sex korpraler och sex meniga. Förhören med 
en korpral och tre meniga ägde rum i deras sjukkvarter inför två av 
domarna. 

Det är påfallande, att kaptenerna Anders Silfverlod och Olof 
Bållning inte förhördes. Den sistnämnde ar över huvud taget inte 
omnämnd i de omfattande förhören, och Silfverlod är nämnd blott i 
förbigående två gånger. Deras roll i kapitulationen är således helt 
förbigingen. Att förhör med dem och tre andra officerare uteblev 
beror förmodligen på att de inte var tillgängliga i Malmö. Ett par av 
de förhörda hade ditkallats efter begäran av generalguvernör von 
Fersen. 

Förhörsprotokollen ar en diger lunta som finns i två exemplar i 
riksarkivet. Förhörsrätten gick mycket grundligt till väga och upp- 
ställde i förväg frågelistor, av vilka en omfattade 47 frågor. Den var 
noga med att fastställa, att besättningen inte hade nödgat kom- 
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mendanten att kapitulera, ty i så fall skulle enligt krigsartiklarna 
var tionde man hängas. 

Efter förhören konstituerade sig rätten som en generalkrigsrätt 
med Jonas Rooth som generalauditör. Den var fardig med sin dom 
den 4 februari och resolverade "att emedan överstelöjtnant Hård 
och kapten Wolff med löjtnanten Trana, löjtnant Johan Nilsson, 
löjtnant Per Larsson, fänrik Spegel och fanrik Wrannek hava utan 
nöd, mangel av proviant och ammunition samt oattackerade levere- 
rat och givit Frisholms skans i fiendens händer, ty skola i kraft av 
den 73. punkten i Kongl. Svenska krigsartiklarna mista liv och så- 
dant allt med rätta." 

I domskälen, rationes decidendi, uppräknade Rooth i 12 punkter 
Hårds försyndelser och underlåtenheter. Wolff gjordes ansvarig för 
att han allt detta "låtit utan åtmaning passera." Två löjtnanter och 
två fanrikar hade visserligen sagt "det vara illa gjort fastningen att 
uppgiva," men de hade ändå gått med därpå. 

Generalguvernören von Fersen översände två dagar senare do- 
men till kungen, som låg i kvarter i Va söder om Kristianstad. Fer- 
sen sände därefter generalauditör Rooth att personligen till kungen 
överlämna andra handlingar i målet, däribland förhörsprotokollet. 
Redan den 14 februari avsände kungen ett brev till von Fersen med 
anmodan till denne att genast låta domen gå i verkställighet. 

Det är således i tillgängliga handlingar otvetydigt, att de sju offi- 
cerarna skulle avrättas. Men därefter sviker oss arkivmaterialet. 
Det kan i rullor och registratur fastställas, att löjtnanterna Kyhl- 
man och Ekman inte avrättades, Den förre återinträdde i tjänst vid 
Kronobergs regemente 1677 och dog 1685, den senare blev avske- 
dad. Fänrik Wrannek blev avskedad 1679. Det kan med fog an- 
tagas, att inte heller löjtnant Trana och fänrik Spegel blev avrät- 
tade. Ehuru det inte kunnat beläggas, torde kungen ha mottagit nå- 
deansökningar och medgivit att rätten tog målet under ompröv- 
ning. 

Inte heller kommendantens slutliga öde har kunnat arkivaliskt 
fastställas. J. A. Almquist, författare till "Frälsegodsen i Sverige 
under stormaktstiden, Småland", har i rusttjänstlängden för hans 
gard Stora Segerstad trott sig kunna utläsa, att han dog "omkring 
1676." Detta är förenligt med antagandet att han kan ha avrättats 
1677. Flera andra författare nämner uttryckligen hans avrättning, 
och så är också fallet för hans kollega kommendanten i Lands- 
krona, som likaledes kapitulerade 1676. Detta ökar sannolikheten 
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för att även Hård avrättades, vilket således får anses troligt. Om 
kapten Wolffs slutliga öde har inga uppgifter anträffats. 

Atererövring av Blekinge 
Major Herbst och större delen av hans bataljon kvarstannade på 
Kastellet endast till den 15 oktober, då de återvände till Kristian- 
stad. Kvar lämnades en styrka på 150 man under befäl av kapten 
Hans Ernst Krumsee, även kallad Kmmmensee. I november öka- 
des garnisonen med ett sammansatt kompani under kaptenen vid 
Kongens Livregemente Conrad Schmidt. Det omtalas även ett an- 
tal artillerister samt en hop av de snapphanar som alltid förekom i 
danskarnas släptåg. Karlshamn blev huvudstation för snapphanar- 
nas verksamhet i västra Blekinge. 

Genom Karl XI:s seger i slaget vid Lund den 4 december 1676 
ändrade sig krigsläget i Skåne, och danskarna kunde inte behålla 
mer än fastningarna Helsingborg, Landskrona och Kristianstad, av 
vilka dock svenskarna tog Helsingborg den 30 december. Vintern 
1676-1677 blev i Skandinavien mycket sträng. Större delen av de 
båda danska eskadrar som under hösten hade opererat i Östersjön 
lades upp i Köpenhamn, men två fregatter förlades till vardera 
Karlshamn och Kristianopel, där de snart frös in. De danska besatt- 
ningarna i fastningarna i Skåne och Blekinge blev isolerade och led 
brist på åtskilligt. 

Karl X1 ville utnyttja sitt dyrköpta övertag och bemäktiga sig de 
båda blekingska fastningarna. Det borde då ske, nar den danska 
flottan inte kunde ingripa, det vill säga under vintern. Danske 
kungen hade beordrat kommendanten i Kristianopel att förflytta 
sin garnison till Karlshamn, om han inte ansåg sig kunna kvarstanna 
under vintern, men sedan han avvisat ett anfall av en svensk bonde- 
här i slutet av 1676 beslöt han att stanna i Kristianopel. 

Kung Karl hade redan tidigare kallat till sig sina tromän riksrådet 
Johan Gyllenstierna samt bröderna Wachtmeister, Axel, överste, 
och Hans, amirallöjtnant (viceamiral) och överstelöjtnant vid kaval- 
leriet. Gyllenstierna var inte militär utan civil ämbetsman, 

Icke desto mindre sändes han i januari 1677 till Småland för att 
därifran bemäktiga sig Kristianopel. Till sitt förfogande hade han 
200 ryttare samt två "bondehärar" under riksrådet generallöjtnant 
Ebbe Ulfelt och riksrådet generalen greve Pontus De la Gardie. Ka- 
noner och mörsare fick de med sig från Kalmar. Denna expedition 
igångsattes den 28 januari 1677. 

36 



Erik Dahlberghs teckning av det svenska bombardemanget av Kastellet i 
mars 1677. Bilden ar inte särskilt realistisk. Kastellet och dess byggnader 
har en överdriven höjddimension, och det ar tvivelaktigt om det fanns fler 
an två blockhus på Kartellet. Byggnaderna i förgrunden ar fantasibetona- 
de. Kungl. Biblioteket. 

Samtidigt sändes bröderna Wachtmeister till Karlshamn med 50 
ryttare och bondetrupper bestående av mellan 700 och 1.700 man. 
Den 8 februari var de färdiga att över isen storma Kastellet och de 
båda fregatterna. Men snapphanarnas underrättelsesystem hade 
fungerat. Danskarna var beredda och hade sågat upp vakar i sjön 
både mot fästningen och kring fregatterna. När svenskarna stor- 
made efter det tidiga mörkrets inbrott hamnade många i vakarna, 
och resten utsattes för kraftig eld från fästningen. Anfallet misslyc- 
kades med stora förluster. Det är ändå anmärkningsvärt att det 
kunde genomföras mitt i smällkalla vintern med en styrka som till 
största delen utgjordes av uppbådade bönder. Men de fick betala 



sin tapperhet dyrt. Danskarna berömde särskilt kapten Conrad 
Schmidt, som hade organiserat försvaret. 

Bröderna Wachtmeister drog sig nu mot öster och förenade sig 
med Gyllenstierna utanför Kristianopel den 20 februari. Denne ha- 
de själv anlänt dit den 11 februari och börjat belägringen. Överste 
Gustaf Tungel ledde uppförandet av batterierna. Beskjutningen 
började den 18 och pågick ännu den 20, då bröderna Wachtmeister 
anlande. Gyllenstierna kande sig nu så stark att han kunde våga en 
stormning av den skadade fastningen och staden, som alltjämt för- 
svarades av åtta kompanier. Dessa led emellertid brist på bränsle, 
krut och luntor. Nar Gyllenstierna därför den 21 februari gav ett 
kapitulationsanbud, så antog överstelöjtnant Lutzow detta följande 
dag. Ackordet omfattade åtta punkter och var avfattat på tyska. 
Det blev en så kallad hedersam kapitulation med fritt avtåg, alla he- 
derssymboler och fyra medförda kanoner. Garnisonen skulle eskor- 
teras närmaste väg till Själland och utlämna all materiel, även de 
båda fregatterna, över vilka Lutzow dock inte hade befal. 

Nar fregatterna lyckades såga upp isen och försvinna till sjöss, 
förklarade Gyllenstierna att avtalet hade brutits och upphävde upp- 
görelsen. Danskarna blev krigsfångar rätt och slätt. De förlades un- 
der någon tid i Vaxjö och Lenhovda men fördes under våren till 
Norge. De flesta omkom under vägen. Lutzow åtalades i hemlan- 
det och dömdes till döden men benådades av kungen med avsked. 
För de blekingska snapphanar som svenskarna anträffade i Kris- 
tianopel blev ödet grymmare. Uppgifterna om deras antal växlar 
mellan 60 och 80, men de blev samt och synnerligen hängda, skjut- 
na, halshuggna eller steglade. Det var ändå bara en episod i det 
mördande som ägde rum i detta krig. 

Gyllenstierna, bröderna Wachtmeister och deras styrkor tågade 
efter Kristianopels erövring mot Karlshamn för att slutgiltigt göra 
upp med det danska väldet där. På vägen hejdades de tillfalligt vid 
Ronneby av den skånske frihetskämpen major Nicolaus Hermansen 
och hans friskyttar och bondeskaror. Svenskarna drev dem emel- 
lertid tillbaka och nådde Karlshamn den 1 mars. Nu hade de artilleri 
med sig och började att anlägga batterier på Hinseberget och - åt- 
minstone enligt Dahlberghs teckning - på stranden mellan åmyn- 
ningen och Näsviken, som på den tiden var betydligt större än nu. 

Även i detta fall fungerade snapphanarnas kommunikationer, så 
intc bara kapten Krumsee på Kastellet utan också danskarna i 
Kristianstad fick snabbt reda på svenskarnas annalkande. Kom- 



mendant i Kristianstad var visserligen överste Aegidius Lutzow, 
men dar befann sig också generalmajor Hans Meerheim, som för- 
fogade över icke obetydliga styrkor. Som undsättning till Karls- 
hamn avsände han genast överste Otto Heinrich Aderkas med 300 
ryttare, 250 fotsoldater och bönder, b1.a. Hermansens styrka. En- 
ligt svenska kallor kom de fram till Karlshamn natten mellan den 7 
och 8 mars, då belägringen ännu pågick. Enligt de båda danska his- 
torikerna J. P. Jensen och Otto Vaupell kom de fram först följande 
natt, då kapitulationen redan var ett faktum. I vilket fall som helst 
tog de svenskarna på sangen, och en blodig strid utspann sig i sta- 
dens närhet och i Asarum. Danskarna övermannade de svenska för- 
posterna, men Axel Wachtmeister och 20 man värjde sig tappert 
tills stora delar av den övriga styrkan hade kommit under vapen och 
kunde göra motanfall. Danskarna blev tillbakaslagna med avsevar- 
da förluster. 

Kung Karl befann sig i sitt högkvarter i Va, dar han genom en 
överlöpare praktiskt taget omgående fick reda på vad som hänt. 
Redan den 10 mars skrev han, att överlöparen "bragt kunskap att 
Carlshamns skans om förgår skall hava kommit i Vår hand, men hu- 
ru därmed kan vara, ar det åtminstone visst, att 250 dragoner och 
ryttare samt några snapphanar, som från Kristianstad för 6 dagar 
(sedan) hava tänkt att vårt folk vid Carlshamn överfalla, äro där så- 
ledes fångade, att 100 därav blivit i sticket och en överste och en 
kapten illa blesserade." Den sårade översten var nog Aderkas själv, 
och de hundra som lämnades i sticket var bönder, om vilkas öde kal- 
lorna tiger, men de kan förmodas ha mött samma öde som de i 
Kristianopel. 

D e  båda danska fregatterna sågade sig ut ur isen och seglade 
bort, men danskarna i skansen led svårt av beskjutningen. Av en 
bomb dödades 30 danskar, troligen i ett logement. En annan träff 
förstörde spannmålsmagasinet. Av detta bombardemang har Erik 
Dahlbergh, sannolikt efter en skiss vid sitt besök på platsen följan- 
de år, gjort den teckning som finns i Kungl. Biblioteket och som 
återgives har. Enligt Karlshamns historias bildförteckning, upp- 
gjord av doktor Phil. Otto Smith, skulle denna teckning ha varit av- 
sedd att stickas i koppar och ingå i Suecia antiqua et hodierna, men 
så blev inte fallet. 

Kastellet åter svenskt 
Den 8 mars var danskarna på Kastellet mogna för kapitulation. Av- 
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talet uppsattes i sju punkter på dalig iyska och undertecknades av 
kommendanten, som skrev sig H. E. Krummensee, samt fem eller 
sex officerare. i% svenska vagnar undertecknades dokumentet av Jo- 
han Gyllenstierna själv, som skrev sig Johannes Guldenstern. Han 
framstår alltså som stadens och fästningens befriare. Man lägger 
märke till att Krumsee hade lyckats få betydligt mer specificerade 
villkor an hans tafatte företrädare Johan Adolf Hård. Således står 
det att besättningen skall med hela sin krigsutrustning marschera 
till Helsingborg med "klingande spel, över- och undergevar, dub- 
belt brinnande luntor och kula i munnen" samt få allt bagage med 
sig. Artilleristerna skulle ha kruthorn vid sidan och brinnande lun- 
tor samt fyra dubbla hakebössor (kanoner) med ammunition. All 
fången svensk personal skulle utlämnas; utmarschsrätten gällde 
blott personer av dansk nationalitet. Dansksinnade personer i sta- 
den hade förmodligen satt sig i säkerhet i Skåne eller Danmark. 
Detta galler troligen aven Hans Brandt, vars hus i Karlshamn enligt 
ett kungligt svenskt beslut den 23 december 1676 skulle överlämnas 
till en överstelöjtnant Johan Flint. 

Hur gick det då med den avmarscherande danska garnisonen? 
Kom den till Helsingborg? Det finns en uppgift om att den till en 
början skeppades till Ahus, men den stämmer inte. Aven detta av- 
tal bröts från svensk sida. Som en förevändning åberopade Gyl- 
lenstierna, att danskarna inte hade låtit de svenska garnisonerna i 
Landskrona och Helsingborg förena sig med sina landsman i Sveri- 
ge, vilket avtalen stadgade efter kapitulationerna sommaren 1676, 
utan i stallet skickat dem till Riga. Han lat nu skicka danskarna i 
Karlshamn till Kalmar. 

Om deras vidare öden får vi bekräftelse av ingen mindre an kung 
Karl själv i ett brev den 24 mars till landshövdingen i Kalmar. Han 
skriver: "Alltså ar härmed till Eder Vår nådiga vilja och befallning, 
att I bemälte garnison vid dess ankomst uti Edert hövdingadöme 
straxt låta marschera från Högsby genom Ostergötland och Nykö- 
ping och vidare upp till Stockholm, dock så att icke kommendanten 
måtte få någon efterrättelse vart han går; utan dar han därefter 
skulle fråga, kunde givas honom det svaret, att han darifrån till den 
ort, som kapitulationen förmäler bekvämligast och således 
överkomme." 

Kungen var alltså införstådd med avtalsbrottet och ville inbilla 
Krumsee, att han var på vag till Helsingborg. Nog kunde denne skil- 
ja på vägen till Helsingborg och till Stockholm. Men danskarnas 
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Riksradet Johan Gyllenstierna, en gång stadens befriare och en annan gång 
dess räddare. Folo: Sv. Portruttarkivet, Nationalmuseum. 

golgatavandring var inte slut i Stockholm. Den gick vidare till Gäv- 
le och därifrån tvärs över Sverige till Röros i Norge, dit de anlände 
långt fram på sommaren. Av de ursprungliga kanske 150 mannen 
återstod då blott 57, därav nio officerare och elva underofficerare. 
Resten var döda eller hade gått i svensk tjänst. Bland de överlevan- 
de var Krumsee, som sedermera ställdes inför krigsrätt men frikän- 
des. Han stupade den 21 juli 1678 i en strid vid kusten norr om 
Ahus. 
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Samma svekfulla behandling fick den danska garnison som kapi- 
tulerade till svenskarna i Helsingborg den 30 december 1676. Den 
skulle enligt avtalet överskeppas till Helsingör. Men den tvangs att 
anträda en formlig dödsmarsch i den kalla vintern - till Norge. Av 
de omkring 700 avtågande anlände bara 160 överlevande till Trond- 
heim den 12 juni 1677. 

Den 21 mars 1677 hade Riksrådet i Stockholm, som kallades se- 
naten, utlyst en allmän tacksägelse i riket över befrielsen av Karls- 
hamn och Kristianopel. 

Mörsaren Calmare Kitta 
Innan vi lämnar befrielsen av Karlshamn bör vi tillägga några ord 
om den sägenomspunna pjäs, som anses ha vallat den danska kapi- 
tulationen, nämligen den stora mörsare som kallades Kalmare Kitta 
eller Calmare kittan. Några samtida arkivaliska bevis på dess be- 
fintlighet har inte anträffats, och våra ledande artillerihistoriker 
känner inte till den. Tidigast uppträder den i Karl Henrik Sjöborgs 
Blekings historia och beskrivning, som utkom 1792-93. Denne för- 
fattare åberopar emellertid som källa Sven Lagerbrings biografi 
över faltmarskalen Rutger von Ascheberg, som utgavs 1751. Märk- 
ligt nog kan dock intet omnämnande av mörsaren i fråga anträffas i 
denna bok. Däremot har den senare omnämnts i Blekingeboken, 
nämligen 1947 av Emil Pettersson i hans bidrag "Från gångna 
ofredsår. Karlshamns skans och allmogens slit vid bygget." Han till- 
erkänner den stora mörsaren ett valspråk: "En mil är min gång och 
sju mil min sång." 

Mörsaren skulle ha funnits i Kalmar slott under Kalmarkriget och 
tillsammans med det övriga artilleriet ha tagits därifrån 1611, då 
danskarna erövrat slottet. Den placerades på Kronborgs slott i 
Helsingör, där Karl X Gustav anträffade den 1658. Möjligen är den 
identisk med den 200 punds mörsare från Kronborg, som Karl Gus- 
tav använde i belägringen av Köpenhamn 1658-59, men den sändes 
senare tillbaka till Sverige. Tydligen hamnade den åter i Kalmar, ef- 
tersom den ingick i det artilleri, som Johan Gyllenstierna använde 
mot Kristianopel. Därefter fördes den till Karlshamn, placerades på 
Hinseberget och anses ha kastat den bomb som dödade 30 danskar. 

De största mörsare som tillverkades i Sverige under 1600-talet 
var två 300-pundare, men de är kända och det var ingen av dem. 
Några mörsare för 200 punds bomber göts också, och det kan möjli- 
gen vara någon av dem, fast det är osäkert;om de fanns redan i bör- 
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jan av århundradet. Vart mörsaren tog vägen efter användandet i 
Karlshamn har inte klarlagts. 

Däremot har den givit upphov till en viss sägenbildning. En sådan 
gör gällande, att den var så besvärlig att flytta, att svenskarna grav- 
de ner den på batteriplatsen på Hinseberget. Däremot talar, att om 
de kunde ta dit den, så kunde de naturligtvis också föra bort den. 
Ett flyttblock intill batteriplatsen skulle ha övertagit mörsarens 
namn och kallats Kalmar Kitta. Enligt en annan sägen skulle nam- 
net ha övertagits av en gammal gumma som bodde i en stuga på 
Hinseberget. I alla händelser är namnet Kalmar Kitta lokaliserat till 
Hinseberget. 

Men varifrån kommer då namnet kittan eller Kitta? Sannolikt 
har detta tilldelats pjäsen under dess tid i Danmark. Enligt en he- 
dömning i Svenska språknämnden är det frågan om det danska or- 
det kitte, som betyder spann, kanna av trä eller stengods, kruka och 
dylikt. Det skulle syfta på mörsarens form av en stor kruka eller ur- 
na. Namnet skulle helt enkelt kunna översättas till kalmarkrukan. 

Kastellet rustas åter upp 
Från Karlshamn fortsatte Gyllenstierna sitt tåg till västra Blekinge 
och norra Skåne ända till Ängelholm, över allt med hårda medel 
tvingande allmogen till "trohet" mot konungen av Sverige. En tid 
senare finner vi åter ett kompani av Kronobergs regemente som 
garnison i Karlshamns Kastell. Något nämnvärt danskt byte hade 
svenskarna inte kommit över i staden eller fastningen, men de flesta 
av kanonerna torde ha varit kvar. I övrigt var den mycket illa för- 
sedd med all sorts materiel. 

Under vintern 167677 hade fältmarskalken Gustaf Baner och 
Erik Dahlhergh arbetat på ett förslag angående rikets fästningar, 
vilket inlämnades den 23 oktober 1677. Om Karlshamn hette det, 
att "byggnaden så mycket möjligt är må bliva fortsatt sådant Kungl. 
Maj:t för dess tjänst vid närvarande tider högst angeläget vara, och 
vill för den skull Krigskollegiet vederbörande tillhålla dess fortsät- 
tande all möda och flit att hava ospard." Redan den 16 mars 1677 
hade kungen skrivit till landshövding Lilliecrona i Växjö, till vars 
Ian större delen av Blekinge hörde, att denne skulle skicka bygg- 
nadsmaterial och proviant till Karlshamn, så att fastningen kunde 
sättas i stånd. Det var ju fortfarande krig, och fienden kunde åter- 
komma. 



På sommaren 1677 anslog krigskollegium 3.000 riksdaler till 
byggnadsarbeten i Karlshamn, och sådana tycks verkligen ha 
kommit i gång eller i varje fall allvarligt planerats. Därom vittnar 
den ritning, som Karlshamns historia publicerar och som på bak- 
sidan bär anteckningen "Major Dijkrnans planta af Carlshambn 
samt huruvida festningsarbetet var avancerat till den 1 December: 
1677." Majoren Engelbrecht Dijkman var. konduktör vid fortifika- 
tionen en kortare tid 1676-77 och övergick därefter i civil stats- 
tjänst. Hans befattning med Karlshamns Kastell tycks ha varit till- 
fäilig. 

I förhållande till Palmquists ritning två år tidigare har muren på 
Dijkmans karta utsträckts i nordost till öns östligaste udde, och där 
innanför finns en planerad antydan till den inre dubbelmur, som av- 
skiljer nordöstra hörnet av ön. Innanfoi det lilla skäret i sydöst har 
också kommit en vinklad mur med port mot vattnet, men hela syd- 
fronten och den övriga östfronten ar fortfarande öppna. Batterier- 
nas antal är 13 och de färdiga blockhusen två på centrala kullar med 
två sidoanläggningar åtminstone planerade. Byggnadsarbetena be- 
drivs med hårdhänt uppbådad allmoge. Trots Dijkmans teckning 
kan vi inte lita på att nyanläggningarna var utförda vid den angivna 
tidpunkten. Huvuddelen av dessa saknas fortfarande på en ritning 
över Kastellet så sent som 1699. 

Tiden var nu inne för utnämning av en ny kommendant. Kungens 
val föll på överstelöjtnanten vid Södermanlands regemente Erik Ja- 
cobsson Giöös, som utnämndes den 17 november 1677. Han var 
född på släktgården Kouvola i Finland den 28 februari 1628 och ha- 
de gjort karriär vid Björneborgs och Södermanlands regementen. 

På våren 1678 stationerades generallöjtnanten Martin Schultz 
von Ascheraden i Karlshamn för någon tid framåt. Den 9 april skrev 
kungen till honom, att han skulle tillkalla generalkvartermästare- 
löjtnanten Simon Krafft att leda byggarbetena på Kastellet, men 
redan följande dag mördades denne i Orkene i nordvästra Skåne vid 
ett av de talrika överfallen från snapphanarna. I stället kom Erik 
Dahlbergh själv till Karlshamn i början av maj för "att anordna vad 
där ved fastningen skulle byggas." För 1679 anslog Kungl. Maj:t 
1.500 riksdaler till byggarbeten. 

Nytt anfall mot Karlshamn 
Särskilt under förra hälften av 1678 utgjorde Karlshamn den bakre 
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basen för alla svenska operationer i västra Blekinge och nordöstra 
Skåne. Staden erbjöd också en hamn för all tillförsel åt den svenska 
armén från hamnar på andra sidan Östersjön, Självklart ville dans- 
karna hindra dessa f6rbindelser till lands och sjöss, vilket dels sked- 
de genom den danske amiralen Niels Juels överlägsna flotta och 
dels genom talrika expeditioner åt öster från det av danskarna allt- 
jämt behärskade Kristianstad. Härigenom utspann sig i östra Skåne 
och västra Blekinge ett krig i mindre skala, vilket från dansk sida er- 
bjuder ett gott exempel på samverkan mellan lant- och sjöstrids- 
krafter. 

Ett av de största företagen i detta krigsavsnitt utgjorde det dans- 
ka överfallet på Karlshamn söndagen den 27 juli 1678. Niels Juel 
landsatte då i Sandvik öster om staden bortåt 1.000 man under befal 
av överste Jakob Wilhelm Stuart. Handelsen är beskriven i ett ma- 
gistratsprotokoll och har återgivits i tryck flera gånger. I korthet 
tillgick den så, att de om vägen in till staden osäkra danskarna mu- 
tade en borgare i staden, den från Småland inflyttade s.k. Pickedala 
Ola, som visade dem vägen. De kom in genom Österport, som låg i 
korsningen mellan Ronnebygatan och Hantverkaregatan, och fort- 
satte upp till torget. På de kringliggande husen kastade de brin- 
nande häckkransar. En stor del av stadens invånare befann sig i 
högmässan i kyrkan vid hamnen. 

Giöös och hans besättning på Kastellet var nog otillräckliga och 
för oförberedda för att skydda staden. Men till all lycka fanns det 
en handfast herre i närheten, nämligen ingen mindre än riksradet 
Johan Gyllenstierna. Han uppehöll sig sedan någon tid i västra 
Blekinge för att leda operationerna och var just då i Asarum med en 
styrka till häst och fot. Han larmades och som en stormvind ryckte 
han norrifrån in längs Kungsgatan och tog danskarna på bar gar- 
ning. I röken från de brinnande husen rensade han torget och gator- 
na från danskar, vilka blev grundligt slagna och flydde tillbaka till 
sina skepp i Sandvik. En del hann inte med utan blev tillfångatagna. 
Men 20 hus i staden brann upp, däribland rådhuset, skolan och 
klockstapeln. Dock hade den hårt drabbade staden an en gång räd- 
dats av Johan Gyllenstierna. Den arme Pickedala Ola brändes av de 
ursinniga borgarna bokstavligen på bål, och även halva hans hus la- 
des i aska, medan den andra halvan fick kvarstå som ett varnande 
exempel. 

I juli 1678 samlade sig Karl X1 till en avgörande operation mot 
Kristianstad. Trots att den danska huvudhären den 22 juli nådde 
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kontakt med garnisonen i staden misslyckades undsattningsförsö- 
ket, och den 4 augusti kapitulerade den äntligen. Därmed föränd- 
rades laget helt i nordöstra Skåne och västra Blekinge. Fienden var 
borta från dessa trakter, och några landstigningar kom inte längre i 
fråga, sedan aven ett försök mot Ronneby hade misslyckats. 

Kristianstad blev nu en svensk militär bas i stället för en dansk, 
och kungen utnämnde generalmajoren Georg Lyhecker till lands- 
hövding i Kristianstad. Till honom skrev kommendanten Giöös den 
27 augusti 1678 och rapporterade om fem spannmålslastade fartygs 
ankomst till Karlshamn. Han påpekade också att hans besättning 
var för liten. Förutom det kronobergska kompaniet, som nu rak- 
nade l27 man, hade funnits öster- och västerbottningar, men dessa 
hade uttågat. I stället hade Gyllenstierna inlagt 96 man upplanning- 
ar, så att besättningen räknade 223 menige förutom några artilleris- 
ter, av vilka hälften var sjuka. 

Redan kort efter Karlshamns befrielse hade kungen utfardat en 
order om att Kastellet skulle förses med ny utrustning och nya för- 
råd av olika slag, inte minst ammunition. Giöös var inte sen att ta 
fasta härpå och söka påskynda orderns verkställande. I flera brev 
till krigskollegium vintern 1677-78 påminde han om behoven. Han 
ville ha besättningen ökad till 400 man och dessutom få 25 nya artil- 
lerister. Av artilleri ville han ha sexton lspundiga kanoner, 24 hal- 
va kartoger, fyra 50- eller 60-pundiga mörsare samt åtta 2- eller 
3-pundiga kanoner för användning i pråmar eller slupar, tydligen 
för landstigningar. Till alla dessa pjäser ville han ha kulor och krut, 
för t.ex. l&pundama 100 kulor vardera. Mörsarna skulle dock an- 
vändas "att kasta sten med." 

Det ä~ föga troligt att han fick allt detta. Landet var ännu i krig, 
härjat, fattigt och skuldtyngt. Men det var verkligen en del kanoner 
under leverans. Av Krigskollegii korrespondens framgår, att de 
skulle föras landvägen från bruken i Aker och Nävekvarn i Söder- 
manland till sina destinationer i Kalmar och Karlshamn, men på 
grund av väglaget under den milda vintern 1677-78 kunde detta inte 
genomföras. De stannade dels i Laggesta i Södermanland och dels i 
Ostergötland, innan de på våren kunde föras sjövägen inomskärs till 
de nämnda staderna. 

Blekinge berördes inte av ytterligare strider i detta krig, som i 
övrigt fördes i stora delar av Europa. Fredsförhandlingar hade före- 
kommit anda sedan 1676, och så småningom slöts freder mellan oli- 
ka krigförande stater. Freden mellan Sverige och Danmark bekräf- 
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tades slutgiltigt i Lund den 26 september 1679. D ä r e f t e r  har Kastel- 
l e t  allt id förblivit i svensk hand. En l å n g  och s t rävsam tid av över- 
vägande f r e d  vidtog under knapphetens kalla stjärna, till dess den 
siste kommendanten i det tidigt fa l l ande  mörkret på nyårsafton 

1864 f ö r  sista gången n e d h a l a d e  den tretungade flaggan över Karls- 
hamns Kastel l .  Och till den krönikan h o p p a s  vi att kunna åter- 
komma. 
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Allmogeknyppling i Blekinge 
Maria Flinck 

Den har artikeln bygger till största delen på material från min upp- 
sats i etnologi "Blekingespetsar - om allmogeknyppling i Blekinge 
och omgivande områden". Det har skrivits mycket lite om knyppla- 
de spetsar från Blekinge, en artikel i Blekingebygden 1926 av Rut 
Nelsson "Blekingska spetsar och fransar" och en artikel i Rig 1960 
av Axel Hörlén "Hur knypplingen kom till Blekinge och dess grann- 
bygder". Rut Nelssons artikel bygger på de fakta och föremål som 
insamlats under Lilli Zickermans inventeringar i Blekinge 1911-13. 
Axel Hörlén lägger i sin artikel fram en teori om att kunskapen om 
knyppling, spetsmönster och vanan att använda kulörta inslag i 
spetsarna kom från Finland på 1680-talet med inflyttade båtsman 
och deras familjer. 

Allmänt om knyppling 
Den knypplade spetsen anses ha uppstått i Italien under 1500-talets 
början ur de flatarbeten, posament, som varit populära under me- 
deltiden. De äldsta spetsarna var ofta gjorda av metalltråd och ku- 
lört silke. De knypplade vita linnespetsarna var i början avsedda 
som ett billigare alternativ till den sydda spetsen, som utvecklats ur 
de genombrutna broderierna. Man tror att knypplingstekniken kan 
ha introducerats i Sverige genom klostren, Lex. Birgittaklostret i 
Vadstena. Nunneklostren fungerade både som textilverkstader och 
skolor för flickor och i båda avseenden skall klostret i Vadstena ha 
haft en särställning i vårt land. 

I en artikel i Rig 111958 "Knypplade spetsar utan fast mönster" 
beskriver Gertrud Rodhe de äldsta typerna av knypplade spetsar. 
Dessa spetsar hade en sådan inre konstruktion att man nästan bara 
behövde satta nålar langs stadkanterna. Man använde inte något 
uppstucket mönster utan knypplade p i  fri hand med ett spetsprov 
som förebild. Bland dessa tidiga spetsar fanns b1.a. flatspetsen, som 
består av fyrflator, och gallerspetsen, som bar korsade glesa galler- 
band. I mönsterböcker från 1500-talet finns också exempel på enkla 
bottenspetsar med geometriska mönster. Dessa spetsar hade ett 



jämt bottennät mot vilket mönsterfigurerna, romber, vinklar och 
ibland bokstäver, avtecknar sig. 

I slutet av 1500-talet och början av 1600-talet utvecklades knypp- 
lingen i Italien, Flandern och senare Frankrike till en ekonomiskt 
betydelsefull hemindustn. Spetsarna blev bredare, tråden allt tun- 
nare och mönstren mer komplicerade med fritt tecknade figurer 
oberoende av bottennätets diagonaler. Detta fick till följd att man 
började använda på förhand uppstuckna mönster av pergament el- 
ler papp och att man för att få spetsarna jämna tvingades att sätta i 
en nål efter varje slag. Emellertid fortsatte man på många håll i Eu- 
ropa att knyppla de äldre, enklare typerna av spetsar ibland med lo- 
kala mönstervariationer. 

I mitten av 1700-talet fanns knyppling som hemslöjd för avsalu i 
trakten kring Vadstena. I staden fann spetshandlare som också fun- 
gerade som förläggare, De importerade spetsmönster och fin lin- 
tråd till knypplerskorna. När spetsarna var färdiga lämnades de in 
till förläggaren som sålde dem själv eller överlämnade dem till sär- 
skilda spetsgångare eller knallar som sålde dem vidare. Både pojkar 
och flickor lärde sig knyppla och de fick tidigt knyppla enkla spetsar 
till försaljning. För många i Vadstena och på landsbygden runt om- 
kring blev knyppling en ekonomiskt viktig bisyssla. 

Förutom finknypplingen i Vadstena har man på flera orter i Sveri- 
ge knypplat enklare spetsar för lokal användning, t.ex. i Dalarna, 
Hälsingland och Skåne. På dessa platser kan man hitta de äldsta 
spetstyperna - de som knypplats utan fast mönster: gailerspetsar, 
spetsar med flätstöd i olika variationer, spetsar med rakt genom- 
gående par och bottenspetsar med geometriska mönster - men en 
lokal specialisering och utveckling av mönstren har också ägt rum. 
Idéerna till mönstervariationerna verkar ha kommit både från and- 
ra spetsar (t.ex. Vadstenaspetsar) och från andra textila områden 
(t.ex. broderi). Den tråd man knypplade med var vänligen hem- 
spunnen och mer Iöstvinnad än den importerade lintråden. Knyp- 
peldynorna var av en enkel typ, runda eller cylindriska kuddar, och 
ibland har man använt stickor av eneträ eller ben istället för metall- 
nålar. Pinnarna täljdes på enklaste sätt, vanligen av eneträ. Vilka 
som har knypplat för försäljning och hur utbrett det har varit har 
varierat i olika trakter. Systemet med bisysslor var mycket utbrett i 
Dalarna och i t.ex. Mockfjärd knypplade både män och kvinnor i 
nästan varannan gård under 1800-talet. De gjorde inte bara spetsar 
åt sig själva utan sålde också spetsar till grannsocknarna genom 



Bild I .  Förningsduk från Brukne hd, Hallaryds sn med utdragssöm, platt- 
söm och en gallerspets. Nordiska museet 16206. Foto: Birgit Erånvall. 

vandrande spetskullor som aven tog upp beställningar, De olika 
socknarna ville dessutom ha olika typer av spetsar både i grovlek 
och mönster. 

I sydöstra Skåne lärde sig de flesta flickor att knyppla och bond- 
döttrarna fortsatte så länge de arbetade på sin hemgift. De som 
blev yrkesknypplerskor var kvinnor som förblev ogifta eller hade en 
man vars inkomst inte räckte till. Knypplerskorna var oftast döttrar 
till hantverkare, militärer eller husman (obesuttna som raknas till 
hushållet på en gård). Detta ar drag som går igen på de flesta plat- 
ser och galler aven kvinnor som arbetat med andra textila hantverk. 

Blekinges spetsar 
Jag har bara hittat en  samtida skriftlig kalla som berättar att spetsar 
har knypplats i Blekinge. Det ar prosten J.  J. Öllers "Beskrifning 
öfwer Jemshögs Sochn i Blekinge" år 1800. Han berättar om pigor 



Bild 2.  Detalj av lakan frdn Östra hd med en infälld bdrd av trädning i nät, 
broderade initialer, årtal och andra figurer i korssöm samt uddspets med si- 
dostöd. Nordiska museet 120 298. 

"hwilka ej allena wäfwa alla sorter Linneband, samt h& på Allmo- 
gens lintyg bruklige border och spetsar; utan man kan ock upwisa 
prof af ganska breda och wackra Blonder, dem de, efter dem gifna 
alla slags mönster, hafwa knypplat." På ett annat ställe nämner han 
att kvinnliga fattighjon "äro skickeliga til allehanda fin spånad af yl- 
le och linne, knytning samt till och med fina blonders 
knypland" . . . Oller verkar vilja skilja på "spetsar" och "Blonder". 
Ursprungligen betydde blonder spetsar knypplade av naturfärgat 
silke, men det har ibland använts för att beteckna alla slags silke- 
spetsar och ibland som synonym till knypplad spets. I det har fallet 
kan han knappast ha avsett silkespetsar, som här i Sverige endast 
har knypplats i Vadstena. 

Av det bevarade materialet har jag undersökt ca 170 spetsar, bå- 
de föremål med spetsar, spetsprover och fotografier av spetsar. 
Spetsarna kan grovt delas i två grupper varav den första (ca 100 st) 
kannetecknas av de kriterier. G .  Rodhe ställer upp för spetsar 
knypplade utan fast mönster och den andra gruppen (ca 70 st) be- 
står av bottenspetsar med geometriska mönsterfigurer. Alla spet- 
sarna är sådana som kan knypplas utan uppstucket mönster och 
med ett litet antal nålar. 

I första gruppen ingår b1.a. gallerspetsar och spetsar med sido- 



Bild 3.  Detalj av lakan från 
Östra hd, Ramdala sn med 
plattsöm och korssöm. En in- 
fälld mellanspels med röd 
konturtrdd. Vit uddspets 

5 6 5 : ~ .  ' ~ o t o :  Eviing Klinte- 
fors. B/ LM I .  
med rakt genorngdende par. 
Blekinge lans museum 17 

stöd. Gallerspetsarnas mönster byggs upp av glesa gallerband och 
det finns allt från smala enkla uddspetsar till breda spetsar med fler- 
dubbla gallerband och en flata som stöd i mitten av spetsen (Bild 1). 
Flatan kan ibland byggas ut till en dekorativ detalj. På breda bot- 
tenspetsar finner man ibland en smal gallerudd (Bild 14), vilket an- 
nars ar vanligt i skånsk knyppling ("femparstagg"). Gallerspetsarna 
hör till de äldsta spetsarna och finns avbildade i mönsterböcker från 
mitten av 1500-talet. De ar vanliga i allmogeknypplingen i hela 
Norden. 

Spetsar med sidostöd har små fyrkantiga eller halvrunda figurer 
som ligger langs kanterna på spetsen. Sidostöden kan ligga sym- 
metriskt, mitt emot varandra, och par från vardera sidostöd korsar 
då varandra i mitten av spetsen (Bild 2). I de osymmetriska spet- 
sarna omväxlar stora och små sidostöd och i mittpartiet korsar ett 
brett och ett smalt zickzack-band varandra. I en del spetsar tar det 
ena vågbandet över och dominerar mönstret. Denna spets finns 
också i Skåne och kallas dar "Snoken" eller "Snokagång". Spetsar 
med slingrande band har tillverkats i Italien och Flandern på 
1600-talet och senare i den östeuropeiska folkliga knypplingen. 

En annan typ av spets har både bottnar av olika täthet och olika 
typer av inre stöd som t.ex. galler, flator och spindlar. Dessa spet- 
sars mönster ar alltid indelade i partier i rat vinkel mot staden (Bild 
3). Ibland kan det finnas en liten kvadrat i en avvikande botten in- 



uti ett större bottenparti. Denna typ av spets finns, förutom i Ble- 
kinge, aven i nordöstra Skåne och i Danmark. 

En spets som bara verkar finnas i Blekinge har ett mönster med 
fritt liggande S. Det finns också några bottenspetsar med S-figurer 
och båda typerna kommer från västra delen av Blekinge. I sydöstra 
Skåne finns en bottenspets "Ess och kringlor" med liggande S och 
åttor. Liknande spetsar finns avbildade i mönsterböcker från mit- 
ten av 1500-talet. En spets med fria S-figurer finns bevarad från 
Italien, daterad till 15-1600-talet. Någon sådan spets skulle kunnat 
vara förebild till de sydsvenska varianterna. 

Bottenspetsarnas mönster bygger på ytor av olika bottnar dvs. 
ytor av olika täthet. I allmogeknyppling har man i regel använt sig 
av några få enkla bottnar. Mönsterfigurerna ar geometriska: rom- 
ber, vinklar m m .  i olika kombinationer (Bild 4). Dessutom an- 
vands en del figurer från spetsar utan fast mönster: spindlar, galler 
m m .  Spetsarna ar olika breda, men staderna är nästan alltid raka, 
även på uddspetsarna. Nigon gång kan man hitta mer markerade 
uddar t.ex. gallerudd eller stora flatuddar, vilka båda använts i 
nordöstra Skåne. Dar tog man också upp sockerudd efter 1830, för- 
modligen under inflytande från finknypplingen, men sockerudd 
finns bara några få exempel på i Blekinge. Några bottenspetsar har 
ovanligt långa rapporter. Det vanliga ar att rapporten innehåller 
1-3 mönsterfigurer men de långa rapporterna kan innehålla 5 eller 
flera figurer. Ibland ar mönstren symmetriska på ömse sidor om en 
mittfigur men vissa spetsar ser ut som om knypplerskan hade hittat 
på nya figurer vartefter hon arbetade. 

Spetsar med kulörta inslag 
De spetsar man ofta tanker på nar man hör talas om blekingespet- 
sar ä~ de nied ljusblå och rosa inslag. Dessa har, tillsammans med 
vävnader och broderier i samma farger, kommit att framstå som 
typiska för Blekinge. Egentligen har bara en knapp tredjedel (ca 50 
spetsar) röda ochieller blå inslag. De som har ortsangivelser kom- 
mer alla ifrån Östra och Medelsta härader. De kulörta spetsarna 
Liknar nar det galler mönstren övriga vita spetsar från Blekinge. Det 
finns inga exempel på sådana täta bandlika spetsar som man kan 
hitta i Östeuropa. Färgen har vanligen ingen avgörande betydelse 
för spetsarnas mönster utan de flesta finns också enbart i vitt (Bild 
1, 11). Idag ar fargerna på dessa spetsar ljust blå och ljust rosa. En 
del spetsar sitter på lakan med kulörta broderier och tittar man på 



Bild 4. Detalj av  förningsduk frdn Lirters hd, Mörrurns sn med urdrags.sörn, 
plattsöm och en bottens pet.^. Nordiska museet 16 224. 

broderiernas baksida så ser man att den blå tråden ursprungligen 
varit ganska mörk med en grön anstrykning ( sk .  preussisk blå) och 
att den rosa tråden varit ljust röd. Den vita och den blå tråden ar 
alltid av lin medan den röda ar av bomull. 

De kulörta spetsarna finns både inom gruppen "spesar utan fast 
mönster" och inom gruppen "bottenspetsar". Till den första grup- 
pen hör en flatspets i blått och vitt. Den ar uppbyggd helt av fyr- 
flator, som parvis byter plats med varandra. En flatspets med nas- 
tan samma mönster, men gjord av spunnen guldtråd i två nyanser, 
finns bevarad. Den har suttit på en altarduk daterad till 1600-talet 
från Hjortsberga kyrka i Medelsta hd. En annan spets som har mot- 



Bild 5.  Deraij av lakan frdn Medelsra hd, Listerby sn rursöm, korssöm och 
mellanspets med delat flatsröd och uddspets bld-vit-röd "Blekingeudd. 
Nordiska museet 120 300. Foto: Birgit Brdnvall. 

svarigheter i guld- och silvertråd ar den som idag kallas "Blekinge- 
udd". Det ar en smal spets med solfjädersuddar, dar uddarna växlar 
i färg mellan vitt, blått och rött (Bild 5). Uddarna ser ut som solfia- 
drar dvs. gångparet vänder på samma ställe inne i spetsen varje 
gång, precis som en solfjäders alla spröt utgår från samma faste. 
Den effekt som man i guldspetsarna fått genom att omväxlande låta 
platt lantråd och spunnen tråd dominera i uddarna (Bild 6) får man 
i "Blekingeudden" genom växlingen mellan två eller tre farger. 
Guldspetsar tillverkades på flera orter på kontinenten och importe- 
rades till Skåne och Blekinge anda tills man slutade använda allmo- 
gedräkterna vid mitten av 1800-talet. 



Bild 6.  Luvetallrik, mössa för kvinna med plattsömsbroderi och guldspef- 
sar. Blekinge lans museum 2 064. Folo: Erling Klintefors. 

En spetstyp har mönstret uppbyggt kring en fläta vars par delar 
sig och går i en halvcirkel tillbaka och bildar flata igen. Mönstret i 
dessa spetsar kan förändras genom antalet par som används, hur tät 
spetsen ar knypplad och var man lägger in de färgade trådarna (Bild 
5). En annan spets har 1-3 parallella rader med små spindlar dvs. 
ovala figurer bildade nar flera trådpar vänder om varandra med vav- 
slag. Varje spindelrad har sedan röda eller blå konturpar (Bild 7). 
Färgade zickzacklinjer dominerar mönstret i en del bottenspetsar 
men aven i spetsar med sidostöd. Andra hottenspetsar har röda par 
som bildar band runt romber med olika bottnar eller andra figurer i 
(Bild 3). Slutligen finns det en typ av bottenspetsar med romber och 
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fdlld mellansp~ts med 2 spm- 
delrader med rad kontur, bld 
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Erling 

stora spindlar, där ett rött och ett blått par bildar kontur runt rom- 
ben och sen går in i spindeln för att vända och komma ut i konturen 
igen (Bild 8), 

Dessa spetsar med kulörta inslag finns förutom i östra Blekinge 
också i Smålands sydöstligaste härad, Södra Möre. I Delsbo i Hals- 
ningland har man också knypplat spetsar med kulörta inslag. De 
flesta spetsarna där var breda vita och röda bottenspetsar men det 
förekom även inslag av blått. Den röda tråden är alltid av bomull 
och den började användas tillsammans med vit lintråd omkring 
1830. Från 1850 använde man både rött och vitt grovt bomullsgarn. 
Samma röda bomullstråd användes i Hälsingland till broderier och 
"pinnspets" dvs. trädning i nät. De röd-vita spetsarna användes till 
sangtextilier och handkladen, vilka också dekorerades med röda 
broderier och bårder av pinnspets. Man anser att inspirationen till 
de röd-vita spetsarna kan ha kommit hån broderierna. I Ovansjö i 
Gästrikland har man funnit enkla bottenspetsar med geometriska 
mönster och rosa konturtråd från 1840-talet. Även i Gästrikland 
har man gjort trädning i nät med röd eller röd och blå trädning. I 
Skåne har man hittat några enstaka exempel på spetsar med röda/ 
rosa inslag. 

Det var alltså i samband med den röda bomullstrådens introduk- 
tion omkring 1830 som de röda broderierna och spetsarna i Delsbo 
började tillverkas. Man tror att knypplerskorna sjäiva har kommit 
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Bild 8. Detalj av lakan frdn Ostra hd, Rödehy sn med platuöm ol.1~ kors- 
söm. Infälld botrenspets med röd och blå konturtråd och knj'ppiad fruns 
med sidostöd och mittpra. Zickermans samling 2 984. Nordiska museet. 

på idén att använda broderiernas röda tråd även i spetsarna och 
detsamma skulle kunna ha hänt i Blekinge. Den blå lintråden och 
den ljusröda bomullstråden som användes i spetsarna här har ocksa 
använts i vävda och broderade hangkläden och i broderier på lakan 
och hyllremsor. I Blekinge började man använda röd bomullstråd 
under andra hälften av 1700-talet. De första broderade hangkläde- 
na gjordes på 1780-talet och det äldsta daterade lakanet med spets 
med kulört tråd ar från 1794. Blå broderier, förmodligen sydda med 
lintråd, finns omnämnda från omkring 1750, så spetsar med enbart 
blå inslag skulle kunna vara äldre an de med röda inslag. Hur den 
knyipplade spetsen förhåller sig till trädning i nät ar inte klarlagt, 
men både i Hälsingland, Gästrikland och i Blekinge har man använt 
röd eller röd och blå tråd även i dessa arbeten. Inspirationen kan 
aven ha kommit utifrån t.ex. från östeuropeiska spetsar. Om 
knypplingstekniken redan var kand i trakten skulle det kunna räcka 
med att någon eller några kvinnor fick idén till att börja knyppla 
med fargad tråd. D e  tidigare nämnda guld- och silverspetsarna kan 
också ha varit förebilder för de blekingska spetsarna. 



Knypplade fransar 
Fl'atning ar en mycket gammal textilteknik och i Sverige har möns- 
trade flätningar använts för att dekorera handkladen, takpallar, 
vägghangkladen, dukar m.m. Man skiljer på två flattekniker - fyr- 
flätning, dar varje flata har fyra parter, vilket mest förekom i norra 
och mellersta Sverige och treflatning, dar flatan har tre parter, vil- 
ket dominerat i Sydsverige. Skillnaden i mönster uppkommer ge- 
nom att fyrflatan kan delas i två lika parter medan treflatan går ige- 
nom hela mönstret utan att delas. Det finns stora likheter mellan 
treflatningens mönster och de knypplade flatspetsarnas, för aven 
om man i knypplade flatspetsar alltid använder fyrflator så går varje 
flata sin egen vag. Man har också antagit att ursprunget till knypp- 
lingstekniken varit b1.a. flatarheten. 

I hela Blekinge har man flätat mönster av varpen på olika vavna- 
der, men dessutom gjorde man knypplade fransar i Östra hd, liksom 
aven i Södra Möre hd i Småland. Södra Möre härads samhörighet 
med östra Blekinge nar det galler knyppling har redan nämnts i av- 
snittet om kulörta spetsar. Det vanligste är att fransarna har arbe- 
tats i lodräta partier, som kopplats ihop vartefter, genom att ett par 
från vardera partiet vant om varandra innan de gått in i spetsen 
igen. Effekten blir densamma som om man hade hängt flera spets- 
bitar bredvid varandra. De mönster som använts ar h1.a. varianter 
med sidostöd och flatstöd (Bild 8) gallermönster samt bottenspets- 
mönster med vinklar och romber (Bild 9). 

Två av fransarna har inte den lodräta indelningen utan går i ett 
stycke över hela bredden. Man har inte arbetat fram och tillbaka 
över ett mindre parti utan låtit paren gå på diagonalen. Båda dessa 
fransar har bottenmönster. Att arbeta på diagonalen verkar taget 
från flattekniken, medan bottnarna ar tagna från knyppeltekniken. 
Det finns flätade fransar dar man försökt efterlikna knyppelbottnar 
och en del flätade fransar har också gallermönster. Alla dessa mel- 
lanformer gör att det kan vara svårt att se skillnad på flätade och 
knypplade fransar. Två knypplade fransar har röda tridar inlagda i 
mönstret. 

Knypplade fransar ar sällsynta i Sverige utanför Östra och Södra 
Möre härader men det skall ha hittats ett par på Österlen i Skåne. I 
Danmark har hangkladen sedan långt tillbaka dekorerats med tre- 
flätningar, Förutom dessa har man också gjort knypplade fransar i 
vissa trakter. Frågan ar om de knypplade fransarna i Blekinge och 
Danmark ar kvarlevor av en tidigare mer utbredd företeelse eller 



frans med bottenspetsmöm- h u  

om de har uppstått spontant på olika platser dar man av tradition 
gjort arbeten med treflatning samtidigt som man kant till knyp- 
pelkonsten. 

Spetsarnas användning 
Knypplade spetsar har i Blekinge använts både till draktdelar och 
hemtextilier. De föremål som försetts med spetsar har förmodligen 
varit avsedda mest för festliga tillfallen. 

De vävda och broderade hangkladena hade vanligen varpen fla- 
tad i nederkanten. Prosten OIler beskrev en annan typ av hang- 
kläde som var "wid hwar aln genombrutne genom en slags spets, 
samt rundt omkring med spetsar eller uddar försedde". På en bild 
från Skansens Kyrkhultstuga sitter i taket ett hangklade som liknar 
det Oller beskrev. Det har infällda knypplade spetsar och natbitar 
samt flätad frans langs ena långsidan. Hyllbårder med treflatning i 
olika mönster har funnits i hela Blekinge men i Östra hd fanns också 
hyllbårder med knypplad frans. D e  flesta av dessa hyllbårder har 
rött plattsömsbroderi (Bild 9) men några har en infalld spets med 
kulörta inslag. En hyllbård från Medelsta hd har en röd och blå 
opphämtabård och i nederkanten en uddspets med gallermönster. 
Dessa hyllbårder dekorerade gavlarnas karlhyllor, men sådana sma- 
la bårder har också suttit i överkanten utanpå sangens sparlakan 
(Bild 10). 

Till sangutrustningen hörde b1.a. lakan och kuddvar, aven om 
man i bondehem inte började använda sådana till vardags förrän en 
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Bild 10. Interiör från Quidings blekingestuga. Blekinge luns museum. 

bit in på 1800-talet. Sänglinne till prydnad med broderier och spet- 
sar hade man tidigare, framförallt till brudsangen. I Blekinge, lik- 
som i Hälsingland, ska man ha använt hanglakan, vilka hängde från 
bädden ner mot golvet på sangens ena långsida. Förutom överlakan 
och hanglakan finns nigra lakansbårder bevarade. Dessa ar inte he- 
la lakan utan bara den bit som syntes ovanpå tacket, alltså en mel- 
lan 15 och 30 cm bred bård, som förmodligen syddes fast i tackets 
kant. Ett lakan från Östra hd som kan ha varit avsett som hangla- 
kan har en infälld spets med stora spindlar och knypplad frans i kan- 
ten (Bild 8). Ifrån Östra och Medelsta härader kommer lakan med 
kulörta spetsar och broderier (Bild 5, 7). I Medelsta och Bräkne 
fanns lakan med vavda bårder och spetsar (Bild 11). Från Brakne 
kommer ett lakan med vitt hålsömsbroderi och vit spets. Broderier- 
na ar vanligen plattsöm eller korssöm, men aven rutsöm, hålsöm 
och ntdragssöm förekommer. De vavda bårderna ar i opphämta, 
dukagång eller krabbasnår. Fyra lakan från Östra och Medelsta har 
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Bild 11. Detalj av lakan frdn Blekinge med ~ ~ v d  bdrd i opphämta och duka- 
gång och gullerspers vii-röd-blå. Nordiska museet 89 020. 

infällda bårder av trädning i nät, två helt i vitt, en i vitt och rött och 
en i vitt-rött-blitt (Bild 2). Lakanen har ibland broderade initialer 
och årtal, vilka variera mellan 1787 och 1811. 

Forskningen om det folkliga dräktskicket i Blekinge har funnit 
att en förändring av dräkten inträffat omkring 1800 samtidigt som 
man började använda bomullstyger. Från mitten av 1800-talet blev 
allmogens dräkt alltmer lik stadsbornas och på 1870-talet var skill- 
naderna i dräktskicket mellan bönder och borgare nästan helt bor- 
ta. 

De hemmagjorda linnespetsarna användes på olika linneplagg. I 
västra Blekinge har kvinnornas särkar och överdelar liknat de 
skånska med vitt rätlinjigt plattsömsbroderi. Kragen var en ut- 
fallskrage och på den satt ofta en spets liksom på ärmlinningen 
(Bild 12). Aven mansskjortorna hade broderier och spetsar på kra- 
gen. Det finns några överdelar bevarade med fritt vitbroderi av lin- 
tråd och med tunna spetsar (ev. från Vadstena) på kragen (Bild 13). 



Bild 12. Detalj av särk från 
Bräkne hd utdragssöm i hals- 
sprund och spets runt kra- 
gen. Ärmlinning med enkel 
uddspets. Blekinge läns mu- 
seum 13 956. Foto: Erling 
Klintefors BILM. 



Bild 13. Sark från Listers hd, Mörrums sn med frifr vitbroderi av linrråd 
och troligen köpt spets på kragen, helknypplad spets i sprund och på arm- 
linningarna. Nordiska museet 16 223. 

band att knyta mitt på huvudet och dessa band hade ibland spetsar i 
andarna. E n  klut med spets finns omtalad från 1750-talet. Till stora 
högtider användes aven ett tunnt vitt förkläde med knypplade spet- 
sar. Man kan konstatera att hemknypplade spetsar använts till 
draktplagg så länge dessa varit gjorda av hemvävt linne. I och med 
bomullens genombrott börjar man föredra köpta spetsar av Vad- 
stena-typ eller maskingjorda bomullsspetsar. Idag varderas hant- 
verk och handgjorda föremal högt, men så var det inte på 1800-ta- 
let. Då värderade man ofta sådant som var köpt mer an det som var 
hemgjort. 

Guld- och silverspetsar användes till dräkten i Blekinge under he- 
la 1700- och början på 1800-talet. Spetsarna dekorerade mannens 



kapprockar, kvinnornas livstycken av sammet, kvinnornas mössor 
"spetsvalk" och "luvetallrik" (Bild b), fälttecken eller brudlister 
och barnens dopplagg. 

Om spetsknypplingens utveckling i Sydsverige 
Om man ser på den geografiska fördelningen av spetsmönster i 
Blekinge så kan man konstatera ett visst samband med Skåne och 
Danmark. Knypplad frans finns i Östra hd och i Danmark, vissa 
spetsmönster Lex. "snoken" finns i Skåne och Blekinge, andra t.ex. 
spetsar med rak indelning finns i Blekinge och i Danmark, Flätud- 
dar och galleruddar finns i Skåne och västra Blekinge. Andra likhe- 
ter hittar man i kulturella drag som gäller bostad, textilier, dräkt 
m.m. Både Blekinge och Skåne tillhör det sydsvenska kulturområ- 
det vilket omfattar de f.d. danska landskapen. Det är alltså kultur- 
drag som har bevarats från den danska tiden. 

S. Svensson har i "Skånes folkdräkter'' beskrivit förhållandena i 
Skåne under första hälften av 1600-talet. Handeln med säd blomst- 
rade och bönderna hade det gott stallt. I Blekinge var sädproduk- 
tionen av mindre betydelse, istället var det möjligheten att sälja 
skogsprodukter och hantverk till de rika skånebönderna som gav 
förtjänst. Den höga levnadsstandarden tog sig uttryck i att bönder- 
na klädde sig och bodde som borgarbefolkningen. Vid den här tiden 
hade linnespetsar en framträdande plats på dräktens linneplagg och 
på hemtextilier. Man använde också guldspetsar på ytterplagg och 
festkläder, Spetstillverkningen i Flandern och Italien stod på en 
kvalitativt mycket hög nivå och det var därifrån som de nordiska 
kungarna och adelsmännen importerade sina finaste spetsar. Enk- 
lare spetsar har dock sannolikt tillverkats både i Danmark och Sve- 
rige mer eller mindre yrkesmässigt. I skånska folkdräkter finns lin- 
neplagg av 15- 1600-talsmodell med spetsar, så bönderna kan ha fått 
smak för spetsar redan vid den tiden. 

Den här högkonjukturen avbröts av det svensk-danska kriget, 
som utspelades i Skåne, dar bönderna led svårt. Efter freden i Ro- 
skilde 1658 kom Skåne, Halland och Blekinge att tillhöra Sverige. 
Skåne och Blekinge som tidigare legat centralt i det danska riket 
med goda sjöförbindelser direkt till kontinenten, blev nu utkants- 
bygder i Sverige och den viktigare handeln kom att gå via Stock- 
holm. Högkonjunkturen var bruten och det blev inte bättre tider 
igen för södra Sverige förrän i slutet av 1700-talet. Under den långa 
Iågkonjukturen konserverades de nyheter .i dräktskick och hemin- 
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Bild 15. Detalj av förningsduk frdn Östra hd, Jamjö sn, med utdragssöm, 
plattsöm och en botterspets med gallerudd. Nordiska museet 42 737. 

redning som man skaffat före kriget. 
Knyppelkonsten var säkert kand i Skåne redan före kriget. Nar 

kunskaperna spreds till allmogen är svårare att fastslå, men det ar 
inte otroligt att det skedde före 1700. Med de ekonomiska villkor 
som rådde måste man själv tillverka det mesta man behövde och kö- 



pa så lite som möjligt. De textilier man köpte, både i Skåne och 
Blekinge, var sidenband, guld- och silverspetsar. Dessa importera- 
des eller smugglades in från Danmark och såldes i staderna eller på 
marknaderna. Den tidigaste uppgiften om knyppling i Skåne finns i 
en bouppteckning från 1730 som tar upp utgifter för en smeds styv- 
dotter vilken gått i Iara hos en kvinna i Malmö för att Iara sig sy och 
knyppla. Från samma tid finns andra boupptecknigar efter bond- 
kvinnor som b1.a. tar upp helklutar med "synad och knepling". Lin- 
né såg i östra Göinge på 1740-talet spetsar på mannens skjortor och 
på kvinnornas överdelar och klutar. I Blekine omnämns klutar med 
spetsar på 1750-talet. Under Öllers tid i Jämshög i slutet av 1700-ta- 
let knypplades spetsar som användes på olika klädesplagg och 
hemtextilier. De äldsta bevarade föremålen ar från slutet av 
1700-talet i både Blekinge och Skåne. 

Av de föremål som ar daterade omkring 1800 ser man tydliga re- 
gionala skillnader i spetsarnas mönster. Det ar uppenbart att en lo- 
kal utveckling har ägt rum under 1700-talet. Nar det galler spet- 
sarna från sydöstra Skåne har man kunnat konstatera att lokala 
spetsmönster utvecklats under påverkan av det rätlinjiga vitbrode- 
rier. Även vävda band och trädning i nät från samma trakt har likar- 
tade mönster och namnen på de olika mönsterfigurerna ar ofta de- 
samma i alla olika teknikerna. Det kan ha varit samma kvinnor som 
gjorde både broderi och spetsar men ar man van att knyppla fritt 
utan uppstucket mönster så ar det inte svårt att hitta på nya möns- 
tervariationer. I nordöstra Skåne och västra Blekinge har man 
knypplat vissa typer av spetsar utan fast mönster samt de enkla bot- 
tenspetsarna. Vissa lokala särdrag (kanske en knypplerskas sar- 
drag) har utvecklats: S-spetsen och de långa rapporterna i Blekinge, 
stora flatuddar i Östra Göinge och Villand. I östra Blekinge och 
Södra Möre hd i Småland knypplade man många olika spetsar utan 
fast mönster och i en del lade man in par av blå och röd tråd. I bot- 
tenspetsar med romber lade man in kulörta konturer kring rom- 
berna. Idén till att använda kulört tråd i spetsarna kan ha kommit 
från broderierna i samma färger ochleller från guldspetsarna, som 
ofta var gjorda i två sorters tråd, vilka användes omväxlande och 
gav olika effekter. Omkring sekelskiftet 1800 började vastgötaknal- 
lar göra handelsresor i Skåne och troligen kom de ungefar samtidigt 
till Blekinge. Efter det börjar ett visst inflytande från fiknyppling- 
en att märkas främst i nordöstra Skåne. På 1830-talet försågs 
många bottenspetsar dar med sockerudd, vilket inte hade före- 
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kommit tidigare. Några exempel på sådana uddar finns även från 
västra Blekinge. 

Bakgrunden till knallarnas väckta intresse för Sydsverige var den 
ekonomiska uppgång som blev följden av stigande sädpriser och ra- 
tionaliseringar av jordbruket i Skåne. Med välståndet följde ett 
ökat behov av nyheter och lyxartiklar, ett behov som knallarna för- 
sökte fylla. Efter påtryckningar från myndigheterna hade man i 
Sydsverige under 1700-talet tvingats byta ut rökugnen mot eldstad 
med skorsten. Detta gjorde att det inte längre blev så sotigt inom- 
hus och att man kunde ha väggprydnader uppe året runt. OIler talar 
om att en del bönder skaffat väggfönster. När man sedan lade in in- 
nertak också gjorde det hångkläden och takdukar obehövliga, men 
man behöll länge vägghängkladen och hyllkladen till prydnad vid 
stora helger. I och med denna modernisering av hemtextilierna för- 
svann många föremål med knypplade spetsar och efterfrågan på 
knypplade spetsar i traditionella mönster minskade. 

I samband med det ekonomiska välståndet förändrades också 
dräkterna. I östra Blekinge utvecklades i början av 1800-talet en på- 
kostad dräkt med plagg av siden och bomullstyger. På överdelar 
och löskragar av bomull hade man maskingjorda spetsar eller bro- 
derier på tyll som imiterade Vadstena-spetsar. Västra Blekinge följ- 
de snart efter, så att den tidigare skillnaden i dräktskicket mellan 
öst och väst i landskapet försvann. På 1860-70-talet hade skillnaden 
i dräktskick mellan borgare och bönder i Blekinge nästan försvunnit 
helt. Vid samma tid började en liknande utveckling i Skåne. I och 
med att man ersatte linneplagg med plagg av bomull så slutade man 
använda hemgjorda spetsar. När behovet av spetsar upphörde fanns 
det ingen anledning att fortsätta knyppla. Det enda område dar 
knypplingstraditionen levde kvar obruten var i Ingelstads hd i Skå- 
ne. Familjen Ehrensvärd på Tosterups slott intresserade sig för 
knypplingen och stödde den ekonomiskt genom inköp och hjälpte 
till att skaffa fin knyppeltråd för att hålla kvaliteten hög. I resten av 
Skåne och i Blekinge fanns det inga kvinnor som knypplade på det 
gamla viset när hemslöjdsföreningarna och museerna började stude- 
ra gamla textila tekniker vid sekelskiftet 1900. 

Efter textilinventeringarna som Lilli Zickerman och Hilda Land- 
gren, föreståndarinna för Blekinges hemslöjd, gjorde 1911-13 för- 
sökte man återuppliva knyppelkonsten i Blekinge. Elever skickades 
till Dalarna för att lära sig knyppla utan mönster och de gav i sin tur 
kurser senare i Blekinge. Intresset svalnade dock ganska snart. Un- 
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Bild 14. Detalj av förnings. 
duk .  Utdragssöm, hopdrags- 
söm,  plattsöm och uddspets 
med  rakt genomgcfende par. 
Blekinge l a m  museum 5 138. 
Foto: Erling Klintefors 
BILM. 

der 196C-70-talen gav Svenska Spetsar i samarbete med Blekinge 
lans hemslöjd ut några bearbetade blekingska spetsar att knypplas 
med Vadstena-teknik på uppstuckna mönster. 
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Per Olsson Udd 
en bonadsmålare från Jämshög 

Barbro Mellander 

På Kulturen i Lund finns sju bonadsmålningar som företer stor lik- 
het men skiljer sig från det övriga sydsvenska bondadsmåleriet. Vid 
en inventering av dessa, utförd av Folklivsarkivet i Lund, har yt- 
terligare ett stort antal bonader i privat ägo framkommit, vilka kan 
hänföras till samme upphovsman. 

Huvudparten av bonaderna på Kulturen har härkomst Kyrkhults 
socken i Blekinge, vilket föranlett den framstående bonadskan- 
naren Nils Stömbom att hänföra dem och några snarlika bonader 
till en  särskild "bonadsprovins", som han kallat Kyrkhult-Lin- 
nerydsgruppen. Någon djupare analys av denna grupp har ej tidiga- 
re gjorts men två konstnärsnamn som framskymtat i litteraturen ar 
dels inredningsmålaren Håkan Kraft och kistemålaren Per Olsson 
Udd. 

I det följande avser jag att granska och attribuera det har nämnda 
bonadsmaterialet, som förtecknas i tabellen nedan (fig 1). 

Bonadernas proveniensens 
Beträffande bonadernas ursprung har 13 av de 24 bonadernas har- 
komst kunnat fastställas. Detta har skett genom museernas för- 
varvskataloger och brevkontakt med ägarna. 

På en utbredningskarta ser man tydligt att bonaderna barstam- 
mar från ett relativt koncentrerat område i sydvästra Blekinge och 
nordöstra Skåne (se karta, fig 2). 

Signering och datering 
Samtliga 24 bonader och fragment av målningar saknar såväl signe- 
ring som datering. Två av bonaderna bar dock årtalet 1821 i texten; 
"Se har får wi se en afmålning af en del af det raska Gardie Rege- 
mentet under full marsch 1821" (bonad nr 22, fig 3) och "Se har får 
wi se En afmålning af en del ef der raska Breslandska Jagare Rege- 
mentet under full marsch 1821' (bonad nr 23, fig 4). Om dessa årtal 
aven motsvarar tillkomstår ar omöjligt att svara på. Möjligheten 
finns att årtalen syftar på nar de speciella händelserna som målning- 
arna avser ägde rum. 



BONAD NR ÄGARE 
1 Kulturen museum, Lund 
2 Kulturen museum, Lund 
3 Kulturen museum, Lund 
4 Kulturen museum, Lund 
5 Kulturen museum, Lund 
6 Kulturen museum, Lund 
7 Kulturen museum, Lund 
8 Nordiska museet, Sthlm 
9 Frilandsmuseet, Köpenhamn 

10 Hässleholms hembygds£ 
11 Privat ägo 
12 Privat ägo 
13 Privat ägo 
14 Privat ägo 
15 Privat ägo 
16 hivat  ägo 
17 F'rivat ägo 
18 Privat ägo 
19 Privat ägo 
20 Privat ägo 
21 Privat ägo 
22 Privat ägo 
'2 Privat äeo 

KATALOGNUMMER PROVENIENS 
KM 2 410 Oppmanna socken, SkAne 
KM 2789 Kyrkhult socken, Blekinge 
KM 2790 Kyrkhult socken, Blekinge 
KM 2 791 Kyrkhult socken, Blekinge 
KM 2 967 Kyrkhult socken, Blekinge 
KM 2 968 Kyrkhult socken, Blekinge 
KM 47 542 - 
NM 162 437 - 

481 a Jämshögs socken,Blekinge 
oacc - 
oacc Oppmanna socken, Skine 
oacc Asarum socken, Blekinge 
oacc Jämshög socken, Blekinge 
oacc - 
oacc Hjärsis socken, Skine 
oacc Asanim socken, Blekinge 
oacc - 
oacc - 
oacc - 
oacc VAnga socken, Skåne 
oacc - 
oacc - 
oacc - 

Jämshög socken, Blekinge 
Jämshög socken, Blekinge 
Kyrkhult socken, Blekinge 
Kyrkhult socken, Blekinge 
Kyrkhult socken, Blekinge 
Kyrkhult socken, Blekinge 

~ - 
24 Privat ägo oacc 
25 fragment Privat ägo oacc 
26 fragment Privat ägo oacc 
27 fragment Privat ägo oacc 
28 fragment Privat ägo oacc 
29 fragment Privat ägo oacc 
30 fragment Privat ägo oacc 
majkal 

FIGUR 1 FORTECKNING OVER BONADERNA 

En genomgång av dräkter och uniformer daterar bonaderna till 
1800-talets första hälft. 

Genom stil- och textanalyser kan samtliga målningar hänföras till 
en och samme konstnär. Denne konstnär är, som nämnts ovan, av- 
vikande i flera avseenden i jämförelse med andra bonadsmålare och 
gör verk av hans hand lätt igenkännbara. Ett flertal bonader och 
fragment av denne målare härrör från Kyrkhults socken, vilket gett 
upphov till epitetet Kyrkhultsmålaren". Avsikten har är att pröva 
den av professor Bringéus och landsantikvarie Werdenfels fram- 
lagda hypotesen att denne målare ar identisk med båtsmannen Per 
Olsson Udd från Granums hy i Blekinge. Då denna by är belägen i 
Jämshögs socken får epitetet "Kyrkhultsmålaren" anses vara irrele- 
vant i sammanhanget och kommer därför fortsättningsvis inte att 
användas. 
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Fig nr 2. Karta över bonadernas härkomst. 

Fig nr 3.  Bonad nr 22. Garde. 



Material och färg 
Inom det äldre bonadsmåleriet använde sig konstnärerna uteslutan- 
de av linneväv som underlag för sina målningar. Efter sekelskiftet 
1800 började många bonadsmålare även att använda sig av papper. 
Vissa målarskolor kom därefter att nyttja båda materialen, som All- 
bo-Kinnevaldskolan, medan Sunnerboskolan i huvudsak kom att 
måla på papper. Den har aktuelle målaren använder sig uteslutande 
av papper. 

I de fall det har varit möjligt att kontrollera har målningarna ut- 
förts med temperafärg, 

Bonadernas komposition 
Bonadernas bildscener ar genomgående framställda inom rektangu- 
lära falt, som oftast placeras i rader efter varandra. Dessa ar alltid 
klart och tydligt avgränsade från varandra med en bård av två hel- 
dragna parallella linjer. Tomrummet mellan linjerna fyller målaren 
ut med allehanda ornament som "stjärnor", prickar arrangerade i 
grupper, rundlar och streck i olika formationer. Mönstren ar ut- 
förda med schablon och aven om variationsrikedomen ar stor åter- 
kommer samma ornament upprepade gånger. 

Bonaderna omramas av en tunn, rödbrun, yttre rand. Samma 
rand återkommer aven runt varje motiv. 

Over bonadernas motiv löper en gemensam bård, vilken ar åt- 
skiljd från biidscenerna genom den ovan nämnda rödbruna linjen. 
Dessa överliggande bårder har stämplade mönster som kan sagas 
bestå av tre grupper; naturalistiska eller stiliserade blom- och vaxt- 
ornament, non figurativa mönster och slutligen en dekor, som jag 
vill kalla "decoupure", då den uppvisar stora likheter med denna 
klippteknik. 

I några fall förekommer aven en mönsterdekor i själva bildfaltet 
och ar då placerad överst i motivet. I flera bildscener har målaren 
låtit en girlang hänga ned över motivet (ex bonad nr 7, fig 5) .  Gir- 
langen ger ett intryck av att vara gjord av tyg och har fransar i slut- 
andarna. Dessa förekommer i motiv av festlig karaktär, som Bell- 
rans födelsedag, bröllopet i Kanan, dansscen m m. 

I några motiv hänger istället för girlang en draperiuppsattning (ex 
bonad nr 24, fig 6). 

Samtliga motiv har ett smalt grågrönt falt l'angst ned i bilden, 
åstadkommet med ett enkelt penseldrag, och utgör underlaget för 
de händelser som utspelar sig i bilden. 
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Fig nr 4. Bonad nr 23. Breslandska jagarregementet. 

Fig nr 5. Bonad nr 7. Bellmans födelsedag. 



Färg och teknik 
Karakteristiskt för målarens fargval ar den dova eller dunkla tonen. 
Dominerande ar fargerna mörkblått, gråblått, blågrönt, tegelrött, 
rödbrunt, brungult, ljusbrunt, gult och beige. Tonvikten ligger dock 
markant på blått, rött och gult. 

Mälningarna ar genomgående utförda på vit botten och figur- 
teckningen är utförd med svarta konturer. Motiven omramas av en 
rödbrun heldragen linje och händelserna i motiven utspelar sig på 
en grågrön grundlinje. 

Jesus ar genomgående kladd i en kraftigt röd dräkt med tillhöran- 
de blå mantel. Personer som omger honom ar däremot oftast klad- 
da i dräkter med anonyma färger som ljusbrunt, gulbrunt och beige. 
Det ar en tendens i bonadsmaterialet att huvudpersonerna ar klad- 
da i rött ochleller blått medan sekundara gestalter har dräkter i Iju- 
sa brunlgulibeiga toner. På detta satt accentueras centralgestalter- 
na och bifigurerna sekundära roll betonas i fargvalet genom att helt 
enkelt synas mindre. 

Bonadsmåleriet, liksom folkkonsten i övrigt, utmarks bl a av yt- 
massighet och en rädsla för tomhet, horror vaccui. Inga av dessa 
förhållanden kan helt utan förbehåll tillskrivas denne målare. Jag 
vill inte påstå att han bemästrar teknik och kunskap för att återge 
sina motiv med perspektiv men det ar uppenbart hela tiden hans 
strävan. Många gånger misslyckas han i sina försök så att resultatet 
snarare blir komiskt an korrekt och i andra fall blir motivet svårtol- 
kat eller t o m obegripligt. Hans synbara vilja att skapa djup i sina 
bilder tar sig olika uttryck. Den mest beprövade metoden ar an- 
vändningen av träd i motiven. Dessa framställer han i olika stor- 
lekar för att få åskådaren att tro att traden befinner sig på olika 
djup i bilden. 

I några fall gör han grundlinjen bredare och Iåter händelserna i 
scenerna utspela sig på hela dess yta. På detta sätt upplevs figurerna 
stå närmare eller längre bort i bilden. Ibland Iåter målaren grund- 
linjen bilda små halvmånar i bakgrunden, som ger ett intryck av ett 
kuperat landskap i horisonten (ex bonad nr 11, fig 7). 

Ytterligare ett satt att skapa perspektiv åstadkommer konst- 
nären genom att låta sina figurer överlappa varandra så att de upp- 
levs stå på olika avstånd från varandra och huvudpersonen. 

Största problemet för vår målare ar uppenbart att återge stolar, 
bord och sängar perspektiviskt. Har misslyckas han nästan genom- 
gående och ger upphov till många komiska situationer. Upprepade 



Fig nr 6 .  Bonad nr 24. Allting hafwar sin tid. Fyra par dansa lili inusik frdn 
en violoncell. 

gånger förvånar han dock i sin skicklighet att återge perspektiv i 
mycket komplicerade fall. Ett exempel på detta ar den fyrhjuliga 
vagn som återfinns i bonad nr 11 (fig 7). Hästarna ar med ett par un- 
dantag mycket korrekt utförda och återgivna med stor säkerhet. 

Denne målares perspektivsträvan har säkert sin grund i påverkan 
från förlagor och det är viktigt att har konstatera denne målares vil- 
ja och ihärdiga försök att ge sina motiv en djupverkan. Han kunde 
lika val ha nonchalerat förlagans perspektiv och koncentrerat sig på 
motivet och dess budskap. 

Det utmärkande drag för bonadsmåleriet. rädslan för tomrum- 
met, galler dock inte vår målare. Karakteristiskt för denne ar istal- 
let den vita bakgrunden, som innebar att hans figurer framträder 
med tydlig pregnans. Motiven upplevs dock inte som kala eller stela 
genom konstnärens skicklighet i att anvånda sig av dekorativa ele- 
ment. Jag vill inte kalla dessa för utfyllnader eftersom de aldrig upp- 
levs som överflödiga i motivet utan tvärtom ingår som naturliga in- 
slag i sammanhanget. 

Mest framträdande av dessa dekorativa element ar målarens ra- 
ka, smäckra lövträd med stora lummiga kronor. Illutionen av saftig, 
lummig försommargrönska erhåller han genom att lagga den gröna 
fargen punktvis och inte helt tackande. I bladverket avtecknar sig 



Fig nr 7. Färdbild. 

latta och svagt böjda grenar. Konstnären använder ofta träden för 
att halla ihop kompositionen eller för att accentuera huvudperso- 
nerna. Detta gör han genom att placera ett träd ytterst på varje si- 
da, och låter dessa trädkronor böja sig in mot mitten så att buvud- 
personerna agerar inom en begränsad yta. Lövträden, som jag hål- 
ler för troligt ar björkar, har milaren säkert hämtat från sin egen 
hembygd. 

Andra dekorativa element ar de tidigare omnämnda draperi- 
uppsättningarna och girlangerna som hänger över bildscenerna. 
Även texten har, som vi skall se längre fram, en viktig funktion som 
dekorativt element. 

Typiskt för denne målares figurteckning ar de stora, stirrande och 
tatt sittande ögonen samt de runda röda kinderna. Det är fram för 
allt dessa drag som i förstone gör denne målares verk lätt igenkatin- 



bara. Munnen återges med ett smalt rött streck och näsan avbildas 
som en upp och nedvänd 7:a. Personerna framställs företrädesvis en 
face eller i profil men aven halvprofil förekommer. Något större ar- 
bete lägger inte målaren ned på frisyrer utan håret återges i stort 
sett bara med ett penseldrag på var sida om ansiktshalvan. Några 
kanslouttryck kan aldrig avläsas i figurernas ansikten och de har in- 
te heller getts några individuella drag. 

Utmärkande för denne målare ar också de V-formade glorior, 
som han låter förse Jesusgestalten med. 

Motiven utmarks av val sammansatta kompositioner, noga av- 
vägda och symmetriskt uppbyggda. Bildscenerna ar välbalanserade 
utan tyngdförskjutningar och ger ett harmoniskt intryck. I motiv 
med Iånga upprepningar, som t ex i militärparader eller motiv häm- 
tade ur Josefhistorien, undgår konstnären att bli tråkig genom en 
stor variationsrikedom. I Josefmotiven får hastar, sadeltäcken, 
kappor och frackar olika färger, sammanhållna i en harmonisk färg- 
skala. Josefs bröder grupperas, vands åt olika håll och deras pekan- 
de kappar riktas åt höger och vänster. Man kan saga att utmarkan- 
de för dessa scener ar att konstnären låter upprepningen gå så långt 
att en rytmik uppstår, som ger upphov till en dekorativ verkan (ex 
bonad nr 22, fig 3). 

Denne målare har inte varit främmande för att använda sig av 
schabloner eller stämplar, vilket vi redan sett beträffande mönster- 
bårderna. Denna teknik använder han sig aven av vid figurteckning- 
en. Detta galler fram för allt motiv med Iånga upprepningar som i 
Josefberattelsen, militarparader och de fivitska jungfruna. Vår 
konstnär ar inte ensam om att använda sig av stämplar i det syd- 
svenska bonadsmåleriet. En annan flitig användare av sådana är ho- 
nadsmålaren Carl-Reinic Rosenberg (1794-1886). 

Detaljanalys 
Civila dräkter 
D e  bibliska gestalterna ar nästan genomgående kladda i Iånga, 
veckrika dräkter med lång arm och runda ringningar i halsen. Over 
denna klädnad bärs en mantel, som i vissa fall ar kantad med en 
mönstrad eller enfärgad bård i avvikande färg. Jesus ar alltid kladd i 
röd fotsida dräkt med mörkblå mantel. Lärjungarna och anglar bar 
samma typ av dräkt medan övriga bibliska personer ibland kan vara 
kladda i 1700- eller 1800-tals dräkter. 



Fig nr 8. Barnamorden i Betlehem. 

Enklare kvinnor eller uppasserskor har långa, enfargade eller 
mönstrade kjolar, mönstrade förkläden och enfärgade överdelar 
med lång- eller trekvartsarm. Till dräkten hör ofta en sjalett. Kvin- 
nor med hög status bar modedrakter med drag av hovkladsel eller 
präglade av borgerliga smak. Drottningen i bonad nr 14 (fig 8) bar 
en hovdräkt från tiden 1730-1770, som har en styvkjol över vilken 
dräktens tyg ligger utspänt. Dräkten består av en kjol, jupe, och en 
öppen överklanning, robe. Ärmarna når ned till armbågen d ä ~  det 
sitter spetsvolanger, engageantes. Langst ned på kjolen sitter en 
bred, rynkad volang och om halsen ar en spetsrysch fastad. 1 ena 
handen håller drottningen den under rokokon så omhuldade solfja- 
dern och i den andra håller hon en pompadour, en damvaska från 
1700-talet i form av en tygpåse. 

Fru Martin Luther i bonad nr 15 (fig 15) har en modeklanning ef- 
ter nyrokokons smak och stil, 1835-1870. Klanningen har vågrätt 
halsringning och skarp i midjan, vilket var på modet under 1830-ta- 
let. På huvudet har hon en vidbrättad hatt, prydd med blomor och 
band, en hattyp som kom på modet under 1820-talet. 

Mannens dräkter domineras av empirens mode, bestående av 
frack med långa skört, långbyxor, stövlar eller lågskor samt svart 
hög hatt. Enklare manspersoner och uppassare har ibland en låg, 
rundkullig hatt. 



I bonad nr 24 (fig 6) bär mannen dräkter som speglar rokokomo- 
dets senare skede, 177G1789. De ar kladda i öppna rockar, som i 
första bildscenen har vaxade skört, vilka stå rakt ut från midjan, 
långa västar med rak avslutning och försedda med broderier utmed 
kanten framtill. Mannen i första motivet har dessutom manschetter 
nedanför rockärmen, vilka kanske motsvarar rokokomodets spets- 
besättning på skjortan. 

Militära uniformer 
Denne målares stora intresse för soldater och kungligheter ar myc- 
ket påfallande. Inte mindre an 5 av de bevarade bonaderna agnas i 
sin helhet åt militarparader. Aven i de bibliska motiven plockar 
konstnären in uniformerade personer nar tillfälle gives. Uniformer- 
na ar genomgående atergivna med stor detaljrikedom och vittnar 
om både kunskap och intresse för dessa dräkter. Trupperna är inte 
heller vilka som helst utan utgör specialförband med hög status så- 
som gardes-grenadjär- och jagarregementen samt musikkår. 

I de fall kungar eller andra regenter förekommer uppträder dessa 
med ett par undantag i militära uniformer. 

I motivet med barnamorden i Betlehem (bonad nr 14, fig 8) ar 
det svenska soldater som går till verket med svärden i högsta hugg. 
Soldaterna ar iförda frack med ståndkrage, långbyxor och en hu- 
vudbonad benämnd tscakå. Den senare infördes vid de flesta svens- 
ka förbanden 1815. De höga ståndarna, sultan, på tschakåerna visar 
att harnamördarna ar officerspersoner. Uniformsbyxorna ar blå 
med röda lister och jackan är grön med röda kanter. Röd ar också 
kragen och uppslagen på armarna. Denna fargställning överens- 
stämmer med föreskrifterna för uniformsmodellen 1816 med un- 
dantag av jackan, som enligt bestämmelserna skall vara blå. 

I scenen med Judas förräderi i Getsemane (bonad nr 4, fig 9) låter 
målaren svenska infanterister arrestera Jesus. Händelsen utspelar 
sig i en lummig lövskogsdunge. Främst i ledet av soldater går en 
profoss med yxa i handen. Denne var en underofficer, som svarade 
för diciplinen och verkställde bestraffningar. Yxan var symbolen för 
hans myndighet. Soldaterna ar kladda i blå rockar utan skört med 
röda kragar och armuppslag samt stövlar och bikornhattar. 

Det raska Garderegementet under full marsch 1821 ar avbildat i 
bonad nr 22 (fig 3). I täten för manskapet går en officer följd av en 
trumslagare och en pipare. Samtliga ar kladda i enradiga jackor, 
som slutar strax nedanför höften. Kragen ar hög och jackan har 



Fig nr 9. Jerw tvdr Iarjungarnas f m r ,  ber r OrtafrBdgdrden, fdrrd& och 
gr~ps i ortogdrden. 

Fig nr 10. Carl XZVfohn  och Napoleon I Bonaparte 

framtill en passpoal från kragen och anda ned samt bröstrevárer. På 
huvudet har de höga björnskinnsmossor. Denna huvudbonad hade 
seden 1800-talets tidigare del kommit att förbehållas gardes- och 
grenadjdrregementen. 
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Samtliga soldater och officerare på bonader med militarparader 
har små mustascher. Vid mitten av 1700-talet började föreskrifter 
om hår och skägg att utfärdas allt oftare för att nå en höjdpunkt un- 
der den gustavianska tiden. Vid Livgrenadjärregementet föreskrevs 
år 1793. "Ingen soldat får vara utan Moustascher, de som äro utan 
skägg måste antingen måla eller skaffa sig lösa Moustascher". Ar 
1801 påbjöds allt manskap vid infanteriet och artilleriet skulle an- 
lägga mustascher. Den omsorg som ägnats håret sedan 1700-talets 
mitt genom olika föreskrifter upphörde 1805 då hårpiskan avskaf- 
fades. I fortsättningen blev det skägget som agnades samma upp- 
märksamhet. 

Bonadsmålarens stora beundran för kungligheter ar svår att und- 
få och sammanhänger säkert med hans militära intresse. De av- 
bildade kungligheterna och regenterna har nämligen det gemen- 
samt att de erhållit en militär fostran, vilket skapat ett intresse som 
de fortsatt att odla i vuxen ålder samtidigt som de också varit bety- 
dande faltherrar och framstående strateger. 

På bonad nr 21 (tig 10) ser man två uniformerade regenter till 
hast, Karl XIV Johan och kejsar Napoleon Bonaparte. Dessa två 
har ett gemensamt militärt förflutet och var förenade med varandra 
genom Karl Johans äktenskap med Desirée, vars syster var gifi med 
Napoleons bror Josef. 

Karl XIV Johan (1763-1844) bar en uniform bestående av rock 
med ståndkrage, epåletter, Iångbyxor samt bikornhatt med fjader- 
buske. Napoleon Bonaparte (1761-1821), Frankrikes kejsare 
1804-1815, har en uniform bestående av frack, som framtill ar kraf- 
tigt uppskuren och öppen över magen, varigenom västen till stora 
delar framträder, Vidare har han ljusa Iångbyxor, stövlar och bi- 
kornhatt. Fracken har ståndkrage, armuppslag och epåletter. Den- 
na speciella fracktyp erhöll de båda svenska fotgardesregementen 
1812. 

Uniformsmodellerna på vår målares bonader spänner över tiden 
1802-1845. Den äldsta modellen som finns avbildad i materialet 
fastställdes år 1802 för underofficerare och allt manskap vid infan- 
teriet och huvuddelen av de övriga icke beridna förbanden. 

Efter revolutionen i Frankrike lat Napoleon införa en ny enhetlig 
uniform bestående av frack och tschakå. Den senare var en hög, cy- 
linderformad huvudbonad. Denna uniformsmodell spred sig snabbt 
till andra länders arméer och var den allmänt förekommande under 
Napoleonkrigen. Detta gällde dock inte den svenska militären, som 
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Fig nr Il. Liknelsen om den förlorade sonen 

deltog i kriget iförda grå uniformer av ålderdomligt snitt, fastställda 
år 180811810. Efter kriget genomfördes i% 1816 en omfattande om- 
uniformering av den svenska armén efter utländska förebilder, dvs 
frack och tschakå. 

Fracken är den i särklass vanligaste uniformstyben i bonads- 
materialet. Däremot förekommer den tillhörande tschakån i enbart 
ett motiv (bonad nr 14, fig 8). I de övriga scenerna förekommer bi- 
kornhatt till fracken. Detta sammanhänger med att officerare samt 
gardes- och grenadjärregementen behöll denna äldre hattyp och det 
är just dessa trupper som figurerar i vår målares bonader. 

Frack och tschakå, som f f a omhuldades under 1830-talet, bibe- 
hölls fram till 1845 då nästa stora omuniformering ägde rum. Denna 
förändring växte fram ur behovet av mer faltrnassiga uniformer. 
Den nya modellen bestod av vapenrock, långbyxor och kask. Den 
senare blev dock inte långlivad vid infanteriet då den ansågs vara 
för tung och ersattes därför 1854 av en hög mössa kallad käppin. 
Detta byte äger inte rum förrän 1858 vid gardes- och grenadjärtrup- 
perna. Vapenrock och kask förekommer på två bonader (bonad nr 2 
och 19). 

Med utgångspunkt från uniformerna kan ett flertal bonader date- 
ras, t ex bonad nr 2 och 19 till tiden 1845-1858 medan huvudparten 



härrör från tiden 1816-1845. Dateringen får dock göras med den re- 
servationen att målaren varit medveten om när uniformsföränd- 
ringarna skett samt haft intresse av att visa den för tiden gällande 
modellen. 

Arkitektur 
Arkitekturscenerna i bonadsmålningarna ar utförda med stor om- 
sorg och på ett för denne målare karakteristiskt sätt (ex bonad nr 
16, fig 11). Husen avbildas med en gavel- och en långsida samt har 
runda eller triangelformade gavelrösten. I de senare sitter alltid tre 
små fönster, vilka ofta ar runda till formen och placerade i en 
triangel. Husen är avbildade i varierande storlek både vad beträffar 
höjd och bredd. Nigra av byggnaderna ä r  försedda med torn, som 
ibland har ett kors överst på taket. Det ar troligt att dessa byggna- 
der ar tänkta som kyrkor. Husen ar rikt försedda med fönster och 
dörrar och har i de flesta fall aven skorstenar. Nar husen ligger sam- 
lade i en större klunga avser målaren att framställa en stad men nå- 
gon stadsmur eller stadsport förekommer aldrig. Dessa "stader' ar 
mycket likartat utförda och i några fall har målaren använt sig av en 
stämpel (bonad nr 5 och 6). 
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Hästar 
Påfallande ar den säkerhet med vilken konstnären återger hastar, 
både vad beträffar fysionomi och rörelse. Att denne målare haft ett 
stort intresse för dessa djur framgår av att hastar förekommer i inte 
mindre än 10 motiv. Enbart i två av dessa motiv (bonad nr 5) ar has- 
tarna samre i utförande med stereotypa rörelser och oproportio- 
nerliga kroppar. Detta menar jag beror på att konstnären i dessa 
fall använt sig av en stämpel och därmed tvingats att nyttja en an- 
nan teknik an vad penseln kräver och därför också erhållit ett samre 
resultat. Den realistiska framställningen av hastar förvånar särskilt i 
jämförelse med målarens andra avbildade djur, som i flera fall är i 
det närmaste oidentifierbara. 

Det förefaller troligt att vår bonadsmålare varit van vid hastar 
och haft möjlighet att studera dessa djur på nara håll och att detta 
förhållande avspeglar sig i framställningen. 

Texten 
Bildscenerna ar alltid åtföljda av en förklarande text och ligger i det 
närmaste undantagslöst placerade i själva bildfältet. Beträffande de 
bibliska motiven upplyser konstnären många gånger betraktaren 
om var i bibeln handelsen är hämtad och uppmanar också ibland 
åskådaren att läsa berättelsen: "las denna underbara berättelsen uti 
Math: 2 wersen 16" (bonad nr 14, fig 8). Även hänvisningar tillpsal- 
mer förekommer. 

Textraderna hos bonadsmålaren ar raka, tydliga och skrivna med 
en ypperligt vacker frakturstil samt utförda med saker elegans. 
Konstnären driver textningen så långt att den inlammas i motivet 
som ett dekorativt element. Speciellt stor omsorg har målaren lagt 
ned på versalerna. Dessa kan i vissa fall vara så arbetade att de i det 
närmaste utgör ett eget litet konstverk. Ibland bryter målaren helt 
omotiverat in en versal i texten, troligen av estetiska skal för att 
förhöja bonadens skönhet (ex bonad nr 7, 8 och 21, fig 5, 12, 10). 

Även om textningen tveklöst ingår i motivet som ett dekorativt 
element får den i vissa fall underordna sig själva bildscenen. Text- 
raderna i bildfaltet får i förekommande fall avstavas allt efter hur 
motivets figurer breder ut sig. På detta satt skapar konstnären ock- 
så variation i motiv med upprepade rader av identiska figurer. 

Karakteristiskt för målaren ar utformningen av versalen J och lil- 
la p. Aven målarens 8:or har ett speciellt utseende genom att början 



Fig nr 12. Strid till kast. Sirnson och Lejojzei, David och Goliat. 

och slutet inte knyts ihop och att åttan inte ar rak utan har en ten- 
dens att "ramla" bakåt (ex bonad nr 4, fig 9). 

Den prydliga handstilen har målaren med stor säkerhet inte lart 
sig vid den tidens bristfalliga skolundervisning utan troligare till- 
agnat sig denna skicklighet genom grundliga studier och kopieringar 
av förlagor som bibel, psalmbok, kistebrev o dyl. 

Texternas formuleringar ar inte överdrivet tillkrånglade med 
högtidliga vändningar, Att texten ar direkt kopierad efter en för- 
laga finns det bara ett helagg för, nämligen bonad nr 1 dar textmas- 
san upptar i det närmaste halva bonaden. Trots att konstnären har 
haft ett kistebrev framför sig ar texten full av stav- och slarvfel men 
följer med undantag av några förkortningar i övrigt helt förlagan. 

Bonad nr 16, med motiv ur "Liknelsen om den förlorade sonen", 
utgör ett undantag med sina folkliga och dialektala formuleringar 
(fig 11). I förlustelsescenen utbrister sonen: "haj lustigt mina wän- 
ner har ar lustigt att lefwa". En stund senare nar han ligger på en 
sang omfamnande en kvinna, troligen av den sk "sämre sorten", 
fortsätter han: "friskt gossar drick om till dager". I nästa scen bör- 
jar pengarna tryta och bordellkvinnan säger hotfullt: "betala du 
lömmel, annars wankar har på porten". Lite senare nar huvud- 
personen vaktar svin utbrister han: "Borra sogga". Enligt inhamta- 
de uppgifter från Dialekt- och ortnamnsregistret i Lund finns ordet 
"borra" bara upptecknar i ett elida fall i Blekinge och har da bety- 
delsen rota, böka (om svin). Dialekt- och ortnamnsregistret menar 
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Proveniens Kista Lufs  
nr B-arkiv nr 

1 B W 677 

2 B 23 674 
3 Oacc 
4 B 17233 

5 Oacc 

8 Oacc 

2 Juli 1829 

2 Sept 1830 
9 Aug 1837 
4 Juni 1847 

21 Juni 1854 

29 Juni 1854 

18 Sept 1855 

5 Juli 1856 

29 Juli 1856 

Gränum, Jämshög sn 

Gillaruna, Jämshög sn 
Gränum, Jämshög sn 
Håsta, Oppmanna sn 

Erikstorp, Jämshög sn 

Erikstorp, Jämshög sn 

Boa, Jämshög sn 

Jämshög, Jämshög sn 

Jämshög, Jämshög sn 

"P. Udd" 

"P" 

. .. .-. . . 

.. . ... .. 

"p Udd" 

.. .. . ... 

Per Udd skriven i Jäms- 
hög 
P. Udd skriven i Jämshög 
P. Udd skriven i Jämshög 
P. Udd skriven i 
Oppmanna 
P. Udd skriven i 
Oppmanna men saknas i 
husfl 
P. Udd skriven i 
Oppmanna men saknas I 

husfl 
P. Udd skriven i 
Oppmanna men saknas i 
husfl 
P. Udd skriven i 
Oppmanna och dyker un 
der Aret iter upp i husfl 
P. Udd skriven i 
Oppmanna och dyker un 
der Aret iter upp i husfl 

att satsen i detta fall kan vara imperiativisk och lagd i den förlorade 
sonens mun som ett uttryck för plågad ironi. 

Vem var bonadsmålaren 
Då samtliga bevarade bonader och målningsfragment saknar signe- 
ring har annat material fått ligga till grund för identifiering av bo- 
nadsmålaren. Några utmärkande drag på konstnärens bonader för 
tankarna till kistor med inre lockdekor från Listers härad i Ble- 
kinge. Det är i första hand de schablonmönster som återfinns i bår- 
derna, vilka skiijer de olika motiven åt. Dessa förekommer i alla 
upptänkliga former, som t ex "stjärnor", rundlar, grupperingar av 
prickar och streck osv. 

Samma typ av stämplade ornament förekommer på en serie kis- 
tor med invändig lockdekor från Listers härad, vilka varit föremål 
för studie i en seminarieuppsats av Agneta Jangvik 1969. Materialet 
omfattar ett 60-tal kistor och efter en genomgång av dessa urskiljer 
Jangvik sex olika grupper med var sin lockdekor. Gemensamt för 
kistorna är att de har dekor över hela lockets insida, samt en strof 
mitt i locket. Vid en analys av de olika gruppernas dekor och efter 



cp,, 
Fig nr 14. Kista nr 7 frdn Jämshögs socken. 

jämförande studier med bonadsmålningar kan Jangvik knyta kis- 
torna i grupp I och II till bonadsmålarna Sven Nilsson i Harnas 
(1800-1861) och Abraham Clemetsson (1764-1841). 

Av intresse för detta arbete ar den grupp med kistor som hos 
Jangvik går under benämningen III. Bottendekoren har utgörs av 
ett schablonmönster i olika farger. Mitt i locket finns en ring som 
omsluter en psalmvers och under denna ar målat ett blomsterarran- 
gemang. Ovanför versen finns en duva eller ett öga omgivet av 
strålglans. Till denna grupp för Jangvik 7 kistor. 

Vid en genomgång av LUFS bildarkiv återfann jag en av dessa 
kistor, B 23 697, vilken genast fångade mitt intresse (nr 4 i kistför- 
teckningen, fig 13). Det var inte bara det stämplade mönstret i kist- 
lockets bottendekor som Överensstämde med vår målares mönster- 
bårder mellan motiven utan aven schablonbården runt psalmversen 
och blommorna under denna har sin motsvarighet på bonaderna. 

Bården runt psalmversen ar av den typ jag tidigare kallat "decou- 
pure" och består av ett flertal band i olika färger, som bryts av scha- 
blonmönster i svart. Denna schablondekor återfinns i några över- 
gripande bårder på bonaderna (ex bonad nr 14 och 23, fig 8, 4). 



Psalmversen i kistan är skriven med samma eleganta och prydliga 
frakturstil som förekommer på målarens bonader. En grundlig text- 
jämförelse visar på en klar och tydlig överensstämmelse mellan 
textningen på kistan och bonaderna. 

Vid en genomgång av LUFS bildarkiv och med hjälp av landsan- 
tikvarie Ake Werdenfels fotografier på kistor tagna i Gränum, 
Jämshögs socken har jag utifrån ovan nämnda kista kunnat knyta en 
grupp om 9 kistor till vår bonadsmålare (se kistförteckning, fig 13). 
Gemensamt för dessa är att locken invändigt är prydda med scha- 
blonmalade "stjärnor" växelvis svart dito i rött/blått/gult 
alternativt röttlblått på vit botten. Mitt i locket finns en psalmvers 
med textning i frakturstil och omgiven av en ring. Denna består av 
ett flertal band i olika farger, röttlgultlblått, som bryts av ett svart 
schablonmönster av typ "decoupure". Ovanför versen är en blå du- 
va (Helige Ande) på gul botten med strålglans i rött eller det Allse- 
ende ögat. Nedanför versen finns ett blomsterarrangemang. Kis- 
torna är daterade i locket och härrör från en period mellan åren 
1829-1856. 

Förutom ovan nämnda överensstämmelser kan tilläggas att de 
dominerande fargerna på bonaderna, rött/blått/gult också har sin 
motsvarighet i kistmålningarna. 

På en karta med kistornas proveniens utsatta ser man en tydlig 
centrering till Jämshögs socken dit samtliga kistor med ett undatag 
kan hänföras (karta fig 2). Kista nr 4 härrör från Oppmanna socken 
i Skåne. En jämförelse med bonadernas härkomst uppvisar ett stör- 
re spridningsområde för dessa men man kan ändå utläsa en tydlig 
koncentration till områdena i och runt Jämshög och Oppmanna 
socknar. 

Per Olsson Udds liv och verksamhet 
För identifiering av mästaren till kistorna i grupp III har Jangvik ut- 
gått från en av kistorna, vilken var signerad med ett "p". Med hjalp 
av en uppteckning från Listers härad menar sig Jangvik kunna fast- 
ställa personen bakom denna signatur. I denna uppteckning gjord 
av Olof Appelros i Jämshög 1952 står att läsa: "en målare, för länge 
sedan död, bodde i Gränum, hade en grå usel bostad och var ytterst 
fattig. Han gick omkring där han blev anmodad och målade för en 
ganska klen daglön. Hans namn var Per Olsson". 

När landsantikvarie Ake Werdenfels vid.mitten av 1960-talet ar- 



betade med en projektering för ett nytt bygdemuseum i Olofström 
uppmärksammade han kistorna med inre lockdekor. Han fick då 
samtidigt veta av en medhjälpare på platsen, lantbrukare Oscar 
Larsson i Jämshög, att denne sett signaturer eller namn på några så- 
dana kistor i Granum. Namnet var Udd och enligt Oscar Larsson 
var detta ett båtmansnamn i Granum. Tillsammans med Oscar 
Larsson besökte Werdensfels Granum och beskådade dessa kistor. 
Efter en förfrågan från mig gjorde Werdenfels 1983 en resa till Gra- 
num för att efterforska huruvida dessa kistor fortfarande fanns 
kvar. Vid detta besök fann Werdenfels tre kistor signerade "p" (kis- 
ta nr 5), "p Udd (kista nr 8) samt "P Udd' (kista nr 3). En av dessa 
kistor (nr 5) fanns, liksom vid Werdenfels första besök 1965, på en 
gård i Granum. Vid det första besöket fanns på gården också tre ho- 
nadsmålningar, vilka nu efter arvsskifte hamnat i Olofström. Nar 
Villgrund besökte gården 1936 kommenterade dåvarande ägaren, 
Edward Nilsson, bonaderna så har: "3 bonader finns kvar av ett 
mycket stort antal, som såldes till en uppköpare för 30 år sedan, det 
var ursprungligen 1&12 st. Det har inte en målat alla, men den ene 
hette Udden". Efter att ha studerat dessa 3 bonader kunde jag med 
säkerhet fastställa vår målare som upphovs man till en av dem 
(LUFS B-arkiv nr 24 837, nr 13 i bonadsförteckningen). 

Efter att ha erhållit ovanstående uppgifter 1965 fortsatte Wer- 
denfels "jakten' på Udd genom att göra förfrågningar i Jamshögs 
socken. I sina anteckningar skriver Werdenfels att "signaturen Udd 
väckte stort intresse i synnerhet då namnet ännu var levande i Jams- 
högs socken". Från Granums by fick han uppgiften att en båtsman 
Per Udd varit verksam dar som bonadsmålare för något mer an ett 
sekel sedan. I sina excerpter citerar Werdenfels ett upptecknings- 
material från 1930-talet som bekräftar detta: "I en bitsmansstuga 
(Aspens torp i Granum) fanns målningar på papp i slamfarg före- 
ställande Josef och hans bröder. Pappren var fast på väggen. Måla- 
ren hette Per Udd (omkring 1858), han hade målat en lillstuga i Boa 
Hage. Det var 50 år sedan den brändes ned 7 april. Det var fast må- 
leri på papp i ett rum föreställande hastar, kor, grevinnan Piper 
(hennes namn stod under), Elias himmelsfärd (brinnande vagn, has- 
tar i trav". 

Per Udd kom, som vi skall se längre fram, att flytta till Oppman- 
na socken i nordöstra Skåne. Aven dar fauns det personer som viss- 
te att berätta om Udd. Nar Werdenfels 1964 besökte folkskollara- 
ren Gustav Nilsson i Mjönäs berättade denne att Udd kallades far 
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"Målare-Dunkel". Vidare att Udd ett tag bott i Killeboda, 
Oppmanna, senare i ett torp till Brunstorp. Äldre personer hade 
berättat för Gustav Nilsson, som kom till Mjönäs 1919, att Udd va- 
rit en slarver och inte särskilt populär. Han målare skakteträd och 
kistor. Karringkvarnen skulle vara ett motiv han gärna använde. 
Mot slutet av sin levnad var han starkt försupen. 

Vad har då kyrkböckerna att berätta om Per Udd? Materialet för 
Jamshögs socken är ganska klent på grund av bränder i kyrka och 
prästgård men det går ändå att få en ganska levande bild av Udd, 
stödd av mantalslängder, båtmansrullor och uppteckningar från 
Jämshög och Oppmanna socknar. 

Per Olsson föddes i Torrlösa, Skåne 1793 och var son till ryttaren 
Ola Linman och hans hustru Lena Persdotter. Ar 1809 flyttar han 
till Jämshög, Blekinge och prosten Hellicius i Torrlösa skriver: 
"Ynglingen Pehr Olsson, som säges hawa tagit lega som båtsman 
uti Gembshögs församling uti Blekinge, är härstädes född, den 9 
septbr. Ett tusen sjuhundra och nittiotre, och kunde innan dess 
flyttning härifrån för tre år sedan skäligen rent läsa i Bok, och med 
stapplande Lutheri mindre catheces. Emot dess lewerne är i födel- 
seorten intet att påminna, och han har haft naturliga koppor. Wer- 
denfels citerar i sina excerpter en uppteckning som säger ". . . Han 
hade hängt efter en skjuts i Skåne, där de varit stygga vid gossen; 
han stannade i Boa". Huruvida prosten i Torrlösa har rätt i påstå- 
endet att Per Olsson lämnade sin födelseort redan 1806 får förbli 
obekräftat men 1809 finner man i båtmansrullorna att han detta år 
antagits som båtmansreserv och erhållit tillnamnet Udd. Han slog 
sig ned på båtmanstorpet 415 strax intill Granums by dar han kom 
att bo i närmare 18 år. Till hustru aktar han Sissa Trulsdotter och 
tillsammans får de fyra barn, Karna född 1817, Swen 1819, Ola 1821 
och Nils 1823. Ar 1827 antecknas Per Udd som avskedad båtsman i 
mantalslängden och finns inte längre skriven under Boa. 

Efter hustruns död 1844 beslutar sig Per Udd för att lämna Jams- 
hög. Han flyttar då från Gränum no 59 för att slå ned sina bopålar i 
Oppmanna socken. 

I husförhörslangderna för Oppmanna socken 1845 står att läsa att 
Per Olsson Udd är bosatt i Brunstorp där han ar intagen på jordaga- 
rens ansvar. Denna inflyttning orsakade en del rabalder i bygden. 
Ett sockenstämmoprotokol1 vittnar om detta: "Efter utfardad kal- 
lelse sistliden söndag sammanträdde sockenstämmans ledamöter 
idag för att höras över f d Båtmannen Udds inflyttning i församling- 
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en. Uti erhållet prestbetyg från Jamshögs församling finnes an- 
märkt mot Udd, att han till lewernes förbättring blifvit förmanad". 
En inlaga från kamrer Wulff på Karsholm, resulterade i att stam- 
man beslöt att ingen backstugesittare skulle intas i församlingen om 
inte någon bonde garanterade hans utkomst. Här får vi en bild av 
Udd som backstugesittare, oförmögen att försörja sig själv och dar- 
till förmanad att föra ett ordentligare liv. Detta förhållande be- 
kräftas, som vi tidigare sett, av sentida uppgifter från f folkskollara- 
ren Gustav Nilsson i Mjönas. Denne berättade att Udd ansetts som 
en slarver, som inte var särskilt populär och därtill var stark för- 
supen under slutet av sin levnad. Bonden Sven Jansson i Brunstorp 
åtar sig dock att ansvara förr Udd och denne slår sig ned har. 

I husförhörslängderna för Oppmana 185&1855 finns inte Per 
Udd upptagen men i längderna för 18561860 finns han åter anteck- 
nad under Brunstorp som torparenklingen Per Olsson Udd. Tydli- 
gen kunde Udd inte slappa sina rötter med Jämshög för i husför- 
hörslängden för Oppmanna 1862 står antecknat: "Per Olsson Udd, 
Ihs. enkl. död den 25 mars 1862 i Jämshög". Av dödboken för Jams- 
hög framgår att Udd ". . . skrifwen i Oppmanna, död i Gränum 60" 
dog av bröstinflammation den 25 mars och begravdes den 30 samma 
månad. 

I bouppteckningen efter Per Olsson Udd frarngar att han under 
sin sjukdomstid vårdats av svärdottern Karna Olsdotter i Granum 
för vilket hon begar 25 riksdaler i ersättning. Att Udd saknas i 
Oppmannas husförhörslängder mellan åren 1850-1855 och 
186C-1862 får sin troliga förklaring i bouppteckningen dar inte 
mindre än tre personer i Jamshögs socken begar ersättning för hus- 
hyra. Torparen Hans Svensson i Håkanstorp fordrar 45 riksdaler för 
att den avlidne under livstiden varit boende hos honom i 4 '/z år. På 
samma satt begar bonden Per Olsson i Boa 15 riksdaler för hushyra 
i 1 % år och skräddaren Johan Carlsson i Håkanstorp 3 riksdaler för 
hushyra i 3 månader. Hur Iång tid Udd vårdats av svärdottern i Gra- 
num framgår inte av bouppteckningen men 25 riksdaler i ersättning 
talat ändå för en relativt Iång period. 

Den ovan nämnda gruppen om 9 kistor bekräftar Udds flyttning- 
ar. Ortnamnen och årtalen i dessa kistor fördelar sig så att 3 kistor 
från Jamshögs socken ar utförda mellan åren 1829-1837 då Udd ar 
skriven i denna församling. En kista från Oppmanna socken ar da- 
terad 1847, dvs 2 år efter Udds inflyttning till denna församling. 
Från åren 1850-1856 då Udd saknas i Oppmanna församlingsböcker 
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finns inte mindre än 6 kistor från Jämshögs socken. 
Per Udds kvarlåtenskap uppges i bouppteckningen vara försåld 

på auktion och därmed försvinner möjligheten att erhålla en bild 
över vad som fanns i hemmet. Auktionen inbringade 114 riksdaler 
och 68 öre. När skulderna är frånräknade uppgår behållningen till 
58 riksdaler och 56 öre. 

Den sammantagna bilden av Udd blir en tragisk historia om en 
man som i slutet av sin levnad var sjuklig, starkt försupen och därtill 
illa omtyckt av sin omgivning. Att sockenstämman i Oppmanna var 
ovillig att ta emot Udd i församlingen vittnar om att Udd var oför- 
mögen att försörja sig själv och bouppteckningen efter honom be- 
kräftar hans dåliga ekonomiska situation. Kraven på ersättning för 
hushyra av sockenbor i Jämshög talar om hemlöshet och att Udd 
troligen vantrivdes i Oppmanna. 

Redan vid 34 års ålder hade Udd lämnat sin båtmanstjänst, vilket 
ter sig onaturligt då den gängse pensionsåldern var 55 år. Dock kun- 
de regementschefen bevilja interimavsked på grund av sjukdom. 
Kanske hade Udd problem med hälsan redan vid den här tiden. I 
bouppteckningen under utestående fordringar finns upptaget ett 
pensionsbrev som berättigade honom till 30 riksdaler. Personer som 
visat extra stor duglighet i tjänsten kunde få pension från Vadstena 
Krigsmanshus. 

Den äldsta kistan i materialet är daterad 1829, två år efter Udds 
avsked. Behovet av extrainkomster för att klara försörjningen kan 
vara en förklaring till varför Udd kom att ägna sig åt möbel- och bo- 
nadsmåleri. 

Genom jämförande studier och textanalyser kan en grupp om 9 
kistor hänföras till vår bonadsmålare. Bonaderna och kistmålning- 
arna har klara paralleller beträffande mönsterdekor, fargval och 
textutförande. Utifrån 3 signerade kistor har det varit möjligt, med 
stöd av arkivmaterial, uppteckningar och noteringar från inter- 
vjuer, att identifiera denne målare som båtsmannen Per Olsson 
Udd. Proveniensuppgifterna för bonader och kistor visar en cen- 
trering till Jämshög och Oppmanna socknar och däromkring lig- 
gande områden, vilket Överensstämmer med Udds bosättningar på 
dessa platser. Upptecknigarna bekräftar att Udd varit verksam bå- 
de som bonadsmålare och kistdekoratör. Dessa uppteckningar finns 
från såväl Jamihiig som npymenn? scrken, ~!?trcr 6': 126- frrt- 
farande var ett levande begrepp på 1960-talet. Från Oppmanna vet 
vi att Udd kallats för "Målare-Dunkel", vilket har sin troliga för- 
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FIGUR IS MOTIVFORTECKNING 
Gamla Tertamentet 

1 a. Josef säljes av sina bröder till Egypten (Bonad nr 5). 
b. Josefs bröder köper spannmål (Bonad nr 5). 
C,  Josef bekänner sig för sina bröder (Bonad nr 6). 
d Josef möter sin fader Jakob (Bonad nr 6). -. 

2. Simson och lejonet (Bonad nr 8). 
3, David och Goliat (Bonad nr 8). 
4. Allting har sin tid (Bonad nr 24). 

Nya Tertamentet 

5. Jesus tvår lärjungarnas fötter (Bonad nr 4). 
6. Jesus ber i örtagården (Bonad nr 4). 
7. Jesus förråds och grips i örtagården (Bonad nr 4). 
8. Bröllopet i Kanan (Bonad nr 11). 
Q Jesu omskärelse (Bonad nr 131. >. 

10. Jesus lär och predikar i templet (Bonad nr 13). 
11. Jesus hos Martha och Maria (Bonad nr 13). 
12. Josefs uppenbarelse (Bonad nr 14). 
13. Vilan under flykten (Bonad nr 14). 
14. Barnamorden i Betlehem (Bonad nr 14). 
15. Liknelsen om den förlorade sonen (Bonad nr 16). 

, kräver ut sitt arv 
b. avfärden 
. dansen 
d. godnattsupen 
. skulden 
f. söker tjänst som svinaherde 
g. hos svinen 
h. omvändelsen 
i. festmåltid 

16. Jesus och den samaritiska kvinnan (Bonad nr 17). 
17. Jesus förbannar fikonträdet (Banad nr 17). 
18. Jesus uppväcker änkans son i Nain (Bonad nr 17). 
19 a. Jesus inför stora rådet (Bonad nr 1). 

b. Jesus inför stora rådet (Bonad nr 9). 
20, Jesus botar en dövstum (Bonad nr 10). 
21. Jesus välsignar barnen (Banad nr 10). 
22. Jesus uppväcker Jairi dotter och botar en kvinna som lider av blodgång 

(Bonad nr 10). 
23. Petrus får himmelrikets nycklar (Bonad nr 10). 
24. Judarna ville stena Jesus (Bonad nr 10). 
25. Liknelsen om de fåvitska jungfruarna (Bonad nr 18). 
26. Tjänarna vid brunnen (Bonad nr 24). 
27. Johannes Döparens huvud på ett fat (fragment av målning, nr 27). 
28. Andens utgjutelse på Pingstdagen (fragment av målning, nr 30). 
29. Oidentifierat motiv (fragment av målning, nr 30). 

Folklivsskildringar 
30. Färdbild (Bonad nr 11). 
31. Personporträtt: 

a.  Martin Luther med fru (Bonad nr 15). 
b. Johan Arndt (med fru?) (Bonad nr 15). 



C. Karl XIV Johan (Bonad nr 21). 
d. Napoleon I Bonaparte (Bonad nr 21). 
e. Oidentifierad kung (Bonad nr 25). 
f. Tzar Nicolaus I (Nikolai I) (fraement av bonad. nr 26) . . .  u 

g. Oidentifierai kvinnoporirait (fragmeni av milning. 281 
h. Prins Wilhelm (av Przuraen). (iragmeni av milning, nr 28). 

32. Soldater: 
a. Preussiskt garde (Bonad nr 2). 
b. Preussisk musikkår (Bonad nr 3). 
c. Tyskt garde (Bonad nr 19). 
d. Garde (Bonad nr 22). 
e. Bresländska jägarregementet (Bonad nr 23). 
f .  Uniformerad ryttare till häst (Bonad nr 12). 

33. Bellmans födelsedag (Bonad nr 7). 

Folksoga och folklig föreställningsvärld 
34. Holger Dansk och Burman (Bonad nr 8). 

klaring i hans dova färgskala. Att soldater och militära parader 
samt uniformsklädda regenter är så rikligt företrädda i bonads- 
materialet blir begripligt mot bakgrunden av att Udd var indelt 
båtsman och därför var mån om en riktig och detaljerad återgivning 
av uniformerna. 

Hans intresse för hästar kan bero på att fadern var ryttare och att 
han sett dessa djur på nära håll under sin uppväxt. 

Motiven 
Materialet i detta arbete omfattar 24 bonader och 6 målningsfrag- 
ment på vilka 34 motiv fördelar sig (se motivförteckning, fig 14). 
Likartade motiv som Josef och bans bröder, soldater, personpor- 
tratt mm har sammanförts under ett motivnummer. 

Endast i tre fall upprepar Per Udd samma motiv två gånger; "Je- 
sus inför Stora Rådet", "Soldater skyldrande gevär konungen och 
dennes svit" och "Josef bekänner sig för sina bröder". 

För Gruppering av motiven har jag använt Svante Svärdströms in 
delningsschema och rubriksättning: 1. Gamla Testamentet, 2. Nya 
Testamentet, 3. Apokryferna, 4. Allmänt religiöst innehåll, 5. 
Folklivsskildringar och 6. Folksaga och folklig föreställningsvärld. 

Motiv ur Gamla Testamentet 
Denna kategori domineras hos Udd av motiv hämtade ur Josefhis- 
tonen, som har flera tacksamma händelser att illustrera. Motivvalet 
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ar till Övervägande delen episka berättelser fyllda av dramatik, 
spänning och övernaturlig mänsklig styrka (ex bonad nr 8, fig 12). 

Motiv ur Nya Testamentet 
De sydsvenska bonadernas ursprungliga funktion var att pryda stu- 
gans vaggar till kyrkoårets största högtidet; jul, påsk och pingst. Åt- 
ta av Udds motiv ar knutna till Jultidens högmässotexter och fyra 
motiv hör samman med passionstiden, påskens texter och dess han- 
delser. Ett motiv ar knutet till Pingsten. 

De övriga NT-motiven i Udds produktion hör i huvudsak till ka- 
tegorin Jesus botande sjuka och uppväckande döda samt Jesus ta- 
lande till enskilda personer eller till folket. En bonad upptar i sin 
helhet "Liknelsen om den förlorade sonen", vars handling finns 
återgiven i 9 bildscener (bonad nr 16, fig 11). 

Motiv med folklivsskildringar 
Denna kategori domineras hos Udd av en rad personportratt (8 st) 
och soldater under marsch eller i parad. 

Två porträtt avbildar ett par av den protestantiska kyrkans för- 
grundsgestalter; Martin Luther och Johan Arndt (bonad nr 15, fig 
15). 

De övriga porträtten utgörs med ett undantag av man kladda i 
militära uniformer. Samtliga är regenter eller representanter ur 
kungahus. Det ar inte bara uniformerna och den höga sociala stall- 
ningen som förenar dessa man utan aven egenskapen att vara skick- 
liga fältherrar och strateger samt att de erhållit en miliar fostran 
och utbildning (bonad nr 21, fig ). 

Ett flertal bonader upptas av en enda motiv, soldater i marsch el- 
ler i parad. D e  trupper som avbildas ar hämtade från gardes-grena- 
djar- och jagarregementen, dvs varvade trupper med hög status. 
Dessa låter Udd framträda i full gala under ledning av sin kung eller 
en officerare (bonad nr 22 och 23, tig 3, 4). 

Motiv ur folksaga och folklig föreställningsvärld 
Endast ett motiv i Udds produktion ar hämtad ur denna kategori 
och det ar berättelsen om riddaren Holger Dansk och jätten Bur- 
man. Ett motiv som går tillbaka på en gammal kamparvisa och 
spreds i form av skillingtryck mellan åren 1675-1845. 
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Fig nr 16. Martin Luther med fru. 

Motivsammanstallning 
Per Udd blandar i huvudsak aldrig motiv ur Gamla testamentet och 
Nya testamentet. Inte heller förekommer religiösa och profana 
motiv på samma bonad. 

Två bonader ar knutna till passionstiden respektive julen och re- 
dogör för händelser som ar koncentrerade i tid och berättas i ratt 
följd, ungefar som en serieteckning. På samma satt ar bonad nr 16 
(fig 11) uppbyggd där Udd i 9 sekvenser redogör för "Liknelsen om 
den förlorade sonen". Bonad nr 8 (fig 12) behandlar visserligen re- 
ligiösa och profana motiv samtidigt men ar sammanhållen genom 
att samtliga 3 scener har en hjälte som gemensam nämnare. Har har 
det varit yttre faktorer som spänning, dramatik och den övernatur- 
ligt mänskliga styrkan som varit vägledande för sammanställningen. 

Några djupare tankar bakom motivens sammanställning på Udds 



bonader går e j  att finna. Det a r  de berättande dragen som utmarker 
hans motiv. Det ar spännande historier han målar upp för sina åskå- 
dare och inga ologiska motiv fogas till utan bonaderna berättar t ex 
om Josef och hans fantastiska liv från förnedring till upprättelse, Je- 
su liv, kval och under eller om stora mans bedrifter som säkert var 
välkända för de flesta. 

Förlagor 
För sina framställningar har bonadmålarna i huvudsak varit bero- 
ende av förlagor och i första hand tryckta sådana. Ett förhållande 
som aven galler Per Udd. Att bibelillustrationer tjänat som inspira- 
tionskälla för bonadsmålarna har varit kant sedan länge. Det ar 
framför allt trasnitten i Gustav I1 Adolfs bibel som kommit till an- 
vändning. Då det inte ar särskilt troligt att målarna hade ett så dyr- 
bart verk i sin ägo kom de i kontakt med dessa bilder indirekt. Det- 
ta kunde ske genom de sk figurbiblarna, dar texten ar starkt reduce- 
rad. Denna har getts ut i 3 upplagor 1706, 1739 och 1777. I de två 
senare ingår även 56 sk postillabilder. Träsnitten ingår också i Hub- 
ners bibliska historier, som ar en lärobok skriven för barn och 
utkom första gången i Sverige 1727. Totalt utkom ett 30-tal uppla- 
gor. 

Det går inte i något fall att med bestämdhet konstatera att Udd 
använt sig av träsnitten i Gustav II Adolfs bibel eller haft den enk- 
lare figurbibeln som förlaga till någon av sina bonader. Beträffande 
kistebrev finns det dock klara belägg för att Udd använt sig av såda- 
na som förlagor till sina målningar. Kistebreven spreds i stora upp- 
lagor och var både billiga och latta att komma över, aven för en fat- 
tig, avskedad båtsman. Till två bonader, som nu kan tillskrivas 
Udd, har man tidigare funnit att kistebrev legat till grund för fram- 
ställningarna och har presenterats i ett par artiklar (bonad nr 1 i 
Kulturens årsbok 1938 och bonad nr 14 i Varbergs museums årsbok 
1977). 

Vid en genomgång av kistebrevssamlingarna i Lunds Universi- 
tetsbibliotek och Kulturen i Lund fann jag ytterligare ett kistebrev 
som legat till grund för en av Udds bonader (bonad nr 10, fig 16). 
Kistebrevet ar ett träsnitt med motivet "Petrus får himmelrikets 
nycklar", i Universitetsbibliotekets samlingar, som ar från J P 
Lundströms tryckeri i Jönköping respektive J A Björks tryckeri (fig 
17). De bevarade kistebreven har tryckår fran tiden 1850-1856. 

Figurkompositionen i träsnittet och bonadsmålningen överens- 
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Fig nr 17. Petrus far himmelrikets nycklar 

Fig nr 18. Kistebrev med Penus fdr himmelrikets nycklar 

stämmer helt med Petrus på knä framför Jesus. Den senare håller 
en nyckel i varje hand. Ena handen är uppsträckt över huvudet me- 
dan den andra hänger utmed sidan. Jesus cirkelformade gloria på 
kistebrevet är perspektiviskt återgiven och har av Udd uppfattats 
som en huvudbonad. Jesus har istället fått Udds typiska V-formade 
gloria. Den bakomliggande staden på kistebrevet har Udd uteslutit 
på bonaden. 

De sydsvenska bonadsmålningarna kom under 1800-talets senare 
del att på många håll ersättas av importerade tyska färgtryck. De 
flesta av dessa kom från staden Neuruppin nara Berlin dar förlag- 
garna Gustav Kuhn och Oheimigke & Reimschneider producerade 
bilder med texter på olika språk. Att dessa även kommit till an- 
vändning som förlagor till bonadsmålningar har professor Bringéus 
visat. Denne bonadsmåiare är Per Udd. I en artikel i Kulturens års- 
bok 1977 har Bringéus påvisat att bonadsmotivet "Bellman firar sin 
födelsedag' (bonad nr 7, fig 5) har sin förlaga i ett Neuruppintryck 
med texten "Conserten på Tre Byttor". Den tyska farglitografin 
går i sin tur tillbaka på en färglagd linjeetsning efter en akvarellerad 
tuschteckning av Elias Chiewitz (17841834). 

Ytterligare ett belägg för att Udd använt ett Neuruppintryck som 
förlaga har Bringéus visat beträffande motivet "Martin Luther och 
hans Doctorinna". Under den nyevangeliska väckelsen började 



Lutbers porträtt att spridas jämsides med de bibliska bilderna. På 
1850-talet importerade P A Huldberg ett Neuruppintryck förestal- 
lande "doktor Martin Luther den store religionsförbattraren". 
Från detta tryck har Udd i det närmaste gjort en kopiering. 

I sitt förhållande till förlagorna uppvisar Udd exempel på såväl 
ren kopiering som ett fritt tolkande. Tiden har inte räckt till för en 
genomgång av Kungliga bibliotekets stora samling av kistebrev och 
farglitografier, vilket sannolikt skulle innebära att flera förlagor till 
Udds motiv skulle bli kända. Härvidlag får det racka med att kons- 
tatera att dessa typer av tryck kommit till flitig användning av Udd. 

Per Udd och Blekingemåleriet 
Geografiskt hör Per Udd hemma i den östliga målartraditionen in- 
om det sydsvenska bonadsmåleriet men frågan ar i vilken utstrack- 
ning han tagit intryck av denna provins målarskola, det sk Allho- 
Kinnvaldmåleriet. 

Denna skola karakteriseras av figurscenernas inramning av ko- 
lonner och runda valvbågar samt utfyllnader i svicklar med anglar 
eller små hus. Utmärkande ar också de dova färgerna. Denna må- 
larskola har i huvudsak uppburits av en enda slakt och ar i Blekinge 
representerad av två målare varav den ene, Sven Abrahamsson 
(1814-1858), ar besläktad i rakt nedstigande led med skolans fram- 
ste företrädare Clemet Håkansson (1729-1795). Den andre repre- 
sentanten i Blekinge ar Sven Nilsson (1800-1861), vilken stått un- 
der Sven Abrahamssons påverkan. Dessa båda målare ar inte bara 
samtida med Per Udd utan ar också bosatta i dennes närhet. Sven 
Abrahamsson flyttade till Jamshögs socken 1836 dar han stannade 
till sin död 1858. Sven Nilsson var bosatt i byn Harnas, som ligger i 
den närbelägna församlingen Asarum. 

Det som förenar de tre målarna ar det geografiska verksamhets- 
området, verksamhetstiden och den vackra textningen. Gemen- 
samt med Sven Nilsson har Per Udd möbelmåleriet och de uppvisar 
en del likheter i motiwal som "barnamorden i Betlehem", "de tio 
jungfruarna", "fardbild" och "Jesu omskärelse". Dessutom ar des- 
sa två målare ensamma om att avbilda glas, karaffer och skedar på 
sina målningar. 

Dock ar skiljaktligheterna mellan Udd och de båda Kinnevaldmå- 
larna, liksom hela skolan i övrigt, fler an det som förenar. Detta gal- 
ler i första hand bonadernas komposition, avsaknaden av utfyll- 
nader hos Udd och dennes stora användning av profana motiv. Udd 



Bonad nr 17. Jesus uppväcker &kans son i Nain. 

har dessutom varit mer beroende av tryckta förlagor an sina kol- 
legor inom Kinnevaldskolan? som främst varit ledda av äldre bona- 
der. Udd har till skillnad från Kinnevaldmålarna också använt sig av 
schabloner. Aven om Per Udd varit i kontakt med Sven Abrahams- 
son och Sven Nilsson, vilket man får anse som troligt, får hans 
stallning gentemot dessa betraktas som fri. Olikheterna mot dessa 
två målare, liksom mot Allbo-Kinnevaldmåleriet i sin helhet, är så 
stor och av den art att det ej  kan anses motiverat att dra slutsatsen 
att Udd stått under någon större påverkan från denna skola. 

Sigfrid Svensson menar att vår målare ar en särling som inte kan 
inplaceras i någon av de kända målarskolorna. Svensson går till och 
med så långt att han menar sig lika gärna kunna hänföra denne må- 
lare till det slutande dalamåleriet som till det sydsvenska bonads- 
måleriets sista utövare. Med Udds bevarade bonader framför sig ar 
det självklart att inordna honom under det sydsvenska bonads- 



måleriet men för övrigt bör hans självständighet och individualitet 
inom detta måleri mycket starkt poängteras. Udd ar, uttryckt med 
Sigfrid Svenssons ord, en särling som inom ramarna för det syd- 
svenska bonadsmåleriet utvecklat en högst personlig och säregen 
stil. 

Att Udd själv utövat inflytande på andra målare finns det vissa 
tecken som tyder på. Tre bevarade bonader, samtliga i privat ägo, 
uppvisar mycket stora likheter med Udds produktion. Två av bona- 
derna kommer från Granums by och upptäcktes tillsammans med 
en tredje bonad av Villgrund 1936. Den tredje bonaden har jag 
funnit i Nordiska museets bonadsarkiv. 

Samtliga 3 bonader har samma uppbyggnad som Udds alster med 
mönsterbårder som avdelar motiven och med en gemensam över- 
liggande bård. Mönstren ar utförda med schablon. Figurerna av- 
tecknar sig mot en vit bakgrund och händelserna utspelar sig på en 
smal grundlinje åstadkommen med ett penseldrag. Ingen onödig ut- 
fyllnad förekommer. Till skiljaktligheterna hör att textningen ar 
mycket sämre och att uniformerna saknar den detaljrikedom och 
omsorg i utförandet som utmarker Udds bonader. Arkitektursce- 
nerna är i ett fall helt främmande för Udds måleri. Överhuvudtaget 
saknar dessa tre bonader den säkerhet och elegans som karakterise- 
rar Udds måleri och figurteckning. I övrigt saknas de stora, stir- 
rande och tätt sittande ögon, som utmärker Udds figurer. Inte hel- 
ler förekommer Udds V-formade gloria. 

Likheterna med Udds framställningar ar dock så stora och så 
många att det måste bedömas som tveklöst att denne målare utövat 
en mycket stark påverkan på upphovsmannen till dessa bonader. 
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Blekingeliran 
Per- Ulf Allmo 

Jan Winter 

På länsmuseet i Blekinge finns ett gammalt musikinstrument, okänt 
för de flesta trots att det presenteras som ett exempel på landska- 
pets folkliga tonverktyg. Vi ska berätta litet om liran och dess spel- 
män. 

Liran ar ett stränginstrument, men den spelande varken knäpper 
på det eller använder en vanlig stråke för att få fram ljudet. Strang- 
arna sätts istallet i svängning av ett hjul som vrids runt med en vev, 
den 'oandliga stråken'. Melodin spelas liksom på en nyckelharpa, 
med tangenter eller nycklar som avkortar en eller flera melodi- 
strängar. Den surrande matta av bas- eller borduntoner som stän- 
digt ljuder under melodin ar något som de flesta ar ovana vid att hö- 
ra. Förr var det den ensamme musikantens musikaliska möjlighet 
att få ett 'baskomp'. Vanligast förekommande idag är det för övrigt 
hos säckpipan, Med lirans speciella knarrmekanism kunde spel- 
mannen dessutom markera takten eller rytmisera melodin. 

Retad och ratad? 
Vilka var det då som spelade lira? Hur såg spelmannen ut som i lik- 
het med konstnären Bengt Nordenbergs sackpipeblåsande savo- 
jardgosse kan ha stått inne i de välmående blekingeböndernas stor- 
stugor och försökt spela sig till mat och nattlogi? Drog han längs 
landsvägarna i ur och skur? Fick han en svans av nyfikna bybarn 
som retade honom för den surrande och jämmerligt klagande liran? 
Ju djupare man försöker tränga in i lirans fascinerande värld, desto 
vanskligare blir det att hitta i historiens svårgenomträngliga töcken. 

Tiggarrnusikanter 
Redan under medeltiden sökte sig kringvandrande tiggarmusikan- 
ter nerifrån kontinenten till Norden. Man vet att de spelade alle- 
handa blås- och stränginstrument, Från och med fjortonhundratalet 
finns liran belagd i Sverige genom termen hwall harpa, hjulharpa. 

Hur långt dessa flyttfåglar från Södern hann innan den nordiska 





vintern tvingade dem att vända varierade, men leden glesnade ef- 
terhand norrut. D e  försörjde sig på att sjunga till sitt spel, om kar- 
lek, om äventyr, om ond bråd död och ibland var de rena nyhets- 
förmedlare. Vi nämnde att liran var med tidigt. Under sjutton- 
hundratalet kom det mer lättspelade positivet som ett alternativ 
men det var först artonhundratalets dragspelsvåg som sköljde bort 
alla de äldre tiggarinstrumenten; liran och säckpipan med flera. 
Liksom fiolen flera hundra år tidigare inneburit en genomgripande 
omvälvning av hela musiklivet blev det dragspelet som tiggarmusi- 
kantens åhörare föredrog framför de surrande lirorna och brum- 
mande säckpiporna, 

Svenska liragubbar 
Det intressanta för svenskt vidkommande ar huruvida liran rotade 
sig hos den bofasta befolkningen. Ett ansenligt källmaterial visar 
att så var fallet, men liran spelade säkerligen en underordnad roll 
jämfört med den närliggande nyckelharpan. Det blev ju också den 
senare som levde kvar i tradition helt till våra dagar. Detsamma kan 
knappast sägas om liran, men ännu från sjuttonhundratalet omtalas 
den i olika sammanhang, än bland svenska och utländska tiggarmu- 
sikanter, än bland bönder. Bellman nämner påfallande ofta liran i 
sina skildringar från Stockholm och från södra Sverige finns både in- 
strument och textbelägg. De senares småländska uppgifter om 
"gamla liragubbar" talar dock sitt tydliga språk, liran tillhörde 
knappast folkmusikens avantgarde. Från Blekinge är inget känt om 
liraspel och museets lira känns därför än mer fascinerande och mys- 
tisk. 

En svensk lira? 
Liran som vi för enkelhetens skull kallar Blekingeliran ingår i en li- 
ten unik grupp om sex instrument med någorlunda saker svensk 
anknytning. Det finns nämligen i övrigt närmare femtio liror i nor- 
diska samlingar, av vilka ett tjugotal i Sverige. De flesta har franskt 
ursprung och är komna hit genom samlare. Av de sex 'svenska' ar 
två från Hälsingland, en från Gotland, en från Ydre, en troligen 
från Värmland samt den blekingska. 

Trots att vi inte vet någonting om instrumentets historia kan det- 
ta självt berätta en del. Bilden visar en avlång och nedtill rundad 
form, ovanlig om man ser till kontinentala liror men i samklang med 
några av de andra 'svenska'. Aven andra detaljer anknyter till de 



Leif Erikson r v och Jan Saafprovar kopian av Blekingeliran byggd i Leifs 
verkstad i Insjön. Foto Per-Uif Allmo. 

övriga fem. A andra sidan finns drag och detaljer som för tankarna 
till mellaneuropeiskt lirabyggande, något som bl a verifieras av ad-  
re bildmaterial från Böhmen. Det står helt klart att den okande 
byggaren vant väl insatt i lirabyggandets konst. 

Lirans ägare har satt sin högst personliga prägel på instrumentet 
genom namnchiffret på lekens lock. Artalet som kan tydas till 1767 
ar en fullt rimlig tillkomstangivelse. Stjknmönstret ingår i en folk- 
lig stil som ar spridd i stora delar av Europa. Det genombrutna de- 
korationsmönstret har inte samma mjuka, arbetade formspråk som 
liran i övrigt, något som kan tyda på att det är något som spel- 
mannen själv lagt till senare. Lekens gavel med sitt kors och ljud- 
halen har en helt annan elegans. 

Liran har haft fem strängar, av vilka en var melodi- och en sk. 



~ ~ t ~ ~ l j  ur Elisas Murrinr oijerndlning Skijrciefert. Stuteris konsrrnuseum. 
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knarrstrang. Den senare löper över ett löst stall som kan fås att 
smattra mot locket om veven vrids runt stötvis istället för att vevas 
jämnt. 

Musik på lira 
Kan vi då uttala oss om vad som spelades? Denna lira har en diato- 
nisk skala, d v s utan några kromatiska halvtoner. Omfånget ar nar- 
mare två oktaver, vilket innebar ganska stora möjligheter att klara 
av en avsevärd del av det nordiska folkmusikarvet. Däremot ar det 
synnerligen svårt att hitta folklig musik som bevisligen spelats på li- 
ra i Norden. Förutom några polskor från Gotland och en del skïl- 
Iingtryck och liknande visor, ar mycket lite kant om lirarepertoa- 
ren. Ändå kan man genom alla övriga vittnesbörd anta att liraspel- 
mannen först och främst fungerade som en bondesamhåilets juke- 
box. Han spelade för sin överlevnad och måste välja det folk ville 
ha, endast i undantagsfall kunde en egen mer självständig repertoar 
ha vuxit fram. 

Idag upplever liran något av en renässans. I Göingeskogarna har 
kurser i lirabygge hållits, an så länge med ungerska förebilder. Just 
Blekingeliran tillhör de svenska instrument som på senare tid sar- 
skilt ingående studeras av forskare och byggare. Jan Saaf, Stock- 
holm har gjort en grundlig uppmätning av denna som grundval för 
en byggbeskrivning med ritning. Han har själv tillsammans med 
sackpipebyggaren Leif Eriksson, Insjön, byggt en rekonstruktion 
för att pröva vidare. Det ar val baddat för att Blekingeliran ska sur- 
ra i landskapet igen och därmed återuppliva en instrumenttradition 
som har sina djupaste rötter i den europeiska musikhistoriens tidi- 
gaste barndom. 

Författarna, från Stockholm respektive Uppsala, har under ett antal ar forskat kring 
liran och dess nordiska historia. Resultaten finns samlade i boken Lirans hemlighe- 
rer. En studie i nordisk instnimenthistoria. Stockholm 1985. 
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Kalla-Nissen 
bygdespelman från Örseryd 

Inge Nilsson 

Kalla-Nissens vals ar en spelmanslåt som blir allt vanligare och po- 
pulärare i folkmusiksammanhang i södra Småland och Blekinge. 
Aven uppe i Hälsingland kan man få höra den. Jag blev mycket 
överraskad då jag på spelmansstämman i Delsbo från scenen fick 
höra valsen en sommardag 1983. Den framfördes då av systrarna 
Forsströmson från Mörrum iförda Blekingedrakten. 

Den som i modern tid har fört fram låten och gjort den kand år 
den legendariske numera framlidne spelmannen Axel Sjölander från 
Grönadal, Tingsryd, en av de sista genuina gamla spelmannen i 
Småland. Han får raknas som traditionsbäraren och från honom har 
den upptecknats och spritts vida i spelmanskretsar. 

Men det ar få som vet var låten kommer ifrån och vem Kalle-Nis- 
sen var. Därför kan det vara på sin plats att presentera en kort lev- 
nadsbeskrivning om Kalla-Nissen. Det ar dock inte många uppgifter 
som finns kvar om hans liv. 

Kalla-Nissens ratta namn var Nils Karlsson. Han föddes i Hun- 
namåla, Öljehults socken, år 1823 och var av Krokslakten från Tat- 
tamåla i Hallaryd. Nils gifte sig i mitten av 1850-talet med Hanna 
Olasdotter från Ljungsjömåla, Ringamåla socken, vars föräldrar var 
fr in Tingsås och Urshult. Nils och Hanna bosatte sig i Örseryd, i 
norra delen av Brakne-Hoby socken i gränstrakterna mot Småland, 
dar Nils var torpare under Simon Lindströms gård. Nils var aven 
korgmakare. Det var ett mycket fattigt hem på det lilla torpet. I 
husförhörslängderna står Nils benämnd som fattighjon och man fick 
nio barn varav två dog som små barn. 

Nils var också spelman och det berättas att han var mycket ute på 
spelvandringar med fiol och ibland enradigt dragspel i omgivande 
socknar i Blekinge och Småland. Det var därför hans mycket duk- 
tiga hustru Hanna som till stor del fick ta ansvar för familj och för- 
sörjning, för spelandet gav knappast mycket. Dessutom skulle fa- 
miljen göra 1G25 dagsverken på gården. 

Ossian Lindström som var son på gården har berättat att Hanna 
för att få ihop lite pengar brukade gå till Karlshamn (tre mil) åt 
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Karla-Nisses  vals 
clrsi  Axel Siöl,i>ider, Tingsryd 

Uppteckning: Freddy Brinnriräm och Lars Svcnrron 

Karla-Nisses vals. Smålands spelmansförbund. 

bönderna med smör. För det fick hon fyra öre per skålpund. Till jul 
brukade hon baka ett rejält bak pA cirka 40 brödkakor som sedan 
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Gårdagens traditiombärare av Kalla-Nirsem vals var den legendariske 
spelmannen Axel Sjölander i Grönadal, Tingsryd. Han avled 1981, 85 år 
gammal. Bilden tagen 1976 framför hanr lilla stuga. Foto: Inge Nilsson. 

fick torka och skulle racka hela vintern. E n  vinter tog dock brödet 
slut och alla de hungriga barnen föll ned och bad till Gud om en 
brödkaka. Detta fick Ossians mormor reda på och hon lat lagga en 
kaka bröd i snön på taket och barnen trodde att Gud hört deras bön 
och lagt dit den. 

Kalla-Nissen blev en kand spelman på bröllop och fester i dessa 
trakter och han komponerade aven egna låtar. Tyvärr ar det bara 
en som har bevarats till eftervärlden. Axel Sjölander som ofta spe- 
lade Kalla-Nissens vals bl a i radio och TV berättade att han hade 
valsen efter sin far som lart den av "en spelgubbe från Hoby i Ble- 
kinge". 

Eftersom Orseryd inte ligger stort mer an två mil från Yttre Kal- 
lehult i Urshult, dar Axels far bodde, så var det ganska naturligt att 



Dagens traditions- 
bärare av Kalla- 
Nissens vals ar bl a 
systrarna Ulla och 
Britt Forsströms- 
son frdn Mörrum, 
här i Blekinge- 
dräkt. Bilden tagen 
pd spelmansstäm- 
man i Delsbo 1983. 
Foto. Inge Nilsson. 

spelmannen träffades och lärde sig låtar av varandra. Axel har dock 
aldrig själv träffat Kalla-Nissen eftersom han föddes samma år som 
Kalla-Nissen avled. Han har hört sin far berätta om honom. 

Kalla-Nissen dog på sitt torp en högsommardag 1896. Fyra år se- 
nare avled aven hustrun Hanna och makarna efterlämnade sju barn, 
tre flickor och fyra pojkar. Till en liten del har spelmanstraditionen 
upprätthållits i slakten. 

Det lilla torpet i Orserydskogen ar sedan länge borta men grun- 
den finns fortfarande fullt synlig. För den som vill besöka platsen ar 
det bara att åka till den f d täckfabriken i Orseryd, väster om sko- 
lan. Intill fabriken finns det en damm och om man går en stig upp p& 
höjden langs den södra delen av dammen hittar man i ungskogen 
grund och kallarhål. Har kan man då begrunda hur en torparfamilj 
bodde och kampade för uppehället under andra hälften av 1800-ta- 
let. Men trots fattigdomen fanns aven ett musikintresse både dar 
och annorstädes ute i de torprika skogarna dar ungdomarna sam- 
lades till bl a vägskalsdans. 



Alamedan - varför det? 
Rune Hillbom 

Amiralitetsgatan, som Amiralitetsslätten delar i en östlig och en 
västlig del, fick omkring 1880 namnet ändrat till Östra respektive 
Västra Amiralitetsgatan. En ytterligare namnändring ägde rum 
1941, då Östra Amiralitetsgatan döptes om till Alamedan. 

Mången turist och inflyttad - även någon infödd - har frågat sig: 
Varför Alamedan? Varför detta iberiska ord här, när vi i Sverige an- 
vänder det franska esplanad för trädplanterad gata? William Ander- 
son anger i sin bok Karlskrona Gator och Byggnader (1930) att in- 
lånet "torde härleda sig från långresefarare", vilket emellertid är en 
ofullständig och därför lätt missvisande förklaring. Lånordet har ic- 
ke införts av långfarare vilka som helst utan av militära deltagare i 
medelhavsexpeditioner, som fört det med sig, ej ifrån Spanien utan 
från det brittiska Gibraltar. 

Ar 1842 innehöll karlskronatidningen Najaden en korrespondens- 
artikel från Corvetten Carlskrona, som ankrat i hamnen vid Gi- 
braltar. Artikeln som omfattar ej mindre än tre och en halv tid- 
ningssida, berättar b1.a. följande. 

Vår konsul i Gibraltar, Hr Lindblad, hade givit vid handen, att 
fem kuverter varje middag vor0 dukade vid hans bord för kor- 
vettens officerares räkning. En dag skulle jag vara där, men 
som middagen var först kl. 5 och kl. ännu ej var mer än 11, så 
måste jag naturligtvis göra någonting under dessa timmar. . . 
Jag gick och kom slutligen utom staden - i Alamedan, därifrån 
mina vandringar på egen hand begynte. Jag hade tänkt göra en 
beskrivning i min dagbok över huvudidden och utseendet av 
Gibraltars befästning; men jag hade väntat mig mänsko- ej 
jätteverk. . . Vad som gjorde mig verklig förnöjelse, var de 
otaliga punkter, varifrån man hade sköna, besynnerliga och för 
en svensk helt 'främmande' utsikter. På ett ställe stod jag syn- 
nerligen länge. Till vänster o m  mig de präktigaste 
kasernbyggnader . . . samt befästningarna och fyrtornet pr4 
Europas udde. Mitt framför och under mig, den härliga Alame- 
dan, Gibraltars på en gång trädgård och promenadplats, med 
sina förträfliga väl anlagde gångar och planteringar . . . Ala- 
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medun dar fikon, ceder och aloetrad var lika ralrrka som hassel 
och bárbmkak i Cgrkbergstradgdrden, och med sina alléer och 
grusade plrn'ser, dar e n g e l r m ä ~ ~  nu pd firmibdagen var ute 
och promenerak sina Misser och Ladiss titl hast eller i vagn. 

Medelhavsexpeditionerna hade tiil syfte att utbilda pertana1 men 
också att skydda handelssjöfarten mot barbareskstaternas sjö- 
röveri. Att Frankrike likviderade sjörövarutaterna 1830, med un- 
dantag för Marocko, medförde ingen farandring betrgffmde om- 
fattningen au expeditioner, vars huvudsyfie i fartsattningen var ut- 
bildning, men det gaSlde även att utova påtryckning på kejsaren av 
Marocko, som krävde och erhoii trihut for att garantera säkerhet 
fbr handeisskeppen. 
h 1844 ankrade fregatten Josephine i =braitars hamn den 16 

nov. med kommend(irkapten Ulner som chef, kaptenlöjtnant Eh- 
nemark somsecond och med (i kommenderande officerare, 4 kadet- 
ter ach 288 man gemenskap - en icke tinga skara, .som med soliga 
mimen återvände till sin örlogsstad, där ingen alameda ännu fanns. 

I ett karrespondensbrev fr&n Gibraltar till Najaden berättas om 
julfirandet p% fregatten, bla. att man ombord imättat en teater, 
dekorerad med stora blommande aloebuskar, som var "med hög til- 



Fregatten Josephine. Ur Svenska Flottans historia del III 

låtelse uppryckta i Alamedan med rot och allt". Om julfirandet be- 
rättar aven läkaren och skalden Herman Satherberg, som var upp- 
bördsläkare på korvetten Carlskrona under dess expedition till Me- 
delhavet. Den 3 okt. 1844 hade korvetten anlänt till Gibraltar, dar 
Sätherberg under en vandring blev djupt betagen i klippöns vegeta- 
tion och parkanläggningar, vilket han berättar om i en reseskild- 
ring, som han utgav efter hemkomsten 1845. "Varje blomma", he- 
ter det har, "viskade till mig om evig sommar, den ljumma luften, 
fylld av de finaste aromer, försatte hela mitt väsende i ett underbart 
rus och jag drömde, vaken, en dröm som förklarade mig hela sö- 
derns yppiga liv." Längre fram i skildringen heter det att "Alame- 
dan är en för Gibraltar ovärderlig promenadplats och betydliga 
kostnader synes vara nedlagda på densamma . . . Ja, Iåtom oss gå 
till Alamedan!" Man behövde förmodligen ej vara poet, för att den- 
na alameda skulle bli ett minne för livet. 

Det långa kvarliggandet i Gibraltar 1844145 finner Stockholms- 
tidningen Minerva anmärkningsvärd, eftersom den mycket kost- 
nadskrävande expeditionen var avsedd för övning till sjöss. Najaden 
finner, att Minervas anmärkningar har goda skäl för sig, "ty nekas 
kan icke", heter det, "att det ar något besynnerlig övning att med 
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Alamedadan 1970-;alet Foto BILM. 

stor kostnad utsända flera fartyg för att i några månader ligga stilla i 
Gibraltars hamn." Aven i fortsättningen blev expeditionsfartygens 
liggetid vid Gibraltar rundligt tilltagen. 

Ännu fanns ingen planterad gata i Karlskrona, ingen esplanad så- 
lunda. Men efter korvetten Najadens besök i Gibraltar den 10 nov. 
- 4 dec. 1852 kan långfararna vid hemkomsten - om än skämtsamt - 
ha benämnt Östra Amiralitetsgatan efter exempel därifrån de kom 
- alameda. Gatan hade nämligen planterats omkring 1850 med lin- 
dar i två rader så att en allépromenad skapats i gatans mitt. Men 
luften var skämd på grund av avloppstrummorna under gatan, som 
kronan byggt av sprängsten och täckt med plankor, nu med sprickor 
och hål. Dit ledde sidotrummor från södra sidan, vari husägarna vid 
gatan tömde avskräde och flytande exkrementer. 

I vilket fall som helst hette gatan i folkmun Alamedan redan på 
1850-talet enligt vad Agnes Magnell anger i sin memoarbok "Glada 
minnen från 1850-talets Karlskrona", där hon skildrar sina upp- 
växtår under både 1850- och 60-talen. Men först på 1880-talet hade 
gatan erhållit ett fullgott avloppssystem och sålunda blivit en full- 
god alameda. Promenadplatsens popularitet kan man spåra såväl i 
memoarer som skönlitterära verk. 



Dekorerade kyrkofasader 
Urve Lepasoon 

Under hösten 1985 lat Listerby församling utföra fasadunderhåll på 
3 av församlingens 4 kyrkor - Hjortsberga, Edestad och Förkarla. 

Kunskapen om de medeltida kyrkornas fasader beträffande farg- 
sättning och eventuella dekorativa målningar ar liten och möjlighe- 
ten att har följa putsarbetet gav en både ny och överraskande kun- 
skap. 

Den byggnadsarkeologiska undersökningen inskränktes till att 
följa putsnedknackningen inför lagningen. Enbart obetydliga par- 
tier bortknackades ytterligare för att klarlägga lagerföljden. 

Byggnadshistorik 
Samtliga kyrkor ar byggda kring mitten på 1200-talet. (Bild nr 1). 
De ar uppförda av kluven och vald gråsten som ar släthuggen i t ex 
portalomfattningar. Tegel har använts för dekorativa detaljer i 
Edestad och Förkarla. Kyrkorna har rektangulära långhus och rak- 
slutna kor, Hjortsberga med invändig välvd absid. Långhusen har i 
väst haft ingångar åt såväl norr som söder, och åt söder portaler i 
koren. I Hjortsberga har ett västtorn planerats men sannolikt ej 
uppförts. 

I Edestad är vapenhus och sakristia senmedeltida (Sakristian se- 
nare ombyggdj. I Hjortsberga ar vapenhuset uppfört 1665 och sak- 
ristian 1770. 

Av de 3 kyrkorna ar Förkarla den som undergått de största för- 
ändringarna. På 1860-talet revs det senmedeltida vapenhuset och 
sakristian. Långhuset förlängdes i väst och kyrkan försågs med 
torn. I öster byggdes en halvrund absid med en centralt placerad 
dörr omgiven av fönster, samtidigt som murkrönet påbyggdes med 
tegel. Sakristian återuppfördes på sin tidigare plats 1937-38. 

Medeltiden 
Det har diskuterats om gråstenskyrkorna varit oputsade i äldre tid. 
Några säkra slutsatser medger inte den har undersökningen p å  
grund av sin ringa omfattning. Den visar dock på skillnader i bygg- 
nadssättet. 

I Hjortsberga var fogarna mellan gråstenarna utstrukna och val- 
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Bild l .  Edestad kyrka fran sydost. Kyrkan med dess offerkäll var en myc- 
ket berömd valifärdrort in på 17W-talet. 

Hjortsberga kyrka från osi med det medeltida fönstret 1 koret. Korets nor- 
ra fonster doljs av sakristian. 



Förkärla kyrka med dess 
1864-65 tillbyggda ldng- 
hus och torn. Ldnghuseb 
västra vägg har igensatta 
fönster, ett på var sida om 
tornet. 

formade. (bild 2). Så syntes inte vara fallet i Förkarla, däremot fö- 
reföll det som en tunn kalkslamning utförts över hela murytan i det 
äldsta skedet. Utstrukna och val formade fogar kan tyda på att man 
haft för avsikt att inte genast putsa ytan och att Hjortsberga i sin 
äldsta utformning varit en oputsad gråstenskyrka. 

Den äldsta putsen, som till stora delar fortfarande är kvar, ar lik- 
artad på samtliga kyrkor. Den är hård, kalkrik och grågul till far- 
gen. En bidragande orsak till putsens utomordentliga kvalitet och 
fasthet ar säkerligen att den armerades med tagel i upp till 3 cm 
långa bitar eller sågspån (bild 3). Aven kol förekommer. Putsen är 
varierande i tjocklek från 0,5 cm och den släta putsen följer grå- 
stensytan. 
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Bild 4. Det medeltida fönstret 
i Hjortsberga kyrka med den 
rödmålade omfattningen. Foto förf. - 

De medeltida fönstren i Hjortsbergas kor har en mörkt röd om- 
fattning målad runt den yttre fönstersmygen (bild 4). En svag an- 
tydan fanns också att smygen kan ha varit försedd med växtorna- 
ment i samma farg. E n  liknande bård återfanns runt de högt sit- 
tande medeltida fönstren på södra långhusmuren. 

Den enkla röda bården i fönsteromfattningen kan ha varit er- 
sättning för det svåråtkomligare teglet som ibland användes i om- 
fattningar. 

Liknande dekor användes tydligen även på insidan. Konservato: 
Våga Lindell-Andersson anger i sin konserveringsrapport över ar- 
beten i Förkärla kyrka 1977 "Det äldre västligaste fönstret på mur i 
S har en kraftig röd kantlinje, som varit överkalkad". 

Oklarheter 
D e  nuvarande fönstren i Förkärla kyrka har inte tagits upp i sam- 
band med tillbyggnaden av tornet 1864-65 utan troligen vid en va- 
sentligt tidigare tidpunkt. 

Den medeltida kyrkan hade fyra fönster, tre på den södra ett på 
norra sidan. Deras placering i långhuset syns i kyrkans inre, dar de 
dekorativa akantusslingorna som omgett dem bevarats (bild 5). 



Bild 5. Den kraftigt röda kanflinjen framtagen och de senare akantussling- 
orna som på insidan omgert fönstlen i Förkarla kyrka. Foto förf. 
Bild 6.  Dekormålningen pd yttermuren. Förkarla kyrka. Foto förf 

Rester av en dekorationsmålning som tydligen iven funnits på ut- 
sidan återfanns på en vitkalkad yta. Den bestod av vegetativa sling- 
or i rött och gult i olika nyanser (bild 6). Nqr de nuvarande fönstren 
togs upp putsades målningen over med en puts som mycket liknar 
den medeltida men avsevait skiljer sig från tillbyggnadens. 

De utvandiga målningarna var tyvärr så fragmentariska att en sa- 
ker tidsbestamning inte kan ske. Med hánsyn till putsskiktet är en 
senmedeltida datering rimlig att anta. 

1600- och 1700-talen 
Tidigast under fötsta häiften av 1600-talet fick Hjortsberga kyrka 
en ny gestaltning i enlighet med tidens smak. P i  den gulgrå putsen 
målades en skenarkitektur i grått. Fonstren fick grå omfattningar 
som vidgades till pilastrar vid sidorna och fórsågs med klot i over- 
gången (bild 7,8) .  Hornen kvadermålades och sockeln markerades 
också i grått. Inspirationen till detta male~i kafi ha kommit från 
Kalmar slott där detta s k grisaillemåleri var rikligt förekommande i 



Bild 7.  Den gråmålade fönsteromfattningen på Hjorwberga kyrka. Runt 
klotet är en tunn rits dragen i putsen. Foto förf. 

Bild 8. Grisaillemålningen på Hjortsberga kyrka. Uppmarning och under- 
sökning utförd i samarbete med 1:a antikvarien Karin Andersson, Rik.san- 
tikvarierimbetet. Renritning, Raa. 
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Bil 9. Kyrkoherde P. Estenbergs m&lning av Jamhögs kyrka 1739. Upsala 
universrtetsbibliotek. 

såväl interiör som exteriör från 1500-talets slut och framover. Emel- 
lertid finns exempel också från Ianet. 1737-39 byggde kyrkoherden i 
Jämshögs församling Peter Estenberg om den lilla medeltidskyrkan 
till något som närmast liknar en barockkyrka bl a med hjälp av må- 
lad skenarkitektur (bild 9). 

I Hjortsberga fortsatte man med detta arkitekturmåleri i grått till 
åtminstone i slutet av 1700-talet men det tycks efterhand ha förenk- 
lats. 

Grisaillemåleri var sannolikt inte alls ovanligt i Ianet vid denna 
tid. I såväl Edestad som Förkärla kyrka återfanns den grå målning- 
en på kyrkornas hörn. 

1836 när Hjortsberga kyrkas nuvarande fönster togs upp målades 
kyrkan rosa på en slät puts. Vid ett senare tillfälle, efter 1863, sprit- 
putsas kyrkan men den rosa färgen bibehölls. 

De rosafärgade kyrkorna var troligen vanliga från 1800-talets för- 
sta häift. Kuliiren återfanns aven i Edestad. Tvings kyrka byggd 
1841-43 har från begynnelsen varit rosa. Däremot tycks Förkärla i 
och med torntillbyggnaden på 1860-talet ha vitmålats, liksom också 
de övriga här nämnda kyrkorna blev det vid seklets slut. 

l LIlTERATUR: 
l Sveriges Kyrkor. Band 1 och 5.  



Pumphus och verk 
vid Lindholmsdockan, 

Örlogsvarvet i Karlskrona 
Urve Lepasoon 

Skeppsvarv heter på engelska dockyard, vilket ordagrannt översatt 
blir dockgärd. Uttrycket anger den centrala betydelse som dockor 
ansågs ha vid skeppsbyggeri. Anläggandet av en docka i Karlskrona 
lär också ha diskuterats när varvet anlades, men det dröjde till 1716 
innan Carl Sheldon presenterade sitt första förslag. Även Polhem, 
1700-talets mest bekanta tekniker, ombads att deltaga i dockebyg- 
get, men drog sig ur. Denna, den äldsta svenska dockan, som har 
många namn, men har kallas Lindholmsdockan, blev fardig 1724. 

Första huret 
Nar dockan invigdes i september var också det första pumphuset el- 
ler som det kallades brunnshuset färdigt sedan 3 år. Det var en ca 17 
x 11 m stor träbyggnad med ett högt brutet och valmat tak ritat av 
fortifikationsöverstelöjtnanten G. O. Lindebladh, där utpumpning- 
en skedde med manskap (bild 1). Polhems förslag med vindmotor 
vars kraft aven skulle nyttjas för repslageriet och sågning av virke 
m m kom på grund av stridigheter aldrig till utförande. 

Andra huset 
Behov av ett större pumpverk förelåg s$ gott som omedelbart efter 
invigningen eftersom ett kontrakt skrevs med inventeuren Back- 
mansson i oktober 1725 om en pumpmaskin. Backmansson var en 
erfaren pumpbyggare, som byggt många skeppspumpar och ocksä 
inrättat en stormpump. Vindkraften kom till heders i Backmans- 
sons verk. Vinghuset som pumphuset kallas blev en trevånings- 
byggnad varöver den ca 16 m (55 fot) höga hjärtstocken reste sig 
och bar de 6 vingarna (bild 2). Dessa var försedda med 12 segel som 
kunde fastas så att de allt efter väderleken "sig öpna och sluta" 
(bild 3). 

Brunnen, vilken var ca 3 m (10 fot) i diameter, försägs med 16 
pumpar som var och en kunde hava upp något över 30 1 (12 kannor). 





Bild I .  Lindbladhspumphus, som varfardig 1721, medgenomskärning som 
visar pumpverket (detalj). Krigsarkivet. 

Bild2. Backmanssonr pumphus (D)  med stallning för kvarnvingarna ( J )  på 
en ritning från 1733 av Gilbert Sheldon (detalj), Sydkustens örlogsbas, ar- 
kivet. 

Bild 3. Bachmanssonr "Prospecten av Wingarna up ifrdn och under, heller 
och under ifran up af alla Wingarna med dras tåif segell". Riksarkivet. 

Det finns även en ritning i genomskärning på pumphuset, detaljerat och 
elegant ufförd, men som för att bli läslig tarvar, ett större format än vad 
Blekingeboken medger. 



Antalet pumpar som man ville nyttja gick att reglera. "Nar intet 
blåsser och så hastigt vore att Manskap brukas måtte" så fanns för 
manskapet på de bada övre våningarna 32 bommar för 96 man, att 
driva verket med. På översta våningen fanns aven bromsen med vil- 
ken hela verket kunde stoppas och stanna. Vid "makligt vader" 
gick vingarna runt tre ggrlmin, samma tid som det tog för manska- 
pet att föra runt verket tre gånger. 

Vid ett varv gick pumparna fem gånger upp och ner. Dockan 
tömdes på 13 M timme med enbart manskap och på 11 á 12 timmar 
med "Wader om något blåser". Utvändigt fanns en stallning unge- 
far som på vindmöllor för att seglen skulle kunna hissas och tas ner. 

Backmanssons pumphus med sin ansenliga höjd och med hissade 
segel bör ha varit en anslående vy, som syntes på långt avstånd från 
såväl lands- som sjösidan. 

För underhållet av maskinen var det val försörjt. Skeppsbyggmas- 
taren och skeppsmästarkuektarua hade undervisats i verkets be- 
skaffenhet "om pumpwarket framledes betarfwar nigon repara- 
tion". 

Värre var det med betalningen till Backmansson, av de 4000 daler 
smt som han varit lovad fanns enbart 3000 i 1726 års stat. 

Pumpverket tycks så småningom ha förfallit. Nar den flitige rese- 
naren Abraham Hulphers 1759 besöker Karlskrona lovordar han 
dockan, men anger tömningstiden till ett dygn med hjälp av 2-300 
man. 

Tredje huset 
1758 påbörjades arbetet med nya dockorna, de skulle så småningom 
bli fem stycken. Daniel Thunberg, som kallats tiIl Karlskrona för 
att leda arbetet vid dessa, utarbetade också förslaget till fördjup- 
ning av Lindholmsdockan med dess nya pumpverk och hus. Tbun- 
berg, som både vid dockan i Sveaborg i Finland och de nya i Karls- 
krona nyttjat vidkraften, inrättade emellertid Lindholmsdockan för 
att drivas enbart med manskapet. Arbetet med byggnadsverksam- 
heten leddes av Johan Eric Norberg. Han utförde och publicerade 
en omfattande arbetsstudie utförd 1772 och 1773 vid dockan. Däri 
anger Norberg orsaken "då vid Kongl. Skepps-varfvet altid ar till- 
gång på manskap, så blef machinen inrättad för deras användande 
til rörelsen" (bild 4). 

Vid Thunbergs pumpverk arbetade 90-110 man samtidigt vid 10 
vevar, som via 8 drev och 2 dubbla kugghjul vevade upp de sextio 



Bild 4. Norberg redovisar i sin undersökning resultatet av mätningar på hur 
låg tid olika typer av manskap behövde för att tömma dockorna. Han fann 
att arbetet utfördes bättre o m  manskapet förelades ett beting på 100 varv i 
stället för att arbeta på tid. På bilden syns det med gångåsen hopbundna 
urverk, som räknade antalet varv. Lagen vevade I00 varv åt gdngen vilket 
tog mellan 20-30 minuter. Detalj ur ritning från Sydkustens örlogsbas arki- 
vet. 

vattenkistorna, fördelade på två länkar. Det tog 13-15 timmar att 
tömma dockan. 1770-talets pumpverk och hus är noggrant beskriv- 
na i den inventering som 1781 utfördes av varvet inför Chapmans 
tillträde som varvsamiral. 

Huset som uppfördes över det nya pumpverket blev en 8-kantig 
träbyggnad, gulmålad i 2 våningar med vind och med tak av järn- 
bleck. Markvåningen med 9 dubbeldörrar inrymde pumpverket 
(bild 5). 
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Bild 5.  Daniel af Thunbergs pumphus och dockan på 1840-falet (detalj) 
Teckning i prrvat iigo. 

Skepparen vid dockan, som hade sitt rum på andra våningen, 
kunde övervaka arbetet genom en Öppning i förstugans golv. Yt- 
terligare 2 rum var inredda på andra vhningen, varav ett anvandes 
till modellkammare. 

Fjurde huset 
Frlin 1847 finns ett förslag tiU nytt pumphus med "20 Hästars kraft. 
Anginaskin med Pumpverk" av E. Sasse vid Mechaniska departe- 
mentet i Karlskrona. 

De fastställda ritningarna på "Condenserings Angmachin", 
pumpverk och panna kommer emellertid fran Bergsunds Bruk i 
Stockholm dar de omarbetats enligt Kongl. Förvaltningens i Stock- 
holms förslag (biid 6). Byggnaden har ocksa forandrats till en bre- 
dare och hiigre, men de fyra fönsteraraxlarna och det brutna taket är 
kvar. 

Det ar detta pumphus frhn 1848 som relativt oförandrat står kvar 
vid dockan idag. Skorstenen ombyggdes 1884 i samband med byte 
till ny ångpanna och portarna har ändrats på 1900-talet. En ny ång- 

Bild 6.  1848 ars pumphus. Krigsarkivet. 
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maskin med pumpverk uppsattes 1878. Aven detta levererades av 
Bergsunds Mekaniska verkstad. Ritningarna ar undertecknade av 
Carl August Lindvall, som var född i och fick sin grundutbildning 
till skeppsbyggmastare i Karlskrona. Aret innan hade verkstaden 
levererat ett liknande pumpverk till nya dockornas pumphus, som 
byggdes 1822 och sedan 1951 ombyggts till kontor. I gamla dockans 
pumphus ar pumpverk och ångmaskin kvar men ångpannan ar nu- 
mera utriven. 1944 elektrifierades pumpverket. 

1981-83 restaurerades byggnadens yttre med medel från Iansar- 
betsnamnden på länsstyrelsens initiativ. 1985 beviljade Iansarbets- 
nämnden medel för pumpverkets iståndsättning som skedde under 
Marinmuseets ledning. Det mer an 100-åriga pumpverket kan nu 
Ater drivas, i framtiden förhoppningsvis med ånga. 

Efterlysning 
Lindholmsdockan väckte en stor uppmärksamhet på 1700-talet 
långt utanför landets gränser. Den ar den äldsta dockan i Sverige 
och möjligen den äldsta i Europa som byggts och använts vid en 
kust, dar man inte har hjälp av tidvattnet. Hur kom man då på idé- 
en och vem kom på den? Detta och mycket annat vet vi föga om ef- 
tersom dockans historia inte ar skriven. I arkiven ligger ett rikt och 
spännande material, dar svaret går att söka. Att finna dem torde 
vara en stimulerande utmaning, inte bara för historiker av olika 
slag, utan kanske också för några studiecirklar. 
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Hembygdslitteratur 
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Utterström, Bengt. Nils Gustaf Raafs brev till C G Gjörwell. 1956. 48 s. 

Slutsåld. 
Utterström, Bengt. Lasesallskap och lånebibliotek i Karlskrona 1794-1863. 

1959. 192 s. Slutsåld. 
Welander, Lennart. NAJ Nattrabybanan. 1980. 178 s. Slutsåld. 
Westerberg, Carl Wilhelm. Minnen från 50 års tjänstgöring vid Kungl. 

Svenska Flottan. 1976. 84 s. Pris 2%. 
Wilstadius, Gun. En köpmansgård i Karlskrona. 1964. 64 s. Slutsåld. 
Wilsradius, Gun. Målareambetet i Karlskrona och Johan Columbus. 1969. 

84 s. Slutsåld. 
Wiistadiw, Gun. ?LIND?. En världsartist från Karlskrona. (John Linds- 

travs sign Linds memoarer kommenterade av G. W. och Uno "Muggan" 
Ericsson) 1973. 104 s. Slutsåld. 

Wilstadius, Paul. Lorenz de Ree's dagbok förd 1692-1735 med inledning 
och kommentar. 1966. 148 s. Slutsåld. 

Wiistdiw, Paul. Guldsmedsamhetet i Karlskrona. 1967. 140 s. Slutsåld. 
Wirde, Gottlieb. Vasteruddens egen skola, enskilda småbarnsskolan. 1950. 

56 s. Slutsåld. 
Utan förfa»arnamn. Ett gammalt handelshus 1829-1912. 1912. Faksimil. 

1977. 24 s. Pris 20:-. 
Utan föfattarnamn. Karlskrona Sjömanshus, några anteckningar om en 

200-ång institution. 1952. 56 s. Slutsåld. 

Säijes genom Förening- Gamla Cadserona, Borgmärtareg 1. 371 31 Karlskrona. Tel. 
W55-101 90. 



Hembygds- och Studieföreningen Facklan 
Facklans forskningscirkel. Ett gulnat brev berättar. Händelser kring ett 

brev, skrivet 1894. 1985. 40 s. Pris 20:-. 
Nilsson, V .  Vägledning för Facklans Fiskemuseum, Hallevik. 1980. Pris 

3:-. 

Säljes genom Hembygds- och Studieföreningen Facklan, Hällevik. Firkemureet. do Göaia An- 
dersson. Hanlverkarev. 4. Hällevik, 294 00 SOLVESBORG. Tel. 0456 - 521 78. 

Kyrkhults Hembygdsförening 
(enbart uppsatser över 10 sidor medtagna. För övrigt hänvisas till littera- 
turförteckning i Vår Hembygd 1986). 

Aranyson, R.  Sagor och sägner i Kyrkbult. Vår Hembygds 197680. 39 s. 
Björklund, B. Den första utvandringen till Amerika. Vår Hembygd 1979. 

11 s. 
Björklund, B. Emigrationen till Norra Amerika. Vår Hembygd 1981. 11 s. 
Bohlman, E. Simonsson. I m fl: Ung 1965. Inlägg i aktuella ungdomspro- 

blem. Kyrkhult 1865-1965. 22 s. 
Ek, S. B. En bygd i omvandling. Kyrkhult 1865-1965. 28 s. 
Hagberg, K. En resenär ser på Kyrkhult. Kyrkhult 1865-1965. 14 s. 
Harström, B. Fran Spinkamåla till Kiel. Vår Hembygd 1984. 16 s. 
Harström, B. I Levershult för länge sen. Vår Hembygd 1985. 11 s. 
Johnsson, E. B. Vatten skog och blommor. Kyrkhult 1865-1965. 10 s. 
Larsson, R. B. Glimtar ur Hemsjö gårds historia. Kyrkhult 1865-1965. 14 

s. 
de la Nietze, A. Stenbäraland och något där bortom. Vår Hembygd 1984. 

196 s. 
Ottosson, J .  Einar Westergren - pionjär. Vår Hembygds 1977 11 s. 
Ottosson, J .  Gårdar och torp i Jutanäs. Vår Hembygd 1980. 11 s. 
Ottosson, J. Kyrkhults by. Vår Hembygd 1981. 12 s. 
Ottosson, J .  Gårdar och torp i Ulvaboda. Vår Hembygd 1983. 13 s. 
Ottosson, J .  Gårdar och torp i Tulseboda. Vår Hembygd 1984. 11 s. 
Ortosson, J. Gårdar och torp i Fagleboda. Vår Hembygd 1985. 12 s. 
Skogsgdrdh, M. Ester Svensson, BaggemAla. Kyrkbult 1865-1965. 90 s. 
Svensson, H. Gårdar i Kyrkhult - Öden och ägare. Vår Hembygd 196M3, 

1970. 20 s. 
Svensson, I. Försvunna torp och gårdar. Vår Hembygd 198k85. 20 s. 
Thompsson, E. Personnamn inom Kyrkhults socken i äldre och nyare tid. 

Kyrkhult 1865 - 1965. 10 s. 

Säljes genom Kyrkhults HembygdsfOrening, do lan Ottosson, Ängsv. 7, 290 60 Kyrkhult. Tel. 
0454-704 50. Vår Hembygd 1959-64, nytryck inb. 240 r. 75:- Argang 196673 utgångna. Vår 
Hembygd 197G79 l@-20.- 198M5 25-35>, Kyrkhult 1865-1965. Slulsald. 

139 



Lyckeby Gille 

Carlsson, G., Jonasson, G. ,  Malmgren-Sundqvist, E. & Sandberg, B. Lyc- 
keby Förr och Nu 1984. 20 s. Pris lo:-. 

Carlsson, G.,  Jonasson, G. ,  Malmgren-Sundqvist, E., Pettersson, C & 
Sandberg, B. Lyckeby Förr och Nu 1985. 26 s. Pris 1%. 

Fagerlund, E. Z. Beskrifning om Lösens och Augerums socknar i Blekinge. 
Karlskrona 1965. Faksimil 1978, Lyckeby Gille i samverkan med För. 
Gamla Carlscrona. 125 s. Pris 20:-. 

Nilsson, K .  J. Ord och Talesätt från Sydöstra Blekinge strandbygd och 
skärgård. Lösen 1899. Faksimil. 1979. 164 s. Slutsåld. 

Nilsson, K. J. Blekingst folklif och öfvertra. Lösen 1910. Faksimil 1980. 
180 s. Pris 30:-. 

Nilsson, K. J. Gamla Abeteket eller Marje-Halte-Svens resefter för ska- 
vank som ingen doktare a'kar'te o'bota. Lösen 1886 och 1910. Faksimil 
1983. 131 s. Pris 30:-. 

Nilsson, K. J. Muntra vardagshistorier från Sydöstra Bleking. Karlskrona 
1924. Faksimil 1985. 136 s. Pris 30:-. 

Offerman, O. Lyckeby i Svunnen Tid. Några kapitel ur ett gammalt sam- 
halles historia. 1953. Faksimil. 1977. 120 s. Pris 30:-. 

Stenholm. L. & Ödman A. Medeltidsstaden Lyckå. 1983. Pris 15:-. 
Ljudband, Lyckebyglimtar, 1 tim. Medverkande: Titti och Sivert Forsberg, 

Stig Nilsson, Christer Pettersson. Annica Stoltz, Stig Wihlborg, Gil- 
letrion med Bo Lindell, Ernst Ottosson och Ivan Wedeborg, Musikarr 
av Ivan Wedeborg. Pris 40:-. 

Säljer genom Lyckeby Gille, tio Sten Gustafsson. Riksvagen 76,371 60 LYCKEBY. Tel. 0455 - 
W7 43. 

Stubbelycke Hembygds- och Kulturförening 

Dahl, L., Persson I.,  & Sellgren G .  Stubbelycke Hembygds- och Kulturför- 
ening 1974-1984 - en jubileumsskrift. 1984. 44 s. Pris lo:-. 

Säljes genom Stubbelycke Hembygds- och Kuliurfärening, Stubbelycke. 370 30 RÖDEBY. Tel- 
0455-610 12. 

Östra Blekinge Hembygdsförening 

Berg, L. Min första kontakt med El och Utvecklingen som Jag ser den. - 
OBH Medd. 1985:l. 4 s. Pris 40:-. 

Berglund, H. &Jönsson, S .  Bilder £rån en levande skärgård. - OBH skrift 
nr 3. 48 s. 1979. s. Pris IS:-. 

Björnsson, E. Ett handelshus genom Minnets glasögon - OBH Medd. 
19851, 9 s. 

Brunsberg, K. Miljöförändringar i vår omgivning. - OBH skrift nr 5. 1983. 
16 s. Pris S:-. 



Brunsberg, K.  Blekinge Cementindustri AB - Grunden för Jamjö Traindu- 
stri AB. - OBH Medd. 19851. 15 s. 

Forslund (Bingström), B-M. Hantverksföreningen under 40 ar. - OBH 
Medd. 1985:l. 8 s. 

Gordon, A. Bygd i Omvandling. 100 Ar i Nobeln. - OBH skrift nr 6. 1984. 
72 s. Pris 45:-. 

Gustavsson, I .  Jamjö kyrkor före och efter 1824. - ÖBH skrift nr 2 1978.64 
s. Pris 15 :-. 

Hjalmarsson, S & Persson, R. m fl. Torpinventering i Jamjö socken. ÖBH 
Medd. 19841. 97 s. Pris 20:-. 

Hjalmarsson, S. Starkelsehanteringen Förr och Nu. - OBH Medd. 1985:l. 
6 s. 

Hakansson, L. Jamjö Samhälle - Befolkning och sysselsättning under 
1900-talet. - OBH Medd. 1985:l. 6 s. 

Nilsson, A. Ur Arvid Nissas minnesbok. -Episoder och visor. - ÖBH skrift 
nr 4 .  1982. 30 s. Pris 45:- (inklusive inspelat kasettband). 

Nilsson, Stig. Mellan heden och havet - Ragnar Jandel som hembygdens 
diktare. - OBH skrift nr 1. 1977. 27 s. Pris 15:-. 

Olsson, G .  Hallarums Tegelbruk. - OBH Medd. 1985:l. 11 s. 
Olsson, G. Uppväxtår i Början av Seklet - Minnen. - ÖBH Medd. 1985:l. 

34 s. 

Säljes genom Östra Blekinge Hembygdsidrening c/o Kan" Brunsberg, Kropp, 371 08 LYCKE- 
BY. Tel. 0455-202 76. 



Enskilda arkiv i Blekinge 
lans hushållningssallskaps vård 

Anna Svensson 

I samband med Hushållningssällskapets jubileum och utställning på 
länsmuseet 1982 uppmärksammades sällskapets arkiv och sändes 
för uppordning till landsarkivet i Lund. 

Arkivet kommer under våren att föreligga i ordnat och förtecknat 
skick och skall även i framtiden förvaras i Karlskrona, tillgängligt 
för forskare efter hänvändelse till sallskapets styrelse. Arkivet ar en 
guldgruva när det galler kunskapen om Blekinge landsbygds his- 
toria och ingen forskare i ämnen förknippade med denna kommer 
att kunna gå förbi den kunskap som arkivet rymmer. 

Vid arbetet med arkivet har utkristalliserats en mängd mindre, 
enskilda arkiv, som även de pa olika satt belyser den verksamhet 
som bedrevs och bedrivs i Blekinge. Det rör sig om föreningar, gil- 
len och kommitteer som uppstått i anslutning till sällskapet eller på 
sällskapets initiativ, ofta med funktionärer från sällskapet som leda- 
möter i styrelserna eller på annat satt knutna till verksamheterna. 
Som exempel kan namnas - nar det gäller fisket: en havsfiskeför- 
ening och en fiskevårdsförening, nar det galler animalieproduktion: 
svinavelsförening, seminförening, kontrollföreningar, slaktdjurs- 
försäljningsförening, och nar det galler växtodling: fröodlarför- 
ening. Flera föreningar och kommitteer lever fortfarande, andra 
har upphört eller uppgått i andra, större sammanslutningar. Aven 
dessa arkiv kommer att i framtiden förvaras tillsammans med hus- 
hållningssällskapets arkiv, och förteckningar över arkiven kommer 
att publiceras i sällskapets egen skriftserie. 



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

Vid förenineens årsmöte. som hölls den 27 man. medverkade en ungdomlig brass- 
5 e ~ c r t  irin'ilurikrkolan iindrr Lus-Johln Sventvmr 1:dnitig ~anrhrci,h;<r&c John 
iitls,on visadi ,in film "\Vcrncrs <laghokm. rom pa ett ~tornordcntligt intt 5tcre.I~ cn 
snart försvunnen iordbrukseriok 

Arets bussutfä;d gick till irakterna av Bjärnum, Knäred och Hässleholm, där be- 
sök ~ io rdes  på intressanta platser med anknytning till hembygdsrörelsen. 

~ i k s o m  tidieare år anordnades extra festligheter när Asarums Bygdemuseum öpp- 
u ~ ~ 

riade, for sasonqen \led\rrkandc var hl a. Karl3hamiic Drag~pclskluhh och ,\sa- 
rums Folkd~n\lig. Oliku sloldare Jernonsircradc nckw \ina Iar.iighcrcr 

V1i1 hoittraffcn i oktiiher fr:tmfi,r<lc Klockchdrksrkolans kor under Agn-t, 'l'lio- 
massons ledning ett Alice Tegner-program, som blev mycket uppskaitat. Hem- 
bygdskännaren Axel Ingemansson från Mörmm talade om och visade bilder från en 
färd längs Mörrumsån. Sven Persson från Svängsta spelade på gamla musikinstru- 
ment b1.a. psalmodikon. 

Verksamhetsåret avslutades liksom många år tidigare med utgivandet av för- 
eningens årspublikation "Asarumsdalen". Arets upplaga trycktes i 1.800 ex, och-fle- 
ra av ortens affärer har välvilligt medverkat i försäljningen. 

N. M. 

Bräkme-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening. Ordf. Klas Wennerberg, sekr. Lars 
Westerberg. 

Efter årsmötet den 2 iuni besökte föreningen Eeon Ari~elqvists privata museum, - - .. . . 
d-ir en Iing rad gamla intre<%ntd fr>rrmAl kunde rtui1cr.t~ Sarikilt de gamla Issrii 
och \.erkivgen riintr .t<irt intrcssc tfrer rnii\zihc-okrt forcri>pq cn utfaril i1,c.l huri 
till Lrik?hcrr, natun~ardsomr~le.  dar Jens Ucrr  jacrndc Lixron 1'tf.irJcn [,le\ " - - 
en fin naturupplevelse, kryddade med ciceronens raka kommentarer om natur, sam- 
hälle, livet m m. 

Talare vid det traditionella valborgsmässofirandet var Erland Alexandersson från 
Folkhögskolan. I övrigt skedde firandet traditionsenligt med bål. körsång, musik och 
fackeltåg. 

Julfirandet skedde med dans kring granen till musik av Hoby musikkår. 
L. w. 

Eringsboda Samhälls- och Hembygdsförening. Ordf Ragnar Hagwaern. sekr Göran 
Nilsson. 

Utöver årsmötet har hållits ett föreningsmöte under hösten och styelsen har haft 
sex sammanträden. 

Hembygdssektionen har avhållit sin traditionella frilultsgudstjänst vid hembygds- 
stuean under midsommarheleen. 

w u 

Sektionen har genom ombud deltagit i en kurs om arkivvård samt en konferens om 
"Skolan och hembygdsrörelsen". Båda anordnade av Blekinge läns hembygdsför- 

~ - 

bund. 
Vid verkssamhetsårets början hade föreningen 115 medlemmar och 97 medlemmar 

betalt avgift för 1985. 
R H .  



FNilrvsIods Hembygdrfööreing. Ordf. Evald Svensson, sekr. Anette Svensson. 

Vid Arsmotet den 21 mars avpirk foreningcns mångatige ordförande riksdagsman K- 
kard Svensson, Bostiirp, efter flera AI av gagnande och truget arbete. Likasi svgick 
Martin Johönsson. U8da blev for siti iroena maneåriea arbete hiarthei avtacka* - u . 
med blommor och oennineeåvar. 

Föreningens styrelse har hållit 5 protokollförda sammanträden, Föreningens sty- 
relse har försökt efter basta förmåga vårda förenineens samlinear. samt haft oooet - u .  ~. 
for bcsdkande varje söndag kl 12-14 cficr hogmassan I k)rkan under juli-augusti. 

Vid midsommar holk en lyckad hembygdsfest, tarvid ordf Eiald Svcnrson I invic- 
ningstalet erinrade om förenineens tillkomst 1925. samt riktade ett tack till des& 
framsynta personer, som tag initiativet till detta och till dem som hållit verksam- 
heten levande. 

Vid Blekingeveckan på Skansen var förenineen reoresenterad av 4 deltaeare. Fór- - .  
eningen har &hållit etikommunalt anslag på 3.1W:-. 

u 

Medlemsantalet var vid arets slut 74 st varav 2 hedersledamöter. 
A S 

Hembygds- ~ShidieföreningenFaeWan. Ordf. Gösta Andersson, sekr. Aina Jeppsson. 

Föreningens medverkan vid Blekingeveckan på Skansen under pingsten, var det 
största arrangemang vi nåeonsin medverkat i. Vi skulle eöra en "Gamla fiskets dae" 
där. det hadé vi lovat. 

- - 
Inte utan en viss nervositet, Lastade vi in rekvisita i tvi lastbilar, två trailer med två 

Blekingsekor samt två bussar, vi var 120 oersoner som invaderade Stockholm för att 
visa lite av Blekinge kultur. 

Trots besvärligheter första dagen med ihållande regn, tappade vi inte humöret och 
när pingstdagen kom med stråiande sol med varme och mvcken oublik. blev det hela . .  . 
till  cn strilande upplevclse. Med HaUeviks gitarrgmpp och drag.pclsg3ngci som 
mcdarbcrarc samt med var Landshovding Camilla Odhnoff som laraktla elev. snod- 
de hon snabbt "kroaatavsinear" samt lirde sie att eöra en nvckelrin~sknou med 

u u .  

spli~sdd ogla, det vaFinte n ~ g o n  annan som klarade det 
Fonkdreorkcln I "Grav dar du star ' hdde kommit ovcr rit intrcbsdnt brev från 

1854, händelserna som omtalas i detta brev analvserades i en skrift som fick titeln: 
"Ett gulnar brev berattar", den ble! fardig lagom till arets kulturddg i Hällevik. som 
for ovngt var den 14:e i ordningen 

Fiskareflickdn detta i r  var Cicilia Lindrus frin Hörvik. hon korades av Fiskrrikon- 
sulcnten i Blekinge, Hans Svensson. Som giva till museet overlämnadc han ett gam- 
malt horn, som hans far använt under sin tid som fiskarr. han umtalade att ett shdant 
horn brukades som subn vid dimma. 

Studieintresset visar på livligt deltagande, 14 cirklar med 152 deltagare, en nyhet 
inom studieverksamheten var en cirkel i gammalt fiskehantverk. Det var fjorton 
adepter i iidrar meUan 14 och 69 som lärde sej att, böda-binda- och föra garn, splitsa 
rep, tagla ändar m m .  Detta gamla hantverk håller på att dö ut, så nu tror vi på ännu 
en nådatid. 

Fiskemuseet har haft 5.860 besökare, området utanför museet har under året iord- 
ningsstallts på frivillighetens väg, varvid ortsborna visat stor frikostlighet, kom- 
munen har Lovat bekosta iordningsställandet av parkeringsplats. 

G. A 

Föreningen Gmnlo Car l scm~.  Ordf. Edand Janner, sekr. Sten A Petersson. 

Arsmötet agde rum 14 mars. Ytterligare Nå träffar arrangerades i Konserthuset. Ut- 
över egna program i form av filmvisningar och utfärd till Östra Skärgården har för- 
eningen medverkat vid "Hembygdens Dag" i Vämöparken. 



Vid 40-årsjubileet deltog 450 medlemmar i Sparres eïerci.~hus, där pro- 
grammet gick i 1940- och 50-talets anda. Vid främsta bordet 1FK:s guld- 
handbollslag frdn 1945. Foto: Gunnar Ekström. 

Förenin~ens fyrtioårsiubileum firades med en festlighet den 9 november. . . 
Styrelsen har ingivit yttranden r i l l  kommunen 3ngacnJr n) \tarl\plan p i  Bjork. 

holmen. Vidare har rkri\elrcr inldmnais anedendr vurmbadhurcis forisatia wrkram- 
het samt Sparreområdets framtida utnvtti&de . . 

Arqb0kc.n "l'ore Niihling" uikoni 3 no\cmber Raken innehaller fargreprodukiio- 
ner av lonsinarcnl'ore Sobling, karlckronakiarr.llcr fr%n IYJS I samband med hok- 
utgivningen arrangerades tillsammans med Blekinge Läns Museum en utställning av 
Noblings verk i museets lokaler. 

Filmarkivet har utökats med sju inköpta filmer. Arbete pågår med en filmdoku- 
mentation av Mårtenssons båtvarv på Östra Hästholmen i samband med byggandet 
av vrakekan "Klaura". 

Diabildsarkivet har utökats med cirka 300 motiv, vari ingir en serie om 80 bilder 
med anledning av fortifikationens 350-årsiubileum. 

I samarbete med Karlskrona foiokluhh pip3r en foti~dokumeniation a \  s~mtllpa 
gatufdsddcr p6 Tros\"-Bjcirkholmen Ekholmen 

Föreningen förvaltar lultomtefonden, vars syfte är att uppmärksamma ungdom i 
Karlskrona som varit verksam inom kulturellt arbete. Arets stipendiat blev Cathan- 
na PalmCr. 

Närradioverksamheten har omfattat en halvtimmes radiosändning per vecka med 



en repris. Samtliga program har kopierats och tillförts föreningens ljudarkiv. Verk- 
samheten har avspeglat aktuella händelser samt bl a även innehållit intervjuer med 
äldre karlskronabor. 

Klubblokalen har varit öppen varje onsdag sept-maj kl 17-19. 
Medlemsantalet var 31/12 1985 4.451, varav 795 var bosatta utanför Blekinge. 
Telefonsvararen 04551494 % lämnar upplysningar om föreningens verksamhet. 

E.  J.  

Ha*rjöHembygdsfWening. Ordf. Bertil Geneback, sekr. Jan-Erik Oström. 

Höjdpunkten p i  sommarens verksamhet blev Hantverksdagen med en mangfald 
hantverkare: träskomakare, svarvare, lådtillverkare, takstickstillverkning m fl. Och 
tändkulemotorn tilldrar sir! lika stort intresse varie eAne vi startar den - 

Under horien kom kommunens reprcrcnianier och informerade. diskuterade. lo- 
vade och halvlovade anpácndc bbgdens framtid Dciia s5gr posiiivt pd och moici ut- 
mynnade i att fyra arbetseruooerbildades: turist. skola. bostad och industri 

~n reklamfoider har utgiviis i 6.000 exemplar. Den presenterar bygden och för- 
eningens verksamhet. 

Representanter frin föreningen, i samarbete med mAnga övriga föreningar i Ble- 
kinge, gjorde fin PR för vårt landskap pA Skansen i Stockholm. Dar serverades sill 
och pare och vAfflor. Där slöjdades i trä och bands kvastar. Där koktes rödfärg och 
tillverkades enekorgar. Ullens beredning fick besökarna ocksa stifta bekantskap 
med. Gammaldags kladtvatt, knyppling och blekingesöm var andra sysselsättningar, 
som tilldrog sig stort intresse. 

Föreningen har ca 200 medlemmar. 

J-E. O. 

Hoimsjö hembygdsförening. Ordf. Ivar Petersson, sekr. Anna-Christine Ericsson. 

Styrelsen 
för 1984. 

för Holmsjö Hembygdsförening far härmed avgiva följande 

Hembygdsföreningen har under Aret arrangerat de vanliga festerna och sam- 
mankomsterna: Midsommarfest i Bredasiön tillsammans med övriga tre föreningar- 
na. kraftskiva och Luciafest. samt firat   bo res mäss i sedvanlie ordning.  öst-Öch 
viimarknader har ocksi avhallit, ,om vanligt.- 

- 
Holmslo-dagen firades p i  Hembygdron I augustl. Dcn praglades av att 1984 var 

Hcmhvcdens i r  och en budkavle nvlamnadcs IV Nils Dacke med folie t i l l  forenineens , - u 

ordfurandc, vilken var utkladd till en tidsenlig prari P i  on fanns ulika hantierkare 
och forsäliare och mima  besökare Sarrkilt rolig1 var dc1 att mánra Canila Holmsio- 
bor kommit från olika &rdinrättninear. ~tvrelsei  vill tacka alla so& hiaot till att ;ö- - ~, , . 
ra Holmsjödagen till ett lyckat arrangemang. Ett särskilt tack till Bengt Svensson 
som bveede estraden och till Föreningsbanken som hialpte till att arrangera festen. 

~orb&enter in~en har kommit igAng. Under varannan-söndag i höstas har 19 olika 
torpgrunder i Bakarehoda besökts och Iägesbestämts. PAföljande torsdagskväll har 
uppföljning skett i Hembygdsstugan. Alla dessa torpgmnder kommer under detta Ar 
att utmärkas med en ekstolpe och en namnplåt. 

J. P. 

Jämshögsorfem hembygdsförening. Ordf Lan  Svensson, sekr. Thorsten Paulin 

Föreningen hade den 31 december 204 medlemmar. 
Arsmöte hölls den 21 februari och samlade ca 1W medlemmar. Efter sedvanliga 

årsmötesförhandlingar utformades gemenskapen till en minneshögtid över Per Jöns- 



san Rösiö, 1861-1935. P J Rösiös liv och gärning belystes i tre korta föreläsningar. 
FN Elsa Diehl, Lund, berättade skolminnen från Rösiö skolan Hagaherg. Arkitekt 
Elin Conradi, Oslo, presenterade sina intryck från morfar Per och mormor Elin. 
Lantbrukare Egon Nilsson, Erikstorp, framhöll P J Rösiös betydelse för jordbruks- 
befolkningen i Sveril e. 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. 
Förenineen deltoe med stärkelsetillverknine vid Blekineeveckan oå Skansen. 
Styrclsi~n har under Brct glor1 eii rundckrivelse till ~ ~ m i l i $ a  hu~hill  I bbgdin roran. 

dc beiarands av hy  och g:rJsnamn. Stirclsen har aven bcilutat alt forodokumcn- 
tera bvedemiliöer som äFutsatta för forändrinear. Länsmuseet är tillfråeade som ," - - 
sakkunniga vid inredningen av "södra vindsrummet". 

Valborgsmäss firades traditionsmässigt på Hallaberget. Talet till våren och hem- 
bygden hölls av rektor Inge Staff, Lund. Kvällen avslutade med kaffesamkväm i 
Hembygdsgården. 

Den 25 augusti anordnades en resa på sjön Immelen och den 15 november hölls en 
emierantafton i Hembvedseården. 

u u 

Hembygdsmuseet var öppet under lördagar-söndagar i semestertid och gav större 
gensvar än tidigare år. Vissa dagar kom 5&75 besökare. Dock utgör de flesta gäster- 
"a bussresenär& från olika de& av landet 

Hembygdsgården och dess samlingar ingår också som en stående programpunkt i 
alla de olika kurser som anordnas vid folkhögskolan. 

Kallinge Hembygds- och folkdnnsgille. Ordf. Stig Narstam, sekr. Ulla Liljedahl 

Medlemsantalet var under året 115 st. 
Föreningen firade i juni månad sitt 30-årsjubileum, varvid Bagsvärds folkedanser- 

forening, föreningens vänortslag var inbjudet. 
Arets gökottefärd gick till "näset" vid Nässjön, där b1.a. orkidberna "Adam och 

Eva" stod i sin fagraste blomning. 
Valborgsmässoafton firades som vanligt med hål i Lönnamohagen och sång av 

ABF:s manskör, även midsommarafton firades traditionsenligt i Lönnamohagen. 
Gammaldans hade ordnats 8 eer. d föreningens nvbvepda dansbana. . .-- 

Föreningsmedlemmar har varit på ett flertal kurser under året i de verksamhets- 
grenar som föreningen har på sitt program såsom dans, lek, musik, sång, slöjd och 
folkdräktssömnad 

Många folkdansuppvisningar har förekommit under året. 
En kopia av kartan över Kalleberga by vid enskiftet har inköpts för att Lättare kun- 

na fortsatta med torpinventeringen. 
Föreningens medlemsblad "Skällan" har tryckts i 4 nummer till alla medlemmar. 

E. P 

Knrlsluimns Museum Farening u.  p. a. Ordf. Bengt Gabrielson, sekr. Tage Jönsson. 

Välbesökt årssammanträde med föreningen hölls den 18 april 1985 och av årsberät- 
telsen frameick att antalet besökare under året har överstigit 9.000 Dersoner, en ök- - - 
ning från föregående år med inte mindre än 1.826 personer. Ett intressant föredrag 
hölls av redaktör Bertil Svensson, Malmö om legenden STEN BROMAN, som livligt 
uooskattades. Kommunens kvinnliga slöidlärare har förfärdigat tidsenliga arbets- . . - .  . . 
kläder för punschmuseet och tryckeriet. Skilda maskinella delar av punschmuseet 
hade utlånats under Blekingeveckan å Skansen den 25 maj - 2 juni 1985 och museets 
vaktmästare Ake Uppgren tjänstgjorde som guide under hela blekingeveckan. Kul- 
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turdagar hölls den 8-9 juni 1985 och blåstesin av ABRs musikkår, som gav konsert å 
museieården. 

~llakulturrlla byggnader v31 oppnd for allmdnheien och over 400 hcruksre kunde 
raknas in. En anordnad kulrurcll tipsrunda samlade 1% deltacare Cndcr O\irrsio- 
festivalen besöktes museet av 1.145 oersoner. 

Museet har liksom under tidigare %r fått mottaga gåvor av skilda slag, silver, vägg- 
bonader, konst och hemslöjd. mm.  

Kyrkhults Hembygdsfömning. Ordf. kyrkvaktmästare Jan Ottosson, sekr. ingenjör 
Lars-Göran Ohlson. 

Liksom tidigare år lät styrelsen trycka ett årsprogram som sändes ut som gruppkors- 
band till alla hushåll. Bland de 14 oroeramounkterna kan nämnas fvra hembveds- . - .  ,- 
vandringar i olika byar, endags-, tvådags- och sexdagsresor med buss, brasafton, 
bildafton inför resa till Hälsingland, medverkan i OK Vilses trimorientering med be- 
skrivningar vid kulturhistoriskt intressanta olatser. samt en bildafton i november da 
hembygds%ret 1985 summerades. Vidare var föreningen medarrangör vid det krliga 
firandet av Tulsebodadagen på Midsommardagen. 

Föreningen medverkade under ~lekin~eveckan på Skansen med en utställning om 
Tulseboda Brunn. Då serverades också en 500 glas vatten från den gamla hälsokällan 
i Tulseboda. 

Föreninen eiorde en stor ekonomisk satsnine under sommaren eenom att inköoa ". 
utrustning för videoinspelning. Genom detta öppnades nya och bättre möjligheter 
att dokumentera bygden. Ett flertal videoinspelnin~ar med äldre kvrkhultsbor har 
redan eiorts. ~ess"tÖm eör föreningen videoinsoelninear av särskilt intressanta hän- -. - . ~~ ~~ 

delser. En färg-TV har ocksi inköpts till museet Läkarviilan, där videoinspelningar 
kommer att visas för besökare. Den hittillsvarande dokumentationen med bandsoe- 
lare och vanlig kamera fortgår parallellt med den nya videotekniken. 

Arsboken Vår Hembygd utkom för 26:e året i följd. Upplagan var som vanligt 
1.800 ex och sidantalet 104. 

Styrelseledamöterna samlades regelbundet till arbetsaftnar i museet, då man b1.a. 
sysslade med det stora fotoarkivet och med fortsatt kopiering och registrering av 
gamla byahandlingar, klistring av tidningsklipp, förbättring av utställningarna m.m. 

Torpinventering pågår fortfarande i ett flertal byar. Föreningens arbete har pre- 
senterats i Radio Blekinges programserie Föreningsdags. Museibyggnaderna var 
öppna juni-september och besöktes av minga. 

Medlemsantalet var 641 st. 

J.  o. 

Lyekeby GiUe. Ordf. Gustav Cronmalm, sekr. Tor Widfeldt. 

Arsmötet hölls den 18 april i Östra Torpskolan. Björn-Eyvind Svahn visade bilder 
och talade om "Hiutonnar och trollharar". 

Arbetet med komplettering av Gillets bildarkiv pågår. Aven fortgår en invente- 
ring av industri, handel och hantverk i Lyckeby sedan 1700-talet och fram till våra 
dagar. Tillsammans med Lyckeby Scoutkår har Gillet arrangerat det traditionella 
valborgs- och midsommarfirandet i Lyckeby samhälle. Ekonomiskt stöd har lämnats 
till swutkben samt till firandet av nationaldagen. Den 20 oktober anordnades sed- 
vanlig hembygdrafton i medborgarhuset ~ a m d  medverkade bl a antikvarien Leini 
Stcnholm och nk\spelzmdnnen Bnrt och Ulla For,strumssun 

I november eav Gillet ut en nvuoolaea av folklivsskildraren Karl Jacob Nilssons 
bok "Muntra vardagshistorier frin fr dö st ra Bleking" från 1924. Vid samma tid ut- 
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Bron över Ryan som restaurerats av Mörrumsföreningens medlemmar. 
Teckning av Ake Andersson. 

gavs skriften "Lyckeby förr och nu", 1985. En arbetsgmpp under ledning av Eva 
Malmzren-Sundqvist har i denna skrift dokumenterat en del av vad som hänt i Lyc- 
kebv det senaste-året och även eett nåera elimtar från eånena tider. Förho~~nineen  " " u " .. - 
är att en sådan utgåva skall ges ut årligen även i fortsättningen. 

Medlemsantalet uppgick till 191 st vid årsskiftet 1985186. . . . 
G C 

Mörmins Hembygds- och fornminnesförening. Ordf. h e l  Ingemansson, sekr. Karin 
Svensson. 

Föreningen höll sitt inmöte  den 20 april i Stålagården. Efter årsmötesförhandling- 
arna visade Axel Ingemansson bilder och berättade över ämnet, "En färd utmed 
Mörrumsån." 

De av föreningens medlemmar, som arbetat med att restaurera valvbron över 
Gallån - vid Ruan färdade arbetet under våren, varför broinvigning ägde rum den 23 
juni. Invigningen bevistades av 200 besökare. Föreningens ordf. höll en kort historik 
om den gamla bron samt om Ruans by. 

Den sedvanliea studieutfärden äede rum söndaeen den 1 september. Resan aick 
ILII OIand dar brrok gjordes vid ~ immel3her~a  bygdcmuccum ;amt siuderades forn- 
horgen \id Ekctorp. Torpinventeringen av Morrums vacird rote hiir fort,ait under 
Aret och 15 - 20 medlenimar dcltapr i arhcict Likcam 1964 orginiserade Hem. 
bydsforeningen =\en deiia i r  en kulturdag vld Laxaghrden den 11 maj. 

Kstalopi<enngrn av Siblagirdens samlingar forissiter och Jet ar framfor allt Ciun- 
nar ~ e p p k o n  som utför detta arbete. 
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Syföreningen har vant i aktivt arbete och bland annat har den ordnat med en ar- 
betsauktion vid vilken även luciaframträdande förekom. Medlemsantalet har under 
aret vant 136 stycken. 

A. J 

Obfshöms Hembygd<- & Fornminnesjörening. Ordf. Göthe Persson, sekr. Kurt Ros- 
vall. 

Förcningens arhcte har under irrt  pragl3tc av at! Olofstroms Bmk, nubarandc Vol- 
vo Personvagnar AB, Personiagnar har firat 250 in luhileum Hembygdsforeningen 
har från sitt kuseum lånat ut e&ali och rostfritt som tillverkets på bruket, dessutom 
har föreningen hjälp till att samla ;hop verktyg och detaljer som tillverkats under de 
senaste 250 aren. 

Museet har varit öppet varje söndag under tiden maj-oktober. Det har regel- 
bundet utnyttjats av kommunens skolor. 

Under året har en studieresa till Danmark anordnats. Besök gjordes i Fredriks- 
borgs slott och järnaldenbyn i Lejre. 

K. R. 
Ringamåla Hembygdsförening, Ordf. Elsa Lundström, sekr. Elsa Olsson. 

Föreningen har hållit 4 styrelsemöten. Valborgsafton firades med b%!, tal och all- 
rånc  - ~ ~ ~ ~ - ~  

Under juli minad har föreningen öppet varje söndag med tips och bingopromenad 
samt nagon underhållning i anslutning till hembygden. 

I november anordnades en höstfest. Föreningen har 150 st medlemmar. 

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

Föreningen har för närvarande 297 medlemmar. 
Ordinarie årsmöte hölls den 7 maj 1985 och var välbesökt. Efter förhandlingarna 

talade Sven Green om skolan förr i tiden. 
Under sommaren genomfördes i samarbete med Kulturnämnden ett tiotal kul- 

turkvällar. 
I samarbete med Vuxenskolan har under aret anordnats en hantverksdag med de- 

monstration av spånad, tovning, vaxtf'argning, porslinsmålning, träsnideri. m m. 
Arets Luciafest, den 8 dec., samlade ett stort antal besökare. På programmet stod 

musik, hantverk, servering och försäljning. 
Föreningens damer har haft ett tiotal arbetsmöten. Fyra turistvärdinnor har under 

sommaren tiänsteiort o i  Möllebacksearden. som under ordinarie öooettider be- ~ -~ ~,~~~~ -, . . . 
söktes av mer än Z100 personer, en ökning sedan föregående år med mer än 50 %. 
Dessutom har ett stort antal skolklasser och turistgrupper besökt anläggningen. 

Stifelsen för SkoIfsbergska gårdens i Karlshamn bevarande. Ordf. Ruth Henriksson, 
sekr. Tage Jönsson. 

Den gamla köpmansgården från 1700-talet tilldrar sig stort intresse och antalet be- 
sökare under 1985 har uppgatt till 8.142 personer, en ökning med inte mindre än 
1.468 besökande. 

Kulturdagar avhöiis den &9 juni 1985, da även den gamla handelsbutiken var öp- 
pen med försäljningar av olika slag, hemkokta karameiier, keramik m m .  Under des- 



Östra Blekinge Hembygds- 
förening har under det senas- 
te dret kvarhallit kunskapen 
o m  odling av lin och lin- 
beredning. Lin som skördas i 
Stenervd rvcks. buntas i kar- , , 
var och hängs till tork av i 

. . . . " 

Marianne Pettersson och ' - 
Mia Gidlöv. Foto: Karin f .z .- - <. '. 

* ,.. . 
Brunsberg 1985. 

,: 
L' - i. - . , -.- 

sa dagar besöktes gården av 479 personer. Visans Vänner gav uppmärksammade 
konserter på gården under dagarna den 5 4  juli 1985. Gårdens kallarvalv har under 
sommarmånaderna upplåtits till Föreningen Norden, som där anordnat kulturdagar 
med musik och sång av kända trubadörer. 

Fröken Ann-Marie Skottsberes från Axvall. SKARA har som eåva till stiftelsen ~ ~ ~.- 
oierlunnat en salon~smobcl i hlork tillverkad i horlan in IRMI-talet Sloheln har t $ -  
dirare t~llhurt airdenr rictd agare, fn>krn Ilann8 I.liinegren och kommer att r tall~r - . . .. 
oå sin ursoruneliea olats i eården. . ~ - - .  

Vavboden i Östafors, genom Elisabeth Knutsson har vävt upp 12 meter mattor av 
tidigare mönster. Mattorna kommer att placeras i stora salen. Föreningen Norden 
hariom eåva till stiftelsen överlämnat k; 1.500:-. 

Stiftelsens ordförande Ruth Henriksson avled under oktober månad efter att ha 
varit stiftelsens ordförande under tio år och därunder nedlagt ett intresserat och 
uooskattat arbete i kulturens tiänst . . 

Till ny ordförande i stiftelsen har kommunfullmäktige utsett f. boktryckaren Börje 
Stenbäck, som hälsas välkommen i sitt arbete. 

Stubbelyeke Hembygds- och KuUu$örening. Ordf. Margit Ivarsson, sekr. Lars Gus- 
tavsson. 

Förutom årsmötet har föreningen arrangerat två visaftnar, två föreläsningar, ut- 
färder, iul- och midsommarfest. 

Antalet incdleinmar uppgick vid ir~skiftet 85 86 till ?l7 personer Stvrelqen har 
under jret haft 10 protokullforda sammantr.iden. 

Midsommardagen samladci unga och gamla, omkring M st, f o r  att kl3 



midsommarstången, darefter lek och dans. 
Föreningens sommanitfärd var i år förlagd till södra Småland och ca 45 personer 

deltog. 
Julfesten den 28 december var välbesökt och för musik och lek svarade Ann-Mar- 

garet och Lotta Ottosson från Spjutsbygd. 
Stubbelycke skola har under året upplåtits till studiecirklar, religiösa och politiska 

sammankomster, kyrkliga syföreningen m m. 
Föreningen har för verksamhetsåret fran kommunen erhållit ett bidrag p i  

2.800:-. 
S. P. 

SölvesborgsFornminnesjörening. Ordf. f d bankdirektör Karl Ryding, sekr. ingenjör 
Bruno Malm. 

Ordinarie arsniuir holls den I2 mars p3 rnu$eet, !,nid n ) a  \radex miogs. \'d extra 
3rsmöi: den 20 uktobcr fast\talldcs dc n!a \ iad~l irna for for~ningen I m31 farci<ik 
en "bvavandrine" i Norie under lednini av 0lie Håkansson. l slutet av september 
var Arne Rehn ciceron vid en "byavandring' i Gammalstorp. Båda utflykterna hade 
samlat minea intresserade deltagare. - 

Inventcringcn av traktens kallor har lortsaii. 
Den I4 novcmber hol1 Gcrirud Caljc. Jurn,hog. ett forcdrap i Konrihdllen i,\er 

Jrnnci "Folkdrakicr" far inires,eradc och kunniga Ehuruit, huwdsakli~en damcr 
Museet drabbades i början av aret av omfattande~attenskador och undeitiden mars 
-maj  måste museet hållas stängt. 

Vid inflyttningen i de nuvarande lokalerna spreds föreningens samlingar på olika 
håll. Genom AMS-medel har fil kand Ann-Sofi Persson, Sölvesborg, hafr anställning 
på museet och p& ett mycket förtjänstfullt sätt inventerat och ordnat samlingarna 
och kompletterat registren. 

Medlemsantalet har ökat till 150. 
Antalet besökande har vant 2.676. 

K. R. 

Avds Hembygdsförening. Ordf. Karl Otto Strandberg, sekr. Bengt Göransson. 

Arvds Hembvedsförenine har under 1985 hållit fem stvrelsemöten samt ett allmänt .u - 
nioic. 250 st till Hembvgdsforbundci betdandc rndlemmar har registrerais. 

\'alborg ftradzs \cdvanligt mcd brasa och sing ai &)d, och Ilall~r).dq kyrhokorer 
under Icdnine AV kantor Roger Erikrqon. h l e i  r i l l  \ u c n  holls med dcn aran a i  blar. 

u - 
gareta Franren Guö och Bygdespelemännerna stämde upp till en stunds dans efter 
kaffesamkvämet. 

Den 19 maj var en skolklass fr2n Aryds skola p i  besök i hembygdsgirden för att f i  
se hur en skolsal från 19.0-talet s2g ut. 

Den 20 juli var det auktion i Törneryd. Ett dödsbo efter en vagnmakare i Bräk- 
ne-Hoby såldes och vagnmakareverktygen överlämnades till Hembygdsföreningen. 

Den 1 juni anordnades en Hantverksdag och den 30 november en höstträff. 

B. G. 

Alnuadlo Skoiro&s Infresseförening. Ordf. Inger Bark-Lagergren, sekr. Amid 
Svensson. 

Vid utgången av 1985 var medlemsantalet totalt 93, varav 75 vuxna och 18 ung- 
domar. En minskning med 18 st. 

Föreningen har haft årsmöte, 2 st kvartalsmöten och 5 arbetsdagar. Föreningen 



Kririg Kyrkhulustugan ersiitts det gamla enes!angslei f d n  1915 av et1 nytt. 
Under blekingedagarna på Skansen visade Ostra Blekinge Hembygdsfi~r- 
ening att blekingar fortfarande kan flaia ett tätt enesiangsel. Foto: Karin 
Brunsberg 1985. 

har arrangerat två filmaftnar, teaterafton, jul- och midsommarfest. 
Gilledansarna har i år framträtt på fyra platser. En danskurs har genomförts. 

A. S. 

Östra Blekinge Hembygdsförening. Ordf. Karin Brunsberg, sekr. Håkan Andersson 

Från föreningens arrangemang kan särskilt noteras en fullsatt ländelskola vid hög- 
tidlighållandet av författaren Ragnar Iändels 90-årsdag. Publiken rycktes med av att 
få höra om Ake Akessans forskningar om författaren och lyssna till G.  Frykdns och 
G.  Neckstens tonsättningar till Iändels diktning jämte diabilder från hembygden och 
kände som Iändel uttryckt: "Allt är mig åter nära, allt är mig kärt på nytt, allt kan 
iae ieenkänna. liksom i daear som Rvtt". , ~ c  ~D~ 

Traditionsenligt firades \y,lh<irRmd& p5 Kv~rnbergsi i Jamlo. Gokottan he.ad a\ 
bandrinmr i H 3 e i  Sand, Ta1lr.t och Irolleboda I Siencrvd.. myar  rl-ddc fagning 
med hi& av skoielever och i slåtter och räfsnine deltoe folk fråntrakten och mån& . L u u " 
hitresta. Detsamma gällde midsommarfirandet på Vassaslätt. Vid möte i Skrävle 
presenterades resultaten frin en studiecirkel am minnen frin beredskapstiden. Un- 
der året har kurser pigått i fotografering och dokumentation samt torpinventeringar 
och linberedning. Skriften "Jämjö Förr och Nu" har utkommit. 



I länets satsning "Blekinee oa Skansen" var förenineen renresenterade. På Skan- - .  " .  
sen var hcmbygdsfolkcts engagemang, kunnande och idcalitet imponerande och gav 
ett bestiendc intryck for den btora publiken. Vbr forcntng  isade rtenhuggeii, halm. 
tillverkning, blad av irdd och buskar frAn idrt landskap. hur blckingedraktens delar 
tillverkas samt prercntcrade var folkdrakt narmars pd Tings\allssccnen. 

Ostra Blekinge Hrmbygdsforcning har nu varit verksam I IS Ar. vilket narmarc be. 
skrivs i medlemsblad 1985:~.  ~ n t a l e t  medlemmar är ca 550. 

K. B. 

BLEKINGE LANS HEMBYGDSFORBLIND 
ARSBERATTELSE FOR 1985 

Till Hembygdsförbundet anslutna föreningar utgjordes av: 
Asarum Hembygdsförening, Brakne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening, 
Eringsboda Samhälls- och Hembygdsförening, Fridlevstads Hembygdsförening, För- 
eningen Gamla Carlscrona, Halasjö Hembygdsförening, Hembygds- och studieför- 
eningen Facklan, Holmsjö Hembygdsförening, Jämshögsortens Hembygdsförening, 
Kallinge Hembygds- och Folkdansgille, Karlshamns museum u p a, Kyrkhults Hem- 
bygdsförening, Lyckeby Gille, Mörrums Hembygds- och fornminnesförening. Olof- 
ströms Hembygds- och Fornminnesförening, Ringamåla Hembygdsförening, Ronne- 
byortens Hembygdsförening, Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamn beva- 
rande, Stubbelycke Hembygds- och Kulturförening, Sölvesborgs Fornminnesför- 
ening, Aryds Hembygdsförening, Älmtamåla Skolrotes Intresseförening, Ostra 
Blekinges Hembygdsförening. 

Stödjande medlemmar var: 
Blekinee Läns Hemslöids och Blekinee Lans Hushillninessallskan. 

Arsioret hi>lls den Gun,  i ~ebbeb<;da~~rden. Ldla kio{c. 0lof;troni undtr <,r.ifo- 
randeskap av konstnar Erlk Lageniark Bcltaqarna i i r sm~tc t  samlades t Hol]cmu- 
seet. därkonsult Göthe h ers son förevisade ~lófs t röms Hembveds- och fornminnes- .- 
förenings samlingar. Därefter förflyttade sig deltagarna till Nebbebodagarden för 
&mmötesforhandlingar. Innan de egentliga förhandlingarna hedrades framlidne sty- 
relseledamoten färehandlare Nils Öhrstedt och framlidne revisorn Gunnar Kristell 
med en tyst minut. 

Efter krsrnötet följde kaffesamkväm och besök i Dannfeltska kapellet. 
Styrelsens och revisorernas berättelser för 1984 godkandes. De publiceras i 

1986-ån Blekingebok. Styrelsen och skattmästaren beviljades ansvarsfrihet, 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Greve Hans Wachtmeister, Wambåsa, ordförande 

Stadsarkitekt Lan  Thonén. Karlskrona. sunnleant . . 
Konstnar Erik Langcmark, Karlskrona. vice ordlorande 

Byr2dircktor Gustav Cronnialm. I.)ckcby. sbppleani 
\lusr~chef Pcter von Busrh, Karlskrrinn 

Lanthrukarc Anders Pchrson. Fridlrvstad. suppleant 
Bvncnads\nickarc Gosta Andernsun. iibllevik . -- 

Eltekniker Karl Erik Johansson. Trensum. suooleant 
rarghandlare VII, Ohrrtrdt. Roiineh) (dilcd (14'I.i8 17) 

Bankdirekror U r n ~ t  Gabriel,son, Karlshamn. \upplcant 
Busschaufför sven-Gunnar Månsson, Kyrkhult 

Fil kand Ragnvi Hyllstedt, Karlskrona, suppleant 
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Fil mag Klas Wennerberg, Bräkne-Hoby 
Fru Ingrid Clemedtson, Trensum, suppleant 

Rektor Thorsten Paulin, Jämshög 
Konsult Göthe Persson, Olofström, suppleant 

Bankdirektör Karl Rvdine. Sölvesbare , u. " 
Elinstallatör Ivan Pettersson, Holmsjö, suppleant 

Slöidlärare Nils Ma~nusson, Asarum 
~verlantmätare David Abere. Karlshamn. suooleant . . 

S ~ t u r ~ ~ r i l i J i r r l \ t ~ ~ r  Karin Brun<L>srg. I.!;Lchv 
l a r j r e  Inpar  Ciii\t.irsson, Jnml<,rlïrt. riipplennt 

D<rSdirckthr Hcrt Si.an,rc!n. Kïrl$l;roni 
 ärove verks adjunkt Erland Janner, Karlskrona, suppleant 

Landsantikvarien självskriven ledamot. 

Styrelsen förvaltningsutskott har bestått av följande ledamöter: 
Greve Hans Wachtmeister. ordförande 

Bankdirektör Karl Ryding, suppleant 
Konstnär Erik Langemark, vice ordförande 

Konsult Göthe Persson. suooleant . .. 
Naturvårdsdirektör Karin Brunsberg 

Läroverksadjunkt Erland Janner, su~pleant ~. 
Rektor  hont ten Paulin 

Busschaufför Sven-Gunnar Månsson, suppleant 
Fil mag Klas Wennerberg 

Slöjdlärare Nils Magnusson, suppleant 
Byrådirektör Bert Svanstein 

Byggnadssnickare Gösta Andersson, suppleant 
Landsantikvanen självskriven ledamot. 

Revisorer för 1985 ars förvaltning har varit bankdirektör Roland Aspelund, Karls- 
krona, bankdirektör Bern Possling. Jämjöslätt och bankkamrer Benny Hansen, 
Karlskrona, med följande personliga suppleanter: bankkamrer Ulf Ringberg, Karls- 
krona, bankkamrer Roy Andersson, Ronneby och bankdirektör Tommy Bengtsson. 
Karlskrona. 

Valberedningen för 1985 var Sten Jönsson (sammankallande), Anna Klemedtson, 
Erik Alvemalm. Stie Henrikssan och Hans-Göran Rvdbere. 

~edaktionskommytté för årsboken har varit: Thoriten Gulin,  Klas Wennerberg, 
Karin Brunsberg, Sven-Gunnar Månsson och Urve Lepasoon (redaktör). 

Stvrelsen har "nder året sammanträtt 7 eåneer och f~rvaltninesutskattet 2 eåneer. 
u 

H<mb)gd<i.>rhundcir ~i?rclic har hinder Arci f.~rllopiinJr~ di<kutcrai nial och \ < c k -  
i,imhcrsiiinktning lor hernbygJ~r<in.lsrn I lanct o:h lormcdl~i loreninzarni, s)"- 
ounkter o8 eemensamma arbetsuooaifter under 1980-talet till Riksfö~bundet för . . . 
hcmhvpd;ra'il Siirrkil<l betydclce iillmais r<illen \<>m ramr5d<part mrd myndiyheiir 
och he\lut~luttare nar arcnJchandlnytiin~r.n bcror Ii>k~ln ii,rcninpnrq inrrccic<lar 

Under året har Hembvedsförbundets sthelse liksom årsmötets deltagare eiort ut- .. . . 
tslmden angicndc "yr,>;;kt ~takhulmen"'i Karkkron3 t i l l  hrrorrh m\ndighctir. J,- 
gdn15ai~~ner m t1 Harvid har fr.imf.>ris kra\ct p3 ~ltcrnaiiva ILhningar w n i  k m  t i l l -  
aodose såväl bevarandeintressen som funktionell användning. Ett annat ärende av 
hksintresse utgjorde alika förslag till ny dragning av E 66 vidvaljeviken och Valje- 
halvön med dess värdefulla natur- och kulturmiljö. Hembygdsförbundet framhöll i 
skrivelse till vägförvaltningen vikten av att helheten i denna miljö beaktas och beva- 
ras. 
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Hembygd,furbundci har under aret Iamnat underlag ior Lano\tingcts utredning 
angaende laneis barnkuliur vad dci gallrr hemb)gdrrorelscn och dcltagii I rcprc,cn- 
tantskapsmöten angående regional musikplanering, konst och museer, kulturoch tu- 
rism med flera Överläggningar. 

För medlemmarna anordnades under året två konferenser. Den 26 april handlade 
det om hembvndsföreninearnas arkiv med Karin Brunsbere som kursledare. Kon- 
ferensen ägde.& i ~ r ä k ; i e - ~ a b ~ ,  Tingsgården. ~olkrörel&arkivet visades och in- 
formation om arkiv och arkivväsende lämnades av Signe Uleskog som också gav 

. . . - . . 
Dcn 15 <iktober ~d l lde  frhg.in ' Skolan och hemn)gdsrorclreit". Anledning r ir dcn 

nya starliga satsningen p i  att aka och fordlupa kulturinrlagrn i skol~n, >erkiamhet 
Kursledare var <;osta Andersson. Klas Wcnnerbcrg och Karin Hrunshe~g och $om 
foredraphillare fanns Joiri Ryden, Andcrs Svmaii och I R Svcnsion pd plats Kon- 
ferensen samlade minga intresserade deltagare och rcsuli~tet finn> redovisat I en 
särskild rapport, . . 

For forr,8nitfullt arbete inom hrmb)gdsrorclsciir inrrcrrcornráde ~ppmarkram. 
rnaaes fil dr Agne3 Wtrtn med Hcmbygdjlorhundcts och Forcningbsnkcns sar,kildd 
utmarkclsc och forfattdren S\rn Edvin Salic erholl R~ksforhundets olakctt vid riks- 
stämman i Bastad. 

För verksamheten under året har hembygdsförbundet erhallit anslag från Blekinge 
Iäns landsting med 41.900-. I enlighet med fondfö~eskrifterna har till Iansmuseets 
samlingar inköpts konst och konstföremål samt blekingelitteratur för sammanlagt 
9.986:ZO. 

Tryckning av Blekingeboken, som utges av Hembygdsförbundet osh som är ge- 
mensamt organ för Hembygdsförbundet och länsmuseet, har enligt träffad över- 
enskommelse bekostats av Stiftelsen Blekinge Iäns museum. 

Karlskrona 1985-02-27 

På styrelsens vägnar 
HANS WACHTMEISTER 

ordförande 
INGEMAR JEPPSSON 

sekreterare 



STIFTELSEN BLEKINGE LANS MUSEUM 
STYRELSE 

Valda av Blekinge Ians landsting: 
Elisabeth Mattisson, Karlskrona, ordförande 
Irene Olsson. Asanim, suooleant . . 
Sture Peterson. Rdmddla, ledamot 
Cgon Nilr,,>n. Olofsrr<irn, ruppleant 
Jan Ruthhlad. Karlkrona leJ.imo1 
Leif a åk ans son, Karlshamn, suppleant 

Valda av Karlskrona kommun: 
Olof Gvllbere. Karlskrona. vice ordföranden . u 

Stig G A Nilsson, Knrl.kron:~. IeJamot 
Ddgn). Linlekratz. ?iattr;ih). liddmot 
Sven-Olof Hilleritr<im FriJlt\stad, upplcinr 
I.ichrth TharrCn, Kdrl\krona, siipplc~iit 
Ekman Fum\.aII \13ttsson. Karlskruna. \upplean1 

Valda av Blekinge Iäns hembygdsförbund: 
Hans Wachtmeister, Wambåsa, ledamot 
Erik Langemark, Karlskrona, suppleant 
Karin Brunsberg, Lyckeby, ledamot 
Karl Ryding, Sölvesborg, suppleant 
Klas Wennerberg, Brakne-Hoby, ledamot 
Gösta Andersson, Sölvesborg, suppleant 

Landsantikvarien, föredragande och sekreterare 

Beredningsutskott 
Elisabeth Mattisson. Karlskrona. ordförande 
Jan Ruthhlad, Ksrlskr<~na. suppl-an1 
Olof Gvllbtrg. Karlskruna. I~~d3mot 
Stig G A Yil\son. K3rl\kri>na. iupplcant 
Ilanc Wachtmeister, Wambiin. Itdamot 
Kl;%\ Wcnncrhcrg, Brakne.Hob). suppleant 

Landsantikvarien, föredragande och sekreterare 

Revisorer 
Ingemar Nilsson utsedd av Blekine Ians landsting 
Lars Persson, suppleant 
Ivan Lindell utsedd av Karlskrona kommun 
Kad-Henrik Peilot, suppleant 
Nils Magnusson utsedd av Blekinge Iäns hembygdsförbund 
Sten Jönsson, suppleant 

Stiftelsens styrelse har under 1985 sammanträtt vid följande tillfallen: 26 febmari, l9 
april, 15 juni (per capsula), 12 augusti och 13 november. 

Beredningsutskottet har sammanträtt vid 8 tillfallen under aret. 



Styrelse och beredningsutskott 
Under året har styrelsen ägnat energi och stor uppmärksamhet åt att förbättra de 
ekonomiska förutsättninearna för lansmuseets verksamhet. Anslagen frin Blekinge 
läns landstine och Karlskrona kommun är Iica. Då det statliea bid;aeet är avh~neiet u - u 

regionala satsningar har detta under aret ej höjts trots en uttalad inriktning från 
statsmakten att i första hand tillgodose de mindre länsmuseerna när det gäller tilldel- 
nine av nva emdbelooo. under hösten beslutade stvrelsen att under 1985 inrätta en 

u . b  . . 
museipedagogtjanst och en  ant\kuarictjanst for samlingarna i wmforstind med de re- 
gionala anslagsgivarna vilket, dels kommer att uigora en iälbehovl~g fontarkning pa 
handlaggarsidan Iran nuvarande 3 ii11 5 tjanstïr, dels gora det laitare for lansmusect 
att ilragakomma for okade statliga iaisningar. Denna utokning till truts ar lans- 
musezt fonfarande penunalmarsi~t det minsta av dc smi nar det eallcr anställda pi 
egen stat. En fortsatt utbyggnad således mycket angelägen förátt kunna bedriva 
en framgångsrik verksamhet. 

Länsmuseets akuta magasinsproblem synes under Aret ha förts närmare en Iös- 
ning. Samlingarna förvaras nu i 11 olika magasin varav 8 utanför den egentliga mu- 
seianläggningen i lokaler som till Övervägande del e j  fyller rimliga och elementära 
krav på föremålens fortbestind. 

Anlikvarisk verksamhet 
Länsmuseet är Riksantikvarieämbetets ombud i kyrkoärenden. Följande kyrkor har 
under året besökts i samband med antikvarisk kontroll. rideivnine m m: Sölveshore. 
Ysane, Jämshög, Ronneby, Listerby, Edestad, ~örkär ia ,  ~;ortsb&a, Nättraby, A; 
pö. Ramdala, Torhamn, Kungsmarkskyrkan och Amiralitetskyrkan samt Fredriks- 
kvrkan i Karlskrona. Den sisinämndahar eenomeått en omfattande fasadrenove- 

u 

ring. Kyrkan, som påbörjades 1720, har bl a fi t t  en ny färgsättning, som bättre än 
den tidigare harmonierar med bygrniadens barockkaraktär. I kyrkan pågir arbetena 
med en nv oreel, delvis en reközruktion av den ursoruneliea oreeinfrån 1764. I . " . - "  - 
samband härmed resraureras den bebarade orgelfa,adcn, en av landets markligasie i 
sitt slag. Större lasadrenoveringar har aven uiforis pi Torhamni och Aspo kyrkor. 
Den omfattande renaverineen av Amiralitetskyrkani Karlskrona slutfördes och kvr- - 
kan irerinvigdes i juni. I Tvtnps kyrka inreddes nya biutr)mmcn och kyrkan rcpare- 
rades utvandigr. Utvändiga reparaiionsarbeten foretogs även p i  kyrkorna i Listcrby 
församline ( s i  seriarat uovsats). - .  . .. . 

I enlighet med kulturminnesvårdens organisation har lansmuseet ett fortlöpande 
samarbete med länsantikvarien. I regelbundna möten behandlas ärenden av gemen- 
samt intresse. I övrigt sker kontakten vanligen genom muntliga samråd merasällan i 
form av skriftliga remisser. 

P i  l'ansantikvariens uppdrag har länsmuseet svarat för antikvarisk kontroll i sam- 
band med ansökninear om bidrae och lån till ombveenad av kulturhistoriskt värde- " 
full bebyggelse Som exempel kan namnas rcst3ureringcn av vaggmilningar frin om- 
knng 1750 i ett bosiadshur i kv Trelleborg i Karlshamn 

I likhet med föreeiende %r har länsmuseet som kontrollant följt ombyggnadsarbe- 
ten vid Ronnehv brinn och inom varvsområdet i Karlskrona. 1nhm de t  förstnämnda ~.~ .  .. -~~~~ -.-. , ~-~ ~~~~ ~ ~~ 

omridet har två större projekt slutförts, Badhus nr 1 samt den s k Kallvattenkuren, 
vilka bveets om till kontor reswktive ateliber och utställningshall. Liksom vid tidiga- . -- 
re ombyggnader inom omridet har t båda fallen cxteriorcn renoverats eficr strikt 
antikvariska pnncipcr, bl 3 \ad avser fargrattningen, medan funktionella krav varit 
väeledande beträffande interiören. Renoveringsarbetena inom brunnsområdet be- - . 
raknas fortsaira aven innevarande ar Sum en av landets markligaste kuror&miljoer 
kommer Ronneby bmnn inom kort ari forklard, som b)ggnadsmmnc, varigenom be- 
bveeelsen får ettlagligt skydd. 
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länsmuseet en 
mängd äldre snic- 
kerier och inred- 
ningsdetaljer. Bil- 
den visar en av de 
fvd  torrklosetter, 
som på sedvanligt 
sätt var inrymda i 
vindsvåningen. Det 
är en lorvslrö 
klosett av paten- 
terad modell. 
Foto: Th P BILM. 

I samband med 
ombyggnad av den 

I r 

Lindblomska går- 
den v ~ d  Land- ! 

Länsmuseet har under året utfört några smärre arkeologiska undersökningar i 
samband med exploatering, bl a för landstingets vårdcentral i Bräkne-Hoby. Näm- 

b '"' 

- - 

nas kan även dokumentationen av en vattencistern i kv Siöstierna i Karlskrona. vil- 

brogatan I Karls- 
krona trllvaratog ' 1 1  

. , 
ken påträffades i samband med byggandet av en transformatorstation. Anlägg- 
ningen, som utgöres av en kallmurad cylinder, ca 6x6 m, har varit en av Amiralite- 
tets vattentäkter på Trossö och torde ha tillkommit redan vid stadens grundlägg- 
ning. 

Liksom under tidigare år har länsmuseet deltagit i länsstyrelsens fornvårdspro- 
eram. främst eenom besiktnine av vårdobiekt samt utarbetande av skvlttexter. - .  

Linsmuseet är remissinstans i plan- och byggfrågor för länets kommuner. Samar- 
betet ä~ bäst utbyggt med värdkommunen, som remitterar samtliga planer samt vissa 
bveeärenden. Den ökade ombveenadsverksamheten i samband med ROT-kam~an- .-- ,U- 

jen har gjort sig tydligt påmind. Formerna för ett effektivare samarbete mellan kom- 
mun och länsmuseum diskuteras för närvarande. 

I samband med rivnine och ombveenad av kulturhistoriskt värdefull bebveeelsc " . -- 
har länsmusset utfört dokumentation samt tillvaratagit äldre byggnadsdetaljer. I kv 
Karlskrona i Karlshamn revs under våren ett av stadens äldsta hus, trots anstrang- 
ningar att söka finna en ny placering. I byggnaden, en köpmansgård från tidigt 
1700-tal, fanns i flera rum tak- och väggmålningar, vilka tillvaratogs i samband med 
rivningen. Vid ombyggnaden till kontor av den s k Lindblomska gården i Karlskrona 
tillvaratogs bland annat en mangd äldre snickeridetaljer. 

Rådgivningen till enskilda i byggnadsv6rdsfrågor visar en glädjande ökning. 

Utställningar 
6.1 BARBRO BACKSTROM. Skulptur och grafik. Medarr: Karlskrona 

Konstförening. 
13.1 - 27.2 KJELL HOBJER. Målningar och skulptur. utställningen invigdes av 

landsantikvarie Ingemar Jeppsson och Folkrörelsernas Konstför- 



enings ordförande Ingemar Gustafsson. Medarr: Folkrörelsernas 
Konstförening. 

13.1 - 27.2 TROSSOBILDER. Teckningar, fotografier och grafik. Bildlärare 
h N  Hasse Karlssons elever i ånkurs 9, Vämöskalan, Karlskrona. 

3.2 - 24.2 LEIF OLAUSSON. Grafik. utställningen öppnades av Karlskronas 
t ', Konstförenings ordförande Håkan Engdahl. Medarr: Karlskrona 

Konstförening. 
3 . 2  - 24.2 HARRY MARTINSSON - Daggdroppen och kosmos. Invignings- 

€3 talare var Karl-Axel Björkquist. Medarr: Olofströms kulturnämnd. 
3.3 - 8.4 EDVARD MUNCH. Oljemålningar och grafik från Munchmuseet i 

Oslo. utställningen öppnades av landshövding Camilla Odhnoff och 

k..;,< Oslos borgmästare Albert Nordengren. Medarr: Föreningen Norden, 
SKR, Blekinge, Folkrörelsernas Konstförening. Svensk-mrska sam- 
arbetsfonden. 

3.3 - 17.3 NORSKT KONSTHANTVERK. Nutida norskt konsthantverk. Ut- 
k ställningen öppnades av Konrad Mehus. Medarr: Riksgalleriet, Oslo, 

Svensk-norska samarbetsfonden, Föreningen Norden. 
3.4 - 29.4 KLOTTER I BLEKINGE. Utställningspresentation av Nina Larsson .rG + i,. och Thomas Olsson. Dokumentation av klotter i Blekinge. 

14.4 - 5.5 ULRIKA HYDMAN-VALLIEN. Glas, skulptur och målningar. Ut- 
Z stallningen öppnades av Centrallasarettets konstklubbs ordföranden 

Eric Hammar. Medarr: Centrallasarettets konstklubb. 
19.5 - 25.8 BLEKINGE LANS HEMSLOID 100 AR. Slöjdens utveckling i länet 

från början av 1900-talet till idag. Textil och slöjdalster ur länsmuseets 
samlingar och Blekinge läns hemslöjds arkiv. Utställningen öppnades 

b - av SHR:s ordföranden Ingegärd Oskarsson och av greve Hans Wacht- 
meister. 

19.5 - 25.8 SVENSKA TURISTFORENINGEN 100 AR. utställningen öppnades 
-, . av landsantikvarie Ingemar Je~psson under värdskap av STF-kretsens 

styrelse. Medarr: ~iksutställ"i&ar, Stockholm och STF, Blekinge- 
kretsen. 

15.7 - 28.7 VEM BAR KALEVALA - om forndikternas dräkter och smycken. 
.L utställningen öppnades av föreningen Nordens ordförande Ingemar 

Gustafsson. Medarr: Kalevala Koru Oy, Museiverket, Finland och 
Föreningen Norden. 

1.9 - 3.11 ERIK HOGLUND - 30 år med brons och glas. utställningen öpp- 
K nades av landstingsrådet Elisabeth Mattisson, varefter Erik Höglund 

visade utställningen. Medarr: Smålands museum, Karlskrona Konst- 
förening. 

3.11 - 6.1 TORE NOBLING. Akvareller med karlskronamotiv från 1945. En 
i. utställning i samband med Föreningen Gamla Carlscronas 40-årsju- 

bileum. Utställningen öppnades av konstnärskollegan Erik Lange- 
mark. Medarr: Föreningen Gamla Carlscrona. 

10.11 - 1.12 LENNART ORNEBACK - retros~ektiv utställnine. Utställningen - " 

oppnadr. av Fulkrorclsernas Konstforcningr ordforandr Ingemar 
Gustafsson Mcdarr Folkrorcl,ernas Konsiforening 

10.11 - 1.12 JEANS OCH MYCKET MERA. En utställning från Nordiska Muse- 
. . et, Stockholm. 

8.12 - 6.1 LENA CRONQVIST. Målningar och grafik. Utställningen öppnades 



Från sommaruutallningen "Blekinge läns hemslöjd 100 år" Foto: EK, 
BILM. 

av Konstföreningens ordförande Hakan Engdahl under närvaro av 
konstnären. Medarr: Karlskrona Konstförening, 

Vandringsutstallningar 
L~n~rnuseei produc',rdr och distribuerar vandriny~uirtallnine~r t i l l  i fursta hand 13- 

ncis vbrdinrattninpar. Uiriallninqarna linas sedan ut t i l l  muscer. bibliotek och andra 
intressenter i länet och landet i övrigt mot en mindre avgift. 

Under året har en utställning färdigställts: SMUSSLA SKO OCH SPELA 
SKRAPNOS, som handlar om hur barn i Blekinge lekte förr. 

Från Riksutställningar har inhyrts MAGI OCH POESI (Nils-Gunnar Zander), 
OM MARIA (Hertha Hillfon), RENQVIST OCH ARKEN (Torsten Renqvist). 

HARRY MARTINSON - Daggdroppen och kosmos. Producerad av Olofströrns 
kulturnämnd, distribueras och administreras via länsmuseet. 

övriga utställningar: SJOMANSMINNEN, TVATTA-STRYKA-MANGLA, 
FRIARGAVOR, BARN FORR, NAR VI SUTTO I VAR BANK, MOBBAD, BLE- 
KINGSEKAN, BRODERADE HANGKLADEN, DROMMAR I KUB. 

Utstäilningarna har varit utlanade 233 veckor. 



Hantverksdag p6 
länsmuseseis gard, 
Rune Månsson, 
Karhkronu de- 
monstrerar smidets 
svåra konst. Foto: 
CB, BILM. 

Ovriga arrangemang 
18.2 - 22.2 VINTERLOVSKUL - Aktiviteter för skolediga batn med bland an- 

nat tillverknine av Daoner. iinoleumtwck och marmorerine. Ullbered- . .. . 
ning Fiskmarknxd. rensa och sicka sill, knyta n i t ,  dramartsrring av 
frckforsallnuig. Lek. spel och tavlingar. Mcdarr: Blckinge lans hem- 
slöjd, ~ekbf~ds~illet;Sparbanken Kronan. 

29.3 - PASKMARKNAD - Karlskrona Rödakorskrets arrangerar 
paskmarknad i Grevagarden 

12.5 VRAKEKAN KLAURA- Fisharknad, folkliga lekar, dans p& lövad 
brygga, musik. Landshövding Camilla Ohdnoff förrättar dopet av 
ekan och Bodekull fr& Karlshamn saluterar. Utställning av Erik 
Langemarks konstverk som överlämnas av landshövdingen till vrake- 
kans mecenater. Medarr: Stadsbudskaren i Kadskrona. 

22.5 - 21.8 SLOJDDEMON~ATIONER - Vid 14 olika tillfallen visade Bk- 
kinge lans hemslöjd upp gamla hantverks- och slöjdtraditioner. 

5.5 - 2.6 BLEKINGE PA SKANSEN -Länsmuseet medverkade aktivt bade 
inom ledningsgruppen och vid genomförandet av olika arrangemang 
på Skansen. 

27.7 HANTVERKSDAG - Demonstrationer av fallsömnad, bokbinderi, 
smide, emaijering, mässingsdrivning, tempramålning, träsnideri, sil- 
versmide, linspinning, skinnberedning, växtfärgning. Dockteater. 
Medarr: Blekinge läns hemslöid. Kulturnämnden i Karlskrona. - . . 
LANSSEGLINGEN - Blekingsekesegling på Borgmästarefjärden. 
En rad knngaktiviteter p i  museets gard. Invigning av Fiskbrons bu- 



Konstnär Erik 
Höglund berättar 
om sin konstnärliga 
verksamhet vid in- 
vigningen av hös- 
tens första uställ- 
ning. Fofo: UL, 
BlLM. 

garbink. Folkmusik, medarr: Karlskrona Segelsällskap, Karlskrona 1 
kommun, Stadsbudskåren i Karlskrona. 
TRADITION - EN LANK MELLAN GENERATIONERNA - De- 

l 
22.9 - 

manstratian och utställning av cirkelaktiviteter i hantverk och slöjd. 
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan och Centerkretsen. 

1.12 IULSTOK - Illustrerad kulturhistoria. Medarr: Blekinge läns hem- 
slöjd, Länsbibliotekets barnavdelning. 

Föreläsningar 
6.2 EIT KONTRAKT MELLAN VALLMON OCH HJARTATS POESI - 

Ingegerd Bodner. Medarr: TBV. 
12.2 HARRY MARTINSON OCH BILDKONSTEN - Professor Ingvar Holm. 

Medarr: Vuxenskolan. 
4.6 SEVARDHETER I RONNEBY KOMMUN-Turistchef Tyrone Karlsson. 

Medarr: STF, Blekingekretsen. 
2.7 SEVARDHETER I KARLSKRONA KOMMUN - Turistchef Sonny Nils- 

son. Medarr: STF, Blekingekretsen. 
6.10 ERIK HOGLUND 40 AR MED GLAS - Antikvarie Gunnel Holmtr. 

Medarr: Karlskrona Konstförening, TBV. 
27.10 ERIK HOGLUND AV OCH MED ERIK HOGLUND. Medarr: Karlskro- 

na Konstförenine. Blekinee Iäns bildninesförbund. Vuxenskolan. u. " 
24.11 I TRANANS TECKEN - Om det neopolitanska kökets betydelse för euro- 

peisk matkultur. Professor Ingemar Boström. Medarr: Karlskrona Konst- 
förening. 



24.11 COMEDIA DELL ARTE om det improviserade italienska teaterspelet. 
Dr Giacomo Oreglia. Medarr: Karlskrona Teaterförening. 

Konserter 
24.3 NORGE I BLEKINGE - Gullbrandsens Kor, Horten. Medarr: Sandgrens- 

ka manskören, Föreningen Norden. 

18.6 DETTA AR MIN MUSIK - Regionmusiken och Ingemar leppsson. Med- 
arr: Karlskrona kulturnamnd. 

24.7 JAZZ I BAROCKTRADGARD - Karl Petermann group. Medarr: Karls- 
krona kulturnämnd. 

25.7 DETTA ÄRMIN MUSIK- Regionmusikenoch Lars-Olof Grahn. Medarr: 
Karlskrona kulturnamnd. 

30.7 DETTA AR MIN MUSIK- Regionmusiken och Olle Melin och Lars-Olof 
A~enius. Medarr: Karlskrona kulturnämnd. 

13.8 DETTA AR MIN MUSIK - Regionmusiken och Stig Nilsson. Medarr: 
Karlskrona kulturnamnd. 

16.11 FOLKMUSIKKONSERT - med bl a Karlshamns Folkliga Spelmanslag, 
Gamla Vis- och Spelmansklubben, Hamboringen. Medarr: Blekinge Spel- 
mansförbund. 

Teater 
15.6 - 10.7 LAKARE MOT SIN VILJA av Moliére. Unga Dramatiska gruppen 

gav under angiven tid 14 friluftsföreställniogar. 

8.8 DEN ITALIENSKA HALMHATTEN av Labiche. Mercuriustea- 
tern, Lund. Medan: Karlskrona Teaterförening. 
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Scen ur Unga Dra- 
matiska Gruppens 
föreställning av 
Maliers "Läkare 
mot sin vilja" i 
Grevagårdens träd- 
gdrd. Foto: UB, 
BILM. 

Undervisning och infornation 
I samband med olika tillfalliga utställningar har regelmässigt förekommit visningar 
för besökarna av inbiudna exverter och länsmuseets egen iiersonal. 

För årskurserna 3 i c h  4 erbjöds i anslutning till baiut~iällnin~en, Blekinges för- 
historia, ett forntidsprogram med uppskattade praktiska moment för eleverna, som 
att tillverka sentråd, göra upv eld och skrapa skinn. 

Föreningar och studiecirkiar har använ<sie av museets lokaler för utställnin~ar " =~ 
och pedupigibk verk~amhr.1. Iihasi har 5arqkild~ larardapar arrangr.rdt\ vanid \ar- 
skilt bor namnas tv2 siudi.-dae3r for .loldl~rare rum utm\nnalc i ert prolekt incd 
~roduktion av studielådor for slöidundekisnineen " 

Museets tjänstemän har varit flitiga undervisare och vägledare i kulturhistoriska 
ämnen såväl i museet och Vämöparken som i skolar och förenineslokaler över hela 
landet 

Besöksantalet vid länsmuseet utgjorde under året 81.755 och i Vamöparkens kul- 
turhistoriska byggnader uppskattas besöksantalet till ca 20.000 personer. 

VamOparken 
Länsmuseet. som äger de kulturhistoriska byggnaderna och dess inventarier, har 
hallit anläggningen öppen alla dagar under juni-augusti, medan förvaltningen skötts 
av Föreningen Vämöparken u p a. 

Den 27 april kunde vävlärarinnan Mai Swanström ta första spadtaget till det båts- 
manstorp från Svansjömåla som genom parkförvaltningens försorg kommer att iter- 
uppföras på Vämö mitt emot Lars Petterstugan. 

Vämöparken firade sitt 75-årsjubileum den 30 juni under festliga former. Med an- 



ledning av jubileet publicerades en ny vägledning över anläggningen i samarbete med 
Karlskrona kommuns informationsavdelnine och stvrelsen för Vämöoarken u o a. 
For text och hild svaradc Bo Swahn dch Enk Langemark. 

Rlckingc lans hernslu]d arrangerade cn uistallning i Hlortsherga prastgárd 30 6 - - ~ 

18.8 av hemslöid i länet och anordnade kurser i allmoeesöm 
Mcdlcmmar i v  Riksföreninaen for Svcnska ~luldar& Blekingeavdelning dcmon- 

streradc lordagar och sondagsr under öppcihdllandet sin yrkeisk~klighrt I slugurna 
Hembvedens dae arranerradc sv Ostra Blekinec tlembvedsforcnine och Ham- 

Bibliotek och arkiv 
Bibliotek och arkiv har hållits tilleäneliea för forsknine och studier måndae-fredae 

u u -  U - 
under ordinarie oppeth~llandetid. Forfrigningar frin m)ndigheier, allmanher och 
tidningar har besvarats liksom handledning skett &t berokande forskare och \ isnin~-  
ar anardnats för särskilt intresserade eruóoer. Såväl det toooerafiska arkivet so& " .. . 
bildarki\et <iker successiii genoni musrris kuliurminnesvirdande ierksamhei Okar 
gor ocksi tidning,klipp~rsrkivet genom att den lokala pressen dagligcn brvbkas. 

Dokumentation och forskning 

Länsmuseet har för det beviliade forskningsanslaget på 50.000:- från Blekinge läns 
landstings utbildnings- och kilturnämnd ginomfö;t en etnologisk undersökni& och 
dokumentation av minknaringen p i  Listerlandet. För projektets genomförande sva- 
rade Monica Berger. 

Nordenstedtska stiftelsen i Lund tillförde länsmuseet vtterlieare 10.000- under - ~~~ ~~~~~- 

1984 för det sydsvenska lergodsprojektet (se Blekingeboken 1983). Under året upp- 
dragsanstäildes Anna Lindqvist för arkivforskning kring blekineska krukmakare. 
~ill;ammans med en tidigar; gjord inventering av krukm~karcgo& i lanei foreligger 
nu ett underlag for publicering av rewltaten inom ramen for ovannamnda projekt. 



Rensa sill - en av rnbnga februarilovsaktiviteter på museet. Foto; E K ,  
BlLM. 

Kulitirchefen i R<inncb) St, B]orkm.$n och I.<ndsaniilv~ricn har iillsamrn.inr mcd 
cn grupp andallda \.id Korkum~ gliireri I Kdllinge pahorlai en J~i lument~t iun av for- 
håliandina i eiuteriet och samhallet under de senaste 60 åren 

Fotograf ~ z i n ~  Klintefors har "?der året följt vrakekan Klauras tillblivelse hos 
båtbyggare Gösta Mårtensson på Ostra Hästholmen. 

Samlingar 
Länsmuseet har under året genom gåvor och inköp förvärvat 106 föremål. Bland ny- 
förvärven kan nämnas: skalkloss för tillverkning av björkvispar, kastreringsinstru- 
ment, flateka, spegel med skulpterad ram, harka samt insamlade föremål i samband 
med dokumentation av Hasslö båtvarv och fiskerökerier i Blekinge. 

Konstsamlingen berikades med verk av Erik Höglund, B?rbro Bäckström, Lena 
Cronqvist, Kjell Hobjer, Ulrika Hydman-Vallien, Lennart Orneback samt ett kiste- 
brev. 

Arkivet tillfördes genom gåvor brev, dagboksanteckningar och en samling glasplå- 
tar. 

Via Hembygdsförbundets donationsfonder tillfördes samlingarna: skal av smide av 
Erik Höelund. brud~salmbok från Blekinxe med rika beslag i silver 1800-talets bör- - .  . . 
jan, tre allmogeringar i guld från samma tid samt blekingelitteratur. 

Ekonomi 
Kostnaderna har under året uppgatt till 4.460.700:-. 
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Personalens resor i tjänsten 

Finansieringen av stiftelsens verksamhet har skett genom bidrag från Blekinge 
läns landsting med 1.055.600:-, frin Karlskrona kommun med 1.055.000:-, frin Sta- 
tens kulturrid med 562.100:- samt frin Länsarbetsnämnden för Iönebidragsanställd 
personal med 1.150.600:-. 

Härtill kommer intäkter för u~~draesverksamhet med 69.800:- samt intäkter från 
Lansarhetsnamnden for lonebi.l;&san~tdlld personal med 1 t50 600 - 

Hartill kommer intakter for uppdrags\crkiamhet mcd b9 öCU - samt intdktcr fran 
försäijningsartiklar och övriga intäkter med 567.600:-. 

Karlskrona i mars 1986 

ELISABETH MATTISSON 
ordförande 

INGEMAR JEPPSSON 
sekreterare 

Av personalen Blekinge lans niuscum var under Aret 13 personer iniiallda piper- 
sdnliga ijanstcr med statligt lonebidrag. 

Landsantikvarie och museichef Ingemar Jeppuun (19771 
I:a antikvarit: U n e  Lcpasoon (1Y81) 
Antikvarie Thomas Persson (1978) 
Antikvarie 
1:e assistent 
Assistent 
Museivaktmästare 
Biblioteksassistent 
Kontorsvaktmästare 

Chnsiina ~ e r u ~ - L a r s $ o n  (1981) 
Lhbeth Jansion (1981) 
Gunnel Wahlberr 119821 halvtid 
Peter Niklasson i1h7)  
Arne Petersson (1979) 
Knut Andersson (1977) 



Carl Hansson (1978) timtjänst 
Edith Hansson (1978) timtjänst 
Margith Lundberg (1978) timtjänst 
Svea Håkansson (1979) halvtid 
Doris Nilsson (1983) halvtid 
Karin Akesson (1977) 

Museitekniker Ruben Eriksson (1978) 
Aksel Hansen (1974) 
Vivan Karlsson (1981) 
Karl-Erik Petersson (1967) 
Ingvar Sander (1982) 
Elon Wernersson (1984) 

Fotografer Erling Klintefors (1980) 
Bruno Svensson (1983) 

Museibiträde Lennart Andersson (1979) 
Ake Widlund (1979) 

Fastighetsskötare Sture Malmm (t o m 85-04-30) 
Lokalvirdare Viola Hansson (1976) deltid 

Uppdragsanställd personal, projekt: 
Lena Alebo. Monika Bereer. Per-Anders Daae. Anna Lindavist. Lisbeth Svensson. ", 
15 personerhar varit tillfzligt anställda och 3 i ungdamslag.' 
I PRAO-elev har praktiserad vid museet. 
Praktikant från ~ m e å  universitet: Maria Dalhed. 
1:a antikvarien har under året (12 veckor) deltagit i undervisningen vid Konsthög- 
skolans Arkitekturskola, Stockholm, 

Under aret 1985 har första antikvarien varit förordnad sam landsantikvarie under 
följande tider: 8-1111, 22-2511, 11-1214. 3-1917, 18-2019, 25-2719, 19-20/11 och 
27112. 



BLEKINGE LANS HEMBYGDSFÖRBUND 

ARSBERATTELSE FOR 1984 

Till Hembygdsförbundet anslutna föreningar utgjordes av: 

Asarums hembygdsförening, Brakne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening, 
Erinesboda Samhälls- och hembvedsförenine. Fridlevstads Hembvedsförenine. För- " .- -. .- e. 

eningen Gamla Carlscrona, Hdlasj<i Hemhygd,t<>rening. 1lemb)gds- och Studielor- 
eningen Facklan, Holmsja Hcmhygdsforeninz, Jdmshocsorrens Ilembvedsforen>nc. 
~arlshamns museum u o a. ~vrkh;lts ~emb&dsfören&e. Lvckebv ~ i l i e .  ~ ö r r u k  . . ,  ,u ,~ . ~~~ 

Hemhygds- och fornminnesförening, Olofströms Hembygds- och Fornminnesför- 
ening, Ringamåla Hembygdsförening, Ronnebyortens Hembvpdsförenine, Stiftelsen 
for ~ k o t i s b e r ~ s k a ~ ~ r d c ~ i  ~ a r l s h a i n  bevarande. ~ul \esbor& ~ornminn-erlorening. 
Aryds Hembygdshirening. AlmtamSla Skolrotes >niresseforcning <ich Oarrd Rlc- 
kin e Hembygdsförening. 

irsmötet hölls den 26 mai i Ronnebvunder ordförandeskao av greve Hans Wacht- . = ~ ~~ ~ 

mrisier. Deltagarna I Arambtei samlades p5 Mollehack3gardzn. Ordfurandcn i Ron- 
ncb)urten\ hemb).e,dsfor:niny Silc Ohrrtcdt brrattade om samliiicarna och \isadr 
omkring i girdcn.r)arefier ledde Gustav Branje deltagarna p i  en I I &  siadrvandring 
hor8 I I I I  fbrsamlingshcmmei, dar k3ffersmk\am och arsmbieshandlingar dgde rum 
Inlcdningsvls ii~peholl sig ordiuranden I Blckindr lans hrmhvedsforbund erc\c Hans .- 
~nchtméisier \.ii m.+nnilkans psverkan p5 kul~r13ndsl\apei och hcmbygdsrorelscns 
betydrlsefulla uppgift air piialn och forhindra de skadcierkningar <om kan hli en 
följd av detta varefter förhandlingarna öppnades. 

Styrelsens och revisorernas berättelser för 1983 godkändes, De publiceras i 
1985-års Blekingebok. Styrelsen och skattmästaren beviljades ansvarsfrihet. 

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

Stadsarkitekt Lan  niorsen, Karlskrona, suppleant 
Konstnär Erik Langemark, Karlskrona, vice ordförande 

Avdelningschef Peter Althini, Karlskrona, suppleant 
Museichef Peter von Busch, Karlskrona 

Lantbrukare Anden Pehrsson, Fridlevstad, suppleant 
Byggnadssnickare Gösta Andersson, Hallevik 

Eltekniker Karl Erik Johansson, Trensum, suppleant 
Färehandlare Nils Ohrstedt. Ronnebv (avled 84-08-17) - . , 

Bankdirektör Bengt Gabrielsson, Karlshamn, suppleant 
Busschaufför Sven-Gunnar Månsson, Kyrkhult 

Fil kand Ragnvi Hyllstedt, ~ar lskroná,  suppleant 
Fil mag Klas Wennerberg, Brakne-Hoby 

Fil mag Ingrid Clemedtson, Trensum, suppleant 
Rektor niorsten Paulin. Jämshöe " 

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

Elinstallatör Ivan ~ett&sson. ~ o l m i i ö .  suooleant . . .. 
Overlantmätare David Aberg, Karlshamn 

Slöjdlärare Nils Magnusson, Asarum, suppleant 
". , , 

I.ardre Ingvar Gusiaviron, Jamjoslaii. suppleant 
Byridirekror Bert Svanstein, Karlskrona 

Yrkesvalslärare Bengt Garting, Karlskrona 
Landsantikvarien självskriven ledamot. 
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Styrelsens fö~altningsutskott har bestått av följande ledamöter: 
Greve Hans Wachtmeister, ordförande 

Bankdirektör Karl Rvdine. s u ~ ~ l e a n t  . .. . . 
Konsinar Prih Lanpemark >,cc i>rrltor.<ndc 

Kon\ult (iirthe I'crswn. \upplcant 
S~turvdrJrd!rektor Karin Rrun>herr " 

Yrkesvalslärare Bengt Garting, suppleant 
Rektor Thorsten Paulin 

Busschaufför Sven-Gunnar Månsson, suppleant 
Fil mag Klas Wennerberg 

Färghandlare Nils Ohrstedt, suppleant 
Bvrådirektör Bert Svanstein 

Byggnadssnickare Gösta Andersson, suppleant 
Landsantikvarien självskriven ledamot. 

Till revisorer för 1984 års förvaltning utsågs bankdirektör Roland Aspelund, Karls- 
krona, bankdirektör Bern Passling, Jämjöslatt och skyddsingenjör Gunnar Kristell. 
Karlskrona med följande personliga suppleanter: bankkamrer Ulf Ringberg, Karls- 
krona. bai~y~amrer  Roy Andersson, Ronneby och bankkamrer Benny Hansen, 
Karlskrona. 

Valberedningen för 1984 var Sten Jönsson (sammankallande), Anna Klemedtson. 
Erik Alvemalm, Stig Henriksson och Hans-Göran Rydberg. 

Redaktionskommitté för årsboken har varit: Thorsten Paulin, Klas Wennerberg, 
Karin Brunshere. Sven-Gunnar Månsson och Urve Levasoon (redaktör). 

samhetsiniiktnine för hembvedsförbundet. ~embvedens  år uv~märksammades av .- .- . . 
förbundets föreningar på olika satt och väckte berättigad uppmärksamhet, Bland an- 
nat byggde medlemmar ur Hembygds- och studieförbundet Facklan en blekingseka 
som u&de höesta vinsten i Hembyedsförbundets lotteri. Samordnare av de månes . . 
.irrsngim.ingrn <ich Ir>itcrifcirc~t~nd3rr. var Karin Hrunil>eïg r\ktivitcicrn:i kulmini - 
rade Scnom Ilcmh)c.icnr d i e  p3 Skansen dcn 2haupucii d3r hcmhygd~rorclrrn I Rle. 
kinee var talrikt revresenterad (se Blekineeboken -85) 

Under året har Hembygdsfö;bundet avgett 2 st dels angående "För- 
samlingen i framtiden" SOU 198355 dels över Landstingets förslag över kulturpoli- 
tiskt vioeram 1985-1989. . .. 

Fur4ap till r k l an \ rnu \s iumbud~mdnn~ur~nn~~~ t !~~n  hat laninits av Ilcmh!eJ\for- 
hundeis si!rel<c till $tifteI<.cn Blckinpe I:mc muqrum. Forclapet innehar art varje ror. 
ening utser ett ombud under 3 år. 

I lcnih~p~l~forbundci~ or~lforandc liar i ranirid nicJ torcninpshanken ut\ctt mor- 
tJearc :x\ wr<kild mlnnerpl~krti meJ anledning n i  Hemh!ydcns i r  

En orranisationskonferens anordnades den 10 november ~å Johannishus slott för - 
presidierepresentanter för till förbundet anslutna medlemmar. Kursledare var greve 
Hans Wachtmeister och Karin Brunsberg. 

Till Riksförbundet för hembygdsvårds stamma i Sandviken den 19-20 maj och till 
oreanisationskonferens i Södertalie den 24-25 november utsåes Karin Brunsbera. - u ~~~~ ~~ 

För verksamheten under året har Hembygdsförbundet erhållit anslag från Ble- 
kince Iäns landstinz med 44.200:-. 1 enlizhet med fondföreskrifterna har till läns- 
museets samlingar &köpts konst och konstföremål samt blekingelitteratur för sam- 
manlagt 6.818:-. 



1'rycknit.g av Blckingebokcn, som utges a i  Hemhygdcforbundei och som ar ge- 
men>amt urgan for Hembygdrlorbundci och lansmuseei. har cnligi iralisd over- 
enskommelse bekostats av Stiftelsen Blekinge läns museum. 

Karlskrona 1985-03-04 

PA STYRELSENS VAGNAR 
HANS WACHTMEISTER INGEMAR JEPPSSON 

ordförande 

BLEKINGE LANS HEMBYGDSFORBUNDS 
BOKSLUT FOR 1984 

sekreterare 

Balamrakning den 31/12 1984 

TILLGANGAR 
677:35 

82.113:45 
58.840:09 
99.076:50 

2.435:80 
.................................. 243.143:19 

Fonderade bankmedel ..................................... 561.048:61 
'rotalt likiida niedcl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

S I J ~ I ~ I A  .IILLGKNG.I\R 

Skulder 
Upplupna kostnader ........................................ 
Avräkning anslag ............................................ 

EGET KAPITAL 
Grundkapital ........................... 101.500:- 
Bundet kapital 1984 ................... 1.500:- 
Arets resultat ........................... 

FORVALTADE FONDER 

SUMMA SKULDER 

Resullatrakning 1984 

Intäkter 

Landstingsbidrag. ........................................... 

Ränteinkomster 

Lottenintikter ............................................... 

Fonderna: 
Ränteavkastning samt tillskott ........................... 

TOTALA INTAKTER 



Kosrnader 
Kontorsmaterial ............................................ 
Tryck och bindnin 
Reklam annonse 

................................. 
.......................... Reserv. Kurs förbundiförening 

Reserv. Blekinge p3 Skansen ............................. 
Tillfört grundfonden ........................................ 
Overskott 1984 ............................................... 

SUMMA KOSTNADER 

Fonderna: 
Inköp till samlingarna 
genom Hagströmmers fond ............................... 
genom Lindwalls fond ...................................... 
genom Emil Petterssons fond ............................. 
Avkastning tillfört fondkapital ........................... 
+ odisp. avkastning ........................................ 

TOTALA KOSTNADER 

Fondredovisning Fondkap. Avkastn. Fondkap. Typ o. 
84 12 31 1/1-84 1984 31/12-84 ändamil 
Blekinge lans 
Hembygdsförbund .- 

Kungl. Karlskrona 
Grenadjärreg. 
Minnesfond 0963 93.457:17 10.669:30 54.588:22 Underhall av minnes- 

stenar vid Gräs".. 
Bredakra etc. 

Landshövding och 
fru Hagströmmers 
minnesfond 0964 39.924:09 4.463:44 12.627:63 Inköp till samlingarna 

och utstallnings- 
verksamhet 

A. Lindwalls fond (53.514:-) (304.186:-) Inköp till samlingarna 
0965-0966 78.529:60 8.961:65 323.010:25 och utställnings- 

verksamhet 
Bank o aktier 

Emil Petterssons 
fond 0967 17.035:49 1.961:75 8.746:59 Inköo av litt 

framit Blekingelitt. 
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Sven Ojwind Swahns 
fond 0968 3.793:45 32250 4.115:95 I n k ö ~ t  till samline. " 

och utställningsv. 

Törnströmska 
fonden 0969 21.311:99 2.489:58 9.930:87 Minnesmärke över 

John Törnström 

Wachtmeisterska 
minnesfonden 0970 43.898:- 4.524:60 48.952:M) Bestridande av oförut- 

sedda kostnader i sam- 
band med inredning av 
nyit museum 

Undertecknade revisorer, utsedda att granska Blekinge läns hembygdsförbunds rä- 
kenskaper och förvaltning för år 1984 f& här efter fullgjort uppdrag avgiva följande 
revisionsberättelse. 

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

Föreliggande bokslut Överensstämmer till alla delar med förda räkenskaper. varför 
vi sålunda endast hänvisar till detta. 

Fondernas förvaltning har granskats utan anmärkning. 
Vi har genomläst de protokoll, som styrelse och förvaltningsutskott fört vid sina 

sammanträde under 1984, utan att finna anledning till anmärkning. 
Vi tillstyrker att den i bokslutet intagna balansräkningen fastställes. 
Då sklunda ingen anledning till anmärkning framkommit under revisionen, till- 

styrker vi ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

Karlskrona den 25 mars 1985 

ROLAND ASPELUND BERN POSSLING 
BENNY HANSEN 





Eldningsoljor 

LEOPOLD THORN AB 

Karlskrona - Ronneby 

BLEKINGE LANS FOLKHOGSKOLA 

370 10 Brakne-Hoby 

Tel. 04541300 60  

BLOMMORNA 

Oppet sommartid alla dagar, 
aven söndagar 2316-31R. 
Ovriga tider enl. tel. 
Tel. O4551660 39 
Vivan Karlsson 



BP-VÄRMECENTER 

NILS JONSSON AB 
Karlskrona 

DEN TRYGGA KONTAKTEN I ALLA VARMEFRAGOR 
Tel. 04551198 80, 168 74 

HFEWAi  AB 
293 01 Olofström - Tfn 04541482 30 

Prata med oss, vi håller tätt! 

S 3,' *i *APl.5YYONA S'NtULN 

Tel. 0455-229 90. Box 6017, 371 06 Karlskrona 

SNOPLOGAR OCH VAGSLADDAR 
JARNKONSTRUKTIONER 

SWIMMINGPOOLER OCH VAlTENRUTSCHBANOR 

Navragöl, 370 34 HOLMSJO 



KARLSKRONA KOMMUNS BIBLIOTEK 

Länsbibliotek för Blekinge 

Stortorget 15-17 - Tel. 0455183 430 

6 BEillN6S 
w-o F q m M d  

#ilpnx.mm ~ . Y . W W / I S O ~  

AB NAVRAGOL EL AFFAR 
HOLMSJO - Tel. 0455-91 1 68 

UTFOR: Elinstallationer av alla slag. Projektering och kostnadsberäk- 
ning. FORSALJER: Köksutrustning och vitvaror. Auktoriserad säljare 
av Husqvarna produkler. PLANERAR: Ritar och säljer det nya svenska 
köket SWENOVA. SE VAR UTSTALLNING. OMBESORJER: Hus- 
qvarna lan upp till 50.000:-. 

NORDISK HEMSLOJD - KONSTHANTVERK 
TEXTILIER - SMYCKEN 
BELYSSISGAR - GLAS - PORSLIS 

Du får  10 % mot denna annons, nar  Du handlar. 



Mattor ger hemtrevnad 
Välkommen in och se vårt stora 
urval av Orientmattor, Wilton, 
Röllakan, Tras- och Plastmattor m.m. 

KUNGSGATAN 4, RONNEBY, TEL. 04571107 70 

Bertil Åkessons 
Sågverk A-B 

370 34 Holmsjo 
Tel. 0455191 1 75 

& S-E-Banken 
Lite enklare, lite bättre 



KÄLLBACKENS KONDITORI AB 

Lyckeby 

NIKLASSONS GLAS AB 
Gullbernavagen - Tel. 24200. 24201 

Lantmannen 
BLEKINGE-KRONOBERGS LANTMXN ek. för. 



HY POTEKSLAN 
-bottenlån med bunden ranta och låg 
amortering - 

t!II nybyggda bostadshus och affärshus. 
Arskostnaden - ranta och amortering - för villa lån är f n 
ca 11 %, därutöver inga Iånekostnader. 
Vi har lånat ut ca 3.0 miljarder i Blekinge. 
Om Du planerar an bygga lönar det sig kontakta 

uf 5tacishypoteI< 
BLEKINGE 

Stortorget 2,371 21 Karlskrona 
Tel 0455/801 65 



ibland behöver man låna ... 
Nio från tre går inte. 
Då måste man låna. 

tala med 

Svenska Handelsbanken 
- banken för hela folket - 



VAMÖPARKEN 

Naturskön park vid vik av Östersjön 
med kulturhistoriska byggnader, vilka visas sommartid 

Gästgivaregård med gott bord samt kaffestuga 
Dansbana m. fl. nöjesanordningar 

Se vidare onnonr i dagspressen 

Kursutbud vid Blekinge lans Lanthushållsskola, 
Brakne-Hoby 

A) Konsumentekonomisk kurs med kastinriktning, 1 läsår 
B) Konsumentekonomisk kurs med textilinnktning, 1 termin 
C) Livsmedelsteknisk kurs - Storhushåll 
D) Kost - Hälsa - Hushållning Kost - Halsa 10 veckor 

Etapp 2a Dietik 10 veckor 
Etapp 2b Hushållning 10 veckor 

E) Hemteknisk kurs 4 veckor (sommarkurs) 

Adress: 370 10 Brakne Hoby Tel. 04541302 88 

6od 
Uoda'' 

KONDITORI 
N. Kungsgat. 22 - Tel. 123 18, 161 92 

KARLSKRONA 
OPPET: Vardagar 06-19 

Lördagar 06-15 



MARINMUSEUM 
KARLSKRONA 

Modellkammarsamlingen grundad 1752 

Oppet alla dagar 12-16 
Under juli 12-20 

Gnidning dagligen kl 14 

Riksförbundet för Hembygdsvard ar en samverkande organisa- 
tion med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Hembygdsföreningarna i Blekinge ar alltid vaikomna till oss nar 
ni behöver hjälp att organisera studiecirklar eller kulturprogram 
vid hembygdsdagar m m. 

KontaMa våra lokalavdelningar som finns i Jamjö, Fridlevstad, 
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg, 
eller distriktsexpeditionen, Drottninggatan 9, 311 31 Karlskrona, 



/ 
ERICSSON P 
KARLSKRONA 
VEDEBY 
RONNEBY 

BRAKNE-HOBY 

BLEKINGE LANS HEMSLOJD 

Hos oss finner Du blekingsk trä-, metall- och korgslöjd 
Dräkt- och broderimaterial, väv- och stickgarn 

Karlskrona huvudaffar 0455-102 37, 102 38. 
Karlshamn filial 0454-123 70. 
Ronneby filial 0457-107 05. 



BLEKINGE LANS MUSEUM 
Länsmuseet, med utställningar specialiserade på Blekinges 
historia och kustkultur, finner Ni på Fisktorget 2 i Karlskrona. 
Delar av de rika samlingarna, al l t ifrh stenalder till nutid, 
presenteras på ett överskådligt 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. 

BLEKINGE LANS 
HEMBYGDSFORBUND 

Intresserad av Din hembygd? Gå med i hembygdsförbundet, 
som aktivt värnar om kulturen i Din omgivning. 

Arsavgift 50:-, stödavgift 100:-. Ständigt medlemskap 500:-. 

Medlemmar erhåller ett exemplar av Blekingeboken gratis. 

Postadress: Box 111, 371 22 Karlskrona. Tel: 0455-801 20 vx 
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