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Biblisk resekarta 
Ett bildmotivs vandring och omvandling 

Nils-Arvid Bringeus 

En resa kunde i gången tid vara ett riskfyllt företag. Före en längre 
färd tog man farväl som om man aldrig mer skulle mötas i livet 
(Svensson 1957 s. 27). I psalmboken fanns böner och psalmer till 
hjälp för den resenär som ville lämna sig i Guds beskydd. Men efter 
hand som vägnätet utbyggdes utkom även kartor till orientering om 
resroutens sträckning och vägens längd. Den kände överlantmata- 
ren Jacob Faggot skriver 1743: " ... en god Vägvisare och tydelige 
Vag-Chartor äro omistelige" (Nilsson 1978 s. 139). 

Nar under nyttans tidevarv ett bildmotiv kallas för "Biblisk rese- 
karta" ar det emellertid inte en karta över det heliga landet, utan 
ett hjälpmedel vid vägvalet för livets resa i anslutning till Jesu ord i 
Bergspredikan: "Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred 
ar den vag som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram 
på den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till li- 
vet, och få äro de som finna den" (Matt. 7:13-14). 

E n  sådan kontrastskildring passade de folkliga konstnärerna (jfr 
Bringéus 1981 s. 64 ff.) och vi skall har se hur den utformades såväl 
inom det sydsvenska bonadsmåleriet och dalmåleriet som på de 
s. k. kistebreven som varit förlagor. 

I Nordiska museet finns en osignerad och odaterad bonadsmål- 
ning på linneväv som ar över fyra meter lång. I det övre registret 
skildras i åtta bildfält Jesu liv från bebådelsen till uppståndelsen. En 
vandring på den smala vägen om man så vill. I det nedre registret 
möter oss en bildberättelse med anknytning till betraktarens egen 
värld, men som samtidigt illustrerar just de båda anförda versarna i 
Bergspredikan, bild 1. Langst till vänster ser vi den trånga porten. 
Därnäst ett Guds barn som bar ett kors. I rakt motsatt riktning går 
en man som har kastat sitt kors ifrån sig. Därpå ser vi en kvinnlig 
korsbarerska, för att i nästa bildruta ånyo möta en man som inte or- 
kat bära sitt kors. I följande falt avbildas en korsbarare som burit 
sin börda längre an de föregående och därför fått en böjd rygg. Där- 
näst ser vi en vandrare som nått ända fram till himlaporten dar han 
får lagga ner sitt kors. Innanför knäböjer en man med livets krona 
inom räckhåll. 
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Bild I .  Bonadsdining av Asfyp. Nordiska museet nr 67.938. 
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I fortsättningen av bildrackan skildras det ljuva livet utmed den 
breda vägen. Utanför den vida vardshusporten lyfter en man sin ba- 
gare medan krögaren med utsträckt arm pekar på skylten som loc- 
kar med "O1 och branwin". Strax intill dansar en man och en kvin- 
na. De beskådas i sin tur av en man som håller handen på ett årder. 
I nästa scen ser vi hur ett par damer hjälper upp en kullfallen kaval- 
jer medan en annan lyfter en flaska och en tredje höjer sin pokal. I 
den sista scenen går det våldsamt till. Två man håller på att döda 
varandra med varjesting och så återstår det bara för den fjättrade, 
horn- och svansprydde djävulen att gripa dem med sin gaffel och 
kasta in dem i elden mellan odjurets käftar. 

Berättartekniken i r  densamma som i nutida serietidningar. Men 
texten i bildbården ger samtidigt anvisning om en djupare tolk- 
ningsnivå: "Biblisk resecarta öfwer lifwets och dödens wag. Eller 
målning på dem som wandra på den smala wagen till himmelen och 
på den breda wagen til halfwetet". Det ar en omskrivning av Bergs- 
predikans ord. Men det finns också en hänvisning till 5 Mos. 30, dar 
det i vers 15 står: "Se, jag förelägger dig i dag livet och vad gott ar, 
döden och vad o n o r " .  Det ar samma tanke, men med direkt ma- 
ning till bonadens betraktare att själv välja vilken vag han vill 
vandra. 

Bonadens ursprung ar obekant. Den förvärvades år 1891 av en 
antikhandlare i Stockholm. Samtidigt inköptes ett par andra bona- 
der (nr 67.944 och 67.969) vilka ar otvivelaktigt målade av kloc- 
karen Anders Eriksson i As i Vastbo härad i Småland. Den bonad vi 
har studerat kan inte ha utförts av Anders Eriksson, men val av nå- 
gon av hans efterföljare inom den s. k. Asgruppen. Möjligen ar det 
denna bonad Nils Strömbom åsyftar då han nämner att av den om- 
kring år 1820 verksamme "As IV" ar endast en bonad kand (Ström- 
bom 1972 s. 222). Vad som styrker attribueringen till Asgruppen ar 
framförallt de insprängda fyrbladsrosorna bland de sydsvenska bo- 
nadsmålningarna. 

Medan bildsviten i övre registret av Jesu liv ar välbekant inom 
det sydsvenska bonadsmåleriet (Bringéus 1982 s. 180 ff.) är "Biblisk 
resekarta" det enda kända exemplet med detta motiv inom det syd- 
svenska bonadsmåleriet. 

Vill vi finna en motsvarighet inom svensk folkkonst får vi gå till 
dalmåleriet. I Orsa gammelgård finns en målning av leksandsmåla- 
ren Kers Erik Jönsson med samma motiv från målarens slutskede 
på 1840-talet, bild 2. Svante Svardström, vår framstående kännare 



Bild 2. Dal~nålning uv Kers Erik Jörisson. Orsa gani~nelgård. Foto Kultur- 
arvet, Falun. 

av dalmåleriet, uppför den i sitt motivregister under Jesu liknelser 
(Svardström 1949 s. 128). Han har senare (Svardström 1974, nr 63) 
beskrivit målningen på följande sitt: "Innehållet ar fördelat på två 
lika stora 'våningar'. I den övre tecknas människans vandring på 
den smala vägen, den undre ar förbehållen vandringen på den 
breda. 

Livsvandringen utmed den moraliskt-kristna leden har korsba- 
ringen som grundmotiv. Inte ens kurbitsen får vara med och sprida 
glädje omkring sig. Dar man i vanliga fall skulle ha väntat en sådan 
dekoration ar i stallet bibelspråk insprängda, 

Den unge mannen vandrar ensam ut från kyrkan. bärande sitt 
kors på axeln. Men på den smala vägen lurar frestelser på ung- 
domen. Vi ser en man med hatten käckt på huvudet gå av vägen. ef- 



ter att ha lämnat sitt kors ifrån sig. En man med böjd rygg, stödd på 
kappar, står invid ett trad. På andra sidan av dess höga stam står en  
annan man med träben, aven denne med kappar, som han dock 
knappast tycks ha användning för. Nästa detaljscen visar en bar- 
huvad, sannolikt äldre man som går av vägen, beskådad av sin led- 
sagare med handen sträckt liksom till avsked. Slutligen ar målet 
nått för den idealiska, korsbarande människan... Vi ser honom på 
knä framför Frälsaren, som öppnar paradisporten på vid gavel. 

Två bibelspråk står som 'ord på vägen': 'Den porten ar trång, och 
den wagen ar smal som drager till Lifwet, och få äro de som finna 
honom. Matth. 7:14 m. m.' (ur Bergspredikan) samt 'För en ringa 
ting ha(r) du warit trogen, Gack inn i din herras glädje'. 

Den breda vägen har livligare rytm i anläggningen men är kompo- 
nerad med samma skickliga handlag som sin sälla motsats ovantill. 
Dar ar Demas på villoväg med krogpiga och brännvinsglas, dar dan- 
sar ett ungt par vägen fram, och vid bordet i mitten super man och 
spelar kort. Varefter det definitivt lutar mot undergång. Två man 
ramlar obevekligt ner i helvetet, dar djävulen med horn och klor 
visserligen ar kedjad, men fullt beredd att omgiven av eld och rök 
rycka till sig dessa feta stekar. 

Hithörande texter lyder: 'en demas wande om och ej till målet 
kom; m. m. 2 Tim. 4:10. Den porten ar wid och den wagen ar bred, 
som drager till fördömelse och de äro mång som gå på honom. 
Matth. 7:de-13:de, nu wande hogen från Guds rena bud, och löper i 
en eld som aldrig slackes ur. 2-(?)'. 

Upptill ar motivet sammanfattat i vacker och tydlig textning: En 
Förestalning på dem som wandra på den smala wagen til Him- 
melen, och på den breda til elwetet." 

Svardström menar att målningen återspeglar målarens religiösa 
grubbleri och moraliska bigotteri. Frågan ar emellertid om vi vågar 
draga så vittgående slutsatser om milarens person. då vi funnit att 
en sydsvensk bonadsmålare utfört en liknande målning? 

En jämförelse mellan den sydsvenska bonadsmålningen och dal- 
målningen visar samtidigt olikheter. Bonadsmålaren har dragit ut 
sin berättelse på längden och låtit den breda vägen bli en direkt 
fortsättning på den smala. De sydsvenska bonadsmålningarna var 
anpassade efter ryggåsstugornas långväggar och gavelfalt. 

Kers Erik Jönssons dalmålning ar otypisk genom att kurbitsen 
saknas men också genom att den är flerepisodisk. Det vanliga är att 
dalmålarna endast återger ett bildmotiv på varje målning. Kers Erik 



har placerat den smala vägen ovanför den breda. Kontrasten mellan 
de båda bilddelarna blir härigenom tydligare. Dalmålaren har på ett 
klarare satt antytt hur två av korsbararna på den smala vägen viker 
av i riktning ner mot den breda. Men det finns aven andra olikhe- 
ter. Den trånga porten får tankas som en  kyrkport, den breda blir 
ett krogfönster dar vi aven skymtar en krögerska bakom disken. 
Vagarnas olika karaktär framträder tydligt på dalmålningen. Den 
smala vägen ar beströdd med törne, den breda vägen ar jämn och 
slät. På dalmålningen trådes en mera folklig dans än på den syd- 
svenska målningen. Har har målaren aven dukat ett bord åt sup- 
sällskapet mitt på vägen. Men ett motiv saknas på dalmålningen: 
mannen med årdret eller plogen. Detta skall jag återkomma till. 

Kers Erik Jönsson har inte varit ensam bland dalmålarna om att 
utföra motivet. På en bonad av leksandsmålaren Jufwas Anders 
Ersson finner man nämligen texten: "en Demas gick af Wagen. och 
lust till Werden feck" (Svärdström 1949 s. 122). Det ar samme De- 
mas som vi möter både hos Kers Erik Jönsson och på den sydsven- 
ska bonadsmålningen, den Demas som Paulus berättar om i 2. Tim. 
4:lO: "Ty av kärlek till denna tidsålders väsende har Demas över- 
givit mig och har begivit sig till Tessalonika." 

Hur skall man förklara å ena sidan likheterna, å andra sidan skill- 
naderna mellan Kers Erik Jönssons dalmålning och den sydsvenska 
bonadsmålningen? En personlig kontakt mellan målarna inom des- 
sa skilda områden i vårt land måste uteslutas (jfr Bringéus 1981 
s. 164). Aterstår möjligheten att de använt liknande förlagor. 

Jag har tidigare givit ett exempel på att en sydsvensk mälare, An- 
ders Eriksson i As, nyttjat samma förlaga i form av ett s. k. kiste- 
brev som hans kollegor i Dalarna (Bringéus 1981 s. 164). Ifråga om 
dalmålningarna kunde sambandet med kistebrevet t. o. m. säkras 
genom textöverensstämmelser. Hur förhåller det sig i detta fallet? 

Tack vare kistebrevsregistret på Kulturen i Lund ar det nu möj- 
ligt att få besked om de svenska kistebrevsmotiven liksom vilka 
boktryckare som tryckt dem. Till skillnad från de danska kiste- 
breven har de svenska dessutom som regel uppgift om tryckår, var- 
för vi kan få fasta kronologiska hållpunkter. 

Motivet "Biblisk resekarta" möter oss som kistebrev tidigast hos 
den kände boktryckaren J. P. Lundström i Jönköping år 1821 och 
denne fortsatte att trycka brevet i nya upplagor 1832, 1836, 1849 
och 1850. Lundströms kistebrev ar tryckt i liggande format och 
översållat med rimmade texter och bibelcitat, bild 3. Redan en 



Bild 3. Kistebrev, tryckt av J .  P. Lundsrrom i Jonköping 

snabb jämförelse visar att det varit förlaga till Kers Erik Jönssons 
dalmålning. Mest påtagligt framträder likheterna i skildringen av 
hur de båda avfallningarna viker av från den smala vägen. 

Kyrkan längst upp till vänster på dalmålningen förekommer re- 
dan på kistebrevet liksom mannen med kappar och mannen med 
träben, som inte finns på några andra kistebrev än Lundströms. I 
nedre registret har dalmålaren bytt ut den infällda texten i vardshu- 
set mot en kroginteriör. Skildringen av himmelriket och helvetet ar 
förenklade på dalmålningen och persongalleriet har har och var ut- 
glesats. Juden på kistebrevet som med sin penningkista symbolise- 
rar mammonsdyrkan har förvandlats till en äldre distingerad herre 
med långrock och höghatt. Den åtrådda kvinnan har försvunnit och 
hennes tillbedjare tycks i stallet ha slagit sig ner vid ett bord där 



man dricker och spelar kort. Faktningen med kroksablar har blivit 
ett vanligt slagsmål. 

Den stora textmassan på kistebrevet har Kers Erik Jönsson av 
naturliga skal måst utelämna. Rubriken "Biblisk Rese-Charta öfwer 
Lifwets och Dödens Wag" har utbytts emot: "En Föreställning på 
dem som wandra på den smala wagen til Himmelen, och på den bre- 
da til elwetet". Några förklarande ord har dalmålaren dock sprängt 
in i de båda bildfalten. Så har han citerat Bergspredikan (Matt. 
7:14) direkt efter kistebrevet, men själv lagt till: "För en ringa ting 
ha(r) du warit trogen, Gack inn i din herras glädje". I nedre regist- 
ret har han efter kistebrevet citerat Matt. 7:13 samt ett par verser 
ur en strof: "Du wander hogen från Guds rena bud, och löper i en 
eld som aldrig slackes ut" (2 Petr. 2:21). Dessa textlån binder ove- 
dersägligen dalmålningen till Lundströms kistebrev. 

Bildbudskapet är begripligt för betraktaren aven utan kistebre- 
vets långa texter. Samtidigt ar det uppenbart att kistebrevet har vi- 
da större möjligheter an både bonadsmålningen och dalmålningen 
att utveckla budskapet. Av ålder brukade kistebrevsmakarna välja 
rimmade texter. Överst till vänster presenteras kistebrevet i sin hel- 
het för betraktaren med följande ord: 

Har ar wagen man bör träda 
Och som kan för ewigt glada. 
Den ar smal, på törne rik, 
Men dess mäl ar himmelrik. 
Man en wag ock har kan se 
Som går ned till helwete. 

Den smala vägen skildras så har: 

Kors, bekymmer, trångmil, möda, 
Kunde har hwar Christen döda 
Uti detta usla lif. 
De få gå pä törne och tistlar, 
Ugle-ungar åt dem hwiskar, 
Det ar deras tidsfördrif. 

Dock ar de i hjertat glade, 
Ingen, intet kan dem wada 
På den smala trånga wag. 
De till malet endast hasta 
Och pä Herren hoppet kasta, 
Hoppet dessa swiker ej. 

Efter himmelen de tragta, 
Werldens lustar de föragta, 



Men de strafwa dag och natt. 
Att de må i werlden lefwa, 
Så de må i himlen swafwa 
Och få Segerkronan fatt. 

Ho kan Himmelrik afmåla, 
Och hwar tunga kan uttala 
All den glädje, härlighet, 
Som i Himlen ar beredd. 
War Guds barn till ewig tid 
Skåda Herrans ansigt blid. 

D e n  breda vägen utmålas på följande satt: 
Gack uppå ditt hjertas wägar, 
Glad dig att du werlden äger, 
Lat ditt öga wanka om. 
Du dock räkenskap skall göra. 
Gud till boks will sådant föra. 
Och daröfwer hålla dom. 

Pred. 10:9. 

Hwad som en menniska i denna werlden sår 
Uti sitt kött, det skall omsider hon ock hösta 
Hwad blifwer hösten wal, förderfwet hon wist får, 
Ty hon förglömmer den som henne igenlöste. 

Gal. 6:7, 8. 

Uti hor och fylleri, 
Falskhet, hat och mordparti, 
Werldens barn sin tid frambringa. 
Högmod, ögons lust och prakt, 
Köttets lust ar deras agt; 
Slikt kan uti örat klinga. 

Gal. 520 ,  21. 

Ho kan helwetets plågor talja, 
Allt det qwal de dömde qwalja, 
Och det we de lida må. 
Som kan ingen ande få. 
Deras matk skall aldrig stackas, 
Deras eld skall aldrig slackas. 

Es. 66:24. 

Som synes a r  d e  fyra sista stroferna försedda m e d  bibelhänvisningar 
liksom d e  texter som a r  insprängda i bildfalten. BI. a. genom Brit- 
tiska Bibelsällskapet spreds nu biblar i varje socken och bibelhan- 
visningarna på kistebrevet kunde därför fungera som ledning vid bi- 
belstudium (jfr Bringeus 1984 s .  32 f,). Har följer i tur  och ordning 
"pratbubblorna" på Lundströms kistebrev: 
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Vid kyrkan: 
Den porten ar trång 
och den wagen är smal, 
som drager till lifwet, och 
få äro de som finna honom. 

Matth. 7:14. 

Vid den förste korsbararen: 
Guds Barn med mycken trängsel bör, 
Igenom lifwets trånga dör, 
Och den smala wagen stiga, 
Till det söta Himmelrike. 

Apost. G. 14:22. 

Vid den förste avvikaren: 
En Demas wande om 
Och ej till målet kom. 
Han lust till werlden fick 
Och strax af wagen gick. 

2 Tim. 4:lO. 

Vid gubben med två kappar: 

Ofwer-Herdens kapp och staf, 
Skall dig trösta och hugswala 
Uti dess i Bockims dalar, 
Tills du lägges i din graf. 

Psalm 23:4. 

Vid den andre avvikaren: 
Det war dig bättre att du wagen icke kände, 
An att du kände den och af densamma wande. 
Du wander hogen fron Guds goda rena Bud, 
Och löper i en eld, som aldrig slackes ut. 

2 Pet. 2:21. 

Vid mannen utanför himlaporten: 
Söker, i sku finna, 
klapper, i sku winna. 

LUC. 11:9. 

Innanför himlaporten: 
Jag har stridt och andtlig wunnit 
All min ingest har förswunnit. 
Jag min tro bewarade. 
Herren den rättfärdige, 
Skall på Domsens dag förära, 
Lifsens krona mig att bara. 

2 Tim. 4:7, 8. 



I värdshuset: 

Den porten ar wid och den wägen ar bred, 
som drager till fördömelsen, och de äro mång 
som gå på honom. 

Matth. 7:13. 

Vid den ångerfulla kvinnan: 

Ut i himlen höres glädje I det höga Englachor. 
Nar en syndare will kläda Sig i sorgedragt och flor. 
Samt will låta af att synda Och ett annat lif begynna. 

LUC. 15:lO. 

Lundströms kistebrev har inte bara tjänat som förlaga för Kers Erik 
Jönssons dalmålning, utan också för en annan kistebrevsversion, ut- 
förd av boktryckare Sven Rasks änka i Vaxjö 1823-1825, bild 4. Vi 
känner igen den törnbeströdda vägen överst och den breda vägen 
nederst liksom de båda avvikarna, Demas och den ångerfulla kvin- 
nan, vilka går i motsatt riktning. I övrigt har motivet starkt omstili- 
serats. I Växjö-tryckeriet har man inte haft resurser att montera 
typsatta texter inne i bildfältet. För att få samband mellan bild och 
text har kistebrevsmakaren i stallet försett gestalterna på den smala 
vägen med var sitt nummer, som återfinns i texten nedanför bilden 
och på motsvarande satt försett personerna på den breda vägen 
med bokstäver. Stocken ar grovt skuren men likväl har kistebrevs- 
makaren i Vaxjö skickligt Iåtit den smala vägen bryta gränsen mel- 
lan tid och evighet genom att den skär genom en vintergata eller 
kanske snarare en regnbåge (Uppenbarelseboken 4:3). Om möjligt 
ännu hiskligare an tidigare ter sig den eldsprutande draken vars gap 
bildar porten till helvetet dit "den svarte" förpassar envar i tur och 
ordning. För att få någorlunda balans i bilden har en ört fått vaxa 
upp på vänster sida och får en symbolisk uttolkning i bildtexten 
(A). Vandrarna på livets och dödens vag ar starkt förenklade men 
det ar ändå möjligt att finna likheterna med förlagan. Fullt avsikt- 
ligt har kistebrevsmakaren säkert Iåtit flera personer vandra på den 
breda vägen an på den smala. I duellscenen (G) känner vi igen krok- 
sablarna från Lundströms kistebrev, men kistebrevsmakaren har på 
egen hand lagt till en karl och en sköka (H). 

Det verkligt originella med Växjö-bladet ar bildtexten, dar de oli- 
ka personerna identifierats med bibliska gestalter: 
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Helfwetets-Wagen 

A. Bråddnan ar en stygger Ort, på hwilket rum hon vaxer 
B. I Werldens Hus - Hwem det ej hördt? - der öfwas synd, excesser. 
C. På Wagen - rosbeströdd ar han - der börjar Cain wandra; 
D. En Tham beskrattar Fadrens blygd -förhannad blir af andra. 
E. De Sichemiter hor begå, och högfärd alla dagar; 
F. De Philisteer stiga på att sloss - likt ... lagar. 
G .  Der twanne Man med dragna sward hwarandras ... 
H. Och der en Karl en Sjöka drar och ris får soten hota. 
I. Twå Knecktar duellera will - sitt Lif för intet akta, - 
K. Då Satans tassar måttar till att Sjalen genast slakta. 
L. Den gamle Ormen sådant ser; Dess Draka-Sjal sig gläder; 
M. Men ledsen blir han nar Mosen på Himla-Wagen trader. - 
N. Se stackars Demas wander om från Himmelen till Satans rum. 

Säreget för kistebrevet från Växjö ar även de korslagda benen och 
dödskallen ur vilken tre ax spirar. Det ar en symbol för livet och dö- 
den som vi ofta möter på svenska mortaltryck från barocken (Fehr- 
man 1952 s. 259 f. jämte bilder vid s. 264). Vi får har ett exempel på 
hur en boktryckare i ett landsortstryckeri utnyttjat sitt förråd av 
gamla klichéer utan att bekymra sig om att de för länge sedan blivit 
omoderna. Det finns ytterligare exempel härpå i Rasks kistebrevs- 
produktion (Bengtsson 1948 s. 90). 

Lundströms kistebrev har alltså bevisligen varit förebild såväl till 
Kers Erik Jönssons dalmålning som till Rasks kistebrev. Men bety- 
der detta aven att den sydsvenske bonadsmålaren haft Jönkö- 
pingsbladet framför sig då han målade sin bonad? Detta förutsätter 
i så fall att han på egen hand satt in den ärjande bonden som ser sig 
tillbaka. I själva verket ar detta ju ett välbekant bibliskt motiv. I 
Luk. 9:62 säger Jesus: "Ingen som ser sig tillbaka, sedan han har 
satt sin hand till plogen, ar skickad för Guds rike." Det ar uppen- 
bart att det är denna metafor som bonadsmålaren återgivit varvid 
han bytt plogen mot ett årder i överensstämmelse med bruket i 
hans hemtrakt. 

Att målaren själv kommit på idén att foga in detta motiv i sin 
framställning, vore säkert att överskatta honom. I en uppsats om 
några blekingska kistebrev har Bengt Bengtsson avbildat ytterligare 
en version av "Biblisk resekarta", bild 5 (Bengtsson 1937 s. 194). 
Han faster bl. a. uppmärksamheten på "plogen i mitten till vänster, 
djävulens eldgaffel, som verkar direkt tagen ur en svensk spiselvrå, 
samt den omständigheten. att de flesta av syndarna synes vara 



Bild 5 .  Kistebrev tryckt på Karlskrona Amiralitetstryckeri omkring 1795. 
Foto Nordi~ka museet. 

Bild 6.  Kistebrev utfört efter en stock från Karlskrona på Officina Typo- 
graphica, Skansen 1978. Jfr ovan bild 5 .  
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stockens ursprung och ursprungliga funktion har den alltså i våra 
dagar kommit att nyttjas för ett motiv vars religiösa sammanhang 
betraktaren inte kan ana. Utrymmet i den tomma värdshusporten 
har ursprungligen använts för en med lösa typer uppsatt text. En 
jämförelse med det bevarade kistebrevet, bild 5, visar att detta sak- 
nar ram varför det ar uppenbart att det tryckts med två stockar. 
Härigenom har det varit lättare att montera in texterna i det nedre 
bildfaltet. 

Därmed har vi kommit ett steg vidare i vår analys och klarlagt så- 
väl dalmålningens som bonadsmålningens förlagor. Textlikheterna 
mellan Jönköpings- och Karlskronabladet ger emellertid en antydan 
om att vi trots allt inte har med tvA skilda bildtraditioner att göra 
utan att de har ett gemensamt ursprung. Men hur hänger detta 
ihop? 

En fjärde kistebrevsvariant som finns redovisad i Kulturens regi- 
strant kan hjälpa oss ett stycke vidare. Denna version har utförts av 
boktryckaren N. P. Lundberg i Lund, från vars tryckeri kistebrev ar 
kända mellan åren 1839 och 1847, bild 7. Kistebrevet har samma 
uppbyggnad som Jönköpings- och Karlskronabladet, men det finns 
många avvikande detaljer. Mödan på den smala vägen har fram- 
hävts genom små kullar och dalar. Val insläppt i himlen får pil- 
grimen med bok i handen mottaga segerkransen av en svävande 
angel. Liksom kyrkan ter sig värdshuset mera urbant an på de före- 
gående kistebreven. På en stång hänger ett standar med korslagda 
pipor, en karaff och ett glas. Juden med penningkistan som vi fann 
på Lundströms blad saknas. I stallet ser vi en man som tycks såsä- 
deskorn med båda händerna. Herrarna bar karolinsk dräkt med tre- 
kantshattar och damerna krinolin. De hör hemma i en ståndsmässig 
miljö, vilket framgår av deras höviska gester innan två i sällskapet 
utmanar varandra på duell med värja och det hela slutar på samma 
satt som tidigare. Men har får vi aven en föreställning om vad som 
vantar de förtappade i helvetets lågor. 

Texterna har liknande innebörd som på Jönköpings- och Karls- 
kronahladen fast ordalydelsen ar en annan och bibelhanvisningarna 
saknas. Vi får har nöja oss med att återge bildens sensmoral sådan 
den framgår av texten under det nedre registret: 

I dansen blir sjalen så lätt försoffad. 
Och aran från mön och ynglingen roffad. 

Den som qwinnan ser med ett okyskt begär. 
Till hordomssynd för GUD han redan saker är. 



Bild 8. Kistebrev, tryckt av Thomas Larsen Borup, Köpenhamn, troligen 
1768. Det kgl. Bibliotek, Köpenhamn. 

Den första droppan ger dig lust och låter dig an måttlig wara 
Men lusten föder dryckenskap. Derför för droppan dig förwara. 
"Nappa snabbt en knappanål. Lycktas med en silfwerskål." 
Taga blott med smak en sup, för i dryckenskapens djup. 

Med dans och qwinnosmek och rusdrycksbruk till mord 
Och slika brott man går, Hwem tror du slikt bereder? 
Hwem hatar nykterhet och dygd i werk och ord? 
Nar afgmndshwalfwet sprangs - se då i djupet neder! 

D e  olika gestalternas klädedräkt stämmer inte alls med tiden då kis- 
tebrevet trycktes. H u r  skall detta förklaras? 

D e t  finns e n  fingervisning redan i rubriken: "Biblisk Resekort" i 
stallet för "Biblisk resekarta"! Skillnaden kan knappast avfardas 
som ett tryckfel d å  det ä r  fråga o m  en  rubriktext, uppsatt med 
stor stil. 



Sten Ake Nilsson har i en studie över våra tidigaste svenska kiste- 
brev visat att boktryckaren Lundberg i Lund på 1830-talet övertog 
stockar från Danmark (Nilsson 1977 s. 41). En del av dessa är beva- 
rade i den Berlingska samlingen av kistebrevsstockar på Kulturen i 
Lund. En jämförelse med det av den danske boktryckaren Thomas 
Larsen Borup i Köpenhamn utgivna kistebrevet, bild 8, förklarar 
"tryckfelet" på Lundbergs kistebrev. I själva verket har denne inte 
bara lånat det danska ordet "kort" i rubriktexten från Borup. utan 
hela kistebrevsstocken! Denna är visserligen inte bevarad, men det 
är lätt att övertyga sig om sambandet genom detaljjämförelser. 
Samtidigt ser man att stocken nu blivit sliten. Några detaljer har 
även bortskiirits, t. ex. spiran och vimpeln på kyrkans torn. Texter- 
na på Borups blad bekräftar även tolkningen t. ex. av sånings- 
mannen på den breda vägen: "Hvad, som et Menneske i denne 
Werden saaer Udi sit Kied, det skal omsider han og heste." 

Lustigt nog finns det överst på värdshusporten en datering: "Ao 
1768 d. 21 May". Kanske var det denna dag som Borup första gång- 
en tryckte kistebrevet. Tidpunkten stämmer väl med den dräkt i vil- 
ken herrarna och damerna på kistebrevet uppträder. Därmed har vi 
också funnit förklaringen till den otidsenliga klädseln på Lundbergs 
kistebrev! Men samtidigt är det lätt att inse varför denne försåg sitt 
bildblad med en ny text. På 1840-talet var det knappast comme il 
faut ens i religiösa kretsar att skildra hur de förtappade valtrar sig i 
en svavelpöl! 

Granskar vi Borups text väntar oss en ny överraskning. Vi finner 
nämligen här källan till boktryckare Lundströms texter. Dessa är 
en  trogen Översättning från danskan rakt igenom. Endast de tre 
nedersta fyrradiga stroferna har Lundström utelämnat. Medan 
Lundberg Iånat Borups stock och ändrat texten har alltså Lund- 
ström Iånat Borups texter och ändrat bilderna. Om detta skett på 
fri hand eller med ledning av något äldre icke kant kistebrev får 
lämnas öppet. Lundström kan också ha hämtat detaljer från olika 
kistebrev. Skildringen av himmelriket påminner t. ex. om kiste- 
brevsframställningar av Treenigheten. 

Därmed har vi alltså kunnat visa att det finns en direkt tradi- 
tionslinje från Borups kistebrev till såväl Lundbergs som Lund- 
ströms, vilket senare i sin tur varit förlaga till dalmålningen. Det 
återstär emellertid en olöst fråga. Har kistebrevsmakaren i Karls- 
krona på egen hand fört in motivet med plöjaren som vänder sig 
om, vilket den sydsvenske bonadsmålaren i sin tur efterapat? 



Också svaret på denna fråga lämnar Borups blad. Här finner vi 
nämligen en text som saknas hos Lundström i anslutning till den 
andre avvikaren från den smala vägen: "Den, som legger Haanden 
paa Ploven, og sig seer tilbage. Han i sine Lives Dage Aldrig Weyen 
rigtig gaae. Werden f0rst maae af dit Sind, Wil du tage Himlen Ind. 
Luc. 9". Det förhåller sig tydligen så att boktryckaren i Amiralitets- 
tryckeriet i Karlskrona baserat sitt kistebrev på Borups blad, varvid 
han emellertid placerat plöjaren i det nedre registret, därtill miss- 
ledd av bildtextens placering. Detta har i sin tur kravt att han ocksa 
avbildat plöjaren själv. Härifrån bar den sydsvenske bonadsmålaren 
hamtat honom. 

Borups kistebrev visar sig alltså vara den källa varpå hela den 
svenska bildtraditionen direkt eller indirekt återgår. Efter Borup, 
som var verksam mellan 1756 och 1770. trycktes bladet av hans ef- 
terträdare Johan Rudolph Thiele annu efter 1806. Det togs även 
upp av boktryckare Luckander i Haderslev (verksam 1759-1796) 
med lite ändrad stavning och utgavs slutligen på Triblers Enkes for- 
lag i Köpenhamn 1819 (Clausen 1961 s. 110 f).  

Inflytandet från de danska bladen har emellertid sträckt sig ännu 
längre. Den kände tyske bildfabrikören Gustav Kuhn i Neuruppin 
utgav vid 1800-talets mitt en färglitografi med titeln "Bibelsk Reise- 
kort over Livets og Dedens Vei" (avbildning hos Schovsbo 1938 
s. 69, jfr Asker 1947 s. 91). Han har därvid gått tillväga på liknande 
sätt som boktryckare Lundström i Jönköping, d.  v. s. lånat texten 
från ett äldre blad, men moderniserat bildframställningen. På den 
smala vägen vandrar bl. a. en präst med bok i hand och en borger- 
ligt klädd dam med ett krucifix. På den breda vägen syns en dansös i 
kort kjol, ett par lekande barn, en fet man med en stek på en pinne, 
en jonglör, en man med flaska i handen samt ett par i närheten av 
helveteselden, 

Nationalmuseet i Köpenhamn utgav ett nytryck av "Bibelsk Rei- 
sekort" från Gustav Kuhn år 1977 i en något avvikande version, bild 
9. För detta bildblad med numret 566 har Kuhn även hamtat vissa 
detaljer av figurframställningen från något danskt kistebrev, t. ex. 
änglahuvudet ovanför den trånga porten och symbolerna på fanan 
som hänger ovanför den breda porten. Persongalleriet är i huvud- 
sak detsamma som pA det föregående Weuruppintrycket. Prästen 
har dock utrustats med en korsstav och en oljelampa. Dansösen har 
fått en längre klänning och man kan nu tydligt se att kvinnan sticker 
en värja i mannen framför helveteslågorna. 



m . , . * >  .;.w ' 8,: . t ,  , , c : . .  
3 . . z . ,  s . , . , / I < ,  , .V? .,.<, 

~, .~ . 

. . ,  . l .  < 
. . . ', 

!3s-Af>I- . . 

-; ' I? k . .  $-.g \&+p. 
L I,#i-<r-.:, '1. 't', 

Cm@ 1 ,S<., i.: .,.:L: 
, ,* . , .. . .. . ,. l+,. &g&:: ;.A, .' 6. p*; pt..'.p \ . I  '.; i. i -  - ,i ,>:!.t! i ,  

t . . , . ? ,  ' P&: f . T -7 . G-&.x .-, - l !-.ki L ..,p( \. . .r.  C ,fi ,., -.,, .r+.,, .c., : 
,i. - - .. 

j. .e; :. . . .. . , . . . < c *  

. . .~ - ..- ~~ . -- . . , .  . ~ 

~~ . 
7 ,.. .. , . .  . . ,. ~ . . .. . . .. .... ... ~ .., . , .  . .  . . ,  . 

~ .. . . ,  . 

Bild 9. Färglitografi frdn Gustav Kuhn i Neuruppin, efter nytryck av Natio- 
nalmuseet 1977. 

Av stavningen att döma har Gustav Kuhn troligen anvant ett kis- 
tebrev från Haderslev som förlaga. Jag har nyligen funnit ytterliga- 
re ett exempel på samma spridningsväg (Bringéus 1984). Att vi 
funnit två olika versioner av motivet från Kuhns bildfabrik tyder på 
att bladet varit avsett för en större. internationell marknad och att 
det även utgivits med text på andra språk. 

I Gustav Kuhns bildfabrik i Neuruppin omgestaltades "Biblisk 
resekarta". En version i Altonaer Landesmuseum i Hamburg bär 
rubriken "Das neue Jerusalem" (nr 1236) och visar ett tydligt sam- 
band med "Biblisk resekarta", ehuru gestalterna på båda vägarna 
uppträder i modernare klädedräkt. Detta motiv har även utgivits 
med text på svenska av P. A. Huldberg (exemplar i Kungliga biblio- 
teket) i en ytterligare något moderniserad version. Ett annat blad 





med liknande motiv bär rubriken "Der Weg des Himmels und der 
Weg der Hölle" (Kuhn nr 4377). Det har utgivits i nytryck av Gert- 
rud Zaepernick, men jag känner ingen svensk version av detsamma. 

Större spridning fick "Der breite und der schmale Weg" som i 
Neuruppin tidigast utgavs av F. W. Bergemann (Kohlmann 1981 
s. 73). I snarlik form producerades detta tryck av Gustav Kuhn med 
svensk text. För bokhandlare P. A. Huldbergs räkning trycktes det- 
ta blad med samma tryckfel av Kuhn, bild 10. 

"Den breda och den smala vägen" har höjdformat. Genom den 
breda porten slingrar sig vägen uppåt mot helvetet, medan den sma- 
la leder till himmelriket som framställes som en stad med regel- 
bundna kvarter. Som kontrast till kyrkan nederst till höger ser vi 
värdshuset "Werldens Lust" nederst till vänster. Varje tomt falt på 
bildarket har fyllts med texter som ansluter sig till närmaste figur. 

D e  som vandrar på den breda vägen ursäktar sitt handlande med 
slagord som "Man lefwer blott en gång" eller "Wi äro alla swaga 
menniskor", medan man på höger sida läser orden "Bed och arbe- 
ta" eller "På Guds wälsignelse beror allt". Langre upp klandras de 
som vandrar på den breda vägen för hyckleri, lättja, försumlighet, 
ärelystnad, egennytta, övermod, egenkärlek, falskhet. fåfängt tal 
och själviskhet, De som vandrar på den smala vägen får däremot 
anvisningar till hjälp för ett nytt leverne: "Tag ditt kors uppå dig, 
och följ Christus!", "Förtröstan på Christus", "Undergifwenhet un- 
der Guds wilja", "Stadigt förblifwande wid Herren och Hans Ord". 
Den som vandrar på den smala vägen bör också "flitigt betrakta 
Christi lidande" och "oftare åtnjuta den heliga Nattwarden". 

Från den breda vägen leder en väg till bättring, men också en väg 
tillbaka till världen. Den som framhärdar på den smala vägen nås 
omsider av budskapet "Här slutar jordens kamp och strid. Och kor- 
set byts i ewig frid". Även om bildbladet är uppbyggt av motsatser 
dominerar den himmelska staden. Här möter det glada budskapet: 
"Fröjden eder, I Zions barn, ty eder hörer himmelriket till!" 

Denna framställning av den breda och den smala vägen återspeg- 

Bild 10. "Den breda och den smala wägen." Färglitografi utgivet av P .  A.  
Huldberg, Srockholm. Kungliga biblioteket. Litografien har utförts av 
Gustav Kuhn i Neuruppin och finns även med samma svenska text utgivet 
av denne som nr 114 (exemplar i författarens ägo). 



lar en utveckling av bildmotivet som man också möter på andra håll 
i Tyskland (Scharfe 1968, bild 151-152). Ar 1866 fick motivet nytt 
liv genom köpmansfrun Charlotte Reihlen, som grundade den för- 
sta diakonissanstalten i Schwahen. Anmärkningsvärd är den konse- 
kvens med vilken den pietistiska uppfattningen gestaltas pA det 
bildblad hon utgav. Till Guds rike hör söndagsskolan, diakonisshu- 
set och barnkrubban medan denna världens rike symboliseras av 
värdshus (senare utbytt mot biograf) och järnväg! (Scharfe 1968 
s. 48, bild 70). Bland pietisterna i Wurttemberg blev det hemmets 
andaktsbild framför andra (Scharfe 1968 s. 267, bild 149). Senare 
har motivet omgestaltats i Fridolin Leihers affischstora oljetryck 
från 1880190 och blivit en småfolkets bildhibel (Bruckner 1973 
s. 76). Påsken 1984 kunde jag inköpa denna version i Basel med så- 
väl tysk som fransk text, bild ll. 

Redan Bergemanns bildblat utgavs "zum Besten der Mission". 
Ett offsettryck i fyrfarg utgivet av "Gospel Literature Service Bom- 
bay India" på 1950- eller 1960-talet visar hur det anpassats till en 
annan kulturmiljö i missionssyfte (Svenskarnas religiösa bilder 
s.  117). 

Men motivet har även kunnat vinklas politiskt. På ett år 1971 i 
Tyskland utgivet bildblad får den breda vägen sålunda symbolisera 
kapitalismen och den smala vägen kommunismen (Kohlmann 1981 
s. 72)! Därmed har vi emellertid hamnat ett gott stycke utanför 
"Biblisk resekarta". Jag slutar darför med att sammanfatta de skan- 
dinaviska bildernas inbördes sammanhang inom denna motivkrets i 
följande schematiska översikt: 

Karlskrona 1795 
bild 5 

I \ 
Bonadsmilning ca IR(K) 

bild I \ 

"0;; B" F 
I Thiele 177S1806 

Lundberg 1839-47 
Ii;,,! 7 I w..u , 

Lundström 1821-50 

/ 
Rask 1823-25 Kers Erik Jönsson 

bild 4 ca 1840 bild 2 

~ r i b l k s  Enke 

I 
Luckander 

I 
Kuhn version I 

I 

\ I ~ " h n  version II 
I 

Öl och Bränwin 1980 Jufwas Anders Ersson Nationalmuseet 1977 
bild 6 bild 9 



Bild I I .  "Der breite und der schmale Weg". Kolorerad affisch i förf:s ägo. 
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Före tryckningen av  denna uppsats har  amanuensis Reimund   ii del and 
fäst m i n  uppmärksamhet pd att "Bibelsk Reise-Kart" även utgivits av  J .  D. 
Beyers förlag i Bergen (exemplar i Bergen Offentlige Bibliothek). Borups 
blad har varit förebild såväl till text som bild, m e n  bildframställningen visar 
vissa smärre detaljavvikelser. Det är  Beyers kistebrev som i sin tur utgjort 
förlaga till den av R .  Asker  (s. 92) avbildade teckningen frdn Dyngvold,  
Lista i Norsk Folkemuseum. 



Blekingesonen 
Johan Gottfrid Zaar 

Hans konstnärliga gärning och äventyrliga liv 

Rune Hillbom 

Ett äktenskapsdrama 
Styrkta uppgifter 
En Johan Gottfrid Zaar gifte 1711 om sig i Skåne med en Anna 
Maria Möller men avled den 7 oktober samma år, 15 veckor efter 
giftermålet. Den 16 april följande år födde änkan en son, som erhöll 
dopnamnet Johan efter sin far. Sonen utbildades i faderns yrke och 
erhöll tjänst som stadskirurg i Karlshamn. Där födde honom hans 
hustru i första giftet, Anna Alm, sönerna Johan Gottfrid 1754 och 
Jacob 1756.' Efter hennes död 1768 gifte mannen om sig med 
Johanna Kraak i Mörrum. 

Johan Gottfrid gick i skola i Karlshamn och var vid 17 års ålder 
mogen att avlägga godkända prov för inträde i universitetet i Lund. 
Han valde att där studera juridik men fullföljde ej sina studier t i l l  
examen. Sedan han lämnat universitetet, vistades han en tid i 
hemmet, innan han begav sig till Stockholm att där börja pröva sin 
lycka. Förutom den merit som hans universitetsstudier kan ha in- 
neburit, ägde han andra förutsättningar att bryta sig en bana - han 
var sålunda ovanligt musikaliskt begåvad. Förutom tjänst som e. o. 
i riksbanken och stadskontoret erhöll han anställning som aktör och 
sångare vid Gustav 111:s nyinrättade opera. där han var anställd 
1773-1780. 

En sommar avvek Zaar från Stockholm och ställde kosan till  
Värmland. Dar besökte han jägmästare Anders Aronsson, som med 
familj var bosatt i trakten av författaren Johan Magnus Lanner- 
stiernas barndomshem vid norra delen av Glavsfjorden. I hopp om 
att kunna f& accordera sig till tjänsten efter den uttjänte jägmas- 
taren gifte han sig med dennes dotter, Birgitta Maria, men hoppet 
stäcktes och han fick, nu med hustru. återvända till Stockholm och 
operan. Men innan dess hade paret stiftat bekantskap med kornet- 
ten Magnus Lannerstierna, som var på besök i sitt barndomshem. 



Del av scen och salong i Gustav IZI:s operahus, där Zaar agerade som 
sdngare och där Gjörwell offa såg honom spela (Nationalmuseum). 

Den unge officeren av börd, präglad av den fina världens behag i 
umgänge och begåvad med humor och spiritualitet charmerade folk 
och uppenbart fru Birgitta Maria, men hur förhållandet mellan ak- 
tören Zaar och denne dramatiker i vardande utvecklade sig kan vi 
inte så noga veta. 

I Stockholms nedre borgsratt förklarades den 29 december 1779 
Birgitta Maria skild från Johan Gottfrid Zaar "i anledning av otro- 
het från mannens sida". Kort därefter ingick den frånskilda frun äk- 



tenskap med Magnus Lannerstierna. I detta sammanhang kan an- 
föras följande annons i Inrikes Tidningar av den 14 september 1780: 

"Alla de som aga någon fordran hos Zaar vid Klg Operan he- 
hugade d. 20 i denna månad kl. 3 e.m. infinna sig uti hökaren 
Norlings hus n:o 16 pd Lilla Bastugatan, dar han bor, för arr 
o m  deras betalnings undfdende överenskomma. "' 

Zaar är alltså nu i stånd att sanera sin ekonomi och - skulle det 
visa sig- beredd att börja ett nytt liv. Emellertid besvärades han av 
det rykte som spritts, att han skulle ha sålt sin hustru. varom det he- 
ter i brev från den samtida författaren Gjörwell till skriftställaren 
A. D. Hummel: 

"Lannerstierna amouracherade sig uti aktören Zaars mycket 
vackra hustru, accorderade sig till henne och hon vederbörligen 
entledigad, gifte sig med honom. Detta solenna äventyr till- 
drog sig i Värmland [...] Der övriga kan så skäligen som upp- 
byggliga inhämtas utur som det försäkras hans tryckta Lever- 
nes Historia: En Svensk Acteurs Händelser, var ocksa mycket 
ljus skall kastas på Hr Lannerstiernas äventyr.. ." 

Kompletterande uppgifter 
På grund av mesalliansen fick Lannerstierna ta avsked från sin mili- 
tärtjänst, och då han ej längre hade något i Stockholm att beställa. i 
onåd som han var, flyttade han med hustrun till Strömstad, där två 
systrar till honom, båda officersfruar, var bosatta. Där i Emilie 
Flygare-Carlens barndomsstad uppkom en tradition om paret 
Lannerstierna, som Emilie givit en skönlitterär utformning och låtit 
trycka. I denna skildring ar det, liksom hos Gjörwell. fråga om ett 
hustruköp. 

Emilies mor, Margaretha Smith, var nära van till Maria Lanner- 
stierna. som Emilie minns från sin första barndom, då Maria ofta 
besökte hennes hem. Hon var "ett fruntimmer av genomskinlig 
blekhet och en nästan överjordisk skönhet". såsom Emilie Carlen 
minns det. I Strömstad fanns, uppger hon en tradition som hon hört 
av sin mor och som hon fått kompletterad av sin bror Carl Smith. 
"en adopterad urkund", som rymde parets historia från sam- 
manträffandet till slutet. Enligt denna tradition inväntade i Ström- 
stad allt folket med nyfikenhet, förtjusning och skridck en - som 
ryktet förmälte - "köpt" fru. Men snart förbyttes allt prat i "det 
varmaste deltagande och innerligaste aktning"." 



Visserligen påbördar ej fru Carlén Zaar någon brottslig handling, 
men det ar han som får bara skulden till skilsmässan. Han framställs 
sålunda som en försumlig akta man, vilken kujonerar sin hustru 
men gonar sig i umgängesvännernas beundran för henne. 

En dag på försommaren, heter det i fru Carléns skildring, hade 
kapten Lannerstierna blivit inbjuden av Zaar att delta i en lusttur 
med honom och hans hustru. Då sällskapet ros över Brunnsviken, 
agnar sig Zaar åt tidningsläsning och naturutblickar, medan Maria, 
hänförande skön, och den betagne kaptenen i smyg kurtiserar var- 
andra ehuru blygsamt och oskyldigt från herdinnans sida. 

Efter en middag med "glödande viner" p i  den av Bellman be- 
sjungna stranden sitter två försagda människor, medan den akta 
mannen lägger sig att sova i skogsbacken med en tidning över hu- 
vudet. Tillfallet var inne för en förälskad herde att ligga på knä för 
sin Daphne. 

Fru Carlen berättar vidare, att ryktet om Lannerstiernas för- 
hållande till det zaarska huset nådde fram till kungen, som kallade 
till sig sin officer och f .  d. page för att fråga honom. om han - som 
det ryktades - köpt sig en annans hustru. Blek av indignation för- 
nekar Lannerstierna att han köpt en kvinna - han hade köpt bifallet 
till en laglig skilsmässa. Kungen genmäler att han vill betala den 
fale akta mannen ett ännu högre pris för samma vara och återskan- 
ka den som en oförytterlig present. Men Lannerstierna stod fast vid 
sitt beslut att akta Maria, vilket medförde att han föll i onåd och 
måste lämna Stockholm. 

För att bemöta de äreröriga rykten som var i svang om Zaar, grep 
denne till pennan att försvara sitt anseende. Hans försvar inrymmes 
i en självbiografisk roman, som utkom på Stolpes förlag 1780 med 
titeln "En svensk acteurs egen berättelse om dess ungdoms handel- 
ser". Berättelsen innehåller en rad så exakta data rörande dess för- 
fattare, att denne måste identifieras med dess huvudperson. Fred- 
rik Böök finner också, att det har ej ar fråga om en roman i egentlig 
mening, då alla inre kriterier tyder på att det ar sina egna öden Zaar 
förtäljer. 

Zaar inleder sin skildring med uppgifter om slakten, vilka torde 
vara autentiska, men alla har ej kunnat verifieras har. Han uppger 
sålunda att farfadern var sachsare, född i Leipzig och utbildad till 
kirurg. Han följde Karl X11 vid uttåget ur Sachsen som regements- 
faltskar vid kungl. livregementet. Efter slaget vid Poltava kunde 
han oskadd vanda tillbaka till Tyskland, dar han fick veta att 
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Titelbladet till Johan Gotrfrid 
Zaars självbiografiska roman. 

hustrun ryckts bort av pesten som grasserade dar. Han beslöt därför 
att emigrera till Sverige, och här i en av de södra provinserna fick 
han anställning som stadskirurg. Han gifte om sig, men femton vec- 
kor senare dog han i pesten, så att den blivande acteurens far föd- 
des posthumt tjugofem veckor senare. Aven han utbildade sig till 
medicus. Författarens alter ego tillerkänner honom ett ömt och fa- 
derligt hjärta, som yttrade sig i att han gav sonen en i Danzig inköpt 
fiol och för övrigt en hederlig uppfostran. 

Vid 17 års ålder kunde han pröva in vid akademin, dar han stude- 
rade juridik och matematik, men "det akademiska griilet" harmo- 
nierade illa med hans konstnärliga laggning, och han avbröt sina 
akademiska studier. 

Författarens alter ego vistades därefter en tid hos sina föraldrar. 
då en förnäm herre faste sig vid honom tack vare hans violin och 
röst. Denne rådde honom att söka till Musikaliska akademien samt 
till det nyligen inriittade "Kongl. Spectaclet". Han fann att det var 
något att tanka på och avvaktade ett lagligt tillfälle, som snart er- 
bjöd sig. Han fick sålunda en inbjudan att vid ett akademiskt evene- 
mang uppträda inför kungen, och så val lyckades han i sitt musika- 



liska framträdande, att kungen erbjöd honom anställning vid nämn- 
da institutioner. 

Vid sin ankomst till Stockholm ägde den nu anställde aktören en- 
dast ett par plåtar. och lönen visade sig otillräcklig för det liv som 
levdes i hans kretsar. Då han trolovat sig och måste halla skenet 
uppe, stod honom endast vägen till ockraren öppen. Hans trolova- 
de måste emellertid resa till sitt hem, och förutom saknaden grep 
honom nu en annan plåga - rädslan för gäldstugan. "Alla de gyn- 
nande vyer. alla förvärvade och naturliga talanger. kunde e j  hjälpa 
mig", klagade acteuren sin nöd. Han nödgades avvika och valde att 
resa till den trolovades provins, där han vann många vänner, medan 
de trolovade gled ifrån varandra. 

Acteuren återvände till Stockholm för att få till stånd ett avtal 
med sina fordringsägare, vilket lyckades, men nya skulder drev ho- 
nom att inkognito ge sig av till den tidigare besökta provinsen - som 
vi kan identifiera med herrgårdarnas glada Värmland - där violin- 
virtuosen och sångaren från Gustaf 111:s opera syntes ha lätt att 
knyta nya bekantskaper. En av dessa råder honom att skaffa sig "en 
anständig syssla" genom ackord och föreslog honom att besöka en 
gammal ämbetsman med en vacker ogift dotter. Men som hemmet 
var skuldsatt krävdes pengar till ackordet. Acteuren reste därför till 
Göteborg och lyckades inbringa en summa pengar, som emellertid 
visade sig otillräcklig inför kreditorerna. Ämbetsmannen hade dött 
knall och fall och av medkänsla med den drabbade familjen och av 
kärlek till den sköna dottern äktade han henne. 

Att skaffa pengar till bosättning i Stockholm reste acteuren till 
Kristiania, där han höll en solokonsert, som gav god inkomst. Han 
gjorde bekantskaper med de rikaste och förnämsta. vilket betalade 
sig så väl, att han kunde återvända till hustrun, "sin dyrkade 
Zephis", med en icke föraktlig kassa. 

Under acteurens bortovaro hade en  ung kavaljer av börd gjort be- 
sök i svärmoderns hus. Han var född på orten men hade ej på flera 
år besökt sin hembygd, där nu alla med glädje mottog honom. Han 
umgicks dagligen i Zephirs hem. och med den återkomne acteuren 
knöt han förtrolig vänskap. Denne måste nu resa till Stockholm för 
att rangera sina aff'arer. Men resan gav inget annat resultat, än att 
acteuren erbjöds det engagement han tidigare haft vid Kongl. 
Spectaclet. 

Återkommen för att hämta sin maka, fick acteuren av vänner en 
antydan om att vänskap skulle uppstått mellan hustrun och kavalje- 



ren, men han trodde mera på hustruns försäkringar och kavaljerens. 
Då tid var inne för makarnas flyttning till Stockholm, bad hustrun 
att få stanna i hemmet, då hon som hon påstod. väntade sig barn. 
Men mannen krävde att hon följde hononi, och så blev det. 

I stockholmshemmet märkte acteuren att Zephis sörjde. vilket 
han antog bero på skilsmässan från slakt och vänner, men en dag 
överraskade han hustrun med ett brev, som hon sökte gömma un- 
dan men gråtande tvingades lämna honom. Det var brev från en 
van, heter det, som han näst hustrun älskade högre an sig själv. och 
nu fick han ur Zephirs egen mun höra om hennes häftiga böjelse för 
den andre. Han tog nu, som han säger, ett steg som många lär gilla. 
andra ogilla: han skrev till sin vän och Zephirs älskare. att han så 
högt älskade hennes sällhet, att han ville uppoffra sin egen. Efter en 
tid anlände vännen att tacka honom för hans ädelmod. och en över- 
enskommelse ingicks. "Jag gjorde mig brottslig och det, vartill 
ingen kunnat tvinga mig, måste jag enligt lagens föreskrift under- 
kasta mig ..." d. v. s. att han påtog sig skulden för otrohet. 

Acteuren slits mellan stridiga känslor. och för att skildra hans 
kanslosvall tillgriper författaren en omåttligt uppstyltad utformning 
på vers: 

"Sorg, vrede, hämnd, förtvivlan, böner tårar 
förminsken nu det kval mitt ömma hjärta sårar. 
Släck ut den grymma eld, som fräter detta bröst. 
MB kärlek aldrig mer min ömma känsla röra. 
men, ack, jag ville an att Zephis skulle höru; 
Min bittra klagoröst" 

Och så vidare. 
"En svensk acteurs ... händelser'' finns i Carlskrona Lasesall- 

skaps Bibliotek. Exemplaret har - tydligen med samma black och 
penna, som använts för accessionsnumret - försetts med anteck- 
ningen "Zaars" på titelbladet. Det är sammanbundet med kyrko- 
herden och författaren E.  E. Ullmans "Den svenska actrisens egen 
berättelse om sina ungdomshandelser". Det är troligt att biblio- 
tekarie Hagerman kant till att något sammanhang förefunnits mel- 
lan berättelserna, men då han låter Ullmans verk komma först i va- 
lymen, syns han ha fattat Zaars alster som en avläggare av Ullmans. 
medan förhållandet ar det omvända. 

Volymen är sliten och tummad av många låntagares händer. Frå- 
ga är om acteurens lamentationer över sitt öde, avsedda att fram- 



kalla förståelse och sympati, haft avsedd verkan på den breda pu- 
bliken. På sidan som upptar de ovan citerade versraderna, har en  
låntagare med blyerts skrivit: "SKIT säger skit". Han stod säkerli- 
gen ej ensam för den bedömningen. Men det fanns sidor i berät- 
telsen, som kan ha tilltalat nämnda kommentator, nämligen lånade 
pikanta inslag och aven en eller annan rövarhistoria. Böök menar 
att sådana inslag tyder på att Zaars huvudsyfte med boken varit att 
förtjäna pengar. Men huvudsaken i berättelsen ar ju äktenskapet 
och dess upplösning, varom pratet gått och gick på ett arekrankan- 
de satt. Zaar var bekant för en massa betydande stockholmare med 
kungen i spetsen, som alla mindes honom från sceniska och musika- 
liska framträdanden, Gjörwell t. ex. nämner att han ofta såg Zaar 
spela. 

Då som nu gick pratet om kända aktörers och aktrisers intima 
förhållanden, och det ar nog så, att Zaar i första rummet vill radda 
sin ara, även om han för att få boken att gå måste lätta den med epi- 
soder, som folk förväntade sig av tidens enklare romaner. 

Kristiania 
Zaar begav sig från Stockholm till Göteborg med Kristiania som 
mål. Där hade han ju tidigare gjort en lyckosam sejour, enligt sin 
självbiografiska roman, och blivit hemmastadd. I början av 1781 an- 
lände sålunda "Kongl. Hof-Musicus Zaar" till den norska staden, 
dar han under 1780-talet skulle komma att spela en icke oviktig roll 
på det dramatiska och musikaliska planet. 

Efter ankomsten annonserade Zaar uppförandet av en full- 
stämmig vokal- och instrumentalkonsert, varvid han "ej allena låter 
sig höra med solo och violin, men ändock sjunger flera utvalda arier 
av berömda masteres kompositioner". 

Ar 1784 utökade Zaar sin verksamhet med att i sin bostad un- 
dervisa barn i sång och musik eller för den som så önskade. i barnets 
hem. Samtidigt inbjöd han de vänner av musik, som ville assistera 
vid en subskriberad vinterkonsert, att infinna sig hos honom för 
repetition. 

Under vistelsen i Norge gifte sig Zaar med Chatarina Maria 
Frederique de Pauly (1762-1834), dotter till franske konsuln i Kris- 
tiansand, Pierre de Pauly. Det omvittnas att "hon lär ha varit lika 
mycket för sin sydliga skönhet som för sin andliga begåvning och 
sina kvinnliga dygder utmärkt fruntimmer". 1 Kristiania höll hon 
flickpension och bedrev även annan verksamhet, vilket framgår av 
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Annons i Görheborgske Nyheter den 20 jan 1787. Zaar hade anlanr till GO- 
teborg i januari och frdga ar om han som experr kan ha anfirars för kungu- 
hyllningen. Efter hyllningen uppfördes för förstu gången i Sverige 
Shakespeares Hamlet. 

uppgiften, att hon vid avflyttningen från Norge Överlät sin ratt att 
sy och sälja kvinnostass på en annan. 

Under tiden fram till 1790 omnämns ett framträdande av Zaar på 
rådhuset i Kristiania, där han sjöng en aria och uppförde en violin- 
konsert, och vidare gavs där en fullstämmig instrumental- och 
vokalkonsert till Zaars förmån. Han torde ha varit i behov av den 
inkomst recetten kunnat ge, fastän han drev en "galanterihandel", 
d. v. s. handel med prydnadsvaror, vid sidan av sin konstnärliga 
verksamhet. En liknande konsert gavs till förmån för fru Zaar. som 
nu kallade sig Frederice Zaar de Pauly. Aven hon drev som maken 
borgerlig verksamhet vid sidan av den konstnärliga. Hon erbjöd 
sålunda sina tjänster, vad gällde dampynt i anledning av högtidlig- 
heterna vid den danske kronprinsens förmälning, som skulle firas 
1790. 

Zaar själv skulle bli en mästare i att söka slå mynt av det svenska 
hovets högtidsdagar. 

Under 1790 lämnade paret Zaar Norge och återfinnes 1792 i Hel- 
singör, då hustrun dar födde soneri Ludvig Gustaf. 



Abbé J .  G. Vogler (17494814), ka- 
pellmästare vid Kungl. teatern i 
Stockholm (Gravyr av P. W m t ,  
Kungl. Biblioteket). Den 18 juni 
1786 anlande abbd Vogler till Karls- 
krona på sin resa till Stockholm. 
Han engagerades av amiral Tersme- 
den för en konsert i stadskyrkan, 
vars orgel han stämde. Emellertid 
tog kyrkvärden till sig alla kyrkans 
nycklar och stängde med mofive- 
ringen att orgeln ej fick användas 
för profana ändamdl. Avsikten hade 
varit att behdllningen skulle gd till 
de fattiga. 

Ar 1793 ar paret tillbaka i Kristiania, dar konsul de Paulys dött- 
rar. alltså fru Zaar och hennes ogifta syster inrättade var sin pen- 
sion för barn, som undervisades bl a i franska språket. I Greense- 
haven uppförde eleverna franska skådespel på originalspråket.' 
Kristianias konstvarld led en betydande förlust, enligt Huitfeldt- 
Kaas, då Zaar med hustru lämnade Kristiania för gott och begav sig 
till Tyskland, dar i Luheck parets andre son, Johan Vilhelm Gott- 
frid, föddes 1794. 

Om Zaar i utlandet efter norgevistelsen ar ej mycket kant. F. A. 
Dahlgren anger att Zaar "vistades utrikes nästan utan avbrott i 
sexton år. 178CL1796, varunder han vann mycket bifall såsom virtu- 
os på violin och cittra. Emellertid besökte han Göteborg 1787, dar 
hans föreställningar i vauxhallen och annan profan verksamhet icke 
hindrade honom fran att utnämnas till kantor i Gustavi domkyrka. 
Först 1796 återvände Zaar till Sverige att stanna för gott. Han finns 
sålunda upptagen i Carlskrona Weckoblad för den 18 maj som in- 
passerad till staden från Stralsund och härifrån fortsatte han sin resa 
till Stockholm, dar han stannade året ut. 

I januari 1797 uppförde hovkapellet dar under ledning av direk- 
tören för musiken vid operan, abbé G. J .  Vogler, en konsert till 
Zaars förmån. I konserten medverkade legendariska Elisabeth Olin 
liksom konsertmästare C. A. Norman och Zaar själv. 



"Fru Zaar förfirdigar riven alla 
sorter grannlåter och frun- 
timmersprydnader.. . " 
Poudreuse (väska) från 1700-ta- 
le1 ur länsmuseets samlingar. 

Karlskrona 
Ekonomiskt styrkt efter recetten i Stockholm begav sig Zaar till 
Karlskrona, och av ett avertissement i Weckobladet för den 3 mars 
1797 framgår, hur Zaar med familj etablerat sig i staden: 

"Till underrättelse för stadens respektive familjer och in- 
vånare, anmäles i ödmjukhet, att Kongl. Kammar-Musicus 
Zaar från Stockholm är hitkommen och iirnar att såsom född 
blekingebo, efter flera års utrikes resor och erfarenhet. sisom 
nyttig svensk medborgare tillhringa sin övriga livstid i sir1 fos- 
terbygd och här i staden etablera sig; vars hustru såsom kand 
för ett dygdigt fruntimmer och för flera år sedan ogift. hade 
den äran att informera de första familjers barn här i staden," 
önskar även att nu kunna gagna uti undervisning och informa- 
tion bdde i franska och tyska språken samt uti allt vad som hö- 
rer till ett val och ratt educerat fruntimmer samt att mottuga 
hederliga och bättre mans barn uti hel och halv pension. Om 
konditionerna samt de flera stycken varuti eleverna efter tid. 
ålder och omständigheter komma att undervisas, kunna vid 
muntligt samtal överenskommelse träffas i dess logi hos frid 
assessorskan Wiggman på Borgmästaregatan. 

Fru Zaar förfärdigar även alla sorters grannlåter och frunhm- 
mersprydnader samt trycker på nätteldukar, tafter, lärfter och 
vasttyger m. m .  när sådant beställes. " 

Familjen Zaar, bestående av makar och tre barn, hade sålunda 
erhållit lägenhet i änkefru Wiggmans hus, men för den omfattande 



W~~,,,,,,tska j-,,,,eten, Borgmäs(aregatan 16, numera med en putsad 
1800-rakfosad Asse$sorsdnkan Wiggman hade 1789 fdti trllslcind av lands- 
hovdrngen att hdlla biljard, dd hon "i ett ganska tarfiigr trllstånd med 
tungaste omsorg och bekymmer uppdragrt fyra barn". Der ar bitjatdrorel- 
sen som Zaar mr over och förenar med kaffehusrorelse i tidens stil (Crfatei 
från Lrlla a. a ). (Foto BJLM 1984.) 

verksamhet, som Zaar planerat, hyrde han in sig aven I Heder- 
stromska huset mellan Arklimastare- och Konstapelsgatan, alltså 
intill klockstapeln på Amiralitetsgatan. Dar skulle, meddelade 
Zaar, den omannonserade "Informations och Educations inratt- 
ningen for unga fruntimmer och hederliga Mans Barn" genast ta sin 
borjan. Själv skulle Zaar forutom i sång och musik undervisa i fran- 
ska, och om hustruns kvalifikationer for den utlysta verksamheten 
anför han foljande i veckobladet: 

"Den goda moralrrka karaktar, for vilken fru Zaar smickrar 
srg vara kand att aga, torde intet fordra nigon vidare forsak- 
ran, att hon  skall sbka till air uppfylla den dmma och moderliga 
plikt, vartifl hon nåiedes forbmdit och forbinder sig samt allts8 
hoppas att vinna såval vederbörande foraldrars gunst~ga bifall 
och synnerliga noje som allmanhetens rätivisa akming. " . 



Något annat begrepp om personligheterna an att har ar fråga om 
kunnigt folk med rika utförsgåvor, ger givetvis ej de citerade 
annonserna. 

Zaar gav sig aven i kast med att idka borgerlig näring i likhet med 
hustrun, som ju agnade sig åt hantverksmässig textilslöjd och kvin- 
nopynt vid sidan av sin pedagogiska och konstnärliga verksamhet. 
Han hade nämligen erhållit tillstånd att öppna kaffehus med för- 
hyrd biljard i den Wiggmanska fastigheten.' Under en tillfallig 
bortovaro från staden hade emellertid biljarden fräntagits honom. 
vilket innebar stort avbräck för kaffehuset. Men han hade likväl ej 
upphört, som det heter i ett meddelande han införde i veckobladet. 

"an till min hustrus och mina barns soutien (underhåll) idka 
det borgerliga näringsfång, varmed den högädle magistrater7 
gunstigt behagat giva mig tiiistånd. Måtte jag alltså under tyng- 
den av behovet finna ndgon lättning i mina bekymmer. och icke 
sakna ett gunstigt besök av hederligt folk, som jag försäkrar sd 
gott som möjligt är, emotragas och uppvaktas, ifall ödet icke 
skulle alldeles beröva mig denna lycka". 

Det är en av ekonomiska bekymmer hårt pressad Zaar. som nu 
och i fortsättningen formulerar och inför meddelanden i vecko- 
bladet, vilka kan ljuda som rop i nöd. 

Zaar hade emellertid snabbt kommit i gång med sina aktiviteter 
och endast en vecka efter sin inflyttning kunde han. biträdd av mu- 
sikvanner i staden, hålla sin första konsert. Denna bestod av tvi av- 
delningar, den första omfattade Ouvertyr av Pleyel. Violinkonsert 
av Giorovichi, exekverad av Zaar, Bravuraria av Naumann, sjungen 
av fru Zaar, violinsolo samt en rondo polacca, komponerad och 
exekverad av Zaar. Den andra avdelningen omfattade första delen 
av Stabat Mater passionsmusik av Pergolesi, sjungen alternativt av 
herr och fru Zaar. Det hela avslutades så med Finale. adagio för 
obligatviolin av Pleyel. 

Zaar fortsatte denna gång med konserter på börssalen i rådhuset, 
och liksom tidigare passade han på tillfällena att anordna hyllningar 
inför kungliga högtidsdagar, Tillfalle gavs honom snart, eftersom 
den blivande drottningen Fredrika Dorotea Vilhelmina av Baden 
skulle komma att beträda svensk mark för första gången vid sin an- 
komst till Karlskrona den 11 oktober 1797. Om detta har Gjörwell 
följande att berätta: 

"Han (Zaar) behagar också skriva vers, och när drottningen an- 
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Tirelblader till "Thkatre a i'usa- 
ge des jeune personne" av mada- 
me de Genlis. I Krisriania höll 
fru Zaar liksom hennes syster 
var sin flickpension. De lat ele- 
verna offentligt uppföra franska 
pjäser på originalspråket av 
ovannämnda författarinna, var- 
vid Zaar bidrog som rollinne- 
havare. 

lände till Carlskrona 1797 etalerade han dar (prdlade han med)  
alla sina snillegåvor på en gdng samt till der Höga Parets Con- 
tentement (tillfredsställelse); åtminstone vann han en vacker 
recompense (belöning) för denna underddniga välmening". 

Ja, Zaar hade här haft tillfälle att visa upp "alla sina snillegåvor". 
sin sångbegåvning, sin rimförmaga och förmågan att virtuosmässigt 
traktera sina instrument. Och det gavs ofta tillfallen att åter- 
komma. I maj följande år lat Zaar en föreställning på teatern in- 
ledas med en prolog med anledning av drottningens namnsdag, en 
prolog med recitativ av Apollo, arior, kupletter och kör. Föreställ- 
ningen i övrigt kunde dubbleras på kungens namnsdag några dagar 
senare. Sålunda uppfördes då för andra gången "Phonor och Zirphe 
eller det älskade missfostret", en dram i två akter av madame de 
Genlis. Vidare sjöngs arior och en tersett ur operan Zemire och 
Azore. varpå följde ett "Chinesiskt Mechaniskt Theater Fyrverke- 
ri" med åtta nummer. Det åttonde visade kungens namn med sex 
förändringar, 

Det var ej första gången som paret Zaar uppförde en pjäs av 
Genlis, var$,t&aterstycken Iampade sig val för den verksamhet fru 
Zaar bedrev som lärarinna, tidigare i Kristiania nu har i staden. 
Denna författarinna har skrivit ett stort antal pjäser i uppfostrande 
syfte, Iampade för tidens barn och ungdom. I företalet till en sam- 



Madame Stephanie Felicifé de 
Genlis (1740-1830J, en pedago- 
gisk författarinna i Rousseaus 
anda (Nordisk familjebok). 

ling sådana stycken framhåller hon att de böcker om uppfostran 
som finns, visserligen behandlar de allmanna principerna fiir dygd 
och moral. principer alltså som galler för alla människor oavsett 
klass. Men hon ser det som en brist, att ingen dittills specialiserat si- 
na alster och inriktat sig på att skriva för en viss klass. Den volym 
företalet galler, var avsedd för uppfostran av barn till köpman och 
hantverkare, ja, menar författarinnan t. o. m. för barn till personer 
under dessa klasser. Det blev sålunda paret Zaar som introducerade 
Genlis' dramatik i Karlskrona liksom tidigare i Kristiania. I Stock- 
holm hade intill 1864 ej mer an en av hennes pjaser uppförts, nämli- 
gen enaktskomedin Flaskorne men blott en gång." 

Har i staden skulle Genlis bli makta populär att döma av bestån- 
det av hennes verk i Carlskrona Lasesallskaps bibliotek. Detta upp- 
går till 13 skilda arbeten, vilka om man räknar delar och dubbletter. 
fyller ett trettiotal volymer. Slitaget vittnar om att de flesta ofta 
funnit läsare, vilket galler främst de karleksromancr, som utgör hu- 
vudparten av beståndet. I nämnda bibliotek finner man delarna två 
och fyra av Theatre a I'usage de jeune personne, innehållande till- 
sammans 12 pjäser, och dar finns Plays chosen out of the celebrated 
Comtess de Genlis' Theatre of Education translated from the 
french. Printed J. P. Marquard Stockholm 1816. 

För att nå en talrikare publik an den som kunde lockas till 
improviserade konsertlokaler, riktade Zaar in sig på att erövra även 



Hörnet Varvsgatan/Skep~?argatan dar Karlskronas tidigare teatrar Mg. Till 
höger skymtar Chapmanbostallet. (Foto BILM 1985.) 

scenen. Sina planer offentliggjorde han 1798 i ett avertissement i 
veckobladet. där det heter: 

I saker förhopprting o m  Hans Kongl. Maj:ts allernådigste pri- 
vilegium att här inrätta en fast och stående teater har jag med 
högverierbörligt tillstånd den aran att i nästkommande vecka 
giva den högrespektive och vördade allmänheten ett litet för- 
sök av min nit att gagna och förnöja, dd jag ar sinnad att har på 
teatern uppföra Agar i öknen, av grevinnan Genlis, dram i e11 
akt, översatt från franskan med tillägg av 2:ne arietter. som av 
mig äro lämpade till pjäsen. Varefter gives ett Chinesiskr meka- 
niskt teaterfyrverkeri, som visar flera pjaser med differenta ku- 
lörer av eldar. 

Redan 1784 hade staden fått en stående teaterbyggnad, anbefalld 
av Gustav III, inrättad av Chapman under marinens hektiska ny- 
byggnadsperiod och dekorerad av Törnström. Zaar avsåg alltså att 
hålla en stående teatertrupp på orten att disponera i förekom- 
mande fall. Förutom paret Zaar fanns endast en professionell skå- 
despelare i staden, nämligen teaterdirektör Elias Magnus Weder- 
borg, som Zaar skulle alliera sig med. Resurserna var för ringa för 



"afbräi~ner uf f  ganska sfori Liisi b:vii~drckri-i. ... koi?iiiier (iii hesid # iiiig- 

ra och rrerriu diferenra piecer och siuras med Sjö G I I ~ P I I  Nei>iiifi. liii~iiken 
uii des Snäcka som är förecpand a j  Sjdhirrar wisar sig irppii r11 hrinrinrrde 
Sjö och dtföljes av Tritoner. Detta fvrwärckeri kommer arr bririnn enrcllnn 
2 i 3 timmars tid". 

Ur Zaars "annons" i Carlskrona Weckohlad den 27 juli 1799 orn i~au.~hall i 
Hasrö. Bilden ar err anonymt grafiskt blad frdn 1700-raler. (Drottning- 
holms tearermuseum. 1 

en stående teater ännu. Här kunde endast bli fråga om smärre tea- 
terföreställningar med utfyllnad av instrumental- och vokalmusik. 
där huvudnumren instrumentalt exekverades av Zaar ocli vokalt av 
paret Zaar. Ett  spektakulärt inslag på scenen utgjorde Zaars kine- 
siska teaterfyrverkeri, varom en annons förmäler. att det bestod av 



Borgerskapets arrendator till hemmanet Hästu gard hade skyldighet att 
där hälla gästgiveri. Ställets vidsträckta park räckte ned till sjön, ett omrd- 
de inbjudande till promenader under inplanterade äkta kasranjer, mull- 
bärs- och valnötsträd förutom den för trakten naturliga vegetationen. 
HaFtö gård m&e ha varit en utmärkt plats för vauxhallsarr~ngemang. 
(Foto BILM) 

12 6 13 differenta pjäser "vilka visa flera variationer och differenta 
kulörer av eldar, som slutas med Carlskrona stadsvapen med sex 
vackra variationer och försäkras att aldrig här på teatern vackrare 
fyrverkeri någonsin blivit avbränt". 

Förre teaterdirektören E. M. Wederborg hade dragit sig tillbaka 
fran sitt kringflackande liv och i Karlskrona ingått äktenskap med 
änkan efter traktören Nils Sadig och erhöll därmed en fast punkt i 
tillvaron. Han sökte och fick burskap som traktör 1795 och drev sin 
rörelse i parets hus i Kalvhagen, närmare bestämt i hörnet av Drott- 
ninggatan och Skeppsbrotorget. Aret efter dog f. teaterdirektören 
John v. Blanc som ävenså varit traktör i staden. 

Zaar inledde samarbete med Wederborg i januari 1799, då We- 
derborg spelade huvudrollen i Florians enaktskomedi De ombytta 
biljetterna i D. G. Björns Översättning, medan Zaar svarade för 



Agar i öknen, som nu gavs för andra gången. Något mer om gemen- 
samma insatser på det sceniska planet har ej kunnat beläggas. 

Med erfarenheter från Göteborg gav sig Zaar i kast med att in- 
troducera ett vauxhallarrangemang i trädgården vid Hästö gård. 
Dit inbjöd han sålunda allmänheten till en fullstämmig instru- 
mental- och vokalkonsert i juli 1798, varefter janitscharmusik skulle 
beledsaga en promenad i trädgården. medan dagsljuset avtog. När 
skymningen fallit skulle trädgården illumineras och ett stort meka- 
niskt fyrverkeri ges som avslutande höjdpunkt. 

Under följande år är Wederborg med som arrangör av vauxhallen 
på Hästö och har tecknat sig som första namn under tillkannagivan- 
det. Zaar svarade nu för ett långt mer påkostat fyrverkeri än förra 
gången om vilket det heter, att slutet på första delen visar Nep- 
tunus i en snäcka förspänd av sjöhästar och åtföljd av tritoner på en 
brinnande sjö. Annonsen försäkrar att fyrverkeriet kommer att 
brinna i tv5 till tre timmars tid. -Det  är nog här fråga om en inte så 
ringa penninginsats liksom vid andra tillfallen, då Zaar tänder sitt 
fyrverkeri. 

Det är troligt, att d5 Zaar annonserade sin plan att inrätta en fast 
teater i Karlskrona, han haft teaterdirektör Anders Lundqvist i tan- 
karna. Denna hade nämligen med sitt sällskap sökt bilda en fast 
teater i Jönköping men misslyckats. Det kan ha varit på en vink av 
Zaar, som Lundqvistska sällskapet tagit vägen till Karlskrona. dit 
det anlände från Växjö i april 1799. Här vidtog en lång sejour - över 
tre månader - men knapphändigt redovisad i pressen. Makarna 
Zaar kan ha bidragit med den sång och musik, som repertoaren 
krävde. I vart fall gavs en av föreställningarna till "underhåll åt fru 
Zaar och hennes tre barn" (1815) och en till "förmån för Joh. G. 
Zaar" (2717). 

Zaar hade före sin recett vädjat till allmänheten i veckobladet 
med följande ord: "Måtte jag vara nog lycklig i min olycka att kun- 
na smickra mig av en vördad och välgörande allmänhets ädelmodiga 
åtanke och medlidande, varom jag vördsamt anhåller". Och i en 
dikt efter föreställningen framför han sitt tack: 

"Till dig som mänskokärlek övar 
och nödens barn med smärta ser 
---  
Välsigna Gud var hjälpsam hand 
uti mitt arma fosterland!!!" 



Billatdspel p6 I?&?-talet, efer k~ppaïs~ick av J.  E. Nilsoti (ur Gmnfa 
Smckholrrn av Lundtri & Strindbsrg). 

Darmed @ck ridan ned för den i Blekinge utspelade akten med 
Johan G. Saar och hans fru Chatarina Maria Fredrique f. de Pauly i 
huvudrollerna. 

Orlagsstaden erbjôd ej Tillracklig puB1'1kunderlag for d e n  under- 
hållning Zaar erbjod, iiven om den interfolierades med kungahyll- 
ningar och påkostade fprverkerter. Och fullstámmiga vokal- och in- 
strumentalkonserter hat sin begransade publik. Ej heller fanns plats 
för Zaar som borgertig företagare i likhet med f. d. teaterdirek- 
törerna v. Blanc och Wederborg. Då han etabierar sig som kaffe- 
husvard, fogs biljarden från honom och fortjansten uteblev. 

På familjens Bxttyttainpsresa i riktnmg mot huvudstaden gjoïae 
Zaar ett nytt forsok att inriitta sig i landsorten, nu i Oreb~o, centret 
vid den tika Markalatten. dir mångt vigdr ledde. 

Örebro ock Stockhalm 
"Herr Zaar oförskráckt tog sig en annan hustru, ocksa skäligen vac- 



ker och tillika sångerska, även som han spelar viol och sjunger just 
inte illa; och reser nu detta par med sina talanger omkring uti lands- 
orterne samt har för närvarande etablerat sig i Orebro, var Kongl. 
Kammar-Musicus Zaar nu förbinder sin profana sång med den an- 
delige, och är välbeställd kantor i stadens kyrka." Detta enligt vad 
Cijfirwell har sig bekant. 

Sant är det så till vida att Zaar blivit anställd som kantor och 
klockare vid Orebro stads- och lantförsamlingar. Anställningen ha- 
de motiverats med att Zaar inom som utom riket var känd för sin 
skicklighet och sin moraliska vandel. 

Så mycken profan sång, som Gjörwell med glimten i ögat an- 
tyder, syns Zaar icke ha presterat men seriösa konserter både i och 
utanför kyrkan och framträdanden på heliga dagar. 

Redan hösten 1800, samma år han anställdes som kantor. anslogs 
kollekten, som "med håvar och bäcken" skulle insamlas. för hans 
räkning. Före och efter predikan skulle i kyrkan en fullstämmig vo- 
kal- och instrumentalkonsert framföras. I en annons om evene- 
manget vädjade Zaar till församlingsmedlemmarnas "vanliga gunst 
och frikostighet". 

Ett annat exempel på framträdanden, värdigt en kantor och kloc- 
kare, är uppförandet av Pergolesis passionsmusik å assemblee salen 
i landsekreterare Anderssons hus en långfredag. Det är väl troligt 
att han själv sjöng den franska hymn. som han försett med svensk 
text, enligt annonsen. 

Zaar hade tjanst som kantor även vid stadens trivialskola eller - 
modernare uttryckt - tjanst som musiklärare vid läroverket. Där 
vann han lektor Segerstedts stöd för ett projekt som han hoppades 
kunna bli honom en ny inkomstkälla, nämligen utgivningen av en 
ny "notpsalmbok" i musikundervisningens tjänst. Zaar inbjöd till 
subskription, men de källor som här använts, har inget mer att för- 
mäla i denna sak. Zaar vilade emellertid aldrig på hanen utan var 
standigt beredd att skjuta in sig på nya mål. Han vill standigt vidga 
reviret för sina aktiviteter. Därom skvallrade t. ex. följande med- 
delande i veckobladet: 

"Tillkännagives respektive Församlingarna att undertecknad 
som nu en tid haft vederbörandes permission för egna angeläg- 
na affärers uträttande att vara borta, ar åter hemkommen, och 
siiledes. själv förrättar så klockare- som kantorssysslan". 

Herr och fru Zaar, nu ett strävsamt medelålders par, hade till- 



Nieolmkyrkan r Om-bro pR I W i a l e ~  (Orehw 700 dr). Del var h& Kpngl. 
Kamniar-Mwicus Zaar var an~~r.rblld sam kanror. 

sammans under att kvarts sekel med vaxlande lycka akt uppratt- 
halla en bygglig kvalitet p& sin familjs exkitrnsvilikor. Fru Fredrika 
Zaar hade under brebrotiden liksom tidigare Stagit sig besl&llnihgar 
p& damprydnader för kla$edräkten, och hon hóll bahpension för 

tlösten surnia &r Iihmade Zaar Örebro och itirlïinde tifl  Stock- 
hdm 30 ar eRcr sin operaprerniar. t l ~ n  fick hterta sin phls som 



altviolinist i hovkapellet (1811-1815) och han erhöll därtill tjanst 
som organist i Ladugårdslandskyrkan. 

Johan Gottfrid Zaar avled 1818 i Stockholm. och 1834 slutade 
hustrun Fredrika sina dagar i Göteborg, dar avkomlingar av det 
akta paret skulle få förankring och bli befryndade med förnäma 
familjer. 

Sönerna Ludvig Gustaf och Johan Vilhelm Gottfrid kom bida att 
vandra i fädernas spår och skulle alltså utbilda sig - liksom tidigare 
farbrodern Jacob - till kirurger. Den förre blev sålunda regements- 
läkare och den senare, gift med Charlotta Sofia Ulfsparre, faltrege- 
mentshästläkare. De hade trots sin kringflackande barntillvaro, 
fjärran från en fast släktmiljö, blivit bärare av en släkttradition i 
fjärde led.'O 

NOTER 
1. Anna Christina Alm var änka och hade före giftet med Zaar tva döttrar. 
2. Data från Sjöström och Berggren a.a. Till sitt förfogande har Sjöström haft Bir- 

ger Schöldströms excerpter rörande teaterlivet i vårt land. 
3. Sjöström och Berggren a.a. 
4. "Ganska många av de  äldre romanerna äro gåvor och utgöra därför vittnesbörd 

om att 'litterära' personer under 1700-talets senare del förvärvade även den 
svenska underhållningslitteraturen, huru konstnärligt svag den a n  kunde vara" 
(Utterström a.a. s. 123). 

5. Citaten i avsnittet är lånade från Sjöström och Huitfeldt-Kaas a.a. 
6 .  C. M. Frederique de Paulus tidigare vistelse i Karlskrona har efter gcnompång 

av Carlskrona Weckoblad e j  kunnat beläggas. En annons den 21 fehr. och 7 mars 
1789 kan emellertid misstänkas vara ett spår. Den lyder: "Ett ungt fruntimmer. 
av god uppfostran, erbjuder sin tjänst att i något hederligt hus få hiträda. helst 
med barns undervisning uti franska språket. nippers förfhrdigande och andra an-  
ständiga sysslor [dvs. sådana som anstår en person av stånd]. Närmare under- 
rättelse fås dar dessa blad utgives". 

7. Ankan Wiggman hade 1789 fått tillstånd av landshövdingen att hålla biljard. d i  
hon "i ett ganska torftigt tillstånd med tungaste omsorg och bekymmer upp- 
dragit ivra barn". ILilia a.=.) 

u ' 
8 D3hlgr;n a a  dppinr Gci,li\' namn i samhand incJ L>rtrclirinpi.n n\ (,u,t% I I I  . 

sLiJc\pel Siri Brdhc <,ch Johan Gjllrnriiern.~ <ami L);" c i ~ r i \ l i i h r  ii<~.ipolit.~n:~- 
ren. da idder till viaserna lånats från Genlis 

9. Sonen l .ud\i+ (iu,i.ii. fodd i Ilclrinpiir I-Y?. -an tar., .len elvririi,g. <.im iin.irr 
en f u l l~ tnmmi~  non5cri .im 10 m r s  1604 inl ir i  Innoris rhullc 1 ~ 1 . 1  h.,r:i dt,rilli> I 

stycken p8 fortepiano. 
lo. Anlitade källor i detta avsnitt är Örebro Weckoblad 180&1805. fortsatt av Ore- 

bro Tidning 18U5-1810 samt Sjöström a.a.. där Schöldströms excerpter utnytt- 
jats. 
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Vid vikar och sund, 
på mossar och grund 

En studie kring naturnamn på pilk 

Ingemar Atterman 

Min nyfikenhet på ordet pilk, vad det betyder och beskriver, vack- 
tes vid uppmätningen i slutet av 1950-talet av husgrundsområdet på 
Pilkaholmen vid ön Saltarna i Ronnebyskargården, nr 4 på kartan 
bild 12. Det visade sig att det enstaviga pilk liksom namnelementet 
pilk i sammansatta namn bildar en mycket liten och föga uppmark- 
sammad naturnamnsgrupp av oviss ålder. Det visade sig också att 
frågan om utbredningen av naturnamn på pilk, av vilka det finns 
åtta i Blekinge, ar lättare att besvara an frågan om pilk-namnens 
mening. Dessa problem kan i huvudsak begränsas till Sydskandina- 
vien - till Blekinge, Skåne och Danmark - tack vare den hjälp att 
inringa namngruppen som jag fått av institutioner runt om i Norden 
vilka sysslar med namnforskning. 

Ortnamnsforskningen arbetar med tre huvudgrupper av namn, 
bebyggelsenamn, agonamn (ängar, åkrar) och naturnamn ("namn 
på alla slags icke människoskapade företeelser i terrängen". enligt 
Bengt Pamp). Pilkaholmen ar utan tvivel ett naturnamn, men är 
pilk ensamt eller som namnelement ett naturnamn? Innan vi kan gå 
vidare måste vi klara ut vad pilk ar för slags ord. Redan med vår för- 
sta hjälpreda, Svenska Akademiens Ordbok, börjar det bli mång- 
tydigt och krångligt. Det finns ett valkant fiskeredskap som heter 
pilk och att använda en pilk ar att pilka, vanligen i form av ryck- 
fiske, oftast efter torsk. Om verbet pilka säger Ordboken att det i 
svensk dialekt betyder 'plocka smått med fingrarna', 'påta', 
'småspringa'. På danska motsvaras det av pilke, på tyska bl. a. av 
pilken, på norska och faröiska av pilka, 'pilla', 'plocka' och på shet- 
ländska av pilk, 'pilla', 'skrapa', 'sticka' 'dra upp (fisk) med ett 
ryck', m. m. Till det vi genom Ordboken får veta om det danska 
pilke kan läggas att det enligt Institut for navneforskning har bety- 
delsen 'samle' och 'pille'. I Ordbog over det danske sprog betraktas 
det som dialektord med betydelsen 'pille', 'plukke' och i övrigt 
'fiske', i synnerhet torsk. 



Om jag nu påstår att pilk ar ett naturnamn eller del av ett natur- 
namn så vore det i och för sig inte så konstigt om någon protestera- 
de och påpekade att pilk ar ju namn på ett fiskeredskap. Det för- 
knippas gärna med sköna sommarminnen, dagar med sol då man ror 
eller puttrar ut ur skärgården på ett lugnt hav för att låta ankaret gå 
över torskgrundet dar det enda vaderhotet ar några uppstigande 
molngubbar vid horisonten. I själva verket har vi båda ratt. Skill- 
naden ar dock den att torskpilkaren befinner sig i nutiden medan 
jag måste leva mig in i en förgången tids vanor och språkbruk för att 
kunna styrka mitt påstående. Men det ar ändå inte givet att det lyc- 
kas. 

Mina förhoppningar att någon av de närmast berörda, främst 
ägare och brukare av land och vatten med naturnamn påpilk, skulle 
kunna hjälpa till med någon sannolik förklaring till dessa namn har 
nämligen i stort sett kommit på skam. Dar finns ändå några få men 
viktiga undantag som alla hänför sig till jyllandska förhållanden ratt 
långt tillbaka i tiden. Ett visst stöd utgor den förteckning över dan- 
ska naturnamn av detta slag som börjar på pilk och som ar samlade i 
en ADB-utskrift utförd av Geodetisk Instituts Stednavnekontor. 
Den innehaller f. n. tio namn men ytterligare kan finnas, namn som 
inte uppmärksammats och därför inte kommit med i förteckningen. 
Då betydelsen av de jyllandska pilk-namnen ger ledtrådar för tolk- 
ningen av de skånska och blekingska tar vi Jylland till utgångspunkt 
och fortsätter sedan österut. Det blir ett slags namnjakt med natur- 
namn på pilk som ledstjärna, en stjärna som kommer att blinka och 
saga stopp nar det finns något att stanna vid, att beskriva och ut- 
forska. Studien kommer sedan att avslutas med kommentarer till 
namnjaktens resultat. 

På kartan bild 1, som omfattar sju namn i Danmark och en namn- 
grupp i Skåne, har pilk-namnen numrerats från väster till öster och 
sedan behandlats efter typtillhörighet. Kartan över de danska 
pilk-namnen måste bedömas med en viss försiktighet darför att den 
bara visar namn som börjar på pilk och möjligen inte heller i detta 
avseende ar helt fullständig, Men för studiet av sydskandinaviska 
namn av detta slag ar också denna samling blandade namn givande, 
dar finns åtskilligt av överraskningar och problem. En sortering av 
namnen ger tre typgrupper. En grupp består av tre namn Pilkmose 
(nr 1,2 och 3) jamte pilk-namn vid Barsebacks mosse i Skåne (nr 8). 
En andra grupp består av ett enda namn, Pilkebakken vid Vejle 
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pilk. 
I )  Pilkmose och Pilkmose Beck ,  Idum sgn. Mossen avvattnas via Gryde Å 

och Store A till Nissum Fjord. 
2) Pilkmose, Pilkmose Greft och Pilkmose Bakke, Brayde sgn Mossen 

avvattnas via Drantum Bmk, Kersroft A och Skjern A till Ringkulbing 
Fjord. 

3) Pilkmose, Givskud sgn. Mossen avvattnas via Brande Å och Skjern Å 
till Ringkebing Fjord. 

4) Pilkebakken i Vejle. 
5)  Grundet Pilken eller Pilkpletten. 
6 )  Grundet Pilken i Ebelroft Vig. 
7) Grundet Pilken vaster o m  ön Nyord. 
8) Pilkdkrarne m m vid Barsebacks mosse, Barsebäck sn. Skåne. 

(nr 4), och den tredje gruppen av tre namn Pilken (nr 5 ,6  och 7). de 
sista namn på grund eller grundområden i havet. 

Vi börjar alltså längst i väster med Pilkmose och Pilkmose Bzk i 
Idum sgn, omedelbart sydväst om staden Holstebro, nr 1 på kartan 
bild 1. Tillsammans med den angränsande Fladmose har Pilkmose, 
att döma av kartbilden, en största utsträckning av ca 750 m. Långa 



Bild 2 .  Pilkmose i Brande sgn. Mossen avvattnas av Pilkmose Gr0ft med 
fortsättning i Drantum Bak (nr 1 ) .  Nedtill till vänster den skogsbevuxna 
Pilkmose Bakke (nr 2) .  Efter karta upprättad av Geodetisk Institut 1980. 

diken, en del med utlopp i Pilkmose Bzek, liksom gårdsnamnen He- 
dedal, Mosegård och Dyrmose, tyder på en bebyggelse som tillkom- 
mit genom dränering och uppodling av bed- och mossmarker. Geo- 
grafisk Institut vid Aarhus Universitet meddelar följande efter kon- 
takt med ägaren av Fladmosegård, Anders Wohlert-Thorenberg. 
Denne minns från sina pojkår, omkring 1910, att verbet pilke an- 
vändes "i forbindelse med får, der sigedsagdes at pilke, hvis de 
grzsser en mosevegetation, hvor de er hensat om sommeren i 
mangel af bedre (ism i torre år)". För en mera vidsträckt betydelse 
av verbet pilke talar f. d .  skolinspektör M. Ramskov Andersen i 
Give. I hans födelsebygd 0 rnhe j  söder om Holstebro användes det- 
ta verb i dialekten, åtminstone omkring 1920, "i betydningen 
grzsse i pauver vegetation og ikke blot om får, men også hornkvzg 
og nzppe ikke blot om mose, men om pauver vegetation i det hele 
taget". 

Vid nr 2 på kartan bild 1 har vi namnen Pilkmose, Pilkmose Greft 
och Pilkmose Bakke i Brande sgn, bild 2. Enstaka mindre bosatt- 
ningar finns i och omkring mossen som är genomkorsad av diken, 



Bild 3 .  Pilkmose, Brande sgn. Langsr till vänster Pilkniosr Bnkke, i ,?iei- 
lanplanet åkernmrk, i förgrunden Pilkmose Grgft. Till höger bererniark 
med vattenbehållare av metall för boskapen. Foto E. J.  Harksen 1984. 

bl. a. Pilkmose Greft, bild 3. Gårdsnamnen Store och Lille 
Langkzr i mossmarkens utkant mot norr anger att dessa gårdar får 
sin bärgning från dränerade och uppodlade kirrmarker. Större de- 
len av mossen utnyttjas nu som betesmark, tidigare har också före- 
kommit torvtäkt. Den tredje av de jylländska mossarna med nam- 
net Pilkmose ligger i Givskud sgn, nr 3 på kartan bild I .  Största de- 
len av mossområdet ar i dag en sjö som uppstod genom torvtäkt un- 
der världskrigen. Under det sista kriget fann man i mossen en hel 
del fornsaker som nu är försvunna. 

Efter denna upptakt med de tre mossarna i Jylland förflyttar vi 
oss till Skåne för den fjärde och sista mossen, den vid Barsebäck. 
nr 8 på kartan bild 1. I fråga om naturnamn på pilk ar Skåne pro- 
blematiskt på flera sätt. Någon motsvarighet till den danska 
ADB-förteckningen finns inte. Att komma åt de sammansatta na- 
turnamnen av detta slag skulle dessutom kräva en svårberäknelig 
arbetsinsats i samband med en genomgång av materialet i Dialekt- 
och ortnamnsarkivet i Lund (DAL). För att ändå få med något från 
Skåne, som - föreställer jag mig - intar en nyckelposition för studiet 



av namnfrågorna, har jag gått direkt till en visserligen ofullständig 
men erfarenhetsmässigt ändå givande kalla kring vilken fackmän 
och amatörer flockats sedan generationer, nämligen Lunds stifts 
landebok. Denna ar en i huvudsak under 1570-talet utförd registre- 
ring av kyrkornas, prästernas, klockarnas och hospitalens inkoms- 
ter och egendomar i Skåne, Halland, Blekinge och på Bornholm. 
Numera ar landeboken lättillgänglig sedan den med rikhaltiga kom- 
mentarer finns utgiven i serien Skånsk senmedeltid och renässans. 

Landeboken ar som sagt ofullständig på grund av det begränsade 
urvalet av registrerade objekt. Ett annat minus ar svårigheten att 
finna sammansatta naturnamn på pilk. Resultatet har därför blivit 
magert med hänsyn till kvantiteten. Å andra sidan har de namn som 
kunnat hämtas från den enda skånska "fyndplatsen" åtskilligt att 
berätta om nya satt att anknyta pilk-elementet. Kombinationer 
som vi inte stött på varken i Danmark eller i Blekinge har tillkom- 
mit. 

Barsebäcks mosse har sitt ursprung i en insjö som uppstod genom 
att en vik isolerades från havet omkring 1700 före Kristus. Gyttja 
avlagrades, bäckenet växte igen till ett kärr och av kärret blev en 
torvmosse. Pilk-namnen vid mossen ar, med bibehållen äldre stav- 
ning, föijande: Pilkåkrarne, Pilk och lilla Holmåkrarne, Pilkabac- 
ken eller Pilkali, Pilckenn och Ellekiers pilck. Barsebäcks gods för- 
värvades 1743 av fältmarskalken greve Gustaf Hamilton. Om fram- 
stegen inom lanthushållningen på Barsebäck berättar Linné efter 
resan i Skåne 1749 följande, som ar ett utdrag ur den 1751 tryckta 
reseberättelsen: "AKERBRUKET förbättrades här dageligen; de 
store Stenar uppgrofwos och bårtfördes; Diken och Hufwuddiken 
sloges, som gofwo vatnet fritt aflopp; ny fördelning afmättes på 
åkren, at Bönderna icke måtte ligga teg om teg med sina små rem- 
sor, och at de små ryggar måtte kunna laggas tilsammans uti breda 
och något convexa falt, - - -. Bönderna, som treskades wid den 
ofvanliga åker-dikningen måste, då de skulle göra dagswerken i 
Herregården, slå diken wid sin egen åker, och det under upseende". 
En mera effektiv dränering och utdikning av mossen stod också på 
reformprogrammet. 

Det skulle komma att dröja nara tre kvarts sekel innan denna del 
av Skåne åter blir föremål för ett lika skarpögt granskande och no- 
terande intresse, men denna gång med andra syften an Linnes. Vi 
får nu möjlighet att se Barsebacksbygden återgiven nästan som på 
ett flygfoto, nämligen genom den landskapsbeskrivande karta som 



Bild 4. Barsebäcksbygden enligt Skånska rekognosceringskarran från 
1810-talet, med tillägg. A) Pilkåkrarne. B )  Pilk och lilla Holmåkrarne. 
C) Området för den blivande fastigheten Ellekärr 1:1 i Löddeköpinge. 

upprättades 1812-1820 för militärt ändamål och som går under 
namnet Skånska rekognosceringskartan, nu förvarad i Krigsarkivet. 
Bild 4 visar ett avsnitt av denna karta. Den tillbakablick som Per 
Brinck ger i Skånes Natur 1965 passar har tidsmässigt in som kart- 
beskrivning: "Ännu för 150 år sedan uppfyllde sjöar, mossar och 
kärr landskapet, och vattendrag slingrade genom marker. dar vatt- 
net var en förutsättning för de naturliga våtangar, som täckte bon- 
dens behov av vinterfoder åt kreaturen". 

Inom kartbilden ryms en del av det vattendrag som då dominera- 
de Barsebacksbygden och som intresserar oss särskilt, nämligen 
Mare Back. Den kommer från Västra Karaby och Kavlinge och rin- 
ner under sitt slingrande lopp genom en i stort sett sammanhäng- 
ande rad av moss- och våtmarker innan den, i dag i form av ett djupt 



Bild 5. Utsikt ?not öster över Barsebäcks mosse frdn krönet av höge4 över 
Cillhogs gånggr@ (= Gällhäg på kartan bild 4). Foto förf. 1983. 

Bild 6. Sydligaste delen uv Barseblisks mosse sedd fr& sydväst. Till höger 
den till ett dike '?ärade Killebäcken. I bnkgrunden ert skogsparti som tving- 
ar Mare BäcksiKil!ebuckens huvudfara i e n  ny riktning, med början vid 
punkt 2 pd kartan bild 7. Foro jörf. 1983. 
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Bild 7 .  Detaij av karta upprättad för laga skifte av Barsebäcks by 1832, med 
tillägg avseende Pilkåkrarne, A+B, vid Mare Back. Barsebäck sn akr 2 .  
Lantmäterienheten, Länssryrelsen, Malmö. 

dike, får sitt utlopp i Salviken, aven kallad Saltviken, öster om 
kärnkraftverket. Mare (av mar) i backnamnet har betydelsen 
'grund vik', 'sumpig tjärn', 'sankmark', varför man kan saga att 
namnet i viss mån beskriver det landskap dar backen flöt fram un- 
der sin krokiga vag mot havet. Södra delen av backen beter i våra 
dagar Killebacken. Av Barsebacks forna mosse återstår endast en 
mindre del. Från Gillhög (= Gallhög på kartan bild 4) ser den nu- 
mera ut som en flack markyta, bild 5, delvis uppodlad till åker och 
delvis använd som betesmark, bild 6. 

Nar vi nu tar itu med pilk-namnen vid mossen kan vi först ta fasta 
på de av Barsebacks godsförvaltning exakt lokaliserade Pilk- 
åkrarne, kartan bild 4 A. En lagaskifteskarta från 1832 ger oss se- 
dan möjlighet att spåra ytterligare pilk-namn utmed Mare Back. 
bild 4 B och 7 B. Kartans redovisning av bäckfåran på bild 7 kan tol- 
kas på följande satt. Backen, som kommer in från höger vid siffran 
1, söker sig fram enligt minsta motståndets lag. Vid siffran 2 stöter 
den på ett hinder i form av skogbevuxen mark som ar fastare an den 
tidigare mossmarken, jämför bild 6. Backen andrar då riktning och 



Bild i% Lhsikr frdn viadukten Bver Europav& 6 mot nordwcist och dver 
Mare Bgcks forna dalgång. Till hôgsr i bakgnrnden syns tikonornibyggnu- 
derna pd der under Barse&& gods hörande StoregBrd. Fofo fä$ 1983. 

vattnet sprids ut över fårans omgivning - siffran 3 - innan det åter 
samlas i det lopp vars början och slut markeras av siffrorna 4 och 5. 
Efter siffran 5 övergår backen, vilket har skett redan 1832, i ett di- 
ke. Inom Barsebacksområdet hade Mare Back sin bredaste fåra just 
mellan siffrorna 1 och 5 .  Dar var den an till brädden fylld eller 
dränkt och omgiven av en våtang, an bestod den av en rännil moss- 
vatten som slingrade fram på bäckfårans botten, beroende på årstid 
och vattenföring. 

Pilåkrarne kan, som nämndes, utökas med hjälp av skifteshand- 
lingen från 1832. dar det under nummer 198 talas om Pilk och lilla 
Holmåkrarne, ett område som på kartorna bild 4 och bild 7 marke- 
rats med bokstaven B. Ur skifteshandlingen kan vi dessutom citera 
följande under nunimer 190, vilket nummer förekommer på fyra 
platser utmed bäckfåran: "Gallesmaden. öster om Kumlevagen. på 
båda sidor om bäcken. bördig madang". Allt som allt omfattade 
Pilkåkrarne, d.  v. s. A + B, en sträcka av ca 500 m utmed och på 
norra sidan av Mare Back. Av återstående pilk-namn vid mossen 
avses med det 1931 upptecknade Pilkabacken eller Pilkali, en höjd 



med brant sluttning på Storegårds agor. bild 8. Så har vi det i lande- 
boken nämnda Pilckenn, en angsteg i Barsebacks dåvarande östre 
vång, som sannolikt hör ihop med Pilkabacken. Ellekiers pilck 
(svenska: alkärrspilken) namnes på två stallen i landeboken men 
kan inte narmare lokaliseras. Alkärr är ju inte ovanligt vid våtängar 
och mossar, jämför kartan bild 4, dar den blivande fastigheten 
Ellekarr 1:l i Löddeköpinge ar betecknad med bokstaven C. 

Efter de fyra mossarna i typgrupp 1 återvander vi till Jylland för 
att se narmare på grupp 2 som endast består av Pilkebakken vid 
Vejle. Åtskilliga danska stader har sitt ursprung i den bebyggelse 
som uppstod dar en trafikled Övertvärade ett större vattendrag. 
Detta gäller bl. a. Vejle i sydöstra Jylland. som ligger vid utloppet i 
Vejle Fjord av den från väster kommande Vejle A. kartan bild I nr 
4. Har skapades ett övergångsställe, viktigt inte bara som uppsam- 
lingsplats för den nordsyd-gående landtrafiken. Det hade också be- 
tydelse genom närheten till havet, aven om det skulle dröja länge 
innan Vejle kom att spela någon större roll som hamnstad. 

Man hade valt en plats nara havet för övergångeii av ån. Men den 
utgjorde samtidigt bottnen av en vattensjuk dalsänka mellan bergs- 
höjder i norr och söder. Stadens namn berättar om detta. Vejle ar 
bildat till vejl 'vadställe', först ett naturnamn, sedan även namn pa 
den bebyggelse som uppstod i dalen. Utom 'vadstalle' tanker sig 
Bertil Ohlsson också betydelsen 'vik med grunt vatten' för det Valje 
som ligger på ömse sidor av gränsen Blekinge-Skåne vid Sissebacks 
mynningsområde, och som namnhistoriskt har samma ursprung 
som Vejle. Här kan vidare citeras följande ur uppsatsen "Vade- 
steder og broer" i Turistårbogen 1964 som handlar om danska va- 
gar: "En s a l i g  art vadesteder var fzrdselsvejene over de såkaldte 
vejler, lavvandede vige, eller fjorde, gennem hvilke man skad gen- 
vej. Dette var ikke altid ufarligt". 

Vejleborna har varit val medvetna om de svårigheter som mötte 
vid övergången av ån och de har sannfärdigt beskrivit dem heral- 
diskt på stadens sigill, av vilka det äldsta kända ar från 1421. bild 9. 
Vadställena över vadmarkerna hade så småningom ersatts av tra- 
broar. Det ar en sådan bro med slitbana av på tvären lagda träplan- 
kor som utgör sigillets centrala motiv. Vejle Å flyter under bron 
som bildar en brygga mellan de med lövskog bevuxna bergshöjder. 
Narreskov och Sanderskov, vilka omger dalbottnen. 

Pilkebakken i Vejle utgjorde en del av Nerreskov, som sluttade 
brant ned mot det sanka området kring åmynningen och fjordens 



Bild 9. Staden Vejles äldsta kända 
sigill, från 1421. Inskriften 81 föl- 
jande: SIGILLVM CIVITATIS 
W E T H E L E .  

Bild 10. Utsikt över staden Vejle från söder. Tuschteckning 1821 av J .  H. T .  
Hanck. Det kongelige Bibliotek, Köpenhamn. 
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innersta del. Pilkebakken bestod till stor del av grus. Den grustäkt 
som bedrevs har för att skaffa material till utfyllnads- och förstärk- 
ningsarbeten gjorde det visserligen möjligt för staden att vaxa och 
förstärka sina positioner. Men samtidigt blev Pilkebakken allt 
mindre och obetydligare och den sista resten försvann under 
1920-talet. Bild 10 ger en vy från söder av staden på dalbottnen 100 
år tidigare och ännu i ett kritiskt uppbyggnadsskede. Har syns i för- 
grunden en buktande gren av ån, Senderaaen, stilla flytande genom 
madangen mot en nybyggd stenbro, Senderbro, dar ån får ett till- 
skott från stadsidan för att sedan fortsatta mot mynningen vid ha- 
vet. Av staden syns till vänster rådhuset med branta takfall och en 
takryttare. Till höger i bildens mitt ligger kyrkan med sitt trapp- 
gaveltorn. Nerreskov ar skogsområdet bortom och till höger om 
kyrktornet och Pilkebakken ingår i skogspartiet mellan tornet och 
bildens högra grans. 

Denna del av Vejle, en gång i stadens utkant, är i många fredliga 
och krigiska sammanhang omnämnd i den stadshistoria som utkom 
1927 till 600-årsminnet av stadens äldst kända privilegier. Ett kort 
citat får avsluta denna glimt av den nu försvunna Pilkebakken: 
"Ved Hojvande stod Vandet her helt ind til Fzerdselsvejene. Bag 
Skovgade hzvede den skenne Pilkebakke sin Skovkuppel. Her 
oppe holdtes undertiden Folkemeder og Abonnementskoncerter af 
Musikdirekter Micbaelsen (1870). Ved Bakkens Fod utged Claus's 
Kilde sit rige V ~ l d " .  Och, kan man tillägga, dar slingrade också en 
smal vag döpt till "Kzrlighetsstien". 

Hittills har vi med natur- och kulturlandskapet synligt och åskåd- 
ligt framför oss kunnat gå från plats till plats för att beskriva de 
danska och skånska pilk-namnens miljö. Men med den tredje och 
sista namntypen, det ensamma Pilken, nr 5, 6 och 7 på kartan bild 
1, ar situationen förändrad. Med dessa namn, som givits åt grund el- 
ler grundområden i havet, har vi nått en grans dar människan står 
tvekande, den som skiljer land och vatten. Har är vi tvingade att 
finna nya hjälpmedel vid försöken till namnförklaring. Det första 
man då tar till ar sjökortet i visshet om att grund och grunda partier 
av havsbottnen är just sådant som den sjöfarande för sin säkerhets 
skull alltid varit angelägen att observera och notera. 

Grundet Pilken eller Pilkpletten i Li l leb~lt ,  nr 5 på kartan bild 1. 
ar kant genom en uppteckning från 1952. För Fanandsdirektoratet 
ar det emellertid obekant och Faaborgs Kulturhistoriske Museer 
meddelar att grundet inte heller ar kant av fiskarna vid denna kust. 



Har har vi alltså ett namn men ingen saker plats för det i havet. I 
det närmast följande finns både namnet Pilken och inte bara en 
utan flera platser vid vilka namnet under olika tider varit knutet. 
Det galler nr 6 på kartan bild 1, grundet Pilken utanför den gamla 
staden Ebeltoft, kand bl. a. för att den i sin hamn ger skydd och an- 
karplats åt ett av Danmarks marina krigsminnen, skrovet av den 
1860 byggda fregatten Jylland. Sölvesborgssonen Jens Sorensen, 
som så småningom blev dansk sjökortsdirektör och fick titeln Den 
Danske Hydrografis Fader, ger 1697 följande lokalisering: "Den 
yderste Skibsreden, som kaldes Pilken". Nara ett och ett halvt se- 
kel senare talar Den Danske Lods 1843 om två grund nordväst om 
hamnen och säger att "vi1 man ankre udenfor disse Grunde, saa 
skeer det bedst paa et Sted kaldet Pilken". Dessa upplysningar till 
den sjöfarandes tjänst kommenteras på följande satt av L. J. Grand- 
jeans i arbetet Sokortets Stednavne: "Pilken. Oprindelig gik navnet 
på bugten, derefter på ankerpladsen og endelig på grunden, det 
kommer av verbet at pilke; Ebeltoftfiskerne pilkede her torsk med 
godt utbytte". 

Slutligen en mera exakt positionsbestämning enligt Farvands- 
direktoratet som på ett sjökort över Ebeltofts vik anger Pilken som 
det yttersta av fyra i viken liggande grund. Det har en största ut- 
sträckning av ca 600 m och ett djup växlande mellan 5.6 och 5.9 m. 
För torskpilkare har detta grundområde onekligen varit lockande 
tack vare det tillräckliga vattendjupet. Detta kan däremot inte galla 
för det sista grundet Pilken, nr 7 på kartan bild 1. Som detaljen av 
sjökortet bild 11 visar ingår Pilken i ett grundområde vaster om ön 
Nyord, har kallat Smaagrunde med ett minsta djup av 1 fot. På ett 
sjökort från 1969 ar namnet Hagegrund. Mons Museum i Stege har 
meddelat att Hagegrund ar synligt i förbindelse med extraordinärt 
lågvatten och då över en yta av ca 12-14 m'. Pilken ar däremot en- 
ligt museet aldrig i dagen under dessa lågvattenförhållanden. 

Pilk-namnen i Blekinge 
Vi lämnar nu de större och mindre havsdjupen i de danska farvatt- 
nen för att bekanta oss med de blekingska pilk-namnen. De är vis- 
serligen alla knutna till landskapets kust och skärgård och deras mil- 
jö ar gränsområdet mellan land och vatten, men för att studera dem 
närmare kan vi tryggt stanna på land. De flesta finns på aktuella 
kartor, övriga ar kända och brukade av ortsbefolkningen. Kartan 
bild 12 visar de blekingska naturnamnen på pilk. 



Bild I I .  Vattenområdet närmast väster o m  ön Nyord enligt slökort från 
1870. I bildetu mitt S M A A  GRUNDE med grunder Pilken på 3 fots djup. 

Bild 12. Karta över naturnamn på pilk i Blekinge. 
I )  Pilkanabben på Styrsö, Hallaryd sn. 
2 )  Pilken och Pilkamadarna, Boddestorp och Trensum, Hallaryd sn. 
3 )  Pilken och Pilkaholmen, Garnanäs, Brakne-Hoby sn. 
4) N. Pilk, Pilkaholmen, S. Pilk, Saltarna, Ronneby sn. 
5) Pilkaviken vid Idholm, Möcklö, Ramdala sn. 
6)  Kohlevikspilken, Torp på Senoren, Ramdala sn. 
7 )  Kurrepilken (Korrepirken), Ö. Hastholmen, Torhamn sn. 
8)  Pilkaflöten vid Lungskar, Torhamn sn. 



Bild 13. Del av karta upprättad 1845 för laga skifte av agorna till Hallö. 
Hällaryd sn akt 62. Denna detalj med del av Styrsö är kompletterad efter 
Bertil Ohlsson med namnen Styrsö Vik, Styrsö Stek, Styrsö Käke och 
Pilkanabben samt av förf. med namnet Pilken. Lantmäterienheten, Lans- 
styrelsen. 

I )  Pilkanabben på Styrsö. Hällaryd sn. 

Om Styrsö, med betydelsen 'skeppshövdingens ö' eller mindre poe- 
tiskt, stationeringsort för en ledungsbefalhavare, har jag berättar i 
uppsatsen "Om forntida vakt och värn vid Blekingekusten", Ble- 
kingeboken 1983. Dar finns förslag hur elementet pilk i Pilkanab- 
ben skall tydas. I årets uppsats bidrar kartan från 1845, bild 13, att 
ge ytterligare klarhet i denna fråga. Pilkanabben ar den sydligaste 
udden på Styrsö, och man kan som ett första steg tolka namnet som 
'udden vid pilken'. Men vad betyder ordet pilken just här? 



Ser vi på härledningen av ordet pilk kan vi rakna med att det 
danska pilke har sin fulla motsvarighet i det svenska pilka. Namnen 
Pilkmose i Jylland har visat att pilke dessutom har en i Blekinge 
bortglömd vidare användning och mening. I Jylland betyder pilke 
inte helt detsamma som 'grzsse' (båda på svenska = 'beta') utan 
särskilt bete på mark som raknas som "pauver", d. v. s. inte ar av 
första klass ur betessynpunkt, magert bete. Detta gör att slutsatsen 
sid. 114 i Blekingeboken 1983 måste ändras. I stallet förpilk får or- 
det Pilken närmast betydelsen sundets stränder och då som en ka- 
raktäristik av det bete som erbjöds vid stränderna. Vi kan då som 
ett andra steg tolka namnet Pilkanabben som 'udden vid betesmar- 
ken Pilken'. 

2) Pilken, Pilkamadarna. Boddestorp och Trensum, Hallaryd sn. 

Omkring 6 km öster om Karlshamn ligger Matvik, namn på ett 
hemman men också på en hamn och lastageplats. Om namnets för- 
led säger Bertil Ohlsson att den "syftar otvivelaktigt på att fisket 
varit givande i dessa vikar". Kanske ar det inte det givande fisket 
man i första hand förbinder med Matvik, snarare platsens betydelse 
och tradition sedan medeltiden vid sidan av Järnavik och Bodekull 
(nu Karlshamn) som en av de basta naturliga hamnarna i Brakne 
härad. 

Har i västra Blekinge lyfter sig landet inte sällan direkt ur havet 
med branta granitstup. Det fortsätter sedan mot norr med backig 
terräng omväxlande med dalsänkor som ofta har en back eller å på 
sin botten. En sådan å, nu med namnet Siggarpsån eller Hallaryds- 
ån, tidigare kallad Trensums å eller Matviks å, har sitt mynnings- 
område nordnordost om Matvik. Väster härom slutar Matviksfjor- 
den i en trång vik, enligt Bertil Ohlsson med namnet Pilken, se kar- 
tan bild 14: A. 

Matarbetet för detta blad av den gamla ekonomiska kartan ut- 
fördes 19161917, varför kartan visar ett natur- och kulturlandskap 
nara tre kvarts sekel gammalt. Den ar därför redan nu av historiskt 
intresse. Har har olika slag av natur och odling fått sina speciella 
farger och har finns också förklarande och detaljerade anvisningar 
om betydelsen av dessa färger liksom av kartans tecken och sym- 
boler i övrigt. 

Så upptäcker man t. ex. att det utanför mynningen av ån, på öm- 
se sidor av det i havet utflytande åvattnet, fanns stora vassruggar, 
betecknade med horisontella linjer, bild 14: B och C. Detta var på 
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Bild 14. Siggarpsdns mynningsområde på gamla ekonomiska kartan frdn 
191ó-1917. A) Havsviken Pilken (enligt Bertil Ohlsson). B) och C) Vass. 
D)  och E) Sidvallsang, kallad "Pilkamadarna". F) Järnväg från stenbrotten 
i Boddestorp till lastorna i Matvik.  33) "en lastageplats, ag. staten" (enligt 
kartbeskrivningen). 

1910-talet. På dagens karta består C av fast mark, ett resultat av 
landhöjning och igenväxning, Den mark som omger ån ar beskriven 
som "sidvallsäng", d. v. s. tidvis överspolad äng, även kallad 
madang, och denna ar betecknad med tätare liggande ljusgröna, 
horisontella streck, har återgivna i svart, bild 14: D och E. Dessa 
madangar hade och har an i dag sin största utbredning väster om ån, 
dar de sträckte sig upp till omkring 600 m från åmynningen. Detta 
område på ömse sidor av ån heter i dialekten Pilkamadarna. I 



Bild I S .  Ur ägobeskrivningen tillhörande der I851 fastställda laga skiftet av 
Boddesrorps hemman. Hallaryd sn akt 69. Lantmäterienheten, Länssly- 
relsen. 
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handlingarna tillhörande det 1851 fastställda laga skiftet av Boddes- 
torps hemman användes ordet Pilken i betydelsen "sank äng" eller 
med tilläggen "Säf" och "jemnländ", bild 15. På den tillhörande 
kartan från 1848 finner man dessa benämningar under numren 
111-117, men endast öster om vägen Siggarp-Matvik, d. v. s. just 
inom området Pilkamadarna, bild 16. 
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På sistnämnda karta kan man vidare finna en detalj som tydligen 
har att göra med regleringen av vattenföringen över Pilkamadarna. 
Det är den med siffran 1 betecknade smala kanal som går från 
Siggarpsån ned till den havsvik som Bertil Ohlsson kallar Pilken. 
Vattenståndet i havet kunde bli extremt högt och madarna hotas av 
Översvämning, ett hot som var mera reellt ju mer vi fjärmar oss från 
nutiden. Vidare var flödet i själva ån tidvis starkt och slutligen kun- 
de man också rakna med ett ständigt vattentillskott från sluttning- 
en av berget väster om vägen SiggarpMatvik. Följer man på kartan 
kanalens sträckning visar det sig att den utgått från ån ungefar mitt 
för den nedan nämnda lastageplatsen, en antydan att den haft en 
särskild uppgift att skydda detta område för Översvämning. Av ka- 
nalen finns nu inga spår, däremot kunde man under försommaren 
1984 gå torrskodd på båda sidor av ån, maden var i ytskiktet helt ut- 
torkad. Härtill hade bidragit ett långvarigt lågvatten i havet och en 
regnfattig vår. Dessutom får vi räkna med en om än liten effekt av 
den ännu pågående landhöjningen. 

Vi återvänder till 1910-talets karta bild 14. Matviks roll som las- 
tage- och hamnplats är väl känd, och på denna karta syns en del av 
den järnväg, bild 14: F, som under ortens senaste storhetstid frak- 
tade sten från brotten i Boddestorp till lastorna i Matviks hamn. 
Dessa hamnanläggningar finns inte på denna karta. Däremot rym- 
mer den en lastageplats vid östra stranden av Siggarpsån, ungefar 
300 m från mynningen. Där vidtar den södra gränsen för det områ- 
de som på kartan har sifferbeteckningen 33, i kartbeskrivningen 
kortfattat nämnd som "en lastageplats, äg. staten". Våren 1984 
träffade jag i Nytäppet en äldre ortsbo, som berättade att fiskarna 
från den tidigare tätbefolkade Hällarydsskärgården brukade kom- 
ma uppför ån med sina vrakekor för att här byta till sig ved och and- 
ra lantbruksprodukter av traktens bönder. Från sin barndom minns 
han också hur Pilkamadarna slogs med lie och hur boskap sedan 
drevs ned på maden för att beta. Det senare pågår fortfarande när 
högvatten i havet gett gräsväxt på madarna. 

Bild 16. Västra delen av Siggarpsdns mynningsomrdde pd karta rrpprättad 
1848 för laga skifte av Boddestorps hemman, fastställt 1851. Hallaryd sn 
akt 69. I )  Kanal för reglering av vattenföringen över Pilkamadarna, vilka i 
huvrrrfsak mofivarar numren 111-117 i ägobeskrivningen bild 15. 2 )  V ä ~ e n  
Siggarp-Matvik. Lantmäterienheten, Länsstyrelsen. 
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Bild 17. SiggarpsJtis n~ynningsomrdde med Pilkomadurna. Lang.$c 1111 van- 
srer vagen 1111 Nyräppd anlagd pd en fi~rhfijd murnd bank. Vid va<idungrn i 
bi[dens mitt den ffirutvarande lasiagepl~ttv~.n. Foto forf. 1984. 

Denna lastageplats, av vilken i dag bara återstår ett ca 30 m brett 
område vid ån, bild 17, har emellertid en åtskilligt äldre åtkomlig 
historia. P5 en 1806 upprattad enskiiteskarta över inagorna till 
Trensums by &r platsens läge och utstrackning densamma som på 
kartan från 1910.talet. Men i stäilet för sifferbeteckn~ngen 33 ut- 
breder sig på den äldre kartan i sirlig typografisk drakt en text som 
säger ik%n att denna lastageplats ar avsedd för Kunglig majestat 
och kronan, bild 18. Jag har inte haft tillfälle till arkivforskningar 
f6r att S k a  ta redapa. vad denna lastageplats har haft för uppgift i 
Kronans ägo. Inte heller has Sjöfartsverket och Lantmäteriverket. 
p% min forfrågan, h& några kommentarer tal forekomsten av den- 
na statliga anlaggning i sjöfartens tjhnst så nara den valkttnda Mat- 
viks hamn. 

Vissa spekulationer kan man ándå gora och de kan samm~nfattas 
på Bljande satt. De vxakekeresor som f6retogs till lastageplatsen 



l 

Bild 18. Lastageplaisen vid , !sie& I 

Siggarpsdn. Efter karta över , . . / i 
inanorna till Trensums by, . I 

u p h t t a d  1806 för enskifie, 
fastställt 1823. Hällaryd sn 

l - 'i - .. .- .- -."- N; 
akt 33. Lantmäterienheten, 1 ... . ;<l. ,. .. 
Länsstyrelsen, .i h.:> ' . .  ‘16 .  

vid Siggarpsån av fiskare från den vidsträckta Hallarydsskargården 
kan ses som en sista kvarleva av en handels- och sjöfartstradition. 
som skenbart förlorar sig i en dunkel forntid. Men hållpunkter för 
traditionen finns i bygden. Vi kan peka på en uppgift från 1820-talet 
om ett område kallat "Okasang" som skall ha legat "vid utloppet af 
Trensums å". Här fanns ett gravfält som att döma av en karta, bild 
19, bestod av ett 60-tal fornlämningar, bl. a. högar, stensättningar 
och något som förefaller vara skeppssättningar. Troligt ar att nam- 
net missförståtts och felskrivits, varför ingen ortsbo nu känner till 
detta gravf'alt som synes vara helt bortodlat. 

Ett gravfält från yngre järnåldern, kanske av hjortahammartyp. 
måste höra samman med en bybebyggelse. Har finns förutsattning- 
arna för en sådan bygdeskapande bosättning och de ar påtagliga och 
levande an i dag. De består av Siggarpsåns mynningsområde, vars 
mader och strandängar också i sen tid utnyttjas för slåtter och hete. 
Med hänsyn till landhöjningen får vi tanka oss åmynningen något 
längre norrut an i våra dagar. En bit upp i ån låg en hamnplats, en 
föregångare till den lastageplats som är kand från 1806 års karta, 
bild 18. 



Bild 19. Södra hälfen av karta föreställande gravfält inom området Oka- 
säng "vid utloppet af Trenswns d". Efter N. H. Sjöborg, Samlingar för 
Nordens fornälskare, 1822-1830. Amiralitetsapotekaren M. Söderström 
har i ett brev frdn 1828 rapporterat bl. a. följande till riksantikvarien 
J .  Liljegren rörande detta gravfält; "vid Matvik besåg jag ndgra stensätt- 
ningar, hvaraf några liksom pd Hjortahammar gå ända ned till sjökanten ... 
Ingen bautasten stdr här kvar upprätt och stensättningarna äro numera helt 
otydliga". 

Vi kan åtminstone hypotetiskt tilldela denna bygd kring Siggarps- 
ans mynning en liknande roll och betydelse som andra kustnära 
bygder i Blekinge med en centralort i form av en by och med ett 
gravfalt med gravar åtminstone delvis från vikingatiden. En konse- 
kvens av detta antagande blir att man måste söka "Okasang" öster 
om ån och inte, som antages i 1983 års uppsats i Blekingeboken, vid 
den västra stranden. Härtill kan laggas att någonstans inom myn- 
ningsområdet bör ha funnits farledssparrar till skydd för hamnplats 
och by. 

Ännu ett hypotetiskt antagande, och detta får avsluta spekulatio- 
nerna kring lastageplats, by och gravfalt vid Siggarpsån. Man kan 
fråga sig om inte hamnen i Matvik i själva verket ar arvtagare till 
lastageplatsen vid Siggarpsån. Utflyttningen till ett mer havsnara 



Bild 20. Pilken och Pilkaholmen vid Garnanasviken. Efter gamla ekono- 
miska kartan tryckt 1918. 

läge blev nödvändig inte bara på grund av effekterna av landhöj- 
ningen utan också och kanske framför allt genom övergången under 
medeltiden till större och mera djupgående fartyg för handel och 
transporter över havet. Det var bara mindre båtar och de grundgå- 
ende vrakekorna från skärgården som långt fram i tiden kunde segla 
Matvik förbi för att lagga till vid den trygga lastageplatsen i 
Siggarpsån. 

3) Pilken och Pilkaholmen. Garnanas, Brakne-Hoby sn 

Namnet Pilken uppträder i kartsammanhang tidigast på den gamla 
ekonomiska kartan från 1918, bild 20. Först på platsen skall ha varit 
fiskaren August Pettersson som omkring 1890 flyttade från en av 
öarna med namnet Funnarna utanför Vångsö till fastlandet vid Gar- 
nanasvikens östra sida. Naturnamnet Pilken, som nu avser viken 
mellan Pilkaholmen och fastlandet, gav namn åt bosättningen och 
blev därmed också ett bebyggelsenamn. På den 1842-1843 upprat- 
tade kartan för laga skifte av Garnanas (Brakne-Hoby sn akt 170) 
bar Pilkaholmen namnet Utter-Skarfvet, viken Pilkens innersta 
södra del betecknas som sidländ och vassrik medan dess östra del ar 
sidländ, vilket ord närmast har betydelsen av fuktig äng eller mad. 
Situationen nar kartan bild 20 upprättades har förändrats genom 





Bild 23. Västra delen av ön Saltarna 
samt Pilkaholmen enligt gamla eko- 
nomiska kartan från 1918. 1 )  Norra 
Pilk, som består av en öppen vat- 
tenyta i norr och ett vassbevuxet 
parti i söder, vilket mot öster över- 
går i en sidvallsäng (mad). 2 )  Pilka- 
holmen med markering av gränsen 
för husgrundsomrddet vid västra 
stranden av Södra Pilk. 3) Södra 
Pilk, i öster vassbevuxen. 

landhöjningen som gjort stränderna vid viken Pilken torrare. Hur 
det såg ut på platsen i mitten av 1970-talet visar bilderna 21 och 22. 

4) Norra pi lk ,  Pilkaholmen, Södra pilk. Saltarna, Ronneby  sn. 

I sin avhandling "Blekingskusten mellan Mörrums- och Ronneby- 
ån" har Bertil Ohlsson antecknat också de ålderdomligare namn- 
formerna Norre Pilk och Synnre Pilk för de två vikarna och sunden 
med namnet Pilk, se kartan bild 23. I uppsatsen "Fiskeläger vid 
Blekingekusten", Blekingeboken 1977. har jag redogjort för hus- 
grundsområdet på Pilkaholmen och i årsboken 1980 för resultatet 
av undersökningen 1972 av två grunder och två båtkåsar inom sam- 
ma område. Ingen av dess uppsatser innehåller någon diskussion av 
pilk-namnen. 

Bild 21. Till vänster viken Pilken med vass och sav vid stränderna. Foto 
mot sydväst. I bildens mitt och till höger Pilkaholmen som nu är förenad 
med fastlandet. Holmen utgör en avskild ö endast vid högvatten. Viken på 
sydvästra sidan av Pilkaholmen heter Kroken. Foto förf. 1975. 

Bild 22. Närmast i förgrunden innersta delen av viken Pilken. Foto mot 
nordnordost. I bildens mitt bryggor, båtar och sjöbodar som 1975 ägdes av 
fiskarna Josef och Bror Jönsson. Till vänster i bakgrunden den s. k .  tavlan i 
Garnanäs, ett 18 m högt sjömärke (frimärke) av trä som ingått i enslinjen 
för en fartprovbana. Tavlan nedtogs 1978. Foto förf. 1975, 



Bild 24. Västra Möcklö i Ramdala sn med omgivande vatten. Efter eko- 
nomiska kartan. 

5)  Pilkaviken vid Idholm. Västra Möcklö, Ramdala sn. 

På kartan bild 24 gränsar Pilkaviken i väster till en från Möcklölan- 
det utskjutande udde med namnet Idholm. Denna har skapats ge- 
nom landhöjningen och igenlandningen av några holmar, Idholmar- 
na (eller Iholmarna), vid inloppet till Runstensfjärden. Ar 1866 
upprättades en karta för laga skifte av utmarken till västra Möcklö 
(Ramdala sn akt 150). Vid denna tid hade sammanväxningen med 
fastlandet visserligen skett, men det land som höjt sig bestod ännu 
till stor del av "sältring" och "tufvig s i d d .  Det var med andra ord 
ett madliknande område, möjligen med det numera i orten okända 
namnet Pilken. När detta område torrlades blev namnet Pilkaviken 
en logisk fortsättning av namntraditionen genom att det fästes vid 
den vik som återstod av det forna sundet. Bild 25 visar Pilkaviken i 
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Bild 25. Foto frdn sydöst över Pilkaviken niot Idholm.. Vid exiremt Izögvat- 
ten uppstår tillfälligt förbindeke med Runsierisfjordrn över lagon~rådet 
längst till högerpd bilden. Foto förf: 1975. 

våra dagar. Vid extremt högvatten kan sundet bildas på nytt, dock 
endast för att existera under en kort tid. 

Jakten påpilk-namn har till en del skett med hjälp av kartor, äld- 
re och yngre. I bygder med kulturminnen från århundraden och år- 
tusenden tillbaka kan det glimta till av namn som eggar fantasin och 
som ger sökandet en extra tillsats av spänning och förväntan. Men 
man får se upp och inte alltid lita till kartans nuvarande namn, 
ibland blir det nödvändigt att söka och finna äldre former. Det kan 
då visa sig att av det fantasieggande namnet blir intet eller något 
annat än man väntat. Det finns anledning påminna om detta just 
har vid Idholm, där vi söderut har Munkaholmarna och norrut 
Runstensfjärden, se kartan bild 24. 

För Munkaholmarna måste man, som inventeringen av Ramdala 
sockens fasta fornlämningar visat, avskriva alla förväntningar på 
lämningar efter ett munkkloster eller annan klosteranläggning. I 



Bild 26. Viken Ko- 
levik pd ön Seno- 
rens östra k u t .  
Efter ekonomiska 
kartan. 

stallet kan man med Bertil Ohlsson påminna om den i en jordebok 
från början av 1600-talet omnämnde Anders Munck. Denne bodde 
på den närbelägna ön Senoren och kan tankas ha haft något med 
Munkaholmarna att göra, som brukare eller ägare. 

Runstensfjärden bör ju rimligtvis ha fått sitt namn efter en run- 
sten. Men också i detta fall har fornminnesinventeringen gett nega- 
tivt resultat. Ingen runsten finns i fjärdens omgivningar och varken 
arkivuppgifter eller ortstraditioner har något att berätta om en för- 
svunnen runsten. Det nuvarande namnet ar en slags kompromiss, 
möjligen styrd av funderingar i götisk, antikvarisk anda. Det har 
dessutom vissa likheter med tidigare brukade namn, vilket framgår 
av äldre kartor över denna del av Karlskronaskärgården. I Petter 
Geddas sjöatlas från 1687-1688 heter detta vatten Rönstens Fjalen 
medan inloppet till fjorden och dess smalaste del kallas Ihalsund, 
uppenbarligen efter Iholmarna. På ett sjökort tillskrivet styrmans- 
kaptenen och lotsdirektören K. U. Wallman, som 17561761 ut- 
förde geodetiska mätningar i Karlskronas skärgård, heter fjordens 
inre Rostens fjerd medan dess yttre del fått namnet Skalsund. 

Hur namnen Rönstens Fjalen och Rostens fjerd skall tydas ar 
ovisst. Detsamma har man tydligen också tänkt nar svårtydda namn 
skulle prövas och göras begripliga i samband med tillkomsten av 
vad vi brukar kalla generalstabskartan, vanligen i skalan 1:100 000. 
På ett blad av denna karta, grundat på faltmätningar 1842-1843 och 
översett 1846, uppträder nu namnet Runstens fjärd, och därvid har 



det förblivit. Man kunde saga att namnet ändå var sakligt motiverat 
eftersom det faktiskt finns lamningar från forntiden, om an inte just 
runstenar, nara fjärdens stränder. Sannolikt var det också flera an i 
dag, de som gått förlorade ar bortodlade. Bland ännu bevarade 
fornlämningar finns ett av fritidshus omgivet järnåldersgravfalt i 
Trummenas vid inloppet till Runstensfjarden. Det består av ett 
30-tal lamningar, därav flera stenar som varit resta, den längsta på 
1.3 m. Längre norrut skymtar silhuetten av en överplöjd gravhög 
och bland gårdarna längst i norr ovanför fjärden finner man ett par 
domarringar och två resta stenar med en höjd av inte mindre an 1.8 
och 3.0 m, de senare flyttade in från åkern. Kanske ar det dessa res- 
liga, över fjordens vatten en gång väl synliga monument, som upp- 
höjts till rangen av runstenar? 

6) Kohlevikspilken. Torp på Senoren, Ramdula sn. 
Med detta namn avses del av en vik med inåt land vidgad kontur vid P'\ 

ön Senorens östra kust. På den ekonomiska kartan heter hela viken 
Kolevik och man finner den väster om ön Trollsholm, bild 26. För- 
leden Kohl-, på andra håll stavad Kol- eller Kål-. ar sannolikt en 
växtbenamning och växten i fråga kan vara någon bladrik natevaxt 
såsom "Aborrakål" e. dyl. Kartan på vilken namnet Kohlevikspil- 
ken förekommer upprättades 1777 av kommissionslantmatare Jo- 
seph Bolmstedt för storskifte av utmarken till Vasternas och Oster- 
näs byar samt hemmanen Torp, bild 27. 

Märkligt nog har denna karta en bara några år äldre föregångare 
som också bar Joseph Bolmstedts namn. En lantmateriteknisk 
granskning och värdering kan möjligen förklara varför denna tidiga- 
re karta inte användes som underlag för storskiftesförrattningen. Vi 
får nöja oss med att konstatera att båda ar innehållsrika kartor utan 
väsentliga skillnader. De topografiska särdragen med dalsänkor, 
åsar och bergskrön ar likartat återgivna i tidens schematiserande 
stil. Höjdskillnaderna ar kraftigt markerade så att kartornas land- 
skap blir åtskilligt mer dramatiskt an verklighetens. Beteckningar 
och benämningar ar också likartade utom just nar det galler det om- 
råde som intresserar oss speciellt i samband med studiet av pilk- 
namnen. Skillnaden på denna punkt får kanske sin förklaring om vi 
har inskjuter en smula personhistoria. 

Joseph Bolmstedt, som var född skåning, blev 1757 vid bara 21 
års ålder kommissionslantmatare i Kristianstads Ian och fick 1776 
genom byte med kommissionslantmatare Olof Bergström mot- 



Bild 27. Del av karta 
upprättad 1777 av 
kommissionslantmäta- 
re Joseph Bclmstedt 
för storskifte av ut- 
marken till Östernäs 
och Västernäs byar 
samt hemmanen Torp 
pd Senoren, fastställt 
1781. Ramdala sn akt 
26. 1) "Kdlebäcks- 
kull". 2) "Brokärr". 3) 
"Gräs-Kärr". 4) 
"Kohlevikspilken". 5) 
"Låglänt Plan, med 
Enebuskar och Ahle". 
6)  "Kdleviksnabb". 
Lanrmaterienheten, 
Länsslyreken. 



Bild 28. "Kohleviks-kulpen", vik på ön Senorens östra kust. Detalj av kar- 
ta upprättad 1774 av kommissionslantmätare Joseph Bolmstedt över ut- 
marken till Osternäs och Västernas byar samt hemmanen Torp pd Senoren. 
Statens lantmäteriverk, kartbladet 127-26:6 (1774). Norr till vänster. 

svarande tjänst i Blekinge. Innan han slutgiltigt hytte Ian tjanst- 
gjorde han en  period i Blekinge och det måste ha varit under 1774 
då han gjorde den första kartan på Senoren. Kanske var det nu han 
lärde känna sin blivande hustru, Hedvig Botilda, dotter till rådman- 
nen Erik Noreen i Karlskrona. De gifte sig följande år då Bolmstedt 
flyttade till Blekinge för gott. 

Bland de folkliga benämningar på ett landskaps detaljer som 
Bolmstedt blivit förtrogen med under sin långa tjänstgöring i Kris- 
tianstads Ian, förefaller namnelementet pilk ha varit okänt. I varje 
fall har det inte kommit till användning att döma av en granskning 
av Bolmstedts kartor, som utförts i lantmäterienhetens arkiv vid 
länsstyrelsen i Kristianstad. Inte heller namnelementet kulp finns 
på dessa kartor. Men Bolmstedt har haft betydelsen av detta ord 
klart för sig och han har också använt det vid den första karteringen 
på Senoren 1774. Då han skulle benämna och samtidigt karaktärise- 
ra den vik som nu heter Kolevik tog han fasta på vikens instängda 
läge och anknöt till de många äldre skånska marknamnen på kulp. 
De har hl. a. betydelsen "skålformiga markhåligheter, i vilka vatt- 
net hade benägenhet att stanna" (Bruhn, Jonsson). På 1774 års kar- 
ta fick viken i anslutning härtill namnet Kohleviks-kulpen, bild 28. 



Bild 29. Utsikt över norra delen av Kolevik. Foto förf. 1963 vid uppmätning 
av en blekingseka pd Koleviksnabb för Blekinge läns museums kustkultru- 
undersökning. Från vänster Nils Nilsson, Kulturen, Lund samt Agne Abra- 
hamsson, Karlskronavarvet AB.  

Men egentligen var det fråga om två saker. Dels själva havsviken 
i sin helhet, dels mynningsområdet vid utloppet av den i vikens nor- 
ra del utfallande backen (Kohleback på 1774 års karta). Nar Bolm- 
stedt 1777 upprättade en ny karta hade han visserligen blivit mera 
bekant med det blekingska språkbruket och bytte kulp mot pilk 
men gjorde fortfarande ingen skillnad på vikens olika delar utan 
den fick i sin helhet namnet Kohlevikspilken. Detta namn kom se- 
dan att besta och användes bl. a. ,  under formen Kåleviks Pilken, på 
en storskifteskarta från 1801 (Ramdala sn akt 60). 

Namnet Pilken ar levande ännu i dag. Nar jag i mitten av 1970- 
talet besökte platsen framhöll ortsbor att med Pilken avses den 
nordligaste delen av Kolevik, bild 29, jämte området innanför den 



Bild 30. Del av Östra Hästholmen med vikarna Hasrholma korra och 
Maren. Efter ekonomiska kartan. 

nedan nämnda stenvallen. Kohleback på 1774 års karta har bytt 
namn och heter nu Pilkadiket. Nar tillflödet i diket och nivaförhål- 
landena i havet ar normala utgör området vid utloppet inget "Gras- 
Kärr" som på 1777 års karta, jfr bild 27:3. Nu skyddar man sig mot 
Översvämningar genom en under 1800-talet påbörjad och tvärs över 
Pilkadikets mynning uppförd stenvall med sluss och automatiskt 
fungerande pumpverk. Marken innanför vallen ar dock fortfarande 
mer eller mindre vattensjuk såsom framgår av namnet Maen, 
d. v. s. maden. 

7) Korrepilken (Korrepirken). Östra Hästholmen, Torhamn sn. 

Hastholma korra ar den smala vik som från öppna havet skjuter in 
mot norr i östra delen av Östra Hastholmen, kartan bild 30. Korran 
utgör en skyddad hamn för byn pä höjden i öster ovanför viken. Av 



Bild 31,Ustra Hiistholmen. Foto P4n vaster mot den vassbevuxna norr@ de- 
len av H9sfholma korra och - liingst bor1 - viken Maren. Till h6gt.r skymfar 
östra HGsrhoknens by. Foto fö$. 1984. 

handlingarna till det 1866-1870 genomforda laga skiftet (Twhamn 
sn akt 93) framg51 att de flesta av byborna d i  var kronolotsar och 
samffiga bybor fiekare och i någon mån ocksa iantbrakare. En 
"havsstrandäng" [Winkler) skiljer nu korran från havsviken Maren, 
bild 31. "De läglänta ängsomr%na utgör genom sedimeptatinn 
uppfyllda havsvikar, som fortfarande vid tider med högt vatten- 
stand tacks av vatmet" (Winkler). Vid mitt besök p% On 1975 beriit- 
tade en då omkring 75-&rig bybo, att han i sin ungdom brukade åka 
skridsko på denna oversvämmade ängsmark, när den var tillfriisen. 
Man kan d'arfirr saga att Hästhoha k o m  utgör resten av ett 
sund som tidigare skilde byholrnen fran huvuddelen av Östra Häst- 
holmen. 



I sin uppsats "Från Gåsaklappen till Gullhalla. En ortnamnsin- 
ventering i östra skärgårdenm, Blekingeboken 1973, har Hjalmar 
Berglund antecknat Karpirken eller Korrepirken som benämning 
på den innersta, d. v. s. nordligaste delen av korran. Min meddela- 
re 1975 kände bara till namnet Korrepirken. Pirk ar namnet på ett 
fiskeredskap som åtminstone i äldre tider inte brukades i denna del 
av skärgården. Det består av ett metallblanke med en eller flera 
krokar, löst hängande eller fasta, ibland agnade. Detta fiske bedrivs 
oftast vintertid genom hål i isen. En fiskare bekräftade att fiske av 
detta slag var okänt på ön. Han trodde att det mest förekom på in- 
sjöar. Däremot var han val hemma i havsfisket från båt med torsk- 
pilk, också detta ett slags ryckfiske. 

Låt oss se litet närmare på de två orden pirk och pilk. Det först- 
nämnda ar bildat till ordet pirka 'peta'. 'göra små rörelser' m. m. 
Pilk ar bl. a. benämning på vapen och redskap använda vid jakt och 
fiske. På Gotland var pilken ett handvapen med harpun använt vid 
säljakt. Pilk kallas också en käpp med vass krok i änden som man 
tog upp fångad fisk med. Så har vid det som vanligen kallas pilk, ett 
slags huggkrok som består av ett tungt metallsanke, format som en 
fisk, en torped eller liknande och med en eller flera fasta krokar. 
Ordens ljudlikhet inbjuder till förväxling samtidigt som det 
existerar en viss osäkerhet i fråga om redskapens benämning därför 
att de kan vara så gott som identiska. 

Om vi byter ut r:et i pirk mot ett 1 och skriver Korre-pilken så 
står det klart att detta ord i fiskesammanhang ar missvisande om 
meningen ar att utpeka platsen för ett givande pilk-fiske. Någon fis- 
kelycka kan man ju inte rakna med i Hastholma korra och allra 
minst i den nordligaste delen. Korrepirken måste ses som en sido- 
form till Korrepilken. Förhållandet blir ett annat om vi åter tar fas- 
ta på namnelementet pilk i naturnamn, som ju varit vår ledstjärna 
under hela den föregående namnjakten. Då passar Korrepilken som 
benämning på de av Winkler omtalade "låglänta ängsområdena" 
mellan Hastholma korra och havsviken Maren. 

8) Pilkaflöten. Lungskar, Torhamn sn. 
Så ar vi framme vid det sista och östligaste pilk-namnet i Blekinge. 
Bertil Ohlsson säger om flöt att det i regel avser "små kala skär, 
som ligga föga över vattenytan och lätt översköljas av vågorna". 
Hjalmar Berglund beskriver flöt som "liten, oftast låg klipphäll" 
och nämner Pilkaflöten på följande satt under nr 607 i sin uppsats i 
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Bild 32. Fiskelaget 
Ungskar samt Lung- 
skär och Lungskarsör 
söder om Lungskar. 
Cirkeln omger södra 
udden pd Lungskar 
och det i öster belägna 
men ej säkert lokalise- 
rade övervattens- 
skäret Pilkaflöten. Ef- 
ter ekonomiska kar- 
tan. 

Blekingeboken 1973: "Lungskarsör, St. och L. Kakan, Järnhallen 
och Pilkaflöten, stenar och örar S om och helt nara Lungskar". 

Kartan bild 32 visar fiskeläget Ungskar samt Lungskar och Lung- 
skärsör. I övrigt finns de av Berglund nämnda stenarna och örarna 
inte utsatta på någon karta eller något sjökort. Det har visat sig 
svårt att lokalisera den flöt som ingår i namnet Pilkaflöten. 1 södra 
delen av Lungskar höjer sig ett stenbundet parti av ön med berg- 
grunden har och dar i dagen. Nedanför och söder härom vidtager 
ett lågområde, stenigt och bevuxet med sav och tidvis vattendränkt, 
bild 33. Härigenom har utbildats en sundliknande förbindelse tvärs 
över ön som vid högre vattenstånd förenar havet öster om Lung- 
skar med havet väster om ön. Sannolikt ar detta det pilk-område, 
tidvis brukbart som betesmark, som gett namn åt Pilkaflöten, förr 
ett undervattensskär men genom landhöjningnen nu synligt som ett 
övervattensskär. 

Sammanfattning 
Namnjakten ar slut och det återstår att kommentera resultatet och 
att försöka följa de öden som namnen på pilk undergått. Jag har 
förut framhållit att de jylländska mossnamnen på pilk utgör ledtrå- 



Bild 33. Foto mot riordost från s),dligaste delen uv Lungskar. I for~rimden 
fast mark, därefter vidtar ett tidvis vuttendrunkt Iågomrdde tidigare san- 
nolikt benåmnt Pilken. På andra sidan vattnet syns en del av bebyggelsen 
på norra delen av Ungskar. Foto förf 1981. 

dar till förståelse av de skånska och blekingska pilk-namnen. Detta 
kan de vara därför att de framstår som rester av ett ålderdomligt 
och försvinnande samnordiskt språk. Det svenska pilka och det 
danskapilke har samma eller likartad användning och betydelse fis- 
ketekniskt. Men de har också en hos oss synbarligen bortglömd be- 
tydelse som ar knuten till en ursprungligen likartad naturmiljö - 
mossen, maden och våtangen - vilka undergått större förändringar i 
Skåne och Blekinge an i Jylland. 

De jylländska mossar det har galler ingår i ett tämligen konstant 
system av hedar, mossmarker och öppna vattenytor. Deras drane- 
ringsavlopp ar trögflytande med backar, kanaler och åar långt från 
de slutliga utloppen i Nissum Fjord och Ringk0bing Fjord. Detta 
har bidragit till fortlevandet av .äldre former av betesbruk och dar- 
med sammanhängande dialektalt språkbruk. Några exempel på det- 
ta ar de tidigare anförda citaten av meddelare till Geografisk Insti- 
tut vid Aarhus Universitet. Härtill kommer att de jylländska mos- 
sarna med pilk-namn, särskilt de två med numren 2 och 3 på kartan 
bild 1, ligger utanför bygden eller i dess utkant. Dränering och 



uppodling har skett endast i mindre skala, varför mossarna ännu hu- 
vudsakligen användes som betesmarker. 

Den fjärde mossen, Barsebacks mosse i Skåne, nr 8 på kartan bild 
1, ligger däremot i en av stordrift karaktäriserad godsmiljö och har 
sedan 1700-talet varit föremål för intensiv torrläggning, Ser vi på 
tolkningen av Barsebacks-namnen får Pilkåkrarne närmast betydel- 
sen av 'åkrarna vid de ängar och mader utmed Mare Back där dju- 
ren betar', d. v. s. pilkar. Med Pilkabacken eller Pilkali kan ha av- 
setts antingen sluttningen, eventuellt med odlad mark, som låg 
ovanför de pilkade angarna och maderna vid Mare Back eller också 
en sluttande betesmark dar djuren pilkade. 

Av de jylländska pilk-namnen återstår den nu försvunna Pilke- 
bakken i Vejle. Antingen kan man anknyta till betydelsen 'plokke' 
och tanka sig att man plockade förslagsvis bar eller blommor, kan- 
ske bådadera, i Pilkebakkens skog. Eller också menade man med 
namnet Pilkebakken just det branta berg som höjde sig över de pil- 
kade maderna och angarna vid Vejleåns utlopp. 

Efter mossnamnen på pilk och det ensamma Pilkebakken åter- 
står grupp 3 med namnet Pilken på tre grund eller grundområden i 
havet. Frågan om grundet Pilken (eller Pilkpletten), nr 5 på kartan 
biid 1, ar obesvarad. Pilken i Ebeltofts hamn, nr 6 på kartan bild 1, 
ser ut att verkligen vara ett torskgrund och därmed har vi fått ännu 
ett exempel på den fisketekniska betydelsen av verbet pilke. Men 
vad ska man saga om namnet Pilken väster om ön Nyord, nr 7 på 
kartan bild 1 och vidare bild Il? Som jag tidigare framhållit ar detta 
område - på grund av otillräckligt vattendjup - knappast en plats 
till vilken någon torskpilkare söker sig. Har får vi, för att finna en 
förklaring, i stallet ta till andra kända betydelser av verbet pilke, 
nämligen 'samle' och 'plokke'. Vad ar det då för varelser - om det 
inte ar människor - som tar grundet i besittning? Man kunde tanka 
sig att djur som betar på strandängarna fortsätter ut mot det under 
lågvatten frilagda grundområdet. Men det ar tvivelaktigt om de dar 
får annat att göra än att vid den nya stranden lapa vatten för att 
slacka sin törst. 

I stallet för fyrbenta vadare som tillfalliga gäster får vi rakna med 
stamgäster som kommer varje år redan nar våren ar tidig. De ar två- 
benta och tillhör den stora grupp av faglar som ar anpassade till na- 
turförhållandena vid kusten, det område som består av både hav 
och land. Dar finner de rikligt med föda, fisk i havet, sandmaskar, 
sniglar, musslor och kräftdjur i strandregionen och inåt land larver, 



daggmaskar och insekter. Dessa fåglar har sina artegna revir och 
nar de bildat familj går tiden åt att söka upp, att 'samle' och 'plok- 
ke', d. v. s. pilke både sin egen föda och den mat ungarna kräver 
med ivriga hungerpip ur vidöppna gap sedan de sprängt äggskalets 
tvångströja. - Kanske ar det bast så vi tolkar namnet Pilken vid ön 
Nyord utanför Mön. 

Vi återgår till Blekinge dar alla pilk-namn ar knutna till kusten, 
varigenom hela naturmiljön varit och fortfarande ar underkastad 
verkningarna av landhöjningen. Denna har medfört hopväxning, 
igenlandning och förändringar av kustkonturen. en utveckling som 
påskyndas genom anhopning av material från utsläpp och förore- 
ningar av skilda slag. Det samlade resultatet blir att tidigare pilkade 
madangar och våtmarker sjalvdränerats och övergått till annan 
marktyp. Förlorad ar då också det salttillskott som pilkande djur 
fann i saven och i strandängarnas örter. Lat oss ha denna utveckling 
i minnet och som bakgrund för en kommentar till beskrivningen av 
de blekingska pilk-lokalerna. 

I fråga om nr 1 på kartan bild 12, Pilkanabhen på Styrsö, kan till- 
laggas att stränderna vid den vik som på bild 13 kallas Styrsö Stek ar 
långgrunda och vassrika, jämför foto bild 16 sid. 115 i min uppsats i 
årsboken 1983. Vid extremt högvatten ar dessa delar av det forna 
sundet Översvämmade, i övrigt ar Pilken-området torrlagt. Man 
kan vänta att detta kommer att ske också med nr 2 pi kartan bild 
12. Dar finns hela den nu snart överspelade ålderdomliga traditio- 
nen med beteskultur sammanfattad i själva namnet Pilkamadarna, 
d. v. s. madarna som pilkas. Vid nr 4 på kartan bild 12 ar det nume- 
ra två vikar, tidigare delar av samma sund, som fått namnen Norra 
och Södra Pilk, se kartan bild 23. Däremellan ligger Pilkaholmen 
som gett uppslaget till denna studie. 

I årsboken 1980 har jag berättat om sasonghosattningen på Pilka- 
holmen. Fynden från 1972 års undersökningar av två hyddtomtning- 
ar och två håtkåsar ger en på grund av det knappa underlaget en- 
dast ungefarlig datering av lagerområdets utnyttjande. Det har, 
möjligen med vissa intervaller, sträckt sig kanske redan fr. o. m. 
1300-talet till in på 1600-talet, eventuellt ännu längre. Bland fynden 
finns obrända och brända djurben men fyndomstandigheterna ger 
inte möjlighet att bestämma åldern på dessa rester. Vad vi kan saga 
ar att hyddfolket från sin hemort medfört betesdjur såsom nötho- 
skap, får, getter och svin. En del kanske togs med i styckat skick för 
att snart förbrukas. Levande djur släpptes lösa för att pilka på 



strandängarna och maderna vid Saltarna-sidan av sundet, jämför 
kartan bild 23. Sannolikt har hyddfolket, ovisst nar, gett namn åt 
dessa betesområden norr respektive söder om sundets trängsta del, 
detta för att lättare kunna hålla reda på sina djur. Så har namnen på 
de marker dar djuren pilkade också blivit namn på angränsande vat- 
ten, i våra dagar kallade Norra Pilk och Södra Pilk. 

Vi hoppar över Pilkaviken vid Idholm, nr 5 på kartan bild 12. Har 
får beskrivningen racka, och vi går vidare till nr 6, Kohlevikspilken 
på Senoren, under några år med namnet Kohleviks-kulpen. Namn- 
elementet kulp ar vart att stanna vid för några kommentarer. Bety- 
delsen av detta ord - jämför beskrivningen - kan delas upp i två mo- 
ment av vilka vi ar särskilt intresserade av det senare, "i vilka vatt- 
net hade benägenhet att stanna". Nar vinden på ostsidan av ön 
Senoren kommer från sektorn nordost till sydost och pressar in vat- 
ten i den bassangliknande Kolevik inträffar just det som kommis- 
sionslantmatare Joseph Bolmstedt ville beskriva nar han tog till det 
i Skåne vanliga kulp -vattnet stannade kvar som högvatten längre 
inne i viken an utanför. Fuktigheten inom Pilkadikets mynnings- 
område kan emellertid numera regleras och på maden innanför 
stenvallen kan man oavsett vattenståndet ute i viken slappa djur att 
pilka. Detta ar troligen, med tanke på den fortfarande pågående 
landhojningen, en av de mest långlivade Pilken-områdena i Ble- 
kinge. 

Vad som sagts om nr 7 på kartan bild 12, Korrepilken på Östra 
Hastholmen, kan förtydligas med tillägget att det var över de "låg- 
länta ängsområdena" mellan Hastholma korra och havsviken Ma- 
ren som man under torrperioder släppte ut djuren på bete, att pil- 
ka. Rörande tolkningen av det östligaste pilk-namnet, Pilkaflöten 
vid Lungskar, nr 8 på kartan bild 12, ar knappast något att tillagga 
utöver beskrivningen. 

Det egentliga ämnet för denna studie ar naturnamn på pilk av typ 
Pilkmose, Pilkåkrarne och Pilkaholmen, namn vars geografiska ut- 
bredning förefaller vara begränsad till Jylland, Skåne och Blekinge- 
kusten. Verbet pilka i betydelsen fiska med pilk har däremot en be- 
tydligt vidare spridning. Det heter sålunda at(t) pilka (svenska, nor- 
ska, färöiska), atpilke (danska), to pilk (shetländska) och zu  pilken 
(lågtyska). En pilk ar dessutom benämning på andra vid fiske an- 
vanda redskap. Denna stora geografiska spännvidd inom det sam- 
germanska området tyder på att pilka ar ett mycket gammalt ord. 
Det ar ett verb som dessutom, vilket framgått av det föregående, 



har en betydligt vidare mening an att bara avse de enkla hand- 
greppen att slappa ner och att rycka upp, tills något fastnar på 
redskapet. 

I det danska pilke finns också betydelsen 'samle' och 'plokke'. 
Att med redskap av olika slag 'plokke' upp en fisk ur vattnet utgör 
en del av ett för livsuppehället i en  primitiv kultur nödvandigt na- 
ringsfång. Fiske, jakt och skogsströvande var en mera direkt väg att 
skaffa föda an att valja slaktdjur i flockar av svin, får, getter och 
nötboskap. I och med djurhållningen i form av betande (pilkande) 
tamdjur har vi lämnat det rena samlarstadiet. Men med fisket, jak- 
ten och fallorna i skogen levde ändå en del av samlarkulturen vida- 
re. Dar farins spänning och äventyr och möjlighet att skaffa ett ef- 
terlängtat och nödvandigt tillskott till årets skördar hemma på bo- 
plats och gård. 

Det ar från denna sammansatta kultur som vi bevarat verb som 
pilke, snart utan att förstå dess mångtydiga innebörd. Att fiska med 
pilk = atpilke och att beta "pauver" vegetation, d.  v. s. magert be- 
te, ar också = atpilke. Detta verb återger olika satt att skaffa föda, 
människans och djurets. I jylländskan har pilke i stort sett samma 
mening som pille, vilket bl. a. kan betyda 'pille gr&. Det ar denna 
innebörd - inom vida gränser för betets art och kvalitet -som ar ge- 
mensam för Pilkmose-mossarna i Jylland, Barsebacks mosse i Skåne 
och de nu mer eller mindre torra kustangarna och maderna i Ble- 
kinge med naturnamn på pilk. 

Bilden av ett nordiskt Arkadien, ett landskap med uråldrig betes- 
kultur, lever i de föreställningar vi skapat genom att försöka reda ut 
meningen med de blekingska naturnamnen på pilk. Något av detta 
pastorala anslag finns ocksa i följande versrad från början av 
1700-talet, .citerad efter Otto Kalkars ordbok som exempel på an- 
vändningen av verbet pilke: "lammets silke-tunge pilke vi1 hin 
skjenne lyng paa mark". 

Under arbetet med denna uppsats hor jag haft förmdnen art. huvudsakligen pr 
brev och telefon, diskutera geologiska, arkeologiska namnhistoriska och andra pro- 
blem med representanter för institutioner och med enskilda forskare. Jag är angelä- 
gen att här uttrycka mitt tack för dessa värdefulla kontakter. 
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Ronneby brunn 

Thomas Persson 

Vid sekelskiftet var Ronneby brunn landets största kurort med när- 
mare 3000 besökare per säsong. I den vidsträckta parken låg villor, 
bad- och sjukhus, pensionat, restauranger och hotell. Under några 
korta sommarmånader varje år var har liv och verksamhet. Från 
hela landet och stora delar av nordeuropa kom människor för att 
söka bot men också rekreation och nöjen. Kurortslivet upphörde 
för snart femtio år sedan - idag återstår endast den yttre ramen till 
denna särpräglade värld. 

Ronneby brunn är landets kanske främsta representant för det 
sena 1800-talets kurortsmiljöer. Den storslagna parkanläggningen 
söker sin like, den bevarade bebyggelsen ar av stort kulturhistoriskt 
värde också i ett riksperspektiv. 

Efter en Iång tid av ovisshet tycks brunnsområdet nu gå en ny vår 
till mötes. Genom kommunens försorg upprustas bebyggelsen. Fö- 
retag och föreningar blir nya hyresgäster, Länsmuseet följer på 
länsstyrelsens uppdrag ombyggnadsarbetena och har bl. a. upprät- 
tat ett program för färgsättning av fasaderna. Också för Brunns- 
parken finns planer, som val bör ta tillvara de rekreations- och kul- 
turvärden som här erbjuds. 

Att "dricka brunn" 
Bruket av vatten som halsomedel har Iång folklig tradition. Redan i 
förhistorisk tid kan en källkult spåras. Offerkillorna övertogs av 
kristendomen och fick så småningom i flera fall karaktären av hälso- 
kallor. 

Vid medeltidens slut hade de varma källorna i Europa mera all- 
mänt tagits i bruk för medicinska bad. Med upptäckten av mineral- 
vattnet, som med fördel kunde brukas invärtes, kom det stora upp- 
svinget för kurorterna. Vichy, Karlsbad, Aachen, Spaa m. fl. fick 
talrika besökare, fr. o. m. 1600-talet också från Norden. 

Inom landet introducerades brunnsterapin av Urban Hjärne. som 
1678 upptäckte den första hälsokällan vid Medevi, Sätra. Ramlösa, 
Vårby och Ronneby skulle snart följa. Vid 1700-talets slut hade an- 
talet s. k. surhrunnar i landet stigit till över 300. 



Mineralvattnet skiljer sig från vanligt kallvatten genom en högre 
halt av kolsyra, därav benämningen surbrunn, samt av lösta salter. 
Dessa senare ger vattnet dess medicinska egenskaper. De svenska 
surbrunnarna innehåller i regel basiskt järnkarbonat, verksamt mot 
bl. a. bleksot eller blodbrist. 

Vid sidan av brunnsdrickningen fick bad i olika former tidigt en 
framträdande plats i brunnsterapin. Ett utdrag ur "Svenska brun- 
nar och bad" från 1883 ger en uppfattning om det rika utbudet: kar- 
bad, soolbad (varmt bad med hög koksaltkoncentration). kreuz- 
nacherbad (koksaltbad med tillsats av kalciumklorid), alkaliska bad 
(med soda el. pottaska), kolsyrebad, svavelbad, maltbad, tallbarrs- 
bad, gyttjebad, torrt eller fuktigt varmluftsbad, våt och torr inpack- 
ning, ångskåp, dusch, kalla havsbad samt bad för vissa kroppsdelar. 

Kurorternas verksamhet blev fr. o. m. 1800-talets sista decennier 
mer medicinskt inriktad. Det allmänna lasarettsvasendet var vid 
denna tid alltjämt i sin linda, varför den sjukvård kurorterna kunde 
erbjuda var av stor betydelse. Den sociala ambitionen var uttalad. 
Fattiga och medellösa bereddes plats i betydande utsträckning. 

Kurortslivet hade även angenämare sidor. Rekreation och ett 
ofta intensivt nöjes- och sällskapsliv blev tidigt betydelsefulla in- 
slag, som även kom att locka friska besökare. Kurorterna blev cent- 
rum för societetslivet och efter hand även utgångspunkten för en 
turism i vid mening. Denna kurorternas dubbla funktion har gett 
brunnsmiljöerna en särprägel, väl värd ett närmare studium ur såväl 
arkitektur- som socialhistorisk synpunkt. 

', I i i \  
/ ' i / ;  

: , Kurgäster vid Ronneby brunn, 
i förgrunden provinsialläkare S .  
V .  Rietz. Efter teckning av Aja 
Bartinsky (pseudonym för Arvid 
Sandquist, Kariskrona, 1883- 
1955). 



"Bnrnrtsbyggniidrrna bertd hufvurlsakl&" af ett /irydli,yr större salongs- 
hus, paviljo,lgen öfver helsokällan, en öppen koloniind förenad med 
brunnslasaretter; gamla badhuset samt nya badhtaset ... Brunnens inskränk- 
ta egeområde medger icke anläggande af boningshus för brunnsgäster, hvil- 
ka till följd deraf, mdste söka sig bostäder i grannskapet eller inom den en 
attondels mil derifrin belägna köpingen." (Edvard Fagerlund 1866.) Efter 
samtida träsnitt. 

Från surbrunn till konferensanlaggning 
År 1705 påträffades den första surbrunnen vid Ronneby, belägen en 
kilometer söder om den dåvarande byn. Kallan sinade redan efter 
ett par decennier men kunde omgående ersättas av en ny. Denna. 
som är identisk med den nuvarande Gamla kallan, låg på utmark 
tillhörig kronohemmanet Bålebro. Kring kallan avgränsades ett 
område om 400 alnar i fyrkant, den s. k. Brunnsplanen. Ratten till 
anläggningen blev snart ett tvisteämne mellan Kronan och ägaren 
till Bålebro, senare kallat Carlstorp. Kronans äganderätt fastslogs 
slutgiltigt 1829. 

Ronneby blev en i raden, av de många små surbrunnar som kom- 
mer till under 1700-talet. Anläggningen förblev länge av blygsamt 
format. Sofia Sjöborg, dotter till dåvarande brunnsintendenten. be- 



"Årskiliige af k&pingens gator stensarres och fkeddes  med t~onoarer 
1865; d torget anlades trad- och buskplanrenngar. och yopförder der ett 
större hotell, hfven innehdiiande en fearerselong " (Edward Fegerlund 
1866.) 

Ronneby dterhámtade s ~ g  snabbt efter den forharjande branden 1864. Inte 
mrnst flrunnens expansion var hdrvrd au betydelse och bidrog starkt till art 
kbpingen I887 bterfrck sina sfudrraltigheter Foto f ~ d n  1860-fatets slut. 

skriver målande Brunnens utseende under 1800-talets första de- 
cennier: "Till höger om ingångsporten, sedt inifran gården, var den 
enda då begagnade Helsokallan, ofverbygd med ett fyrkantigt hus, 
med spolor i vaggen i stallet för fenster. Omkring kallan vor0 diskar 
på hvilka glasen hade sin plats. Taket var spetsigt och invandigt full- 
satt med upspikade kryckor, qvarlemnade af krymplingar som der 
återfått sina lemmars bruk. Till venster var en liknande byggnad 
kallad bonhuset ... Med gafeln midt for porten var en långsmal 
byggnad bestående blott af en sal med bänkar omkring vaggarne 
och portratter upsatta af alla Konungar och regerande Drottningar 
av Vasaslakten ... Langre bort till venster stod boningshus fbr 
Brud~skanken med några rum afsatta for badningen och derintill 



en byggnad för fattiga brunsgäster särskildt krymplingar och dem 
som för sin sjukdom ej kunde fortskaffa sig från längre afstånd. 
Träd vor0 planterade vid trenne gångar långs åt gården och en hög 
vacker berseau tvärs öfver emellan tvenne gingar till öfre gaflen av 
salen. Ofverallt gungor anbragta." 

Hälsobrunnen fick ett uppsving under 1820-talet, bl. a. till följd 
av en av den kände kemisten J .  J. Berzelius utförd analys av hälso- 
vattnet. Danssalong. pelarsal och brunnslasarett uppfördes. Ex- 
pansionen fortsatte under de följande decennierna. En ny brunns- 
salong tillkom 1844. Ett par år senare ersattes det gamla brunnshu- 
set av den alltjämt kvarstående pelarburna brunnskiosken. Ett val- 
behövligt, större badhus kunde invigas 1861. Det låg norr om 
Brunnsplanen, invid den s. k. ekholtzka källan, som alltsedan 
1820-talet varit en allvarlig konkurrent men som nu genom dona- 
tion kommit i Brunnens ägo. Ekholtzka källan lanserades f. ö. som 
"Europas starkaste järnkalla" och levererade vattnet till de beröm- 
da stålbaden. 

Antalet brunnsgäster ökade stadigt under 1800-talets lopp. Ar 
1859 hade Brunnen 1400 besökare. Av dessa tillhörde 221 "stånds- 
personsklassen", 80 "vanlig betalande allmoge" medan övriga ut- 
gjordes av "de fattige". Möjligheter till inkvartering saknades till 
stor del helt vid själva Brunnen, varför kurgästerna var hänvisade 
till den närbelägna köpingen. Denna kom på så sätt att i hög grad 
präglas av brunnslivet och uppnådde ett ej oansenligt välstånd, 

Vid riksdagen 1868 fattades beslut om att Kronan utan köpeskil- 
ling skulle överlåta äganderätten till Ronneby brunn på ett enskilt 
bolag. Villkoren var att detta övertog skulder och övriga förbindel- 
ser samt ansvarade för "Brunns- och Badinrättningens utvidgande 
och försättande i tidsenligt och dess utmärkta egenskaper mot- 
svarande skick". Vid Brunnen skulle dessutom som tidigare ett visst 
antal medellösa lämnas kostnadsfri vård och underhåll. 

År 1873 bildades Ronneby Helsobrunns Aktiebolag. Samma år 
förvärvades en angränsande egendom. omfattande hemmanet 
Carlstorp samt en del av Skogsgården, den senare ett av Ronneby 
fyra hemman. Genom markförvärven hade hälsobrunnens område 
mångdubblats. En storslagen plan, efter brunnsdirektören be- 
nämnd Palanderska planen, upprättades redan under bolagets för- 
sta år. Upphovsmännen till denna var kunstgärtner H Flindt och ar- 
kitekt C F Rasmussen, båda inkallade från Köpenhamn. Förslaget 
innebar en total omdaning. Btt stort badhotell utgjorde centrum i 

i 



PLAN 
u 

utvidgn~ng onh försköning af Ronnsby helsobninns och badangtalt 

Till brunnsbolagets första dr, 1873, presenterades en storslagen plan för 
den nya brunnsanläggningen. Det ldglanta området kring den gamla 
brunnsplanen utlades till park, i skogspartier väster därom drogs ett nät av 
promenadvägar. Ett nytt badhotell skulle utgöra centrum. Vidare planera- 
des bl. a. badhus samt 45 villor. I tidens anda drogs en järnvägslinje genom 
omrddet. 
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Ai, ekonomiska skii1 re,iiderades de uriprungligo yioi7ei-,ii,. Eiz oniJbr~utide 
bebyggelse kom dock till sråndpP 1870- och 80-talen. Panorama över Ron- 
neby brunn, tidigt 1880-tal. Efter samtida litografi. 

anläggningen, Vidare planerades badhus och inte mindre än 45 nya 
villor. D e  senare beräknades i flertalet fall uppföras av enskilda. I 
tidens anda skisserades även en järnvägslinje genom området. Som 
kommer att framgå av det följande reviderades planen väsentligt 
men de höga ambitionerna kvarstod. 

Redan till den första säsongen stod tre villor färdiga. Deras antal 
fördubblades efter ett par år. Tre privatvillor hade vidare byggts in- 
om området. Ett stort badhus samt en schweizeribyggnad var under 
uppförande. Den stora parkanläggningen med promenadvägar i det 
angränsande skogsområdet hade påbörjats. 

Den snabba expansionen är anmärkningsvärd med tanke på att 
det under 1870-talet var dyrtid i Sverige. Hela det tecknade aktie- 
beloppet om drygt 400 000 kronor och mer därtill hade också redan 
1875 förbrukats. Den allmänna depressionen i slutet av decenniet 
förbättrade inte läget. 

Trots ekonomiska svårigheter fortsatte expansionen. Genom ett 
nytt markförvärv 1886 utvidgades brunnsområdet söderut. Ett nytt 
brunnslasarett för fattiga och medellösa uppfördes, vilket kunde 
kompletteras med ytterligare tre genom stiftelsemedel bekostade 
sjukhem. I parken byggdes gymnastikbyggnad, villor för uthyrning 



I den nyanlagda parken uppfördes villor för uthyrning och privat bruk. Bil- 
den visar södra delen av brunnsomrddet före utvidgningerz 1886 - sten- 
gdrdesgdrden i förgrunden utgör grans mot Rönninge. 

och privat bruk samt ett täckt promenadgalleri, brunnshallen. Det 
länge planerade stora badhotellet kunde invigas 1897. 

Den målmedvetna, storstilade satsningen hade gett resultat. 
Ronneby brunn hade blivit kurorten på modet. Med sina närmare 
3 000 kurgäster per år intog den kring sekelskiftet en särställning i 
landet. 

Med uppförandet av det storslagna hotellet beskrivet som "ett 
etablisement, inrättadt för vid en världsstads bekvämligheter vana 
personer" ändrade Ronneby brunn karaktär. Det stillsamma, in- 
rutade kurortslivet fick delvis vika för nöjen och rekreation. På 
Brunnshotellet togs tillfälliga gäster emot i allt större utsträckning. 
Anläggningen fick en mondän prägel och beskrivs i Svensk Bad- och 
Turisttidning 1903 som "europeisk och storslagen". 

För kurgasterna fanns det inom brunnsområdet ca 400 rum att 
tillgå. Ett välbehövligt komplement utgjorde den omfattande be- 
byggelse med uthyrningsrum, pensionat och matserveringar, som 
sedan 1870-talet vuxit fram på den närbelägna Södra Blekan. 



Med Ungsiup fardader man uppsirörns ti l l staden eller ti l l Karön och Eke- 
näs. där segling och bud väntade. Snackebacken, Lycksalighetens ö, Silver- 
forsen och Djupadal var av gamma11 omtyckra resmdl. 

I likhet med flera andra kurorter råkade Ronneby brunn under 
1920-talet i ekonomiska svårigheter. Orsakerna var flera. Det all- 
männa sjukvårdsväsendet övertog i allt högre grad de gamla kuror- 
ternas roll. Brunnsdrickning och bad fick vika för mer effektiva be- 
handlingsmetoder. Ståndssamhället och därmed det gamla socie- 
tetslivet gick i graven. Rekreation och turism fann andra vägar. En 
starkt bidragande faktor var för Ronnebys del även den korta sa- 
songen. D e  tre sommarmånaderna räckte e j  till för att förränta de 
stora investeringar som gjorts. 

Ar 1929 förklarades Ronneby Helsobrunns Aktiebolag i konkurs. 
För att hålla verksamheten igång bildades samma år Ronneby Häl- 
sobrunns nya förening u p a. År 1934 såldes anläggningen till ett 
nytt bolag, AB Ronneby hälsobrunn, Kurortsverksamheten upp- 
hörde helt 1939. 

Ronneby stad förvärvade 1940 brunnsområdet med dess omfat- 
tande bebyggelse. Anläggningen utarrenderades samma år till Folk- 
rörelsernas Semesterförening u p a ,  RESO. Med den nya semes- 
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Annonser frdn 1870- och 80-talen. 



Kurorten var i hög grad ett socialt skiktat samhälle. Ändu fran2 till 1920-ta- 
Iet höll man fast vid den gamla indelningen i I:a, 2:a, 3:e och 4:e kla,ssens 
brunnsgäster. Grupperna hölls noga åtskilda vad gällde bostad och säll- 
skapsliv men ocksd beträjTande brunnsdrickning, bad och medicinsk bt'- 
handling. 

Ronneby brunn besöktes vid tiden kring sekelskifter årligen av närniare 
3000 kurgister. Flertalet kom. från Sverige men ockwi det utlänriska in- 
slaget var betydaride. Besökare k o m  bl. a. frdn Danmurk. Finland, Ryss- 
land, England och USA. 



"... lefnadssätter vid en kurort måste ha en pragel af regelbundenhet och 
likformighet.. . Kl. 6 pd morgonen börjar brunnsdrickningen, klockan 7.15 
förräftas morgonbön ..., hvarefter brunnsdrickningen for 1:a och 2:a klas- 
sen vidtager och fortgår till kl. 9, då frukost serveras. Middag ätes 
2.30-4.30, aftonmdltid kl. 8 och strax efier kl. 9 går mun till sungs." (Ur 
prospekt 1902.) 
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Interiör at' Kallvattenkuranstnlren. uppförd 1904. 

Badtaxor 19.34. 
Bad i olika former var ert viktig del i behandling~n. V i d  Ronneby briinn 
fanns tre badhirs, som kunde servera alla upptiinkliga bad, utepd Korijn lag 
ett stort kal l l~adhr~s. En av Brunnens specialiteter var du heröntdu srill- 
baden med vatten från "L:uro&ias starkaste jarrikälla". 



Lasarett för fattiga och medellosa 

Den sociala ambitioneri var uttalad. Den rrya brunnsbolaget hade förbundit 
sig att årligen mottaga minst 300 fattiga och medellösa. Redan tidigt fanns 
en enkel sjukstuga. Ett nytt brunnslasarett med ett femtiotal platser kunde 
invigas 1890. Tre sjukhem uppfördes genom donationer. 



En regelbunden, /att motion ingick i brur~nsknrt,n. I yurkcn furinr i r i i i ~ i \ - .  

kägel- och velociptidbanor. Gungor oc/z gyrrinostikstallninpr vur iip/,s<irrn. 

Pd b~~unnshotellets veranda, omkring 1910. 

Kurort~rna blev tidigt ert centrum för socieren- och nöjesliv. P8 Ronnrbv 
brunn fick denna sida av kuror*.livet en framrrudanti~ roll i sarnhnnd med 
uppförandet av det nya badhotellet. 

W'?-. . r r ~ n  



Ronneby Helsobrunn 1847. 
Brunnsplanens utsträckning är i stort densamma, som d8 den utlades 1727. 
Anläggningen har fdtt en medveten form. Kring en Öppen plats grupperar 
sig hälsobrunnen, överbyggd med den alltjämt kvarstående pelarbunra 
brunnskiosken, societetshus, badhirs och pelarsal. Mera i skymundan ligger 
hus för fattighjon samt brunnsskänkens bostad. Den lilla yarkanldggninge~~ 
flankeras av två låga avträdeshus. 

terlagen som förutsättning skulle den gamla kurorten förvandlas till 
resmål för en bred allmänhet. 

Under världskrigets sista år användes delar av brunnsbebyggelsen 
som förläggning för danska, norska och baltiska flyktingar. senare 
även för frigivna koncentrationslägersfångar. 

Under efterkrigstiden skedde en upprustning av hotellet och de- 
lar av övrig bebyggelse. Flertalet villor liksom Badhus nr l försågs 
med moderna gästrum. Konferenser, kurser och semesterresor bör- 
jade i allt större utsträckning förläggas till Ronneby brunn. 

Brunnshotellet förstördes genom brand 1959. Med det nya ho- 
tell, som omgående byggdes. inleddes en ny era på Ronneby brunn. 
Brunnen blev snart landets största konferensanläggning. Efter en 
lång tid av ovisshet börjar nu också läget ljusna för den gamla 



kurortsbebyggelsen. Byggnad efter byggnad upprustas för att sedan 
hyras ut till företag eller föreningar. För den magnifika parkan- 
läggningen finns vittgående planer. 

Kurortens yttre gestaltning 
" ... och är hår inrättadt et Brunns-Hus samt Brunns-Sal, Spel- och 
Badhus. Brunnsgården är nog angenäm och ordentlig kunde dock 
ansenligen förbättras." Så lakoniskt beskriver N.  H. Sjöborg Ron- 
neby brunn 1793. Hälsobrunnens utsträckning hade 1727 faststillts 
till ett område om 400 alnar i fyrkant. den s. k. brunnsplanen. Den- 
na utformning bibehölls med smärre justeringar ända fram t i l l  den 
stora utvidgningen 1873. Till en början inskränkte sig bebyggelsen 
till en brunnsöverbyggnad, som dels gav regnskydd dels skydd mot 
solen. Av allt att döma fanns redan tidigt aven en enkel byggnad för 
sjuka och fattighjon. 

På den äldsta bevarade kartan från 1722 har antalet byggnader 
utökats betydligt men de har en påfallande löslig gruppering. För- 
utom ett kvadratiskt brunnshus finns badhus, brunnssal samt det 
s. k. "Staquete Huset", närmast ett slags berså. Avträden för 
"Fruentimmer och Manfolk" -viktiga inrättningar med tanke på de 
enorma kvantiteter vatten som inmundigades - fullbordade an- 
laggningen. Inom området Iåg.även bostad för brunnsskanken, 
d. v. s. biträdet vid hälsobrunnen, Från mitten av 1750-talet omta- 
las "för gjästernas nöije och beqvämlighet inrättade vackra spatser- 
gångar, åtskilliga slags vackra träds planterande och flera pryd- 
nader, hvilka alla stå för hvar mans öga". De delar av Brunnspla- 
nen, som inte upptogs av bebyggelse eller planteringar utnyttjades 
som åker. 

I mitten av 1800-talet har hälsobrunnen fått en mer medveten 
form. Bebyggelsen grupperar sig kring en central, öppen plats. En 
dylik torgbildning möter på flertalet av landets samtida kurorter. 
Anläggningens självklara centrum utgörs av hälsokällan, nu över- 
byggd med den alltjämt kvarstående pelarburna brunnskiosken, 
samt av ett societetshus, den s. k. brunnssalongen. Källan flankeras 
av en pelarsal samt av ett badhus. Mera i skymundan ligger hus för 
fattighjon samt brunnsskänkens bostad. Två väl tilltagna avträden 
avslutar den parkanläggning, som nu tillkommit. Parken har en 
stram prägel med från brunnssalongen diagonalt utstrålande gång- 
ar. Brunnsplanen avgrånsas mot omgivningen av ett staket. 



1. Villa L 

2. Hyrstell 

3. BArhus 

4. Brunnssällskapets sjukhem 

5. Bageri. Bostad för läkare 
At >:s klaarens k"rgä.ter 

6 .  Badhus NO II och 111. Restauration 

7. Fotoateljé 

8. Kggelbana 

9. Läkarbostad 

10. Villa Cartagna 

Ii. Villa VIII 

12. FörrAdshuo 

13. Brwnskantar 

14. Vattenfabrik 

is. Badhus N! 1 

16. Villa VII 

17. Intendentens villa 

18. LBbOratori~m Och Gymnastik 

19. Brwnssalongen. Restauration 

20. Helsokallan 

21. Förrbdshus 

22. Villa G 

23. Villa III 

24. Villa VI 

25. Direktörens villa 

26. Villa Vera 

27. Villa V 

28. Villa IV 

29. Rotundan - schwelzsri 
30. Villa II 

-- - 
31. Villa 1 

Bebyggelsen vid Ronneby brunn 1885. 
I omrddets c e n ~ a l a  del syns brunnsplanen med bebyggelse från perioden 
före bolagsbildningen. Söder och väster därom ligger de nya villorna samt 
ett schweizeri. I norr finns några privata villor, badhus. sjukhus, hyrstall 
m.  m.  

Med det stora markförvärvet i samband med bildandet av Ronne- 
by Helsobrunns Aktiebolag omvandlades Brunnens yttre gestalt- 
ning radikalt. I det föregående har den s. k. Palanderska planen be- 
rörts. Som nämnts skedde en betydande revidering av denna såväl 
beträffande bebyggelse som parkanläggning. På en karta från 
1880-talets mitt kan resultatet studeras. Hela det låglänta partiet 



Hrunnri~illorna ligger inbäddade i /,orkens lunir>iigo gronskri. \':y Jriiii Ovra 
ursikren omkring 1900. 

Brunnsskogen inbjöd till promenader rill fots eller i vagn. Silverbprger. 
Trollsjön och det lilla schweizeriet Skogshyddan var populära utfykrsmil. 



mellan ån och bergshöjderna väster därom har utlagts till park. Ett 
nätverk av slingrande gångvägar löper genom området. Grupper av 
träd och buskar - bok, lind, lönn och ask men också tuja, akacia, 
valnöt och sykomor - omväxlar med vidsträckta gräsytor. de senare 
länge delvis utnyttjade för slåtter. I rabatter och planteringar finns 
prunkande rosor och rododendron. Det är 1700-talets engelska 
parkideal i 1800-talstappning, dar eremithyddor. tempel och lust- 
hus ersatts av ej mindre stämningsskapande villor i gotik, italiensk 
renässans, i morisk eller schweizisk stil. Ett viktigt inslag i park- 
miljön ar Brunnsskogen, en tuktad vildmark, tillgänglig genom an- 
lagda promenadstråk och -stigar. 

Bebyggelsen inom hälsobrunnens område får genom de topogra- 
fiska förhållandena en långsträckt form. Mot ån och den nyanlagda 
vägen till Ronneby redd begränsas parken av ett staket. Av den ur- 
sprungliga anläggningen återstår alltjämt torgbildningen mellan 
brunnssalongen och källan. Platsens betydelse understryks av att 
det nya badhuset för l:a klassens brunnsgäster förläggs till dess nor- 
ra sida. Söder och väster härom uppförs de nya villorna. Området 
norr om badhuset har delvis en annan karaktär. Har ligger den gam- 
la mangårdsbyggnaden till Carlstorp, tillfalligt apterad till brunns- 
kontor. Här finns också badhus för 2:a klassens brunnsgäster, hyr- 
stall samt lasarett för fattiga och medellösa. Avsides, i kanten av 
Brunnsskogen, ligger bårhuset. Inom området har även ett par pri- 
vata villor uppförts, Villa L och Villa Castagna, båda i anslutning 
till Nedre Brunnsvägen, förbindelsen med staden. Langst i norr 
finns slutligen trädgårdsmastarebostället med ladugård och uthus, 
avskärmad från parken genom odlade falt. 

Utvidgningen av området söderut 1886 medförde omdisponering- 
ar även om huvuddragen bestod. Den slutna torgbildningen för- 
svinner när brunnssalongen ersätts av brunnshallen och pelarsalen 
och det gamla badhuset rivs. Med byggandet av det stora hotellet 
förändras som nämnts även strukturen i grunden. En tydlig upp- 
delning sker mellan de renodlade kurortsmiljön å ena sidan och 
rekreations- och nöjesdelen å den andra. 

Ronneby brunn 1905. 
Brunnsanlaggningen är nu fullt utbyggd. Inom omrbdet finns ett femtiotal 
byggnader. Den stora parkanläggningen sfdr färdig liksom promenadvägar- 
na i Brunnsskogen. 





Brunnsbebyggelsen 
Fram till 1800-talets senare hälft var i större delen av Sverige tim- 
merkonstruktionen den helt dominerande träbyggnadstekniken så- 
väl i staden som på landet. Det timrade huset hade emellertid be- 
gränsningar och nackdelar t. ex. vad gäller rationella arbetsmeto- 
der och planlösningar. Fr. o .  m. 1850-talets bedrevs därför på pri- 
vat initiativ en propaganda för nya byggnadstyper. Kampanjen in- 
riktades i första hand på lantbrukets byggnader men fick aven stor 
betydelse för bebyggelsen i stader och stationssamhällen samt inte 
minst på kur- och badorter. 

Konstruktivt ersattes timran av plank- eller stolpverksstommen. 
Den senare var en föregångare till vår tids regelstomme och skiljde 
sig från denna främst genom kraftigare dimensioner. Stolpverket 
kläddes med panel in- och utvändigt, ofta med varierande riktning 
för att ge ytterligare stadga åt konstruktionen. 

D e  nya strömningarna gav också tydliga utslag i fasad och plan- 
lösning. Arkitekturen brukar kallas schweizerstil och mycken 
inspiration kom utan tvekan från alpländerna. Stilen, som är in- 
ternationell och har sina rötter i den tidiga romantiken, uppvisar 
emellertid en betydligt mer sammansatt karaktär. En gemensam 
nämnare är svärmeriet för det exotiska. Nordiska element blandas 
med gotiska och moriska. Engelsk och amerikansk villastil lämnar 
sina bidrag. "Snickarglädjen", som stilen lite nedsättande brukar 
kallas, kom att omhuldas av flera av landets främsta arkitekter. 
t. ex. Scholander, Edelswärd och Zettervall. 

Den nya arkitekturen karakteriseras av stor formrikedom och 
kansla för detaljer. Fasaderna har genom kraftiga gesimser och 
listverk en utpräglat tredimensionell verkan, något som förstärktes 
med hjäp av fargsättningen. Panelen är som regel liggande, alltid 
släthyvlad. De tunna taken skjuter långt utanför vagglivet och har 
synliga, profilerade sparrändar, ofta burna av konsoler. Asymmet- 
riska grundplaner är vanliga. Vertikalerna understryks genom spet- 
siga takvinklar, torn och krönande spiror samt inte minst av de 
många stolpburna verandorna. Byggnaderna öppnar sig mot den 
omgivande grönskan med höga fönster, verandor, balkonger och 
gallerier. 

Den nya bebyggelsen vid Ronneby brunn kom i hög grad att präg- 
las av dessa strömningar. Brunnsbolagets förste arkitekt, C. F. Ras- 
mussen ritade redan 1873 åtta byggnader - sex villor, badhus samt 
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Vil la 5 stod rillsammans med ytterligare ert par villor färdig för irthyrning 
redan den första säsongen 1873. Husen tillverkades p å  snickerifabriken 
Bark & Warburg i Göteborg och levererades monteringsfärdiga per ångbår 
till Ronneby brunn. 



ett schweizeri. De förstnämnda, representerade av de alltjämt kvar- 
varande villorna IV-VI, består av enkla rektangulära huskroppar, 
där de nya stilidealen främst kommer till uttryck i fasadmaterial och 
detaljer samt i de  många verandorna och balkongerna. Husen är 
emellertid intressanta ur byggnadsteknisk synpunkt. Samtliga leve- 
rerades monteringsfardiga per ångbåt fran Bark & Warburgs snic- 
kerifabrik på Masthugget i Göteborg. Byggmästaren August Bark 
hade 1863 tagit patent på en ny metod för tillverkning av monte- 
ringsfardiga element för trähus. Väggelementen till brunnsvillorna 
bestod av hopdymlad, dubbelspontad, stående tretumsplank. Ovri- 
ga delar var pA liknande satt förberedda för montering. Bark & 
Warburg hade flera konkurrenter i landet. Arkitekt Rasmussen tog 
in anbud från ytterligare två snickerifabriker, Sandarne och J. P. 
Ekmans i Stockholm. Den senare ar den kanske mest kända med 
export av monteringsfardiga villor, lasarett och t. o. m. kyrkor till 
bl. a. Kalifornien, Turkiet, Spanien och Indien. I Bark & Warburgs 
produktion, som var mer lokalbunden, marks bl. a. societetshus 
och andra byggnader till västkustens badorter. 

Skälet till att brunnsbolaget valde monteringsfärdiga hus var 
framför allt tidsfaktorn. Husen måste stå på plats redan till den för- 
sta säsongen. I jämförelse med ett traditionellt, platsbyggt hus blev 
däremot kostnaderna förhållandevis höga. 

Av Rasmussens båda andra byggnader var det redan 1897 rivna 
schweizeriet med sin öppna pelarburna veranda och sina lövsågerier 
i arabiskinspirerad stil en typisk representant för de nya idealen. 
Det alltjämt bevarade Badhus nr 1 är delvis samma andas barn aven 
om funktionen där begränsat möjligheterna. En närmare beskriv- 
ning av huvudfasaden ger en uppfattning om formelementens 
mångfald: 

Byggnaden består av en bred rektangulär huskropp, uppförd 
i två våningar under papptäckt sadeltak. Fasaden ar klädd med 
liggande fasspontpanel. Ursprungligen fanns aven två flanke- 
rande, lägre längor. Huvudfasaden har ett framspringande 
markerat mittparti, en s.  k .  mittrisalit, vars gavelfalt liksom 
takfoten i övrigt ar kladd med stående panel med dekorativt 
utformad avslutning. Fönster- och dörromfattningar ar rikt 
konturerade. Fönstren har den för schweizerstilen karakteris- 
tiska tvarposten. Lufterna har spröjsade sexkantiga rutor. Dö- 
battangdörrarna har överljusfönster i fyrpassmönster. Längs 



Den s .  k .  Rorundan, arivund som servei-i,igsIokal. siii,ir Bririiii<s l i r .  i rirrides 
av  brunnsbulagets arkifekf C.  F Rasmussen 1873. Bdda byggnuderri~ virr 
med sin rika moriskinspirerade dekor typiska f& sciiweizersrilen. 
Observera Rotundans papptak - "takfjäll i skifferfacon frin Djripirfori. 
AB". Rotundan revs redan 1897. Badhus nr I har nyligen re~zoi~erats. 



I ett upprop 1873 erbjöds emkilda, att inom brunnsområdet förvärva 
"byggnadsplatser för uppförande av lantliga bostäderH. Brukspatron 
Aschan frdn Lessebo var en av dem som hörsammade kallelseii. Redan 
1874 lat han intill Ronnebydn uppföra sin Villa Castagna. Mot erläggande 
av terminsavgift kunde brukspatronen med familj ta del av brlrnnskoren 
samt, vilket förmodligen var av större betydelse, delta i societetslivet. 

Auditören W. Lindahl i Karlskrona lat 1873 uppföra en sommarvilla i par- 
ken - Villa Vera. Arkitekt var August Strehlenert. Huset finits allrjiimt 
kvar i välbevarat skick. 



En "engelsk corrage" i schweizerr<rppning. Villa G. uppfdril 1877 ocli i i ve i f  
1939, var fydligt inspirerad av en av arkiiekten Georg Cl~iei~,iiz 1850 rirad 
"Villa för mindre familj", presenterad i 7ldskrift for prnkrisk byggnads- 
konst och mekanik m m .  Verandan, som krönfe Villa G:s hörnrorn. kunde 
med hjälp av domkraft höjas - ert karakterisriskr utslag av ridens förrjicr- 
ning i den nya mekaniken. 

hela fasaden löper e n  öppen loggia med  rak buret av  svarvade, 
rikt profilerade stolpar m e d  fyrsidig bas samt tartiir~gskapital. 
Stolparna ar förbundna m e d  sågtandade snedstravor med  mel- 
lanliggande falt i lövsågeri. Balustraden ar p& liknande satt de- 
korerad. Också langs loggians tnkfot  fanns tidigare en  rik dekor 
i lövsågeri. Byggnadens mittparti kröntes av  ett genornbrurer 
takornament. 

Av övriga byggnader från brunnsbolagets första år ar framför allt 
Villa Vera och Villa Castagna av intresse. Båda var i privat ägo och 
stod färdiga 1874. Den förstnämnda ritades av den mingkunnige ar- 
kitekten August Strehlenert i Karlskrona. Med sina utpraglat 
asymmetriska grundplaner och därav följande fria rumsgruppering 
ar de tydligt inspirerade av engelsk villastil. Detta gällde också den 
dessvärre redan 1939 rivna Villa G. Byggnaden uppfördes för en 
doktor Gullstrands räkning 1877. Arkitekten är okänd. Bevarade 
foton visar emellertid stora överensstämmelser med en av Georg 



Brunnsdirektoren Ernst von Herdenstam lat 1884 bygga en sommarvilla i 
brytningen mellan parken och Brunnsskogen. Huser, som har en delvis be- 
varad, ursprunglig interior, har nyligen genomgdtt ombyggnad och reno- 
vering. Foto omkring 1920. 

Chiewitz - en av de stora förespråkarna för schweizerstilen - 1850 
ritad "Villa för mindre familj". Chiewitz' villa presenterades i Tid- 
skrift för praktisk byggnadskonst och mekanik m m som just en 
"engelsk cottage". Den nimnda tidskriften kom f. ö. tillsammans 
med andra liknande att snabbt sprida de nya stilidealen. 
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Villa VIII, i samtida prospekt kallad Villa Gotica, ar ytterligare efr exempel 
på tidens förkärlek för der exoriska. Bak spetsbdgar och krennelering fanns 
rum för uthyrning. Huset förstördes av brand 1844. 

Av bebyggelsen från 1880-talet är återigen villorna av störst in- 
tresse. Ar 1884 stod Överläkarens och brunnsdirektörens villor far- 
diga. Arkitekten är i båda fallen okänd. Villorna har samma oregel- 
bundna grundplan och hörntorn men uppvisar i övrigt betydande 
olikheter. Den förstnämnda, nedbrunnen 1960, hade en tämligen 



Byggmästare Svanfe Svensson i Karlshamn ritade 1881 Villa VII ,  kallad Vil- 
la Iraliana. Den italienska renässansens stenarkitektur har här omskapats i 
trä. Villa VII  renoverades för ndgrn dr sedan och Kterfick da sin ursprungli- 
ga fargsäffning -fasaden i guldocker, omfattningar och listverk i brun um- 
bra, fönster och dörrar i engelskt rött. 

traditionell fasadutformning med klassicistiska detaljer. Direk- 
törsvillan däremot är med sina många spetsiga, djärva takfall och 
sin rika dekor en utomordentlig representant för den nya arkitek- 
turen. Inflytandet från amerikansk panelarkitektur gör sig gällande 
i fasadens faltindelning samt i den tydliga våningsmarkeringen. 

På 1880-talet uppfördes även ett par villor för uthyrning, Villa 
VII och VIII, i samtida prospekt omtalade som Villa Italiana och 
Villa Gotica. Den sistnämnda. nedbrunnen 1944, hade som namnet 
antyder en fasad i nygotik med krenelerat trapptorn och spetsbågi- 
ga fönster. Av ett helt annat kynne är Villa VII, starkt präglad av 
den italienska renässansens lantvillastil. I fasaden möter hela det 
klassicistiska formspråket, pilastrar, frontoner och attika. Under 
den kraftiga takgesimsen finns en målad dekor i form av ett löpande 



Det siora budhotellet gav Ronneby brurzn en sairrällni~zg blniid lunderr kiii- 
orter. För försin gangen inrymdes har under eii tak horell-. socieieis- och 
restauranglokaler. 
Brunnshotellet uppfördes 1895-97 efter ritningar av malmöarkitekren 
Alfred Arwidius. Byggnaden brann ned ti l l grunden 1959. 

hund-mönster. Den rikt arbetade trafasaden ar avsedd att imitera 
sten och puts. Enligt bevarade nybyggnadsritningar ar villan ritad 
av byggmästare Svante Svenson i Karlshamn, vars omfattande pro- 
duktion visar en påfallande god förtrogenhet med den historiceran- 
de arkitekturens grammatik. Inspiration och förlagor har byggmäs- 
taren kunnat hämta från de tidigare nämnda arkitekturtidskrifterna 
samt från tidens många mönsterböcker. 

Svante Svenson var upphovsman till ytterligare två byggnader 
under 1880-talet - Brunnslasarettet och Gymnastikbyggnaden. Bå- 
da ar enkla, funktionella byggnader med en återhållsam val stude- 
rad fasadutformning. 

1890-talets sista hälft präglades som nämnts av en intensiv bygg- 
nadsverksamhet vid Ronneby brunn. Nu tillkom det stora hotellet, 



brunnshallen, en musikpaviljong samt tre nya gästvillor, IX. X och 
XI. Malmöarkitekten Alfred Arwidius svarade för samtliga projekt. 

Det nya badhotellet Överglänste vida vad som fanns på landets 
övriga kurorter. Byggnaden hade en längd av 60 m, bredden var 
20 m. Härtill kom omslutande verandor och en köksflygel. Hotellet 
kallades av samtiden för "slottet" och förvisso erbjöd det en mag- 
nifik anblick. Den långsträckts huskroppen artikulerades genom 
torn. spiror och komplicerade takfall. Den inörkröda fasaden in- 
delades av ett vitmålat listverk. som gav en bild av byggnadsstom- 
men. Som nämnts är detta ett drag som återfinns i den samtida 
amerikanska panelarkitekturen. 

Med hjälp av ett prospekt från 1902 kan vi få en uppfattning om 
den påkostade interiören: 

"Det nya hotellet är i hög grad verkningsfullt. och intrycket 
minskas icke, då man genom huvudingången inträder i den 
ovanligt vackra vestibulen. Dekorerad i hvitt. grönt och guld, 
sträcker den sig genom 2:ne våningar. Det stora utrymmet i 
hel- och half-etagerna upptages överallt af bekväma sitrplar- 
ser.. . 

Från vestibulens undre våning kommer man dels till toilett- 
rummen, dels till matsalar och kafélokaler med sina tillhörande 
rymliga verandor; 500 personer kunna här uran svdrighef serve- 
ras samtidigt. 

I samma våning med ingång från såväl södra som vestra ve- 
randorna finnas brunnskontor, post, telegraf, rikstelefon och 
verkställande direktörens motragningsrum. 

En trappa upp ligger spel- och rökrum, der stora läsrummer 
med sina tre langa tidningsbord och bekväma länsstolar, de bå- 
da salongerna, från hvilkas loggier man hur en hänförande ut- 
sigt öfver hela ådalen fram mot staden, vidare ett musikrum 
och slutligen den stora festsalen, som genom ett väldigt trede- 
ladt dörrparti omedelbart sammanhänger med vestibulen och 
bildar en värdig anslutning till denna. Saler1 är dekorerad i 
hvitt, mörkrödt och guld, sträcker sig genom två våningar, med 
laktare på båda långsidorna och en teater i fonden.. . 

Återstoden af denna våning upptages af et tiotal hotellrum. 
Ytterligare en trappa upp ligga biljardrummen, från hvilkas 

läktare man ser långt öfver skog och haf. 
Köksafdelningen bör tagas i betraktande af hvarje intres- 



Brunnshallen, som var samtida ?ned del sioi-n hoieilet. vor avren som pro- 
nzenadgnlleri. Har serverader mineralvattnei och har försiggick en stor del 
av det sociala livet. Foto omkring 1935. 

serad husmor. Det ar en liten värld för sig, i hvars centrum kal- 
larmastaren residerar, och hvarifrån han pr telefon styr sina 
öfriga restauranter pd platsen." 

Också Brunnshallen saknade genom sina dimensioner motsvarig- 
het på landets kurorter. Byggnaden var avsedd som promenadgal- 
leri. I de båda kioskbyggnaderna på västra långsidan serverades mi- 
neralvattnet, dels Brunnens egna sorter - hit ledde ledningar från 
de olika kallorna - dels artificiella sorter som Karlsbader-. Vichy-. 
Marienbader- och Kiesingenvatten. I Brunnshallen kunde kurgas- 
terna i skydd för regn och solsken och omgivna av parkens grönska 
få den Latta kroppsrörelse som var en av behandlingens grundteser. 

Byggnaden ar en tidstypisk kombination av ny teknik och tradi- 
tionellt formspråk. Det tunnvalvda taket av kraftig korrugerad plåt 



KaiJw*am&?*efi markmr slutet pa' &I omfatcande bypudsv@&- 
samhet@ vid Ra#* brum. Bad&% n'mdgp av bpggnt&M~-e Svante 
S P P ~ O I I  och stod@dii 1904. Under IFSS g&@?& BB anrBy~iwd och xe- 
muerirg av kmet, vfimid bl. a, datar av den ~rrspxunglipo hedmem kam- 
w #t rskoodruer& Se aPrnr ái6d 12. 

bars upp av smäckra trästolpar samt dubblerade hanband förbund- 
na med svarvade dockor. De öppna gavlarna har dekorativt ut- 
formade arkadbågar i gjutjärn och plåt. Gavlarna avslutas med en 
palmettbård i stansad plåt. 1 sammanhanget ar det av intresse, att 
arkitekten och brunnsbolaget Övervägde alternativa byggnads- 
metoder. Sålunda föreslog dåvarande Skånska Cementgjuteriet. att 
den bärande konstruktionen skulle gjutas i armerad betong. 

Kring sekelskiftet hade Ronneby brunn blivit den mest besökta 
kurorten i landet. Den sista fasen i utbyggnaden fullföljdes under 
seklets första år. Genom stiftelsemedel kunde då ett par nya sjuk- 
hem, V. Lindahls resp. D. A. Rydens, uppföras. Det förstnämnda 
och möjligen aven det senare ritades av den blivande stadsbyggmas- 
taren i Ronneby, Carl Modigh. I båda fallen rör det sig om enkla 



byggnader väl anpassade för sin funktion. En lekfullare prägel har 
grannfastigheten, Hviidehus, uppfört 1902 som pensionat för unga 
flickor. Med sina många utbyggen, verandor och torn ger byggna- 
den ett festligt anslag åt brunnsområdets entréparti. 

En värdig avslutning på brunnsepokens intensiva och mångfacet- 
terade byggnadsverksamhet utgjorde det nya badhus, en s. k. kall- 
vattenkuranstalt, som 1904 kunde invigas. Det ritades av den tidi- 
gare nämnde Svante Svenson. Aterigen ar det en särpräglad bygg- 
nad. Den består av en långsträckt, treskeppig huskropp med över- 
ljus samt vid vardera gaveln ett lägre tvärställt parti. Byggnadens 
centrala del är kraftigt accentuerad genom en taklanternin och sto- 
ra glasade frontespiser. Fasadutformningen är enkel och inskränker 
sig i huvudsak till ett dekorativt fönsterband. Byggnadens inre upp- 
togs av två centrala, öppna hallar med bassänger, De anslutande si- 
doskeppen var utformade som arkader med valvbågar i trä. Motivet 
har byggmästaren med all säkerhet hämtat från de många offentliga 
bad i romersk eller turkisk stil, som tillkommer vid tiden kring se- 
kelskiftet. 

Med de nämnda byggnaderna avstannade byggnadsverksamheten 
vid Brunnen. Endast smärre om- och tillbyggnader kom till stånd 
innan kurortsverksamheten helt avsomnade. Brunnsbebyggelsen 
levde emellertid vidare i annan form. Den kom länge att påverka 
den lokala byggnadstraditionen i Ronneby. En hel generation hant- 
verkare - byggmästare, snickare. målare - fick här sin utbildning. 
De tydligaste resultaten ser vi på Blekan och på Karön men också i 
staden och på landsbygden märks spåren. 
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2. Hviidehus 

3. V ~ i ~ d ~ h ~ ~  sjukhem 15. Brunnshallen 

4. o A Rydéns sjukhem 16. Gamla källan 

5. Brunoslasarettet 17. Gymnastikbyggneden 

6. Restaurang Flora 18. Villa V1 

7. Villa Csetegna 19. Villa V 

8. Förr5dshus 20. Villa Vera 

9. Förridshus 21. Villa 1V 

10.. c a d a  brunnskantoret 22. Direktarsvillan 
11. Kallvattenkuren 23. Villa X1 

12. Villa VII 24. Villa L 
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1984 - Hembygdens år 
Karin Brunsberg 

Bortåt en halv miljon medlemmar i ca 1.700 hembygdsföreningar, 
som i sin tur är anslutna till 24 länsförbund som alla tillhör Riksför- 
bundet för hembygdsvård har tillsammans genomfört HEMBYG- 
DENS AR. En mängd arrangemang har genomförts i hela landet, 
varför firandet av HEMBYGDENS AR fått god genomslagskraft. 
Det har blåst liv i gamla traditioner och också ökat intresset för vår 
egen tid och nara omgivning. Målsättningen att göra hemhygds- 
rörelsen känd och stimulera till en fördjupning av kunskaperna om 
hembygdsrörelsen har lyckats. 

Budkavlen går 
Från ort till ort genom landet vandrade en budkavle. Arrangemang- 
en ordnades länsvis. I vårt lan diskuterades uppläggning och ge- 
nomförandet av HEMBYGDENS AR med hl a budkavlens vand- 
ring genom landskapet vid ett par s k organisationskonferenser. 
Dessa var de första som genomfördes i hembygdsförbundets regi. 
Flertalet hembygdsföreningar var representerade. Start skedde på 
valborgsmassoafton i Kristianopel och efter det att budkavlens bud- 
skap förts genom länet avslutades det med en gemensam manifes- 
tation vid Hembygdens dag på Vämö. En representant från varje 
hembygdsförening deltog i ett festtåg genom den vackra Vamöpar- 
ken. Vid Skåningaslatten överlämnades budkavlen till hembygds- 
förbundets ordförande Hans Wachtmeister, som inför ca 5.000 
människor läste dess budskap, som löd: 

TILL SVERIGES FOLK 
Budkavle kommer 

Den kallar till samling! 

Så bars fordom bud genom svenska bygder 
o m  fredligt arbete eller väpnad kamp 

1984, Hembygdem dr, sändes återigen 
budkavle genom landet 

från en hembygd till en annan hembygd 
genom mdnga hembygder skall den vandra 



Så lyder budkavelns ärende: 
I en orolig värld med en hotfull framtid 

skall vi gå samman för att i frihet värna de värden 
som formar mänskliga samhällen. 

Låt oss känna vårt ansvar genom att 
slå vakt om det folkliga kulturarvet 

motverka naturförstöring och miljöförfall 
ge hembygdens ungdom tro på framtiden 

bevara och förnya de traditioner som 
ger glädje och trygghet 

Slut upp bakom hembygdsrörelsens strävan 
att nå dessa mål! 

Tillsammans skall vi kämpa för 
våra gemensamma hembygder. 

Därför vandrar budkavle genom landet att bestyrkas 
av hembygdsförbund och hembygdsföreningar. 

Budkavle har kommit. 
För den vidare! 

Budkavlen fördes därefter vidare till Skansen och HEMBYG- 
DENS DAG dar Hans Wachtmeister, liksom representanter från 
övriga länsförbund, överlämnade lansbudkavlarna under högtidliga 
former på Solliden-scenen och inför ca 40.000 människor till Kung 
Carl Gustav. 

Blekingsekan 
Förbundet bestämde sig för att som en symbol för landskapet ha en 
blekingseka att föra budkavlen genom länet med. Hembygdsför- 
eningen i Hallevik, Facklan, hade skickliga yrkesmän som åtog sig 
att bygga ekan. Föreningen ordnade plats i sitt fiskemuseum och 
byggde där en 17-fots eka efter en ritning av en mer an 100-årig eka 
från Senoren. Ekan tjärades utvändigt och försågs med egentillver- 
kade bomullssegel, som färgades rödbrunt med björkbark. Repen 
var slagna för hand i Hallevik. 

Ekan utgjorde första vinsten i hembygdsförbundets lotteri. Vin- 
naren sålde tillbaka sin vinst. Blekingsekan finns nu åter i Hallevik i 
hembygdsföreningens ägo. Intressant är att namna att ekor som 
symbol därefter tagits upp av både Karlshamn och Karlskrona kom- 



Inrre,~.rer for hembygdrekan var srorr i H a i l ~ v i k  dar håren byggts. Den döp- 
tes ti l l "Bleking" ai: hembygilrför6unders ordförande Hans Wachtmeisrer 
(ti l l vinster på bilden). Efter s]ös~rrning skedde provtur utanför Krdkenab- 
ben. Foto K. Brunsberg 1984. 

muner och kommer att föras vidare bl a i samband med ordnandet 
av en Blekingsvecka på Skansen 1985. 

Förbundet ordnade under HEMBYGDENS AR ett särskilt lotteri. 
Högsta vinsten var den ovannämnda blekingsekan. Ett långt häng- 
kläde i vackert blekingsbroderi var en attraktiv andra vinst. Sam- 
manlagt såldes 26.500 lotter, vilket var mer än förväntat. 

Minnesmedaljer 
Riksförbundet för Hembygdsvard lät i samarbete med För- 
eningsbanken prägla en särskild minnesmedalj. Medaljen, som var 
utformad av tecknaren Evert Karlsson, bar i ytterkanten inskriptio- 
nen "HEMBYGD GER TRYGGHET. 1984 HEMBYGDENS 
AR". Minnesmedaljer i försilvrad upplaga samt särskilt diplom har .. . 

under året delats ut till personer som utfört eller utför berömvärda 
insatser inom hembygdsvardens eller naturvårdens område. På för- 



Hembygdsdrets budgavle skulle 
$tarta på en historiskt kand plats. 
Det blev Krislianopel. Historiska 
Jlaktar kändes i bygden, då Sven 
Edvin Saljes kustriddare liksom i 
romanen spejade av kusttrakterna 
och förde budkavlen längs kustvä- 
gen Kristianopel-Torhamn-Jämjö. 
På bilden: författaren Sven Edvin 
Salje mötte åter sin kustriddare, har 
Göran Olsson, Stalemara, Kris- 
tianopel. foto K. Brunsberg 1984. 

slag av de lokala hembygdsföreningarna tilldelades följande perso- 
ner i Blekinge sådana utmärkelser: 

Aina Jeppsson, Facklan, Hallevik 
Gösta Andersson, Facklan, Hallevik 
Karl Ryding, Sölvesborgs Fornminnesförening 
Elsa Nilsson, Siretorp, Mörby Bygdegårdsförening 
Gun Persson, Nogersunds Bygdegårdsförening 
Axel Augustsson, Hörvik, Krokås Hembygdsförening 
Albin Johansson, Hanö Hembygdsförening 
Bertil Almkvist, Karlshamns Hembygdsförening 
Erik B. Jonsson, Asarums Hembygdsförening 
Axel Ingemansson, Mörrums Hembygdsförening 
Karl E Johansson, Halasjö Hembygdsförening 
Agnes Wirén, Brakne-Hoby Hembygdsförening 
Gustav Branje, Ronneby Hembygdsförening 
Carl Engström, Ronneby Hembygdsförening 
Karl Svensson, Tvings Hembygdsförening 



Ivar Pettersson, Holmsjö Hembygdsförening 
Birger Björnsson, O. Blekinge Hembygdsförening 
Stig Nilsson, O. Blekinge Hembygdsförening 
Rickard Svensson, Tvings Hembygdsförening 
Martin Johansson, Tvings Hembygdsförening 
Erik Langemark, Föreningen Gamla Carlskrona 
Bert Svanstein, Föreningen Gamla Carlskrona 

Vamöparkens hembygdspris 
Under HEMBYGDENS AR har ett nytt vandringspris inrättats, en 
silverpokal benämnt VAMOPARKENS HEMBYGDSPRIS. I sam- 
band med anordnandet av HEMBYGDENS DAG i Vämöparken i 
Karlskrona ordnades en tävling. Enligt tävlingsbestämmelserna 
kunde alla hembygdsföreningar som tillhör länsförbundet vara 
med. Tavlingens syfte skulle vara 
- att främja de syften med Vämöparken som en gång dess skapare 

Gustaf Quiding fastslagit och 
- att stärka gemenskapen inom hembygdsrörelsen i Blekinge och 

- att stimulera till att levandehålla traditioner och öka kunskapen 
om vår hembygds natur, kultur och historia och 

- att därmed föra kulturarvet vidare. 

Tavlingen, som var en lagtävling, omfattade olika delmoment, 
som kan skifta år från år. 

Fina uppvisningar gavs i tävlingsmomenten: karda och spinna ull 
på slända, vedsågning, visning av vilka blad och stamtvärsnitt som 
hörde samman bland sju olika trädslag samt att snabbast rulla tunn- 
band en viss sträcka. Almtamåla avgick efter fin kamp med segern. 
Deltagande föreningar fick diplom ritat av Sven-Olof Bergström. 

Hembygdens Dag på Skansen 
Höjdpunkten för HEMBYGDENS AR var den stora manifestation 
som hembygdsrörelsen med folk från hela landet visade upp på 
HEMBYGDENS DAG på Skansen den 26 augusti. Den dagen sat- 
tes nytt publikrekord för Skansen. Antalet besökare var bortåt 
45.000 personer. Från Riksförbundet hade noga planlagts att typis- 
ka inslag skulle ingå för alla Ian. 

Jämshögsortens hembygdsförening visade hur stärkelsetillverk- 
ningen utvecklats. Idag är strukturrationaliseringarna en av de 



Pi Skansen utanför Kyrkhultsstugan visade Jämshögsortens hembygdsför- 
ening tilfverkning av stärkelse både rivning för hand och med hjälp av de 
först tillverkade maskinerna. Foto U, Brunsberg 1984. 

längst gångna inom svensk industri. Framför Kyrkhultsstugan revs 
potatis för hand på rivbrädd och demonstrerades ett riwerk, en 
gång drivet med oxar. Dessa redskap förvaras i hembygdsmuseet i 
Jämshög och lär enligt uppgift härstamma från den första fabriken i 
Gåragöl. I en fotoutställning åskådliggjordes utvecklingen fram till 
modern produktion. 

Föreningen Gamla Carlskrona visade i en bokutställning sin om- 
fattande produktion och dokumentation av bygden. Dessutom ord- 
nade föreningen en träff för blekingar i förskringringen och visade 
egna filmer. 

Hälleviksborna informerade gärna om blekingsekor och talade 
om hur budkavleekan byggts. Detta visades också i en fotoutställ- 
ning. 



De vackra blekingedriklerna har representerade med bad<, tiidre och yngre 
varianter tilldrog sig osedvanligt stort intresse. Deltagare från östra Ble- 
kinge ses har framför "Bleking" intil l Kyrkhulrstugan pd Skansen. De del- 
tog sedan i en stor dräktparad, där olika dräkter frdn hela landet visades 
upp. Foto U. Brunsberg 1984. 

Blekinge ar kant för att ha haft ett omfattande stenhuggeri. Öst- 
ra Blekinge Hembygdsförenings representanter visade teknikerna 
att hugga i sten. Detta gamla hantverk åskådliggjordes i en utstall- 
ning med fotografier bl a från stenbrottet i Vallby. Kvinnor från 
östra Blekinge visade olika alster med blekingesöm och sömnads- 
satt samt knyppling av spetsar. 

Kulmen på HEMBYGDENS AR på Skansen var den stora drakt- 
paraden med över 400 deltagare kladda i olika dräkter från hela lan- 
det. Blekingedraktens olika varianter visades av ett 20-tal deltagare 
från Östra Blekinge Hembygdsförening. Både 1800-tals och nysyd- 
da dräkter ingick. Den Öllerska dräkten visades upp av represen- 
tanter för Jamshögsortens hembygdsförening. 



Utställningar - Hembygdsrörelsen i 80-talet 
Många hembygdsföreningar har i olika utställningar informerat om 
sin verksamhet. Inför HEMBYGDENS AR har Riksförbundet för 
Hembygdsvård i samarbete med Riksutstallningar producerat en 
särskild affischutstallning - Hembygdsrörelsen i $O-talet. Utställ- 
ningen har gett en god information om hembygdsrörelsens stora ar- 
betsfalt. Den har visats på många platser i länet. På en av affischer- 
na tas exempel från Blekinge och hävden i Steneryd. 

Utdtriktad information 
Hembygdsföreningarnas arrangemang under sommarhalvåret 1984 
har sammanställts kronologiskt ordnat i en enkel rapport, dar aven 
hembygdsgårdarnas och museernas öppethållande ingick. Detta 
material hara överlämnats till turistorganisationerna (centralt, re- 
gional, lokalt), kommunerna, museerna, massmedia m fl. Lokal- 
pressen har både sakkunnigt och i många artiklar speglat aktivite- 
terna under HEMBYGDENS AR. Lokalradion har omnämnt våra 
arrangemang. Blekingarna och hitresta har därför haft goda möjlig- 
heter att få närmare information om hembygdsrörelsen och vad den 
sysslar med. 

Genomförandet av HEMBYGDENS AR, utvärdering 
Genomförandet av HEMBYGDENS AR i Blekinge har följts upp 
vid en konferens, dar flertalet hembygdsföreningar var represen- 
terade. Vid en enkätundersökning framkom sammanfattningsvis 
följande: 

Man ansåg att Hembygdsåret hade gett en känsla av samhörighet 
inom förbundet och aktiverat föreningarna. 

De praktiska arrangemangen med budkavlen och Skansendagen 
hade varit välarrangerade likaså Hembygdsdagen på Vamö. 

På frågan om vad som fungerat dåligt framfördes en del kritik 
mot förbundets lotteri. 

Avslutningsvis konstaterar man att ett fortsatt samarbete mellan 
föreningarna och i förbundets regi ar en bra utveckling av verksam- 
heten. 



Min barndoms bygd och folk 
Med karta över Djupafors 
från början av 1920-talet 

Eric Pettersson 

Pappersbruket och det lilla brukssamhället Djupafors ligger vid 
Ronnebyån ca tre km norr om Ronneby. Bruksbolaget bildades år 
1868 och man kan saga att samhällets födelseår ar 1872. då bruks- 
ledningen beslöt uppföra en arbetarbostad i två våningar. Man be- 
slöt uppföra byggnaden på ett område norr om fabriken kallat 
"Kvarntorpet", som inköptes. Inom kort uppfördes ytterligare två 
bostadshus med sex lägenheter i varje, medan den fjärde "Kaser- 
nen" tillkom år 1917. Dessa utgjorde kärnan i det lilla samhället 
men snart uppfördes flera privata bostäder i norr, allt såväl bruket 
som bostäderna på byn Haggatorps forna agor. 

Tidigast tillkom troligen Ola Månssons och Nils Petter Johans- 
sons fastigheter liksom Teodor Nilssons uppe på backen. Sigfrid La- 
gergrens hus uppfördes omkring 1900 efter ett förutvarande hus 
som just nedbrunnit till grunden. August Petterssons byggning upp- 
fördes år 1895 och Gottfried Lattmans år 1914. Johan Eliassons lilla 
stuga var troligen äldst av dem alla. Ola Månsson och hustrun Sel- 
ma hade endast två barn. Huset finns oförändrat kvar. 

Teodor Nilssons lilla stuga ar nu fullstandigt ombyggd, hans fru 
Jenny drev en liten aff'ar i intilliggande uthus. 

Nils Petter Johanssons hus ar borta och en modern villa ar byggd 
på platsen. Han och hans hustru Berta fostrade upp 8 barn. Som 
ung arbetade Nils Petter på bruket, men på äldre dar hade han skaf- 
fat sig en liten hast och vagn och anlitades av folk som skulle besöka 
läkare eller för att hämta barnmorskan, alla barn föddes nämligen i 
hemmet på den tiden. Jag minns att han körde min bror och mig till 
epedemisjukhuset i sin lilla skrinda på vintern 1914. Han hade aven 
en liten affärsverksamhet och så hade han en ko som han ibland lat 
beta längs dikesrenarna. Jag minns hur han om sommarkvällarna 
satt vid dikeskanten i lugn och ro medan kon nafsade i sej av det 
saftiga gräset, vägrenarna var inte giftbesprutade på den tiden. de 
var alltid rika på allehanda örter och blommor. 



1 . 4 .  Arbetarbostäder, 
5. Vedbod till nr 2 
6. Tvätt- och bokstuga 
7. Vedbod till nr 1 
8. Vedbod till nr 4 
9. Vedbod till nr 3 

10. Vedbod för nr 15 
11. Dansflake byggd av oss ungdomar 1922 
12. Portvaktsbostad (övre vakten) 
13. F d smedja, byggd samma år som bruket 1868 
14. Sme-Johans stuga 
15. Kamrersbostad 
16. Sliperi med pappsal uppförd 1868 
17. Barkhus 
18. Angpannehus 
19. Glatt-, sorter- och packsal 
20 a, b, c. Torklador. 20 b med torkapparat i undervån. insatt 1914 
21. Reparationsverkstad och smedja 
22. Häststall 
23. Lada för förvaring a 
24. Vagnport 
25. Portvaktsbostad 
26. Transformatorstation 
27. Montörsbostad 
28. Gamla Häggatorps kvarn från 1600-talet, revs 1923 
29. Stamphus, understen till stamp nu vid övre bron ,' 
30. Magasin med utlastning 
31. Torvlada 
32. Sädesskjul med tröska 
33. "Flakabacken" 
34. "Killan" 
35. Mangelbod 

h i 8 l 
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ryl% m &ktori. 

, ~~. i ,  P ,  Djupafors Bruk och samhälle vid början av 1920-talet. Till srörsta delen 
sammamtnllt efter minnesbilder från min barndom. Borta är numera nr 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 och 32, 
varför samhället är helr förändrat. Kallinge den 10 sepr. 1980. 



Sigfrid Lagergrens hus finns kvar i något så när samma skick. Sig- 
frid och hans hustru Jenny hade fyra barn. varav en for till Amerika 
i unga år. Under sin arbetsföra ålder arbetade Sigfrid som emballe- 
rare vid den s. k. buntebocken på bruket. 

På västra sidan av vägen åt bruket till låg Gottfrid Lattmans hus. 
Lättman som var snickarkunnig hade själv byggt huset år 1914. Han 
och hans hustru Hulda fostrade upp 4 barn. På bruket arbetade 
Lattman vid arkskarmaskinen, ett mycket tungt arbete. 

Nästa hus på samma sida av vägen var mitt barndomshem. dar jag 
såg dagens ljus år 1909. Huset, ett s. k. undantagshus, inköptes av 
min far, nertogs och flyttades från Skarvgöl och ner till Djupafors år 
1895. Det var ganska vanligt att timmerhus flyttades, man märkte 
upp timret vid rivningen och återuppsatte detsamma exakt likadant 
på annan plats. Inredningen i köket var ganska ålderdomlig. Bak- 
ugn inne i huset, skorsten helt öppen och framför kakelugnen en 
uppmurad spishall dar matlagningen skedde över öppen eld på en 
trefot. Over spishallen en murad s. k. spiskåpa som uppbars av en 
ekbalk med sötta ner till andan av spishallen. I övrigt två rum och 
en kammare samt ett vindsrum. Rummen uppvärmdes med kakel- 
ugnar. Trots en stor barnaskara stod ett rum alltid oanvänt som 
s. k. finrum. Min far August Pettersson och mor Johanna födda 
resp. 1859 och 1870 fostrade upp 11 barn, varav flertalet började sin 
bana på bruket. Min far började på bruket år 1888 som svarvare på 
reparationsavd. och arbetade dar i 45 år. Han föddes i Hynnekulla, 
fick efter endast 6 veckors skolgång i Damhultskolan börja sitt ar- 
betsfyllda liv som spikpackare på Kockums i Kallinge vid 9 års ål- 
der. Detta var nödåret 1868. Ja så kunde livet för fattigmans barn 
gestalta sig. 

Vi förflyttar oss nu något närmare bruket, dar intill vägen låg Jo- 
han Eliassons lilla stuga på kartan åsatt nr 14. På baksidan av huset 
fanns en ca 3 m hög bergvägg som stupade lodrätt ner. Familjens 
gårdsplan bestod av ett område 2 m brett och ca 8 m långt. Vi små- 
pojkar stod på berget och kastade mossa på "Smejohan" då han 
stod och sågade ved. Stugan bestod av ett rum och kök samt en li- 
ten kammare. Smejohan dog 1915 men gumman Eliasson levde i 
många år som anka. Paret fostrade 8 barn. En son for till Amerika 
och hördes sedan aldrig av och som gumman i hela sitt liv väntade 
tillbaka. Stugan ar sedan många år tillbaka borta och platsen där 
den stod ar nu fylld av jordmassor som schaktats bort vid något 
bygge. 
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Johan Eliassoiis (Smed,uhuns) stuga. I.btor raget d r  1907. Flicknn till 11Uger 
har hunziar vatten i "Kiilaiz". Uppkornnlen pii ~'agei? rrufjnr hun nRgra viin- 

ner och jdr en pratstund. 

Beträffande den bifogade kartan fortsätter jag min beskrivning 
med arbetarbostad nr 1. Den byggdes år 1872 och var då kostnads- 
beräknad till 5258 Rdr. 50 öre Rmt. och är den äldsta av de befintli- 
ga bostäderna som ägs av bruket. Jag minns från min barndom att 
på nedre våningen på den sidan som vetter åt stora vägen Kallinge- 
Ronneby, bodde ett äldre par Mattis Andersson och hans hustru 
Thilda. Mattis som var född 1855 var son till Möllaren i Häggatorps 
kvarn Anders Gisselson och hans hustru Christina födda resp. 1822 
och 1825. Mattis och Thilda hade 3 barn. En son for till Amerika år 
1908. Mattis eller Mattias som han vanligen kallades var en tyst och 
fåordig man, som på äldre da'r arbetade vid glättarna på bruket. 
Thilda minns jag som en pigg vithårig gumma. Hon hade ett tre- 
kantigt blomland strax utanför som hon skötte omsorgsfullt. Thilda 
sålde hembakade kakor och jag minns ännu hennes goda 2-öres 
rågskorpor. 

Med dörr från samma förstuga bodde Petter Abrahamsson och 
hans fru Anette. Bostaden bestod har liksom i övriga familjelagen- 
heter av ett rum och kök. Petter hade som ung kört hästskjuts på 



l 
Alla boende L kasern nr. 1 samlade pd kaserngdrden. Fotot taget av en 
kringresande fotograf dr 1921. 

bruket, men arbetade sin mesta tid vid handpappmaskinerna. Hans 
fru Anette omtalde för mej att man längre tillbaka i tiden, då man 
arbetade 12-timmarsskift, delade detta så att man arbetade sex tim- 
mar och var fri i sex timmar dygnet runt med söndagen som enda 
fridag. Man kan förstå problemen med sömn och vila, då makarna i 
ett litet rum och kök fostrade upp sju barn som efter slutad skol- 
gång alla började på bruket, ofta med olika skiftgång. Hon berat- 
tade att basen på bniket brukade gå omkring strax före tolv p i  nat- 
ten och slå med en stake i vaggen för att väcka vederbörande. Man 
kan förstå att speciellt mödrarna i dessa hem måste hålla en exem- 
plarisk ordning och reda för att det hela skulle hålla ihop. 

På andra sidan av huset bodde Frans Mattsson och hans fru Thil- 
da med fyra barn. Frans hade aven han kört hastar som ung p2 bru- 
ket, men arbetade som äldre vid torkapparaten. Också han hade sin 
lilla tappa med blommor, men aven en rad stickelbarbuskar som vi 
pojkar i obevakade ögonblick brukade tulla. Hans potatisilker låg 
alltid illa till när vi lekte söt och sur, för bollen kom alltsom oftast 



ut bland potatisen och gud nåde den som han fick se springa efter 
den. Här kan tilläggas att alla lägenheterna, med potatisland och 
fyra famnar björkved årligen, betingade ett pris av 4 kronor i 
månaden. 

I lägenheten intill bodde Johan Lagerström med hustru Hilma 
och sju barn. Lagerström var skiftbas i sliperiet. Han dog då flera av 
barnen var minderåriga och de äldsta sönerna fick överta ansvaret 
för familjens försörjning. 

I ovanvåningen på vänstra andan av huset bodde till vänster Nils 
Jönsson med hustru Elin. D e  fostrade om jag inte minns fel sex barn 
samt en fosterdotter. En son dog som ung i spanska sjukan. Nils 
Jönsson hade i sin krafts dagar kört papp med hästskjuts från Bran- 
tafors och Werperyd till Djupafors. Som jag minns dem var båda 
gamla och skröpliga. 

I samma uppgång bodde Nils Olsson med hustru Hilda. Nils Ols- 
son eldade ångpannan på bruket. Makarna fostrade upp fyra barn, 
2 söner och 2 döttrar. Av sönerna dog en som 10-årig dagen före 
examen i skolan. Nils Olsson var alltid skojsam när man mötte ho- 
nom, satte tummen i magen på en och sa "pip" o. s. v. Han var 
född 1859. 

I andra andan av huset bodde en broder till Nils Olsson, Gustav 
Olsson och hans fru Ida. Makarna hade fyra barn. Aven Gustav 
Olsson arbetade vid handpappmaskinerna men hade aven kört hast- 
skjuts mellan Brantafors och Werperyd. På bruket fanns tre par 
hastar förutom ardennern Lord som mest användes för kortare 
körslor, bl. a .  körde Ola Månsson med honom kamrerns barn till 
realskolan i Ronneby varje dag. Ola var då skrudad i långrock och 
kuskmössa med gul kokard. På tal om ovannämnda bröder omtalar 
min äldste bror (född 1889) att de var söner till bonden Ola Nilsson 
och hans hustru Anna Olsdotter på Lillgården, vars manbyggnad 
och ladugård fram till mitten av 1880-talet låg strax öster om vägen 
vid "Kullaliden". 

Men åter till våra vänner i kasern 1. I samma uppgång som Gus- 
tav Olsson bodde Oskar Edlund med frun Karolina och tre barn. 
Jag minns att en son i ett obevakat ögonblick råkade falla ut genom 
fönstret ner i Petter Abrahamssons blomland, dar han turligt nog 
hamnade oskadd, trots ett fall på ca fem meter. Edlund hade i unga 
år varit militär innan han började på Djupafors, dar han ensam styr- 
de  och ställde i magasinet och med utlastningen. Återstår nu de bå- 
da enkelrummen på översta vinden. 



På östra ändan bodde Gertrud Ahrahamsson. Hon arbetade vid 
Glättarna där de flesta var mer eller mindre handikappade. Gertrud 
var mycket korpulent, varför hon måste ha ett arbete som ej ford- 
rade snabba rörelser. 

I enkelrummet på motsatta ändan av vinden bodde änkan Cicilia 
Grönkvist med fyra barn. Hon blev änka d i  barnen var små och fick 
ensam dra försorg om dem. Hon fostrade dem också till duktiga 
samhällsmedborgare. Själv arbetade hon i sorteringsavdelningen på 
bruket, dar även de båda äldsta barnen hade sitt arbete, en dotter i 
sorteringen och en son på kontoret. I rummet fanns en järnspis för 
såväl uppvärmning som matlagning. Rummet fick i övrigt tjänstgöra 
både som matrum, sovrum och vardagsrum. 

Arbetarbostad nr 2. På nedre botten till vänster i förstugan bod- 
de Petter Eriksson med sin fru Hanna. De hade flera barn, men ing- 
en som bodde hemma som jag minns. Jag kände bara hans son Ernst 
som bodde i Iagenheten intill. Petter hade arbetat på bruket i 
många år som silare i sliperiet. 

Med ingang från samma förstuga bodde Ernst Eriksson med frun 
Alma. I familjen fanns fem barn. En son och en dotter for till Ame- 
rika som helt unga. Eriksson var utlärd målare och utförde allt före- 
kommande målningsarbete på bruket och däremellan körde han 
torkapp. 

På motsatta sidan av bruket bodde till höger i förstugan Jonas Jo- 
nasson och Mina. De hade fostrat upp vad jag minns sex barn. Jonas 
arbetade i sliperiet, han sades vara mycket klåfingrig av sig. Sålunda 
hade han i kuggväxlar, vid olika tillfallen, mistat alla fingrarna på 
ena handen utom långfingern, vilken efter flitig användning blivit 
kraftig och krökt som kroken på ett lyftblock. Jonas var en kraft- 
karl. Förman Hugo Danielsson omtalar att Jonas vid ett tillfalle ha- 
de gått innanför skyddsnätet vid ställverket och petat på en skena 
med 4000 volts spänning. Han fastnade men Danielsson lyckades få 
honom loss. Han sjönk ihop livlös med ett blödande sår på bröstet. 
Danielsson fick dock liv i honom genom konstgjord andning. I vän- 
tan på doktorn satt Jonas lugnt och åt upp sina medhavda smör- 
gåsar. 

I Iagenheten intill bodde Karl Andersson (Kalle präst) med hust- 
run Elin. Han var djupt religiös och brukade anordna predikoturer i 
sitt hem eller nere i den s. k. "Dällen" invid ån. Jag minns Karl An- 
dersson som en mycket snäll och hjärtegod människa, han tillhörde 
baptistförsamlingen i Kallinge. Vid de religiösa mötena i "Dällen" 



.C . '  

11 II. 

Den äldsta arbetarbostaden uppförd dr  1872, numera med inredning and- 
rad till lägenheter om 2 rum och kök, med vatten och avlopp sarnr v.c Foto 
fr. väster. 

fanns alltid en predikant från församlingen i Kallinge. Mångfaldiga 
gånger har jag sett Karl Andersson komma bärande på deras köks- 
bord som han ställde på gräsmattan med en vit duk och en vat- 
tenkarafin. Vi barn och så de äldre i samhället slog oss ner på slutt- 
ningen upp mot berget. Dessa andaktsstunder under vackra som- 
markvällar är nagot som man minns för livet. Vid dåligt vader upp- 
lät makarna sin lilla enrummare, där man satte in bockar med bra- 
der att sitta på och där man sedan packade sig samman i all gemyt- 
lighet. Ibland kallade han samman oss barn hemma hos sig då han 
läste för oss ur bibliska historien och så fick vi sjunga psalmer och 
barnvisor. Jag minns nar hans fru Elin dött och hon låg i sin kista 
som stod på två bockar utanför. Vi barn stod tysta på avstånd då 
Karl Andersson kom till oss och sa "Gå ni fram till henne barn och 
säg adjö, var inte radda hon bara sover". Vi traskade då fram och 
bockade oss för henne dar hon låg med en liten bukett blommor i 
handen. 



Nej, nu över till våra vänner på andra våningen. Det fanns ett 
rum och kök på var gavelanda och däremellan ett ungkarlsrum, 
vanligen kallat "Lusasken". Min far berättade att eldaren Petter 
Brogren som bodde dar, blev så attackerad av vägglössen att han 
beslöt stryka vaggar och tak med kalklösning i tro att detta skulle ta 
kål på odjuren. Vid ett tillfalle stod baron Gösta och talade med far 
i pannrummet, han fick då se något vitt krypa på Brogrens rygg. 
Vad fan ar det som kryper på Petters rygg, sa han då till far som sva- 
rade att det var en vägglus. A försök inte, sa baronen, jag vet val 
hur en väglus ser ut, varvid far svarade att Brogren har målat sina 
vita för att kanna igen dem. Då skrattade baronen gott. 

På gaveln åt ån bodde Holmgren med hustrun Ida. Makarna hade 
tre barn. Holmgren arbetade i sliperiet. dar han matade de 1924 in- 
kopta "Kamyrverken". Han råkade under sitt arbete ut för en olyc- 
ka  och fick sin högra hand avklippt vid handloven. I väntan på bil 
till lasarettet bad han sin kamrat ta upp snusdosan ur hans ficka så 
han kunde lägga in en pris med vänstran. Det fanns tuffingar aven 
på den tiden. 

På motsatta sidan bodde Sven August Jönsson och hans sambo 
Karin Abrahamsson. Båda arbetade vid glattverken på bruket. Han 
hade svårt vid att gå då han hade vad man kallade klumpfot. Båda 
kom från den nedlagda fabriken i Brantafors, dar även Sven Au- 
gusts far Jösse Kanon arbetat. Kasernen ar den näst äldsta av arbe- 
tarbostäderna. Jag kan nämna att i min barndom var taket täckts 
med "Asfaltpapp i skifferfason" av ingeniören Henrik Wredes pa- 
tent. Takfjällen gjordes på bruket av tjock papp som lades i asfalt- 
tjära som sedan fick avrinna. Tillverkningen började år 1876 men 
fick troligen ingen framgång. D e  enda tak jag sett med dylik tack- 
ning var det har nämnda samt stallbyggnaden nr 22 på bruket. 

Arbetarbostad nr 3. Har bodde åt vänster i förstun förman Bror 
Lindstedt med sin hushållerska Ameli Eriksson. Lindstedt basade 
för sortering och glättning. Han hade en ilsken hund som hette 
Lord och som stod bunden i en ek utanför och som vi pojkar med 
förtjusning retade och som min bror en gång blev biten av. 

I andra andan av huset bodde verkmästare Johan Danielsson med 
hustrun Hilda. Makarna fostrade upp 11 barn. Tre av barnen emi- 
grerade tidigt till Amerika och fyra av sönerna arbetade senare sam- 
tidigt vid bruket. Såsom varande förmän, disponerade såväl Da- 
nielsson som Lindstedt över 2 rum och kök. 

I lägenheten åt öster på vinden bodde smeden Rudolf Malkolms- 



son och hans hustru Emma. Makarna hade 7 barn. Arbetarbostad 
nr 3 revs år 1980 för att lämna plats åt bilparkering. 

Arbetarbostad nr 4. Huset flyttades från Brantafors 1917 och 
återbyggdes på s. k. "Flakabacken" kallad så eftersom bruksled- 
ningen där byggde en dansbana (flake) omkring är 1870. Enligt 
Gottfrid Pettersson f. 1885, lär spelmannen Ola i Skarup spelat upp 
till dans därstädes. På nedre väningen åt bruket till bodde Anders 
Olsson (Lill-Anders) och hans fru Ida. Anders arbetade som silare 
på bruket. Makarna hade 7 barn. 

Pä samma sida bodde Adolf Jönsson med hustrun Hilma och 3 
barn. Adolf Jönsson var vad man kallar en hårding. Efter ett särde- 
les hårt arbete i det dragiga och kalla barkhuset, belönad med en 
söndervärkt kropp, var han dock ej nerbruten till humöret. Han 
knöt så gott han kunde sina krokvarkta händer och svor över sin 
sjukdom som han dock bar utan att beklaga sej. 

P& andra sidan av huset bodde Gustav Svensson med hustrun 
Ruth. D e  hade många barn minst 6 eller 7, men jag kommer ej ihåg 
mer an två av dem. Den ena drunknade i ån då han körde spark- 
stötting ut på isen. På bruket tjänstgjorde Svensson som utlastare 
av papp och massa. På sin fritid anlitades han som slaktare av sam- 
hallsbornas hushållsgrisar. På den tiden hade så gott som varje hus- 
håll en gris att slakta fram emot jul. Man kan nog saga att det var en 
förutsättning för att f2 slantarna att räcka till. Slakten skedde under 
de första veckorna i december. Fläsket saltades ner i ett stort tra- 
kar. Man gjorde pressylta, isterband och blodkorv. Allt togs tillva- 
ra, istran smältes och användes sedan på brödet istället för smör, ja 
man tog även reda på gallan som användes att smörja frostskador. 
Allt som skulle gömmas måste saltas ner, det fanns ju inga frysboxar 
och inga kylskåp. Slakten skedde genom s. k. skäktning d. v. s. dju- 
ret stacks i halsen utan föregående bedövning och döden inträdde 
genom blodförlust. Någon av kvinnorna i huset hade som uppgift 
att röra i blodet, vilket skedde med bara handen då blodet blanda- 
des med några nävar rågmjöl. Skäktning blev i lag förbjuden 1938. 

Med ingång från samma förstuga bodde Alfred Gummesson med 
frun Elvira. Paret hade 5 barn. Gummesson, som var en tystlåten 
och stillsam man, arbetade som sågare på bruket. 

I övre våningens södra lägenhet bodde änkan Hilda Johansson 
med 6 barn. Familjen kom från Werperyd, hon hade blivit anka då 
barnen var små. Man har svårt vid att fatta hur en ensam mor kun- 
de dra sig fram utan att få något stöd från vare sig myndighet eller 



bättre lottade medmänniskor. Men barnen växte upp och fick så 
snart de slutat skolan börja arbeta på bruket. Vi bor akta minnet av 
sådana mödrar. 

I samma våning fanns ännu en lägenhet och här bodde elmon- 
tören Oskar Andersson med hustrun Ameli och 4 barn. 

Denna kasern låg högst upp på berget och de där boende hade 
det inte för lätt, sirskilt på vintern då man fick bära ved från ved- 
boden som låg ca 50 m från bostaden, likaså avträdet. Vatten fick 
hämtas med ämbar från "Killan" ca 170 m från bostaden, på en 
smal och halkig gångstig. Inga avlopp fanns i bostäderna, allt fick 
bäras upp och ned för trappor. Barnen fick tidigt lära sig hjälpa till, 
de blev sannerligen inte bortskämda, 

Nr 5 vedbod. Här hade hyresgästerna i Nr 2 sitt vedförrid. Man 
sågade och högg veden, staplade in i boden tillräckligt för hela vin- 
tern. Man kan förstå att husfadern fick tillbringa sin mesta fritid un- 
der sommaren bär. På byggnadens gavlar fanns avträden, ett för 
varje lägenhet, 

Nr 6 tvätt- och bakstuga. Har fanns bakugn och en stor inmurad 
tvättgryta. Stugans väggar bestod av gråsten och var ca 1 m tjocka. 
Ett fönster på varje gavel. Mödrarna i varje hushåll bakade alltid 
sitt bröd. Degen tillsattes på kvällen och fick stå och jäsa tills dagen 
därpå. Som jäst användes "surdeg" som bestod av en klick deg från 
föregående bak. Ibland kunde surdegen bli råttbiten eller på annat 
sätt fördärvad, man fick då gå och låna grannens. Ett grovbrödsbak 
bestod i regel av 14 a 15 präktiga brödkakor, som efter baket, bars 
hem på en bräda över axeln. Fint bröd bakades i regel bara till 
julen, då man samtidigt satte in ett bak vetebröd. Tvätten tillgick så 
att plaggen kokades i lut varefter man gnodde varje plagg på ett 
tvättbräde. Härefter bars kläderna ner till klappflotten som låg ne- 
danför i ån dar kläderna skulle klappas med ett klappträ och vridas 
ur ända tills allt tvättmedel var borta. Runt flotten fanns ett lågt 
räcke och fyra klapptavlor. Min mor höll på att drunkna en gång vid 
ett sådant tillfälle. Hon hade väl klappat och sköljt hälften av klä- 
derna i baljan, då linan uppströms som höll flotten på plats plötsligt 
brast och flotten började svänga ut i ån. Hon tänkte aldrig på att 
det fanns en lina även nerströms, utan hoppade i Förskräckelsen ut i 
ån. Hon hade dock sinnesnärvaro nog att ta baljan med sig och det 
blev troligen hennes räddning. Hon var nämligen inte simkunnig 
men kunde nu hålla sig i baljan som flöt och plaska sig så sakta in till 



"F- 

Fotot visar arbetsstyrkan vid Djupafors år 1900. I andra raden Inngrr till 
vänster syns min fader och intil l honom smeden Johrrn Eliusso~i (Srrie- 
Johan). Längst iiil höger syns bokh81lare Hugo Ha//gren och verkmasrare 
Johan Danielsson. Sittande på sterismuren, salsmästare Hugo Lirid,~redt. I 
övre raden längst ti l l höger syns förre båtsmannen för Sör ly .  Söderboni el- 
ler (havet blå) som han kallades därför att han allt som oftasr sa "Hi118 jo. 
havet blå", han hade seglat på  fregatten Vanadi.7 påstod tian. I ö1,rigt ar alla 
för mig kända namn som för lanfesen är borta. 

land där hon fick hjälp av någon som uppmärksammat hennes belä- 
genhet. 

Uthus nr 7 inrymde 4 vedbodar på varje långsida och 3 avträden 
på varje gavel, allt avsett för kasern nr 1. 

Planen mellan kasernen och vedboden kallade vi alltid för "ka- 
serngården". Den var alltid plan och fin att "snurra topp" och spela 
kula på om vårarna. Töserna "hoppade hage". Dar var samlings- 
platsen för hide gammal och ung och dar allt mellan himmel och 
jord diskuterades. Ett ämne som ofta diskuterades var den nyligen 
uppfunna radion. Einar Lagerström hade själv gjort radiomottaga- 
re, som vi ibland fick lyssna på om vi satt riktigt tysta. Gubbarna på 



kaserngärden trodde fullt och fast han kunde höra vad dom talade 
om sej emellan. Jag nämnde härovan några lekar "snurra topp" 
t. ex. Jag minns e j  att vi spelade kula så ofta, vilket nu är ett säkert 
vårtecken, vi "snurrade topp". Snurrtoppar (snurrbussar) beställde 
vi hos Karl-Ulrik i Klämmen. Han svarvade finfina sådana och vi 
målade dem i bjärta färger och satte ett möbelstift i spetsen för att 
de skulle gå lättare. Så hade vi en käpp med ett snöre bundet i än- 
dan, helst en "märling". 

Vid starten virade man snöret runt "snurrbussen" och gjorde så 
en släng utåt och så var den igång. Man höll den så igång genom att 
snärta till den med piskan ibland. Ibland tävlade vi om vem som 
kunde hålla sin igång längst, utan att kollidera med någon annans. 
Om sommarkvällarna hördes ofta småtöserna sjunga och dansa sina 
danslekar, vilket numera är så gott som fullständigt bortlagt. Vi 
pojkar hade också en annan lek som vi kallades för "kasta trill". Vi 
delade upp oss i två lag och ställde oss på landsvägen med ett visst 
avstånd från varandra. Det gällde att kasta trillan, en trätrissa stor 
som ett tefat, med sådan kraft att den var svår att mota då den rul- 
lade på vägen. Det gällde att mota den så fort som möjligt, då man 
därifrån fick sin nya utgångspunkt. Till att mota trillan med hade vi 
bräder och påkar. Leken hade gamla anor, i ett protokoll fört vid 
möte med Kaiieberga byalag den 1 maj 1854 omtalas att ålderman- 
nen bl. a.  fick i uppdrag tillse att ungdomen ej förde oljud om kväl- 
larna genom boll- och trillkastning på bygatan. På vintern åkte vi 
förstås släde. Slädföret på vägarna var i regel utmärkt långt före jul 
och snön låg ofta kvar vintern ut. Jag minns aldrig att man grusade 
vägen vid halka, då ju all trafik skedde på medar. Efter ett riktigt 
snöfall tog det några dagar innan vägarna blev riktigt "traade" så vi 
kunde ta fram våra slädar. Kälkar fanns ju också förstås, men dessa 
var e j  lätt att anskaffa då de fick beställas hos någon slöjdare, var- 
emot vi pojkar kunde tillverka våra slädar själva, vilket var bade ro- 
ligare och mera spännande, Vi hade två kälkbackar "Kullalien" och 
"Kvarnalien". Den senare var bäst då den var mycket längre. Vi 
startade med våra sl'adar vid järnvägsinfarten till fabriken där något 
så lyxigt som en stolpe med elljus fanns. Vid gott före och om man 
var två på släden bar det av i vinande fart ner förbi transformatorn 
och bruksvakten, över bron till andra sidan ån. Det kunde bli otro- 
ligt halt då man ibland dagligen körde timmerstockar från Djupa- 
dals gård till stationen på s. k. "drögar", en slags slädar vars medar 
bestod av tre tum tjocka bokplankor. Vi var ju inte bortskämda 



med åkdon som gick av sig själva, så vi hade väldigt roligt och tävla- 
de om vems släde som gick fortast. Vi åkte förstås också skidor men 
jag minns ingen som åkte på köpeskidor. Vi gjorde våra skidor sjal- 
va av emballageläkt från fabriken och böjde spetsarna efter att ha 
kokat dem i tvättgrytan, Våra dagars barn får aldrig uppleva den 
känslan att få provköra skidor eller slädar som man själv gjort. 

Uthus nr  8. Vedbodar och avträden för kasern nr 4. 
Uthus nr 9. Vedbodar och avträden för kasern nr 1. 
Uthus nr 10. Vedbod för kamrerbostaden nr 15. Har stod Frits. 

som kamrerns pojkar av någon anledning döpt till "Kill-Pelle-Frits" 
och högg ved och om dagarna utsatt för dessa ynglingars olika på- 
hitt och upptåg. Detta höll en gång på att gå alldeles galet då de loc- 
kade Frits att hålla i handtagen på en induktionsapparat, varvid han 
blev fullständigt vettlös så att ynglingarna fick springa för livet. 

Nr 11 en dansflake som vi pojkar byggt år 1923. Vi fick rivnings- 
virke från bruket som också satte upp en elektrisk ljuspunkt i varje 
ek som stod omkring flaken med 100-watts-lampor. Här samlades vi 
om sommarkvällarna; pojkar och töser. Fritjof Nilssons Erik spe- 
lade dragspel så dar dansades varre. Aret därpa ordnade vi dans för 
allmänheten, Vi tog 10 öre dansen och sålde dansbiljetter som vi 
själva tillverkat. Jag minns en gång vi hade fest. Gunnar Sjöstens 
kapell svarade för dansmusiken, vi sålde choklad och karameller i 
ett stånd. Klockan 10 tände vi bengaliska eldar och sände upp rake- 
ter på andra sidan ån så det var festligt varre. Vi fick emellertid inte 
ha allmän dans mer än några få gånger, det kom klagomål till dispo- 
nenten på bruket för störd nattsömn med förbud som följd. 

Nr 12 Portvaktsbostad s. k. övre vakten. Har tjänstgjorde 
"Karlsson i vakten", en liten magerlagd karl som dock kunde svara 
och ryta som en knekt, vilket han säkert lart sig under yngre år som 
kock i ett rallarlag i Norrland. Hans fru Charlotta "Karlssan" kal- 
lad, var illa tilltygad i ansiktet efter att ha fallit med ansiktet mot en 
oskyddad kuggväxel i fabriken. Hon var duktig i konststickning, 
speciellt vantar som hon stickade på beställning från nar och fjar- 
ran. Äktenskapet var barnlöst. Om "Karlssan" viskades att hon 
kunde både ett och annat, så kunde man få höra efter att hon gått 
förbi svinstiorna och dar stannat och mumlat något åt grisen "Ja nu 
blir det inget av den grisen, som ju eljest såg så lovande ut". I Karls- 
sons vakttjänst ingick aven att nattetid då han låg i sin sang. me- 
delst ett rep virat om handen, dra ut låskolven i dörren och släppa 
in den som knackat på rutan. Han röt alltid först "Vem f-n a de" 



och när man då uppgav sitt namn, röt han som mest "Va i h-e har du 
nere och göra så dags", varpå han drog ut låskolven. Han kunde få 
tillbaka tillmälen som inte lampa sig för tryck, alldenstund den som 
ville komma in för det mesta var väckt kanske mitt i natten för re- 
paration e. dyl. Nu är sedan långt tillbaka både "Karlsson i vak- 
ten", "Karlssan" och vaktbostaden borta. 

Nr 15 Kamrerbostaden var av något annorlunda beskaffenhet än 
arbetarbostäderna, En stor sal, två något mindre rum, en jung- 
frukammare, stor hall med trappuppgång till ovanvåningen samt ett 
stort kök, allt på nedre botten. Två sovrum och en stor hall med 
balkong samt badrum och wc på ovanvåningen. Så långt fram som 
på 1920-talet fanns dock ej dricksvatten indraget, bara åvatten som 
pumpades upp från fabriken till ett väldigt stort träkar högst upp i 
vedboden (nr 10) och därifrån leddes in i bostaden. Senare ord- 
nades pumpanordning med ledning från "killan" (se kartan). Runt 
villan fanns en stor trädgård med fruktträd och köksväxtodling som 
allt sköttes av folk från fabriken. Villan flyttades år 1955 för att ge 
plats åt den nya kartongfabriken, upp på "flakabacken" ovan för 
klyftan. Kamrer på fabriken var vid denna tid Joel Ekström. Ma- 
karna Ekström hade sex barn. 

Nr 13 Gamla smedjan, byggd år 1868 alltså samma år som bruket 
anlades. Smedjan var i användning fram till 1917 eller 1918, då den 
ändrades till tvättstuga för kamrersfamiljen och sedermera för hy- 
resgästerna i kasern nr 4. Här stod på sin tid smeden Johan Eliasson 
(Smejohan), en liten puckelryggig gubbe och skötte allt smide för 
såväl bruket som gårdarna Djupadal och Bredåkra. Han fick t. ex. 
tillverka alla borrar och nödvändiga handverktyg själv. Blästern till 
fyren kom från en bälg upphängd i taket och som manövrerades av 
smedhalvan. "Smejohan" skulle också sko alla hästar och oxar på 
de båda gårdarna, varvid han själv måste tillverka såväl hästsko som 
söm. Han var också, som min far brukade framhålla, en mycket 
duktig smed. Han såg hemsk ut när han om kvällarna i den mörka 
smedjan, krokig och svart med vildvuxet skägg, slog så eldgnistorna 
yrde om honom. Far sa att man ute i bruket allmänt kallade honom 
för "Fan i smedjan". Far omtalade vidare många roliga historier där 
"Smejohan" figurerade. En gång kom hans yngsta telning till ho- 
nom i smedjan, genomvåt efter att ha gått genom isen på en "Kor- 
ra". Han vågade inte gå hem då han riskerade stryk av sin mor, men 



V v  Uver Djupafors Fabrik dr  1914. 
Hela hriih-sområder var omgardnt med ett c:a 2 '12 rn. högt plank, röd- 
färgat Langst t i l l  vänster transformarorstationen, en Ijiis regeIh.v~gnad. 
som revs 1980. T i l l  höger om denna byggnad syns en byggnad för torkning 
av papp, kallad "Torkapparaten". den brann ner ti l l grunden en stormig 
kväll 1914. PU samma ställe byggde Sydkraft sedan ett boningshus med bru- 
tet tak, nr. 27 på min karta, aven derra revs år 1980. Framför rransfornia- 
torn syns sral/er, som revs i början av 1930-talet. Den Idnga rorkladan i mit- 
ten revs 1914 och murades dter upp med tegel för art rymma en d; modern 
torkapparar. Den gamla ladan för  lufttorkning av pappen placerades som 
en andra vdning ovanpd. Vinkelladan i södra ändan. "lrrsalndarr", revs 
1931. 1 förgrunden sliperibyggnaden som uppfördes vid brukets srart dr 
1868. Ovan sliperibyggnaden, den li l la röda tillbyggnaden med fyra fönster 
var brukets kontor indelat i två rum, i det inre som var mindre sarr d i po -  
nenren och i det andra kamrer Ekström och bokhållare Hirgo H~llgrerr,  
derra var brukets hela kontorspersonal. Hallgren hade även hand om iit- 
lasrningen. Där magasinet syns överst på  bilden. anlades sedermeru den 
moderna kartongfabriken. Ti l l  höger syns disponenrbosraden, sorn dr 195.5 
fiyrtades ti l l sin nuvarande plats på  herger ovanför klyftan. 



"Smejohan" var snäll mot sina barn, han satte upp pojken på en Iå- 
da under kåpan invid ässjan för att torka. Det var på kvällen och 
som vanligt mörkt i smedjan när baron Henrik kom för att tala med 
smeden om något arbete som skulle utföras nästa dag. Pojken satt 
på lådan i värmen och somnade, varvid han föll, efter att först ha 
slagit huvudet i kåpkanten, i ett moln av sot framstupa ner på baro- 
nens ben. Denne tog i förskräckelsen ett jättehopp och höll på att 
falla baklänges. Han sa sedan att han trodde det var fan själv som 
kom farande ur skorstenen. En sommardag stod "Smejohan" och 
skodde gårdens oxar utanför smedjan, då samme olycksfågel kom 
med ett grässtrå fyllt med smultron som han plockat och nu ville 
bjuda sin far på. Just då han räcker fram bären gör oxen en rejäl ut- 
tömning som sköljde över hela pojken (oxen hade gått på grön- 
bete). Efier att ha torkat av det värsta från ansiktet sa' pojken för- 
trytsamt "Da va en jäkna oxe den, ja tror han kan skita hur långt 
som helst". 

Eken står ännu kvar där djuren som skulle skos bands i en järn- 
ring, som med en märla var fastsatt i trädet. Som barn brukade vi 
titta på järnringen som då till hälften var överväxt. Nu syns ingen- 
ting av densamma. 

Nr 16 Sliperibyggnaden uppfördes då bruket anlades år 1868, 
men har under årens lopp undergått stora om- och tillbyggnader. 
Sålunda har byggnaden höjts någon meter och fått en ny takstol av 
stål, kraftstationen har tillbyggts och sist har år 1973 nytt sliperi till- 
byggts å södra gaveln. På 1920-talet tillverkades konstläder och i 
sliperiet fanns då två kollergångar för kollring av makulatur, rörkar 
samt två handpappmaskiner för upptagning av brun konstläder- 
papp. Av konstlädret tillverkades bindsulor för skor, golvplattor 
samt olika kvaliteter för tillverkning av unikaboxar, stolsitsar m m. 
Utstansning och prägling skedde i glattsalen. I sliperibyggnadens 
övervåning fanns 12 handpappmaskiner, pressar, sorterverk m m. 

Nr 17 Barkhuset uppfördes omkring år 1914 och försågs med två 
knivbarkningsmaskiner. Ar 1924 skedde en tillbyggnad och en för 
den tiden modern barkmaskin av Karlstads Mek Verkstads till- 
verkning uppmonterades. Numera har i byggnaden inretts kontors- 
lokaler. 

Nr 18 Angpannehus, inrymde fram till 1939 tre stycken ång- 
pannor med tuberna i eldstadens förlängning s. k. eldrörspannor, 
som i huvudsak eldades med spån från barkhuset samt torv. 



Pappsalen pd Bruket 1917. T i l l  hoger pU bildeii gli ir i<ii~ia n ~ e d  het](iiiiiig. 
dar mest äldre och handikappade pemoner arberade. 

Nr 19 Glatt-, sorter- och packsal. Glättarna betjänades som regel 
av äldre människor, såväl man som kvinnor och av sådana som på 
grund av nigot handikapp ej kunde delta i hårdare arbete. Här ar- 
betade "Ola Larssan" som bara hade en hand, den andra hade hon 
mistat i en kuggväxel, "Karlssan" som fått ansiktet omändrat i en 
kuggväxel, "tjocka Gertrud", halte Sven-August och Karin "Dö- 
van" som var dövstum, "Ställmakar-Mandan" o. s. v. Vad man fäs- 
ter sej vid är de många som blivit lemlästade i kuggväxlar vilket tor- 
de bero på mycket dåliga eller inga alls skyddsanordningar. Anton 
Hägg, som alla äldre kallingebor kommer ihåg. lär ha blivit av med 
sin hand, då han som barn varit på besök i bruket. I sorteringen ar- 
betade endast kvinnor, vid skärmaskinen Gottfrid Lättman, vid 
buntebocken Sigfrid Lagergren och vid packpressen Gustav Hög- 
lund. Det låter otroligt men fruntimmerna fick bära fram alla papp 
från sorteringen till skärmaskinen, Jag kommer ihåg flera av dem 
som var sneda i hela kroppen då man bar pappbuntarna vilande i 



handen vid ena sidan av kroppen. Min far omtalade att år 1906 hade 
fruntimmerna i glanshuset 3 kr i veckan. Då de en gång fick påökt 
med 60 öre i veckan, neg "Karlssan" djupt för baronen varvid den- 
ne yttrade: "Ni niger nog lagom djupt era djävlar när ni får avdrag 
till hösten". 

Nr 20 a Torklador för lufttorkning av pappen. Väggarna bestod 
av vertikalt stående balkar med ett inbördes avstånd av ca 0,8 m. 
Emellan dessa balkar satt intappade bräder som medelst ståltrådar 
fistade i varje bräda, kunde öppnas och stängas allt efter väderle- 
ken liksom våra nutida persienner. Arken upphängdes 2 h 3 i sänder 
i ställningar, Arbetet här var rysligt kallt på vintern då ju vinden ha- 
de fritt spelrum rätt igenom byggnaden. 

Nr 20 b Torklada som byggdes år 1914, då nedre våningen rnura- 
des med tegel och vari inmonterades en då modern torkapparat av 
tysk tillverkning vari pappen torkades med varmluft. Torkladan i 
ovanvåningen var beskaffad likt nr 20 a ovan. Båda de nämnda 
torkladorna låg i ovanvåningen som numera är ombyggd och in- 
rymmer kontor. I undervåningen finns numera förråd och verk- 
stadslokaler. 

Nr 20 c Torklada, byggdes troligen omkring år 1914. den kallades 
av bruksfolket för "Lusaladan". Har fanns hiss till andra våningen, 
varifrån den våta pappen transporterades på räls till de övriga la- 
dorna. Ar 1931 ombyggdes lade nr 20 c och där inmonterades en 
modern tysk varmluftstork som kunde torka hela fabrikationen. I 
samband härmed revs "Lusaladan". 

Nr 21 Reparationsverkstad och smedja. En del av byggnaden an- 
vändes numera för uppställning av luftkompressorer, en del för el- 
och gassvetsning samt smedja. 

Nr 22 Häststall. Här fanns spiltor för tre par hästar som användes 
för transporter från Werperyd och Brantafors ner till Djupafors. Se- 
dermera fanns bara en hast som kördes av Ola MHnsson, någon last- 
bil fanns ej på Djupafors just da. 

Nr 23 Lada. Här förvarades makulatur för konstlädertillverk- 
ningen, modeller, äldre och nyare, nigra finare fikdon, hästdragna 
samt på slindret säd från brukets gard i Hjortseryd. 

Nr 24 Vagnport. Har sattes vagnarna in efter dagens körslor från 
Werperyd och Brantafors. Hästarna kopplades från och så var det 
bara några meter till stallet. 

Nr 25 Nedre vakten. Byggnaden som var uppförd av tegel in- 
nehöll ett rum och kök. Här bodde vakten Edvard Lindström med 
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Nedre vakten omkring år 1925. 

frun Kerstin och sonen Hjalmar, som arbetade vid handpappmaski- 
nerna. Makarna var födda resp. 1856 och 1850. 

Nr 26 Transformatorstation uppförd någon gang på 1920-talet. ri- 
ven ar 1980. 

Nr 27 Montorbostad uppförd troligen 1915 eller 1916 på samma 
plats som en byggnad med torkinrattning för papp legat och som 
nedbrann år 1914. Har bodde montör och stationsföreståndare Joel 
Karlsson med fru Thora och fyra barn. I lagenheten intill bodde 
verkmästare Frits Gustavsson med fru Tekla och sex barn. Byggna- 
den revs år 1980. 

Nr 28 Gamla Haggatorps kvarn. Byggnaden. sådan jag minns 
den, verkade mycket gammal liksom vattenhjulet och rännan till 
detsamma. Rännan stod på stadiga ekstolpar som måste varit myc- 



ket gamla. Stamparna bestod av grova fyrkantiga ekstockar lagrade 
på en vevaxel av stål. I nederändan satt en granitsten som figuren 
visar. 

Understenen till andra stampen ar placerad väl synlig uppe vid 
bron över klyftan. 

Som barn brukade vi klättra upp i kvarnrännan och så fram till 
kvarnhjulet, dar skovlarna var fulla av all möjlig bråte som fastnat 
där och som vi sökte få loss. Kvarnen som hade ett pittoreskt och på 
sitt sätt vackert utseende, revs tråkigt nog år 1923 och kvar finns nu 
endast grundmuren mot ån samt stenen ute i ån varpå hjulaxelns 
ena anda var. lagrad. 

Nr 29 Stampbus. Här var stamparna uppställda och drevs medelst 
remmar eller linor från vattenhjulsaxeln. 

Nr 30 Magasin med utlastning. Har styrde och ställde Oskar Ed- 
lund som hissade upp pappbalarna nerifrån fabriken och sedan med 
kärra forslade dem vidare antingen till lagret eller för lastning på 
järnvägsvagnar. 

Nr 31 Torvlada, byggd omkring år 1914. Under sommarlovet från 
skolan brukade vi åtaga oss lossning av torv från järnvägsvagnar. Vi 
hade 2 5 0  för en vagn oavsett storleken, ett tidsödande arbete, då 
man inte kunde börja använda skyffel förrän man plockat bort allt 
som rasat då vi efter mycket besvär lyckats öppna sidolämmen. Ef- 
ter slutat jobb hägrade badplatsen nere vid bron. Här plumsade vi 
omkring och lögade oss, lyckligt okunniga om miljögifter och vat- 
tenföroreningar. 

Nr 32 Sädesskjul med tröska (Halmhjälmen). Landsvägen till 
Ronneby gick på den tiden ner till ån och längs denna förbi nämnda 
skjul. Inga fruntimmer vågade gå vägen förbi efter skymningen, då 
det var kant att luffare brukade logera dar. 

Nr 33 Flakabacken. Som jag förut nämnt har namnet kommit av 
en där fordom uppförd dansflake. Från de andra kasernerna gick en 
gångstig häröver och ned till bruket. På denna stig har trampats 
många trötta steg både till och från arbetet. Stigen är nu avskuren 
då ju den gamla disponentbostaden flyttats upp på backen år 1955. 

Nr 34 "Killan". rundmurad brunn av gråsten med brunnskar be- 
stående av en  gammal kvarnsten. Harifrån hiimtades vatten fr%n 
samtliga arbetarbostäder och egna hem runtomkring. Jag minns hur 
vi pojkar tillverkade "kärror", ett hjul i ändan av en stång som vila- 
de på axeln. På krokar å stångens undersida hängde vi en och ibland 
två hinkar. Det gick lättare så att hämta vatten då vägen var lång 
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och samtidigt förenade vi nytta med ett visst nöje. Det var inte så 
lätt heller för en liten pojkvasker att bära en hink med vatten på en 
smal stig kantad av stora stenbumlingar. 

Nr 25 Mangelbod, byggd p& en grund av granit som lades år 1868 
då har uppfördes en arbetarbostad. Denna nedbrann emellertid till 
grunden den 23 december 1871. Ingenting av de inneboendes till- 
hörigheter kunde räddas och man kan förstå det tragiska i handel- 
sen då den inträffade dagen före julafton. Kanske någon provtant 
sin julgran eller jultrad med levande ljus. 

Disponent och driftsledare på Djupafors var sedan 1914 ingenjör 
Berthold Rasch, en mångkunnig och respektingivande herre. med 
patriarkalisk attityd. Om någon av de yngre arbetarna hade miss- 
skött sej på något vis kunde han kvickt få en ordentlig sittopp. Han 
sa att ungdomen skulle lära sig både handskas med pengar och veta 
hut. Han var dock mycket human mot dom äldre. Timlönen på Dju- 
pafors var förr alltid lägre an på andra industrier i narhelen. Här 
några uppgifter om löner. Ar 1883 hade kvinnliga arbetare 50 öre 
och manliga 1 krona om dagen. Ar 1914 hade maskinpassare 30 öre i 
timman och arbetade i 12 timmar och slipare som arbetade 8 tim- 
mar hade 40 öre. Kvinnliga arbetare hade 1:40 a 1:50 om dagen en- 
ligt en tidningsuppgift vid denna tid. 1925 års avtal gav kvinnliga ar- 
betare 38 öre i timman och manliga mellan 65 och 75 öre. Kvinnan 
har tydligen alltid raknats som en halv karl trots att hon i de flesta 
fall även fick sköta om hemmet och passa upp medlemmarna i sin 
familj. Med bekvämligheter var det daligt beställt, Closett hade 
man knappast hört talas om, utedasset låg ungefär 50 meter från 
exsorter och glattsal och då mest trappor hela vägen. En sån sak 
som telefon fanns endast två på hela bruket, en p3 kontoret och en i 
sliperiet, så det kunde ta lång tid att komma i kontakt med läkare 
vid inträffat olycksfall. Telefonen i sliperiet var knappast att räkna 
med då det var nästan omöjligt att höra något för dånet från gene- 
ratorerna. Skifthasarna som varje dag skulle motta rapport från 
Werperyd och Brantafors fick då skrika "va" i luren ganska ofta och 
då samtliga använde snus, blev resultatet att luren fick kratsas ur då 
och då som en  väl inrökt pipa. 

Tvätt och omklädningsrum fanns ej på någon plats oavsett hur 
smutsigt arbetet var, ej heller någon plats där man kunde sitta och 
äta upp sina medhavda smörgåsar. I smedjan, min arbetsplats hade 
jag som smedhalva till uppgift att varje kväll glödga en järnklump 
och lägga i en hink vatten som sedan alla i verkstaden samlades om- 



kring för att tvätta sej om händerna. Såpa fick vi köpa varsin vecka. 
Nu finns särskilt matrum, tvättrum med rostfria tvättställ, varmt 
och kallt vatten, fria tvättmedel, handdukar, klädskåp m. m. 

Det var förvånansvärt dåligt beställt med mekaniska hjälpmedel, 
nästan allting fick lyftas och bäras för hand. Det fanns otillräckliga 
eller inga alls skyddsanordningar vid maskiner o. dyl. Jag har ännu i 
minnet en tavla med följande föreskrifter som dock aldrig följdes. 
"Det är förbjudet, att när den drivande axeln går, med blotta han- 
den på eller avlägga rem, laga rem som ligger på axeln och ej i rem- 
hållaren, verkställa smörjning, rengöring eller montering inom 
räckhåll för roterande, icke förskyddad transmissionsdel." Jag kän- 
de dock flera som fått armhrott vid rempåläggning. 

De lagar för skydd av minderåriga arbetare som fanns, efter- 
levdes sällan. Den dagen då någon från yrkesinspektionen skulle 
komma kunde det låta så här av basen, "i dag får du inte köra his- 
sen, du får sopa magasinet istället". När inspektionen var över åter- 
gick allt till det gamla. Förhållandena var troligen ganska lika vid 
övriga industrier, men trots allt kan jag ej minnas att jag hörde nå- 
gon beklaga sej, man var nöjd med sin tillvaro kanske beroende på 
att man ej visste om något bättre. Folk verkar mera rotlösa nu för 
tiden, så t. ex. hade alla som bodde i bmkets hus, en blomtappa 
utanför med syrenberså dar man på sommaren satt och drack kaffe i 
lugn och ro. Nu ser man aldrig en blomma planterad utanför bo- 
städerna, det verkar som om bostaden vore rent tillfallig. 

Jag har genom denna lilla skrift försökt att ur glömskan rädda åt- 
minstone namnen på en del av de personer som genom plikttroget 
arbete under svåra arbetsförhållanden, lagt grunden till den moder- 
na industri med välordnade arbetsförhållanden som vi i dag finner 
på Djupafors. 



Fiskrökerier i Blekinge 
Lena Alebo 

Under 4 månader, hösten -84 och våren -85, besökte jag 5 fiskröke- 
rier i Blekinge. Dessa var Halleviks Rökeri AB, Karlshamns Rökeri 
AB, AB S Mattssons Rökeri i Mörrum, Hennings Rökeri i Hallevik 
och Blomlöfs Rökeri AB Gunnar Svensborg i Brömsebro. Det sist- 
nämnda ligger visserligen ca 100 m in i Kalmar län, men fick komma 
med i vår dokumentation eftersom man har de flesta av sina kon- 
takter mot Blekinge, då det galler uppköp av fisk, distribution 
m. m. 

Under tiden som dokumentationen utfördes köpte Findus upp 
Halleviks Rökeri AB och Karlshamns Rökeri AB. Karlshamns Rö- 
keri kommer att laggas ner under våren och personalen flyttas till 
Halleviks Rökeri samt Findus anläggningar i Karlskrona. 

Syftet med dokumentationen var att kartlägga Blekinges fisk- 
rökerier, inte bara med tanke på produktionen utan också för att få 
veta något om hur företagare och anställda levde. vad de tyckte om 
sitt arbete och sin arbetsmiljö, vilka förändringar som skett de se- 
naste åren och konsekvenserna av dessa o. s. v. I dokumentationen 
har ingått intenjuer och samtal, fotodokumentation och iakttagel- 
ser samt insamling av en  del föremål som hörde samman med verk- 
samheten på respektive rökeri. En rapport ar under arbete. 

Undersökningen har fått följande indelning: Historik, Nuvarande 
agoförhållande och organisation, Kontakt med myndigheter, Fysis- 
ka miljön, Utrustning och Inventarier, Arbetsdagen, Uppköp av rå- 
vara, Beredning av fisken före rökningen, Rökningen, Packetering, 
Försäljning, Arbetsmiljön, Yrkesval och yrkesstolthet, Fritid. 

Blomlöfs Rökeri AB Gunnar Svensborg 
I början av 30-talet började Gunnar Blomlöf sälja farsk fisk i trak- 
terna kring Brömsebro. Han var egentligen mejerist, men hade mist 
ena armen nar han arbetade uppe i Västergötland, Under kriget 
cyklade han omkring och sålde. Omkring 194344 satte han också 
igång att röka fisk. Blomlöf köpte tomten dar rökeriet nu står för 
1000 kr och byggde upp ett rökeri med l ugn. Det var frimst ål som 
röktes. Han hade en man till hjälp eftersom han inte själv kunde 
rensa ålen. 



Alen tvättas ach hangs u p p  för rökning i Biarnlöfs Rökeri, 

Omkring 1950 byggdes den andra ugnen upp och i borjan av 
6Il-talet de två sista. Då hade Gunnars son Jarl tagit over rokeriet. 
1961 bildade Gunnar Blomlof och hans två soner aktiebolag Idag 
ar det Jarl som tillsammans med sin son Bo ager rökeriet. 1 fore- 
taget arbetar 4 personer, forutom Jarl och Bo ar det Stig Pettersson 
som arbetat har i 26 år och Jimmy Andersson. 

I Blomlofs Rokeri roker man mest ål, men ocksi andra fiskar som 
lax, makrill, sill, torsk, tlundra, sik, foreller och horngadda. Råvara 
koper man dels genom yrkesfiskarnas föreningar dels genom hob- 
byfiskare som levererar fisk direkt till rokeriet. En del fisk koper 
man upp på Fisktorget i Karlskrona dar man också har forsäljning 
p& Iordagarna. Man löneroker mycket fisk direkt till privatperso- 
ner. Fisken roks p3 gammalt traditionellt vis i vedeldade 
ugnar. Som bransk vid [okningen anvander man alspån och enris. 
Alspånen far man från Holje traskofabrik. 

Hennings Rökeri 
Henning Knutsson som idag ager r6keriet tillsammanc med sin fru 



Amj S~,enssi~n borstar dl  i horsimaskin i Henniiigs Rökeri. 

Dagmar, började arbeta i detsamma 1945. då som anstiilld hos 
Ossian Olsson. Till en början var det mest frigan om handel med 
farsk fisk och rökningen kom inte igång på allvar förrin 1952. sam- 
ma år som Henning tog över rörelsen. 1959 började Dagmar arbeta 
i rökeriet. Hon startade rökeriets egen affar där man idag säljer så 
gott som all fisk man röker. Sedan dess har affaren byggts ut två 
gånger men ä r  ändå för liten. 

1965 brann hela rökeriet ner och man tvingades att bygga upp ett 
helt nytt. Då passade man också på att modernisera samt bygga t i l l  
tre nya ugnar. Nu har man 9 ugnar. 

Henning sköter rökningen. Han får hjälp av Amy Svensson som 
är anställd i företaget. Den andre anstallde heter Jan Jönsson och 
arbetar mest i affaren och med att packa och salta fisk. Dagmar 
sköter affaren och bokföringen. Under sommaren anställer man fle- 
ra skolungdomar som då står i affären samt packar fisk. Nar Knuts- 
sons vill åka på semester eller om någon i rökeriet blir sjuk hoppar 
andra familjemedlemmar in och hjälper till. 

I Hennings rökeri röker man ål, sill, lax, makrill, flundror. forel- 



Samial mellan artkrsledaren och personaien i filP~eringsavdelningen pd 
Hdlleviks Rbkeri AB. 

ler, hälleflundra, sik. Man anvander enbart svensk råvara. Fisken 
levereras av grossisten till rökeriet. AI kbper man av ålakungen på 
Horvik. Fisken röks liksom hos Blomlbfs i vedeldade ugnar. Som 
bránsle anvander man alvedsom kops från Holje tr&kofabrik. Man 
töneröker en del fisk direkt till sina kunder, annars sriljs den mesta 
fisken i affären och en del till Nordqvists i Wogersund. T u r h e n  har 
stor betydelse för for8äljningen. 

Hulleviks Rökeri AB 
Sedan Ernst Duwell startade sin fiskaffar och rökeri pk platsen dar 
Halleviks Rökeri idag ligger, har företaget bytt agare och namn fle- 
ra gånger. 1972 overtog de nuvarande ägarna - f a m i l ~ n  Andersson 
- rokeriet och det bytte namn fran Hanöprodukter till Hälleviks 
Rokeri AB. Då hade faretaget ett 20-tal anställda. Idag har mari ett 
50-tal. Under varen tar Fidus bver ledningen och aktierna i före- 
taget men namnet kommer att finnas kvar. Många av de anställda 
kommer från Hallevik och så gott som alla från Sölvesbotgs kom- 



mun. För försäljning har man anställt en marknadschef och 11 silja- 
re. På kontoret arbetar en kamrer och tre ytterligare anställda som 
sköter löner, fakturering och korrespondens. I fabriken finns en hu- 
vudansvarig för produktionen samt en arbetsledare som mer direkt 
sköter arbetsledningen för våtavdelningen, packeteringen och röke- 
riet. Företaget har också en produktutvecklare. Halleviks Rökeri 
röker mest lax men också ål, sik, sill, makrill m. fl. I rökeriet arbe- 
tar bara 1 man. Rökningen sker enbart i elektriska ugnar. De gamla 
vedeldade ugnarna revs ut vid årsskiftet. Nu har man 5 ugnar men 
fler kommer att installeras. Mellan 50 och 70 O/o av råvaran kommer 
från utlandet. Mest från Nordamerika varifrån man köper lax och 
al. Från Irland och England köper man makrill. En  del av råvaran 
kommer från fiskodlingar i Blekinge och St Anna skargard. 90 C/c  av 
den fardigrökta fisken vakumpackas. 

AB S Mattsson Rökeri och Fiskaffär 
Sven Mattsson byggde upp sitt företag kring sekelskiftet. Han be- 



Jan Johansson lägger alved pd elden i en av varmrökniiigsugnarna i AB S 
Mattssons Rökeri. 

redde då inte bara fisk utan började egentligen med charkuteri och 
hade ett tag också en tvålfabrik. Hans firmanamn har behållts av se- 
nare ägare. Efter Mattsson tog Ola Jeppsson över företaget och ef- 
ter honom Otto Jeppsson och så småningom Ola Jeppssons son 
Otto. 

Det var hos den senare Otto Jeppsson som Jan Johansson, röke- 
riets nuvarande ägare, började som springpojke på 50-talet. På den 
tiden fanns det 10 anställda, På planen ovanför rökeriet stod då en 
speciell kontorsbyggnad. Ett tag då de stora rökerierna som Hal- 
leviks Rökeri och Karlshamns Rökeri växte upp, såg det kärvt ut för 
de mindre och Otto Jeppsson funderade på att lägga ner rörelsen. 

I juli 1984 övertog dock Jan Johansson och hans fru Lisbeth före- 
taget. Idag arbetar de mest ensamma i rökeriet, Jan med bered- 
ningen av fisken och rökningen, Lisbeth med packetering, försälj- 
ning i rökeriets egen affär och kontorsarbeten. På fredagar och till 



storhelgerna samt på sommaren kallar man in extrahjälp. Till jul i 
fjol arbetade 6-7 personer i rökeriet dagligen. 

Beredningen och rökningen försiggår i de ursprungliga lokalerna 
från sekelskiftet. Man röker i vedeldade ugnar. Den största för- 
säljningen ar av rökt lax men man röker också Al. makrill, sik. sill 
och ibland röding. Rökeriet utför mycket lönerökning framförallt 
till sportfiskare som fiskat lax i Mörrumsån. Den mesta rávaran kö- 
per man från yrkesfiskarnas föreningar i Blekinge. En del ål och lax 
kommer från Kanada och makrillfiléer från England. Det rökta som 
skickas iväg till restauranger och andra kunder vakumpackas. 

Karlshamns Rökeri AB 
1975 köpte Ingemar Martinsson upp Karlshamns Rökeri Ekono- 
misk Förening. Företaget ändrade namn 1976 till Karlshamns Röke- 
ri AB,  i och med att man bildade aktiebolag. Idag har företaget 27 
anställda, varav 4 för administration. Man har ocksa knthit till sig 
17 säljare på fältet. D e  flesta ur personalen är bosatta i Karlshamn 
och Mörrum. 

Man röker mest lax men också makrill, sill och ål. Råvaran kom- 
mer till ca 30 % från utlandet, främst Kanada. Rökeriet har kon- 
takt med kassodlingar för regnbågslax över hela Sverige. Riikning- 
en $ker i 3 moderna, elektriskt drivna ugnar. De eldas med alflis 
som man får från Mellansverige. Också enris användes. 

Ca  90 % av alla produkter vakumpackas. I packavdelningen ar- 
betar ungefär hälften av personalen. Den största försäljningen har 
företaget i Sverige men exporterar också till Österrike. USA och 
Tyskland, genom agenter. 



Hasslö båtvarv 
Monica Berger 

1928 startade Sven Olsson båtbyggeriet på Hasslö. Sven Olssons 
bakgrund som fiskare och ett halvt års arbete på ett båtbyggeri på 
Saltö var hans startkapital. 1931 gick Nils Olsson, en av Svens fem 
bröder, in som kompanjon och delägare. 

De båda bröderna fick många beställningar redan från början och 
den beställningsbok som innehåller 354 nummer av båtar av olika 
typer och storlekar finns kvar. De första 13-14 fots blekingsekorna 
och 15-18 fots kosterbåtarna byggdes på en liten remsa mark vid 
Garpahamnen. Den omkringliggande marken har köpts in efter- 
hand och båtvarvets område har växt väsentligt i storlek. 

Bland de första anställda var tvillingbröderna Ture och Gösta 
Carlsson och deras anställningstid blev 47 år. En bandinspelning 
med Ture. berättande om bl. a. om hur ett trålarebygge gick till. 
finns i det insamlade materialet, Den första trålaren byggdes 1935 
"Sally" och den sista 1967 "Elisabeth". Hasslö båtvarv har alltid i 
första hand varit just ett varv och inte ett båtbyggeri. Reparationer, 
översyn och ombyggnader har varit företagets huvudsakliga in- 
komstkälla, och tagit de flesta arbetstimmarna. I slutet på 50-talets 
gjorde företaget en del försök med att gjuta plastbåtar. bl. a. med 
den cementform som nu finns på länsmuseet. Försöken, som friimst 
Bengt Olsson höll på med, var menade att bli ett arbete att sätta in 
vid tillfälliga svackor i arbetstillgången. 

Antal anställda på båtvarvet låg länge på 15-20 stycken för att i 
slutet av 50-talet och början på 60-talet vara som mest. 26 personer. 

1 slutet på 60-talet försämrades fisket och Hasslös stora fiskeflot- 
ta på ca 30 båtar åderläts kraftigt. Många av båtarna såldes till Fin- 
land och de som blev kvar reparerades enbart nar något gick sön- 
der. Summan av detta blev att båtvarvet fick allt mindre att göra 
och arbetarna sökte sig till andra varv och den då blomstrande 
byggbranschen. 

Vintrarna 1968-70 hade man ca 10 anställda. 1969 dog Sven Ols- 
son och företagets framtid var oviss. 

Båtvarvets räddning blev att tullverket skickade sina båtar i allt 
större utsträckning för översyn. reparationer och ombyggnader till 



Delägare och anställda pd Hasslö Båtvarv AB. 

Hasslö. Lotsarna, kustbevakningen och så småningom marinen följ- 
de efter när de såg att båtvarvet utförde ett bra arbete till låga kost- 
nader. Företagets delägare säger att de kan debitera lägre tirnpeng. 
an t. ex. Karlskronavarvet, p. g. a.  att de bar liten administration. 
de ar arbetare allesammans. Samtidigt med den nya växande 
kundkretsen vände fisket uppåt igen och trålfiskarena behövde åter 
deras tjänster. Liksom kustbevakningens båtar kommer från hela 
södra Sverige, kommer nu trålarna ibland anda ifrån västkusten för 
reparation och underhåll. 

Båtvarvet har nu full sysselsättning, I år, 1984 har Hasslö båtvarv 
påbörjat en stor nybyggnation, den gamla skrovhallen bar rivits och 
ett nytt kallförråd har uppförts. Den nya skrovhallen beräknas vara 
klar i början på 1985. Detta nybygge var nödvändigt då de gamla 
byggnaderna var uttjänta. Nybygget innebar aven att vårsäsongen 
kan tidigareläggas ungefar en månad. 

Dokumentationen har bestått av bandinspelade intervjuer med 
ägare och anställda samt observationer. En genomgång av bok- 





Konstruktionsritning och linjeritning av en 20-fots koster. Denno bnttyp Ie- 
vererades i ett stort antal under 1930-talet till Karl.~krona son, nöje.sb<lt i 
varierande storlek mellan 15-20 fot. 
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Fyra man sdgar till en stav medan fyra besokare intresserar tittar PR.  

föring och beställningsböcker har gjorts, därav har viss del kopierats 
för att biläggas dokumentationsmaterialet. Såväl byggnader som 
olika arbetsmoment har fotograferats (15 rullar svlv småbildsfilm) 
och ett 10-tal äldre fotografier har insamlats. 

Av samtliga båtritningar har 11 st kopierats för arkivförvaring. 
Museet har som gåva erhållit 28 stad- och bordfyllningsmallar. 



Ett 300-årigt provisorium 

Urve Lepasoon 

Inför Amiralitetskyrkans 300-årsjubileum 1985 pågår en genom- 
gripande renovering av kyrkobyggnaden. Den första etappen av ar- 
betet omfattade i huvudsak tilläggsisolering, dragning av rör för el- 
kablar samt insättning av luckor i lanterninen. I den andra nu på- 
gående etappen målas kyrkans interiör. D e  byggnadsarkeologiska 
undersökningarna har kunnat komplettera byggnadens historia på 
några punkter, vilka sammanfattas i det följande. 

Jens Sörensen besökte Karlskrona 1685 u t a n d  från Danmark för 
att beskriva tillståndet i den nyanlagda staden. Han anlände samma 
år som kyrkan invigdes fastän den var långt ifrån fardigbyggd. Sö- 
rensen beskrev och ritade av kyrkan såväl i plan som fasad. Den se- 
nare har betraktats som ganska oriktig med bl a egendomliga elip- 
tiska fönster. Vid nedtagningen av den invandiga panelen återfann 
vi emellertid Sörensens inspirationskälla - rundade provisoriska 
ljusöppningar, som användes under byggnadstiden och sedan över- 
täcktes vid kyrkans invandiga panelning 1689. Jens Sörensen för- 
modade att ljusöppningarna var fönster och bättrade på dem på 
skissen genom att rita dit fönsterglas. 

Till skillnad från idag användes under 1G1700-talen den västra 
ingången som huvudentré. På Steuers ritning från 1756 ses en bög 
monumental trappa som leder upp till kyrkorummet. Den västra 
portalen var, likt kyrkans andra ingångar mndad upptill, men högre 
än de i norr och söder. Portaler och karmar var rödtjärade. 

Huvudentrén förlades till norr när den stora stentrappan var fär- 
dig 1801. Församlingen gav då, åtminstone för några decennier, upp 
hoppet om att ersätta den provisoriska träkyrkan med en stenkyr- 
ka. Från det påbörjade kyrkobygget vid klockstapeln togs nämligen 
stenen till den nya trappan i norr. Ännu återstod dock att ordna vä- 
gen fram till kyrkan. Kyrkorådet klagade över olägenheten med 
"den höga backen och där nedanför djupa gropen utanför stora kyr- 
kotrappan" som den "större och bättre delen av Amts-församlingen 
måste vidkjennas". I väster togs under 1800-talets första årtionde 
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Den tidigaste avbildningen av Amirali- 
terskyrkan Ulrica Pia ritades av Jens 
Sörensen 1685. De eliptiska fönstren, 
som han felaktigt ritat i korsarmarnas 
gavlar, återfanns högst upp i kyrkans 
förhöjda mittparti som provisoriska 
fönsteröppningar använda under 
byggtiden (bilden nedan). Kyrkans dd- 
varande huvudinghg låg i v b t  och är 
helt riktigt markerad som störst pd 
planritningen. Sakristian saknas, den 
blev färdig först 1692. 



- '  Teckning frdn Johannishus slott som 
-f , ' " '  

visar sakristians förstuga (bislag) i 
norr. 1845 flyttades den till sin nuva- 
rande olats vid södra sidan. Vid norra A -------- . , 
ingangen syns den stora trappan frdn T I801 (förnyad 1958) med en liten för- : 

stuga riven 1845 och i väster förstugan 
till den invändiga trappan. Sakristians ' 
äldsta väggbeklädnad (bilden nedan) " 

fr8n 1692 var en tapet av lumppapper '1' 
som var vitkalkad. Vid reparationen 51 
1845 bekläddes väggarna med ytterii- 
gare ett lager lumppapper för att mot- 
verka dyag innan en ny slät panel på- I 

sattes. Aven i kyrkorummet användes 
denna isolering meiian dubbelpanelen. 

. . s , ,  

- 1 Ii '  



Mittpartiers takkonstruktion stöds au fyra kraftiga furupelare var och en 
bestående av fyra hopskruvade bjälkar. Sammanfästningen med järnbult 
och @der på vinden. 

yttertrappan bort och en trappa förlades i stället inne i kyrkorum- 
met. Denna ändrades i sin tur till nuvarande utseende på 1940-talet. 

Den yttre målningen av kyrkan påbörjades 1701. Kyrkan rödtjä- 
rades med röd putsad sockel och röda portar. Vid rengöringen av 
bänkarna inför den nu förestående ommålningen har det fram- 
kommit att bl a ryggstöden från en äldre, sannolikt den äldsta, 
bänkinredningen ingår i nuvarande kyrkbänkar. Dessa bar tydliga 
spår av en röd bemålning. 

Kyrkans äldsta interiör bör alltså ha haft röda bänkar i en övrigt 
ljusgrå interiör. Arbetets omfattning har tyvärr inte medgivit den 
genomgång av det rikhaltiga arkivmaterialet som kunnat bekräfta 
detta. 

Den rödtjärade exteriören ändrades radikalt 1845 då kyrkan må- 
lades i linoljefärg med gulockra ton och grå putsad sockel, i över- 
ensstämmelse med tidens uppfattning om förnämare hus. När man 
på 1970-talet återgick till den röda fargen diskuterades enbart 
kulör, inte fargkvalitet med ett inte alltigenom lyckat resultat som 
följd. 

KALLA OCH LITTERATUR: 
Marinmusei arkiv, Karlskrona 
Byggnadsavdelningens arkiv, Sydkustens örlogsbas, Karlskrona 
Sveriges Kyrkor: Blekinge - Band III 



BLEKINGE LANS HEMBYGDSFORBLIND 

AsorumsHembygdSf"en*>g. Ordf. Nils Magnusson, sekr. Thyra Månsson 

Föreningens arbete har under året präglats av "Hembygdens år". Sålunda har för- 
eningens publikation "Asarumsdalen" - förutom den ordinarie utgavan i december - 
e e t g u t  i en samlad volvm med de tio första år~inearna.  Uteivningen möilig~iordes - u - .  . 
genom aii Sparhanken i Karlshnmn \iulldc sig som ckonomtik sardni 

IJndcr sommaren rlr.liog foreningen i cti rmarbeic nir.1 Forcnincshankcn i Kar.\- 
hamn. bl. a. eiordes en del mindre utställninear i bankens skyltfönster. ... - 

,\sarum< Bvgdcmuceum pa Stcnh:iik, oppnade den 3 juni Pri>grinimci uppiiy 
Aainm,  Fiilkdancl.,g sanil mu\~kprogram u\ I:tgeis aktii,.. muiih<ektion Slold- 
schiionen Jem.inrrrer~de r>l,kn haiid>\li,lJi,r P3 ylat\ fanns ocksi H.ml>)p.i.ior- 
hunJr.1~ blckinpcckd mr3 \in hiidk,+\lc. vars biid\kap la\tcr tipp 

Nar ' Hcnihypdcns &r" kulmineradc yd Skdnrrn den 26 n u s .  in r  f.>rrningcii rc- 
oresenterad med åtta medlemmar 

Vid årsmötet den 21 mars medverkade Sonja Erfurth. som initierat talade om Har- 
ry Martinssans barndomsvärld. Kantorsparet Salomonsson svarade för ett uppskat- 
tat såne- och musikoroeram. 

u . " 
På FN-dagen den 24 okt. hölls föreningens höstsammankomst. En trio från Karls- 

hamns musikskola bjöd på vacker wienermusik, och Sven-Gunnar Månsson från 
Kvrkhult eiorde en fin oresentation av sin hembved i ord och bild . . . ., 

,\rcrs hii5,urfard stall<lcs ii11 oliks revarila plaiscr inom O~icrlen i Skan:. 
Vid \isii ssmmantrndei for arci med komniiinlullmnktipe i Knrl\hamn fick iv1 d, 

föreningens medlemmar. Bertil Elmavist och Nils ~ a e n u s s o n ,  mottaga 1984 års Ali- " 
ce Tegnér-stipendium för sina insatser i hembygdsarbetet. N. M. 

ErakneBoby Snmhöils- och Hembygdsförening. Ordf. Klas Wennerberg, sekr. Lars 
Westerberg. 

Efter årsmötesförhandlingarna söndagen den 20 maj företog medlemmarna en buss- 
färd till östra Blekinge. 

Talare vid valboresmässobålet vid folkhöeskolan var kvrkoherde Christer Liune- w , " 
ström. I övrigt skedde firandet i traditionell stil med bål, körsång, musik och fac- 
keltåg. Julfirandet skedde traditionellt med grandans vid Hoby Ekbacke. 

~eitolatsen Hobv Ekbacke har varit uthvrd till Hobv GOIF: Denna festolats fvll- 
dei med st,), Publik den I juli i sarnhancl m& "Hoby ~ ~ m m c l ~ o n d a ~ " .  arrdndcra,'s\ 
Lions i lloby och Svrnska unpdomrriiiucn. [)a forek<,m oiksa I~iiif.>rvalitiine I I I I  
"Budkavel --I le kines ekan". ~ m n a  varickså ett stort draeolåster i sambandked 

v. 

O-ringentävlingarna. 
Ett nytt nummer av hembygdsskriften Gammalt och Nytt i Hoby har utkommit. 

Fran innehållet kan nämnas en artikel om emierationen från Habv av Aenes Wiren. " " 
Erland Alexanderssan skriver om Bräkne-Hoby församlings ekonomi i modern och 
förfluten tid. 

L. W. 

Edngsboda Smnhnlls- och Hembygdsförening. Ordf. Ragnar Hagwaern, sekr. Göran 
Nilsson. 

Under aret har årsmötet hållits, ett höstmöte samt sex styrelsesammanträden. 
Hembygdssektionen har med Föreningsbanken sam medarrangör firat "Hembyg- 

dens ar" med bl. a. festarrangemang i Folkets hus lördagen den 4 augusti. För Hem- 



bygdsförbundets lotteri såldes 600 lotter. 
Föreningen har varit representerad på Hembygdens Dag i Karlskrona av Nils 

Martinsson och Ragnar Hagwaern. 
Föreningen har 115 medlemmar. R. H. 

Fridlevstods Hembygdsförening Ordf. f d riksdagsman Rickard Svensson, sekr. f d 
kriminalinspektör Martin Johansson. 

Vid årsmötet rapporterade ordförande om Ateruppsattandet av Alilfeldtska smedjan 
i kyrkstallet, vilket arbete ännu inte var avslutat, hembygdsföreningen hade fått 
hjälp med arbetet av Karlskrona kommun. 

Arsmötet beslöt att hos Karlskrona kommun begära ett årsanslag för 1985 
3.500:-. 

Hembygdens Dag avhölls den 7 oktober, varvid Karin Brunsberg talade inför en 
talrik och uppskattande publik över ämnet miljövård och hembygdsrörelse. 

R. S. 

Hembygds- och Studieföreningen Focklan, Hällevik. Ordf. gösta Andersson, sekr. 
Aina Jeppsson. 

Hembygdens år 1984 fick nästan helt dominera föreningens verksamhet. Det började 
med byggandet av blekingsekan till Hembygdsförbundet. Mycket folk var samlade 
nar Hans Wachtmeister, Blekinge Hembygdsförbunds ordf. med ett "ösefad som 
dopskål och med vatten från Skönabacks kalla i Hallevik, delgav ekan namnet 
"Bleking" under trumpetsaluter fran orkestern Listers Blås. 

Matsedeln vid detta tillfälle var specialkomponerad av fiskarefruar. Det bjöds på 
sillaso~pa och "klövnineasoooa". bada rätterna tillaeade efter eamla receot. .. ..  

~ i s k A u s c c t  har under irei besokta a i  j hOU pcrsoncr. Dct giadj.mdc n;rkolklas- 
rrrnas bcsok. vi har far dcm utarhetat en ilpsrunda inoni muscct a;h dc! har blibit 
mycket uppskattat. 

Midsommardansen vid Hembygdsgarden har traditionsenligt anordnats tillsam- 
mans med Listers E.F.S. 

Arets Kulturdae "Gamla fiskets dae" hölls för 13:e året i fölid. talare var stats- - 
radct Ulf Lonnqvisi som a \ i n  korade Arets "Fi%k3reflick~" 

Facklans ordf. samt \ekr.. hlda \crksdiiinia i si,rclsen i 25 i r .  crholl \id deiia till- 
fälle Hembvedsförbundets olakett och diolom 

~illsamm&s med ~ s a r u k  ~ e m b ~ ~ d s i ö r e n i n ~  var vi en hel busslast som reste till 
Skansen för firandet av Hemby~dens dag. Det var en uppskattad resa som bådar gott . . . . . - 
för framtiden. 

Studieintresset ar gott. 13 cirklar i olika ämnen och 4 ungdomsgrupper har varit 
verksamma. Medlemsantalet är 2R2. 

N. M. 

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

Föreningen har arrangerat 9 förenin~ssdmmankomster och en utflvkt under aret 
~~ ~~~~ 

samt deltagit i " ~ e m b i ~ d e n s  Dag" i ?ärnöparken. ~ e m b ~ ~ d s f ö r b u i d e t s  budkavle. 
en blekingseka, selades av föreningens medlemmar till Skansen. 

Styrelsen har till kommunen ingivit yttrande om Stakholmen, Nattrabybryggan 
och spårvagshallarna samt anslutit sig i sakfrågan i en motion till kommunfullmäk- 
tige om upprättande av en bevarandeplan för Tross&Björkholmen. 



T v i  mpdaijöi-er frdn Föreningen Gamla Ciirlicronn: Hpr f  S~uinsrein och 
Erik Langcmnrk hedrades pd Henibygdcns dag i Vamöparken med den sil- 
vermedalj, som utgavs Hembygdens dr 1984. Foto Gunizar Ekström. 

I november utgavs årsboken, dubbelvolymen "Fredrik Henrik af Chapman: Liv 
och gärning", kommenterad av Rune Hillbom - "En rysare i sydost" relaterad av 
Rune Hillbom. 

Filmarkivet har utökats med "Verksamhetsfilmen 1983" samt filmen "Hembyg- 
dens &r 1984". Diabildsarkivet har kompletterats med cirka 200 nya motiv. 

Föreningen förvaltar Jultomtefonden, vars avkastning efter viss kapitalisering 
skall utdelas vid föreningens årsmöte som belöning till ungdom i Karlskrona. som 
uppmärksammats för intresserat arbete och stor tallenhet för kulturellt arbete av oli- 
ka slag. Den fönta stipendiaten blev Christina Svensson. 

Föreningen startade i januari 1984 sin närradioverksamhet, som under året resul- 
terade i 36 problem. För närvarande sänds per vecka ett halvtimmesprogram med 
repris. 

Klubblokalen på Borgmästaregatan 1 har varii öppen varje onsdag kl. 17-19 under 
tiden sept.-maj. 

Medlemsantalet var 31112 1984 4.379, varav 776 var bosatta utanför Blekinge. 
E.  J .  

Holasjö Hembygdsfönning. Ordf. Lars Jönsson, sekr. Jan-Erik Oström. 

Hembygdsgården står i centrum för vår verksamhet. Föreningen har där arrangerat 
ett flertal sammankomster förutom de traditionella midsommar- och iulfesterna. 
Torpinventeringen är avklarad i Högahult och Halahult och fortsätte; på övriga 
stallen. 

Hantverkets dag blev en fin höjdpunkt på Hembygdens år och föreningen deltog 
även i firandet på Skansen. 

J .  -E. O. 



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

Hembygdsföreningen har under året arrangerat de vanliga festerna och samman- 
komsterna. Midsommarfest, kräftskiva, Luciafest och Valborgsmässofirande. Ett 
nytt arrangemang som man hoppas skall bli tradition är mi olm si ö-dagen", - - . . . " 

Foreningcns >tyrelse har med skri\elrcr forrokt att pávcrka olika myndigheter nar 
Jet gallcr frbgor som ror bbgdcn Bland annat kan namna, \kriiclrcr till kommunen 
angående buskröjning utmed sjön Sillhövdingen 

Antalet medlemmar har varit 258 st. 

Jamshogsortens Hembygdsförening. ordf. Lars Svensson, sekr. Thorsten Paulin. 

På årsmötet föreläste professor Gert Knutsson, Vallentuna om "Vattnet och männi- 
skan - vårt ansvar inför miljöfrågorna". Styrelsen har kontaktat länsstyrelsen an- 
gående Hultbergska fastigheten och bygdens fornlämningar samt med kommunen 
diskuterat ett flertal miljöförbättrande åtgärder. Föreningen har deltagit i konferens 
arrangerat av hembygdsförbundet. 

I Pieboda-Södra Röhult pågår en torpinventering. 
Förutom sedvanliea föreläsninesaftnar och utflvkter medverkade föreningen i 

Harry  arti ini on-jubileet 4-6 maj; ~embygdens år'firades 19 och 26 augusti. 19 au- 
gusti i Vämöparken, där delegater för föreningen "generalrepeterade" det program 
med stärkels~tillverknine som skulle bli ett av ~ l e k k e e s  huvudprogram på Skansen 

u - 
den ?h ~ugusti  "Siarkelscid6n" hade Lommit Irán Sben L-'d!in Salje och uilormnder 
av Bcngi Rjdrkhcm i ramarbcic mcd Slig Cllcsson Ir%n Siarkclrcioreningen Dc av 
förenineen ;eda stärkelseverken - ett vandrinpsdrivet och en handdriven stärkelse- 

u - 
bräda -blev upprustade av Einar Olofsson. Det vandringsdrivna verket förevisades 
som "urcellen" i den av bröderna Jönsson i Gåragöl startade stärkelsetillverkningen. 
Processens olika stee via tväitninp, sedimentering och torkning förevisades. En ut- - - - - 
ställning med planscher och foton framställde stärkelsetillverkningens historia och 
utveckling till vår tid. I presentationen ingick Gunnar Björkhems fotodokumenta- 
tion av Hemmingsmala starkelsefabrik 1953. - 

Intresset för vårt hembygdsmuseum har ökat. Besöksantalet - ca 3.000 - var stör- 
re än något tidigare år. Martinsonjubiliet och de under sommaren av kommunen ar- 
raneerade resorna i Martinsons barndamsbvgd har även starkt bidragit till de månea 

u ,- " - 
besöken i vårt museum. Lokalerna har även använts för sammankomster arran- 
gerade av andra föreningar i bygden och för studier - enskilda såväl som i cirklar. 
Intressant är att många av bygdens skolor upptäckt de värden våra samlingar 
representerar. 

Th. P. 

Kolfingo Hembygds- och Folkdansgille. Ordf. Stig Narstam, sekr. CLaes Larsson. 

Atta styrelsemöten och tre föreningsmöten har under året avhållits. Vid Hoby Gam- 
melsöndag samt vid distriktets sammanträden och samdansningar har föreningen 
varit representerad. 

Föreningens informationsblad Skällan har under året utkommit fyra gånger. 
Hembygdssektionens inventering av torp. torpare och båtsmän inom gamla Kalle- 

berga by har fortsatt under året. Flera torpställen har besökts, varvid uppmätning, 
fotografering o dyl ägt rum. Besök har gjorts å lantmäteriet i Karlskrona för stude- 
rande av akter och kartor. 

Vid kulturdagen den 13 oktober i Kallinge ordnades en utställning visande för- 
eningens verksamhet. Traditionsenligt firades "Valborg" med bål i Lönnamohagen. 



Tal till våren hölls av J.  Branie. ABF:s manskör medverkade. "Gökofte"-utfärden 
sialliies i hr till fornhor~rn "Borpm<i,i.id ' v8.l FrsilJ3dd 

Flold=ktic,ncn medvcrlsde tiJ nntur\iipcn Jcn 13 nia) mzd i<>i.ning ricn vmii. ire.  
nina och \ i J  kulturdaccn den 13 o ~ i o b c r  inordnade scktioncn tirniiic .I\ h.<n<ii:i\- 
ning, knyppling och n&erslöjd. 

Medlemsantalet var 104 aktiva och I l  stödjande. S. N .  

Korkhamns Museum Förening u. p. n. Ordf. bankdirektör Bengt Gabrielsson. sekr. 
f .  hamnkamrer Tage Jönsson. 

Stvrelsen har kunnat elädia sie å t  det alltmer ökade intresset for museet och dess , ~ u ,  

samlingar och har under året fått mottaga ett stort antal gåvor av olika slag. som be- 
rikar museets övriga samlingar. En förnämlig gåva har erhållits genom testdmentc 
från GUDRUN ASSHIERS dödsbo. som omfattar 14 tavlor. dels oliemålninear av 

be;& Severin-Nilsson, Ernst Smith. samt iikvareil av ~ j a l m a r  Falk och etsning av 
Uno Stallarholm. 

I anlednine av hembyedsåret biöd kulturdatiarna den 2-3 iiini 1984 D& ett rikhaltiet .- - 
program med musik, sang, gudstjänst och utställning av "Karlshamns-bilder".En 
kulturtävling var upplagd. som samlade ett stort antal deltagare. Under Ostersjö- 
festivalen besöktes museet av 1.210 personer och årets besökareantal uppgick till 
7.174 personer. Punsdimuseet har tilldragit sig allmänt intresse och över 1.000 per- 
soner passade på att avsmaka äkta Karlshamnspunsch. som festivalkommittén var 
vanlig att bjuda på. Klidkammare och fotorum har färdigställts å museets 3:de va- 
ning. Föreningen har omkring 500 medlemmar. 

T Jn. 

Kyrkhulfs Hembygdsförening. 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 15 programpunkterna kan nämnas en emigrantafton 
med emigrantfarskaren och byrådirektören Bo Björklund. Spånga. om 1850-talets 
emigranter till Amerika. 

Fyra hembygdsvandringar i olika byar samt en brasafton genomfördes. Vidare tre 
bussutfärder, varav en femdagarsresa till Dalsland och en fyradagarsresa till Stock- 
holm och Hembygdens dag. 

Tulsebodaeen firades traditionsenliet oå Midsommardaeen med bninnsdricknine 
m. m. Då anknde också budkavlen och'~lekin~eekan. 

" " 

I oktober ordnades en hembygdsafton med folklivsforskaren Gunnar Arnborg, 
Landvetter, och i november summerades hembvedsåret 1984 med en bildafton 

,u 

I hembygdsmuseet agnade styrelsen åtskilliga timmar till att bygga upp nya utstall- 
ningar om bl a handel och bageri. Vid de regelbundna arbetsaftnarna under året 
har det intensiva arbetet med fotoarkivet, insamling av gamla dokument, och klist- 
ringen av tidningsklipp från orten fortsatt. 

Flera nya tekniska hjälpmedel har anskaffats. BI a en avancerad kopieringsappa- 
rat, en reproanlägenins För avfotoeraferinti av bilder samt en binderimaskin. 

utöver-den 10ÖiidiG årsbokenbår ~ e m b ~ ~ d ,  utgiven i 1.800 exemplar. gjorde 
föreningen i fjol en annan litterär satsning. En helt ny 196-sidig bok med material av 
förf. Axel de la Nietze lät föreningen trycka upp i 1.800 ex. förra våren. Materialet 
var insamlat av Rune Aronsson, Osby, och boken fick titel: Stenbäraland och något 



där bortom. Boken uppmärksammades av de flesta av sydsveriges stora tidningar 
samt av Radio Kristianstad. 

Bland insatserna i övrigt kan nämnas fortsatt torpinventering och bandade inter- 
vjuer med äldre kyrkhultsbor. Museet besöktes av ca 2.WO penoner. 

Föreningen har 607 medlemmar. 
J .  o. 

Lyckeby Gille. Ordf. Gustav Cronmalm, sekr. Tor Widfeldt, 

Arsmötet hölls den 12 april i Östra Torpskalan. Landsantikvarien Ingemar Jeppsson 
höll föredrag över ämnet samtidsdokumentation. Eva Malmgren-Sundqvist presen- 
terade en intervju med Greta Lundgren om hennes minnen från barn- och ungdoms- 
tiden i Lyckeby. 

Arbetet med komplettering av Gillets bildarkiv pigår. Aven fortgår en invente- 
ring av industri, handel och hantverk i Lyckeby sedan 1700-talet och fram till vara 
dagar. 

T~llsammans med Lvckebv Scoutkar har Gillet arrangerat det traditionella val- 
borgs- och mirivimmaiirandei i Lyrkeb! samh.+llc 

- 
Studiehesok for medlemmdrna har agi runi vid siarlsiradg&rdcns Jnlaggnlngar o;h 

vid Siarkclseforiidlineen i Lvckeb, Dzn ?I ukrobcr anordnades hcJi,anlie hrmbte- - , , u 

dsafton i medborgarhuset. 
I november gav Gillet ut skriften "Lyckeby förr och nu, 1984". En arbetsgrupp 

bestående av fvra medlemmar har i denna skrift dokumenterat en del av vad som 
hänt i Lyckeby det senaste aret och även gett nigra glimtar frin gingna tider. Det 
kan namnas att skriiten ocksi innehaller en artikel av Vilmar Mattissan om iolklivs- 
skildraren Karl Jacob Nilsson. Malsättnineen och förhooonineen är att Gillet skall ee .. - 
ut en sidan skrift arligen. 

Medlemsantalet uppgår till 175 st. 
G. C. 

Mörrums Hembygds- och Fornminnasfärening. Ordf. Axel Ingemansson, sekr. Karin 
Svensson. 

Föreningen höll sitt arsmöte lördagen den 28 april i Stålagården. Efter mötesför- 
handlingarna visade slöidlärare Nils Magnussan. Asarum vackra diabilder. 

Med änlednine av atthlörrums Hembieds- och Fornminnesförenine varit verksam 
i 75 8r avhull. en )uhtleunislc~t den 5 augusit Clrdri>rindcn i Ulcktngc hri\ Hem 
bvydcforbunj Hans W~chimcisirr. hol1 hopiid\idlet u.h 4xel Inpcnian\,on foredrrid 
eóhistorik över förenineens verksamhet. Mellan 300 och 400 oekoner kom och dec 
tog i jubileet. 

Studie- och sommarutflykten ägde rum söndagen den 26 augusti. 
Av förenineens medlemmar har cirka 12 stvcken hialots i t  med att restaurera valv- - , . 

bron över Gallan vid Ruan. Den gamla fina valvbron var p1 väg att rasa och falla 
samman men med den insats som gjorts tror vi att den kan bevaras för en lång tid 
framåt. 

Torpinvigningen över Mörrums norra mark samt över Mörrums västra rote har un- 
der året påböriats. Ett 15-tal medlemmar har slutit upp och deltager i arbetet. 

~örenfneen kaniserade en kulturdae den 11 mai vid ~anaeården i Mörrum där - " " 
man bland annat visade trasnide, drejning, bandvavning. tovning, korgflätning, sten- 
huggning, laxrökning m. m. 

En del äldre foton från Mörrumsbygden har blivit samlade och bevarade i album 
som förvaras i Stålagarden. 

A. I. 



Olofsfröms Hembygds- och Fornminnesförening. Ordf. Göthe Persson. sekr. Conny 
Grindhage. 

Forenineen har för närvarande R1 medlemmar. Ordinarie årsmöte hölls den 28 mars " 
1984 Re.cik~frehvciiscn pb mu%rci under ta-i~ij l lda .>ppciit.ler har tarii iii);kl, i  Ile 
P!, idrda*arna daremot har ni:ingd \h,,lh.irn hc\okt mu<:ci. J r t  h+r  a \ c n  Lomii,ii 
turistbussär från andra orter.  ra utställningar har under året anordnats. däribland 
en över gamla motorcyklar. Ordf. har skrivit en guidehandledning för L. Holje med 
omgivning, samt en  handledning för de  guider som tar hand om besökare till Harry 
Martinsons olika u~oväxtalatser. Föreningen har varit rearesenterad aå Hembvc- . .  . . .. 
<len\ Jiiq i Karlsk.ona den I'J au3 samt p;; Skanseii den '0 ~ u g  Ucn 19 F ~ l .> rJc  i,>[- 
eningcn en studisutflykt till Fkslt) med omnejd 

Dcn 17 okiohcr hade v i  ncwh av Idnvntih\aric n i i -Re . , ic  .liihn,, iii och $ 1  nr. 
sokte d;; cii del Iiiirccvdnia loriilamnlnear i i  iilixis .ivzn ps Lotts-Prllii\iiiein < # J  
Himmelsbcrpei Ann-Ucaic anGg d i  dcn bordc hci.tr:t, och IhndJc , I I  i ~ l ~  ior ~Ic l -  
ta, när det gäller gamla fornlämningar lovade hon föra de  fråaorna vidare till Thomas - - 
Persson för vidare utredning, honiovade också att gravhögarna i Lilla Holje skullc 
skyltas upp. 

G. P. 

Ringamåla Hembygdsförening. Ordf. Elsa Lundström. sekr. Britt Karlsson 

Valborgsmässoafton firades traditionsenligt med majbrasa vid Nissagården. 
I maj månad hade Karlshamns Scoutförening ordnat en ostdag i NissagArden. An- 

na Nilsson visade hur man tillverkar ost och Lennart Esaiasson toe bilder för att dv- 
kumentera det hela. 

Under juli månad hade vi öppet för visning av Nissagården varje söndag. Utställ- 
ninear av hantverk m .  m.. kaffeserverine samt tios- och bineooromenader samlade u .  

ett stort antal besökare. 
Studiecirkeln om torpinventeringen beräknas pågå annii ett år. då alla byarna i 

Ringamåla skall vara färdigdokumenterade. 
1984 var Hembygdens år och en medlem i Ririgamåla Hembygdsförening. Helge 

Olsson, belönades med medalj och diplom för flitigt arbete inom föreningen. 
Ringamålaboken har beställts i 500 ex. 
Arets verksamhet har präglats av stort intresse från medlemmarna och våra sam- 

mankomster har varit mycket välbesökta, 
E. L. 

Ronnebyomns Hembygdsförening. Ordf. Gustav Branje. sekr. Eric Lindblad. 

Vid årets slut hade föreningen 304 medlemmar. 
Arsmötet hölls den 24 maj och var väl besökt. Efter förhandlingarna talade lektor 

Arnold Kvist om Ronneby Gevärsfaktori 168C-1780. 
Under sommaren genomfördes i samarbete med Kulturnämnden nio kulturkväl- 

lar, samtliga väl besökta. 
I samarbete med Vuxenskolan anordnades två hantvcrksdagar med demonstration 

av spånad, tovning, växtfärgning m. m. 
Den 9 dec. anordnades Luciafest med musik. hantverkare i verksamhet, servering 

och försäljning. 
Föreningens damer har haft ett tiotal arbetsmöten. Två turistvärdinnor har under 

sommaren funnits på Möllebackagården, som under året besökts av 1.400 personer 
förutom ett stort antal skolklasser och turistgrupper. 

E L. 



Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande. Ordf. f .  folkskollärare 
Ruth Henriksson. sekr. f. hamnkamreren Tage Jönsson. 

I anledning av hembygdsaret 1984 fick årets kulturdagar den 2-3 juni en högtidlig 
prägel. Sålunda gav Bodekullssextetten konsert å köpmansgården och under sönda- 
een hölls hemb&dseudstiänst under medverkan av-kvrkoherde Lennart Freiborn " .- u . 
jämte KFUM-kören. Den gamla handelsbutiken var öppen för försäljningar. Kera- 
miker hade drejarskivan i gång och i gårdshuset satt en matträverska. 

Under somtnarsäsaneen~va; kulturaftnar anordnade i källawalvet med s h e  och 
u u 

niusik Foreningen Norden ,\ ?radc tar prodramrncn qcum <i\er\;irs av .irk i 1 000 per- 
\oner Sli)li\ondigeii hadc Husmoder<forcnineen ' Oppci hu, ' mcd w i r  500 Lic 
sökande. 

Inalles har gården haft 6.674 besökande under 1984. 

Sölvesborgs Fornminnesförening. Ordf. f. d. bankdirektör Karl Ryding, sekr. ingeii- 
jör Bruno Malm. 

Ut,idllningen f r in  i~rcgiendz rcrkmnh<rsir o\cr "(jamla Sol\erhorgdrr" furtratic 
uch foljdcs .A\ cn niindrc uisi~llning otcr sl:~ki- och pcrronlor.kning Slakiror,kning- 
en har vunnit eod anklane 

Ett par arbeysaftnar ha;ägt rum, varvid museets förråd har börjat uppordnas. Vi -  
rens "byavandring" ägde mm den 13 mai. Ledare för den omfattande vandringen i 
Siretorvs bv var Ärne-~enetsson. som méd stor sakkunskao berättade om eammalt . . u 

och nytt om personer och gårdar. 
Ciceron var förre kronolotsen Per-Anders Persson. Hällevik. Han tog deltagarna 

med oå en vandrine i Hällevik och berättade om fiskare. sku t ske~~are .  deras hus och . . 
båtar och hur den enda privatägda fyren kunnat upprustas. 

Den 31 oktober anordnades en arbetsafton. Vid denna lades planerna upp för un- 
denöknine av traktens källor och man skall bl a försöka att få ett sluteiltiet beliee "" 
för var S:t Enevolds källa varit belägen. Källan har varit mycket berömd och väl- 
besökt speciellt under medeltiden, men ännu har dess definitiva belägenhet ej fast- 
ställts. 

I november anordnades en "tipsrunda" på museet. Frågorna var tydligen väl av- 
vägda. då ingen lyckades 1% alla rätt. 

Museet har under året haft 2.507 besökande. Medlemsantalet i förenineen var vid 
ånskiftet 125 st. 

K. R. 

h y d s  Hembygdsförening. Ordf. Karl-Otto Strandberg, sekr. Bengt Göransson. 

Föregångaren till Åryds Ilembygdsförening hette h y d s  Samhallsförening. Den star- 
tade 1952, med uppgift att vara pådrivande kraft i samhället, och i mån av ekono- 
miska möjligheter själv gå in och göra förbättringar. Så skedde också. beträffande 
gatlyse, badbryggor, festplats samt mycket annat. Efter sammanslagning med stor- 
kommunen Karlshamn övertogs dessa samhällsfunktioner av kommunen, och Sam- 
hällsföreningens arbete ändrade karaktär. Vi beslöt då att ändra namnet till Åryds 
Hembygdsförening. Detta skedde 1976. 

Som första arbetsuppgift gav vi oss i kast med torpinventering, och 1978 inköpte vi 
Törneryds gamla folkskola där vi nu har lokaler för vår verksamhet och våra sam- 
lingar. 



Vid fagning i Sreneryd lövangur med Iijalp av c7rskur.s 9, Jtindelskolan, fick 
eleverna aven kanna på "bakom hank och stör". Foto K. Brunsberg 1984. 

Vi har klarat ett 100-tal toro inom Arvd och Törnervds bvar. samt lika många in- . . 
om Eriksbergs naturreservat, dit vi ännu inte fått tillträde för uppsättning av skyltar. 

Vi har aven möblerat en skolsal med alla prylar i ZGtalsstil. Ett arbete som rönt 
uppskattning. 

Det finns massor av arbete att göra om bara a rk  och tillgångar rdcker. Men det ar 
ju också ett roligt och stimulerande arbete så det bör val båda gott för framtiden. 

B .  C. 

AImtamåle S k o h f e s  Intressefömning. Ordf. Inger Bark-Lagergren, sekr. Arvid 
Svensson. 

Föreningen har anordnat 6 sammankomster och 4 arbetsdagar för medlemmarna. 
Med anledning av Hembygdens %r 1984 har föreningen blivit medlem i Blekinge 

läns Hembygdsförbund, varvid vi deltog i Hembygdens dag p2 Vämöparkcn i Karls- 
krona den 19 augusti. Bertha Jönssori representerade oss i blekingedrakt. På detta 
satt fick vi även deltaga i arrangemanget "Budkaveln kommer". 

5 kurser har anordnats under året. Danskurserna har resulterat i bildandet av 
Almtamåla Gilledanslag. 

Medlemsantalet är 11 1. 
I .  B .  L. 



östra Blekinge Hembygdsförening. 
Ordf. Karin Brunsberg, sekr. Hakan Andersson. 

1984- Hembygdens Ar - har varit rikt på verksamheter. Föreningen har svarat för 
alika arraneemane DA skilda olatser i östra Blekinge. Från Riksförbundet för hem- 
bygdsvird riar M& Fack medverkat och föreläst i m  hembygdsrörelsen och fram- 
tiden. En skrivarkväll för att starka sambandet med svenskättlingar i Amerika ord- 
nades i samarbete med aneränsande hembvedsföreninear och ~ a i a o r d e n  av Ameri- - . -  u 

ka. I samarbete med Jindclrkolsn virsiajades Siencryds lo\>ntar 
Hcmbygdsircts budkavle siariade i Kristianopel Blckingcckan kom inaglande i 

hamnen urh lcirde mcd sig budkavlen Dcn ovcrlamnader iill Llcmby~dsforbundiis 
oidtorande Hant Wachimcisier, som pd v3llarn3 lasie uppJe,s budskap. I Krisiiano- 
pil spelade Ernri Gordon och sex ungdontar upp glimtar fran Krisrianopels hkcroria 
1 Torhamn mottoes kustriddaren av en stor oublikoch ett 50-tal aktiva isamhällsför- 
eningen. 

Traditionsenligt firade föreningen gökotta med byvandring, denna gång i gamla 
Dackebveder. Midsommardans skedde oi Vassaslatt och slatterdag i Stenervd. 

~ e m h i ~ d c n s  Dag p& Vamo ordnades ?or andra irer i loljd I samverkan med Ham- 
boringin. Hcmbygdshir<ningen visnde dc ca 6.0110 hesukarna ullens bercdnind i111 

lardig produkt. Likasi demonstrcradcc mjulkhanrcr!ng och ol>ka m~ulkproduktcr 
De hcsukandc kunde sialva provs p i  gamld lekar Olika goromal mder sjalvhiis- 
hilleis lid visades. sicom alt klappa tvali. bygga slingsel, tillverka korpar m m. By- 
skomakaren var oå olats liksom fiskaren och hans gumma. som benade nät. ~iodl ine-  . . 
en, heiydelsc frangick liksom hur mycket vira matvanor hdr fi~rdndrair Teknikut 
vecklingen for skogsarhetet AsLddligglordcr med cn imponerande sdmling r:dskdp 

Forenineen deltoe ~ ~ I I Y I  I firandet av Hemh$edcns Dae o i  Skan-en 
u .- - .  

IJnder del gingna aret har  olik^ utstalliiinpar gloris Dokumenraiion i form av in- 
samling a$ ildre bilder och ideniificring. h;tr ig.lngratis Vissa akiuclla samhjll\frdgr>r 
har tagits UDD. Förenineen har under %;et gett uten skrift om rniliöförändrinear i &r . .  u 

omgivning 85.Ar)gc Axel Gordm har skr1~11 en iniresiani di~kumcniaiiun om No- 
pcln under 100 5r For delar a \  Jamlo har cn Iorpinventerin~ sammanrtjllts. 
- Under året har verksamheten närmare dokumenterats i förinineens medlemsblad. 

Föreningen har under Aret tilldelats Karlskrona kommuns kulturpris. LikasA har 
föreningen hedrats med en fana i samband med firandet av Nationaldagen. För- 
eninge" har ca 550 medlemmar. 

. 

K. B. 

BLEKINGE LANS HEMBYGDSFÖRBUND 

Arsmöte hölls den 26 mai i Ronnebv. Hembvgdsförbundets stvrelse har under aret 
fotilopandr diskutera1 m i l  och v;rksamhe<inrikining fur hemb)gdrforbundet. 
Hcmhygdens Sr uppm.irksammades sv lorbundris fureningar p i  ol~ka siii och vack- 
te berättigad uoo&rksamhet. Bland annat byggde medl&mar ur Hembvgds- och . -- .- 
srudieför&mdei~ackliin en blekingseka som utgjorde högsta vinsten i Hembygdsför- 
bundets lotteri. Samordnare av de mAnga arrangemangen och lotteriförest%ndare 
var Karin Brunsberg. Aktiviteterna kulminerade g e n o m ~ ~ e m b ~ ~ d e n s  dag p& Skan- 
sen den 26 augusti där hembygdsrörelsen i Blekinge var talrikt representerad. 



Under året har Hembygdsförbundet avgett 2 st yttranden dels angAende "För- 
samlingen i framtiden" SOU 198355 dels över Landstingets förslag över kulturpoli- 
tiskt  roe er am 1985-1989. . 

En organisationskonferens anordnades den 10 november på Johannishus slott för 
presidierepresentanter för till förbundet anslutna medlemmar. Kursledare var greve 
Hans ~ach tmei s t e r  och Karin Brunsbere. 

Styrelsen har under Aret haft fö~ande<ammansättning: 

Greve Hans Wachtmeister, WambAsa, ordförande 
Stadsarkitekt Lars Thorsén, Karlskrona, suppleant 

Konstnär Erik Langemark, Karlskrona, vice ordförande 
Avdelningschef Peter Althini, Karlskrona. suppleant 

Museichef Peter von Busch, Karlskrona 
Lantbrukare Anders Pehrssan. Fridlevstad. su~rileant - . . 

Bvggn~d\snickarc Gosta Andcri\on. Ilallcvik 
Llickniker Karl Erik Johansran. Tren.um. rupplennl 

Fnrghbndlarr Kil, Ohrstedt. Ronnch) iavlcd 84-ilS.17, 
Bmk<lircktor Bengt Ciibricls<.>n. Kxl<harnn. supplcenl 

Ilus,chauffor S\cn.(iunnar .\lincsnn. Kvrlrhuli 
Fil kand Ragnvi Hyllstedt, ~ar lskrona,  suppleant 

Fil mag Klas Wennerberg, Bräkne-Hoby 
Fil mag Ingrid Clemedtson, Trensum, suppleant 

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

Benkdirektör Karl Rvding, Sölvesborg . . 
Llinriallat~r Ivdn P~ilirsson. I4olm.jn. rupplcant 

Overlantm~iarc David Aherq. Karlrhinin 
Slnidl~rare Nils hlenu\.on. .4sarurn. \uppli3nt 

~ ~ -. , . 
Lärare Ingvar Gustavsson, Jamjöslatt, suppleant 

Byradirektör Bert Svanstein, Karlskrona 
Yrkesvalslärare Bengt Garting, Karlskrona 

Förvaltningsniskonets ledamöter jämte personliga suppleanter 

ordf Hans Wachtmeister Karl Ryding 
v ordf Erik Langemark Göthe Persson 

Karin Brunsberg Bengt Garting 
Thorsten Paulin Sven-Gunnar MAnsson 
Klas Wennerberg Nils Ohrstedt 
Bert Svanstein Gösta Andersson 

Landsantikvarien är självskriven ledamot 

Hembygdsförbundets representanter i styrelsen för Stiftelsen Blekinge öns museum: 

Ordinarie ledamöter: Hans Wachtmeister, Karin Brunsberg, Klas Wennerberg 
Suppleanter: Erik Langemark, Karl Ryding, Gösta Andersson. 



STIFTELSEN BLEKINGE LANS MUSEUM 1984 

Styrelse 

Valda av Blekinge Ians landsting: 
Elisabeth Mattisson, Karlskrona 
Irene Olsson, Asarum, suppleant 
Sture Peterson, Ramdala. ledamot 
Egon Nilsson, Olofström. suppleant 
l a n  Ruthblad. Karlskrona. ledamot 
Leif Håkansson, Karlshamn, suppleant 

Valda av Karlskrona kommun: 
Olof Gvllbere. Karlskrona. vice ordförande 
Stig G A ~ i l & o n .  Karlskrona. ledamot 
Daenv Lindekrans, Nattraby, ledamot 
sven-0iof Hillerström.  ridl lev stad, suppleant 
Lisbet Thorsén, Karlskrona, suppleant 
Elsmari Furuvall Mattsson. Karlskrona. suppleant 

Valda av Blekinge Ians hembygdsförbund: 
Hans Wachtmeister, WambAsa, ledamot 
Erik Langemark, Karlskrona, suppleant 
Karin Brunsberg, Lyckeby, ledamot 
Karl Ryding, Sölvesborg. suppleant 
Klas Wennerberg, Bräkne-Hoby. ledamot 
Gösta Andersson, Sölvesborg, suppleant 

Landsantikvarien, föredragande och sekreterare 

Beredningsutskott 

Elisabeth Mattisson, Karlskrona, ordförande 
Jan Ruthblad. Karlskrona, suppleant 
Olof Gyllberg, Karlskrona, ledamot 
Stie G A Nilsson, Karlskrona, sumleant 
~ a i s  Wachtmeister. Wambåsa, ledamot 
Klas Wennerberg, Brakne-Hoby. suppleant 

Revisorer 

Ingemar Nilsson utsedd av Blekinge Ians landsting 
Lars Persson, suppleant 
Ivan Lindell utsedd av Karlskrona kommun 
Karl-Henrik Peilst, suppleant 
Nils Magnusson utsedd av Blekinge Ians hembygdsförbund 
Sten Jönsson, suppleant 

Stiftelsens styrelse har under 1984 sammanträtt vid följande tillfallen: 24 februari, 27 
april, 28 september och 23 november. Beredningsutskottet har sammanträtt vid 9 
tillfällen under året. 



Från 2700-tals utställningens kulturhistoriska avdelning. Foto: RILiM. 

Samlingar 

Museet har under året, främst genom gåvor, förvärvat 105 föremål. Bland nyförvar- 
ven kan nämnas: Dopklänning av vit bomullsbatist från 1860 av Agnes Nyman i 
Stockholm. Ryktebåt, blekingseka 20 fot byggd på Pukaviks båtvarv åt ".&lakung- 
en" i Pukavik 1932. Gåva av Kjell Nordfeldt, Karlshamn. Allmogetextilier gåva av 
Ingeborg Malmck, Farsta. Jaktkanot 14 fot byggd 1945 av Karl Mårtensson, O Hast- 
holmen. Gåva av fiskare Karl-Olof Gustavsson, Lönhamn, Ytterön. Albottengarns- 
pråm från Utlängan byggd i Torhamn på 1940-talet. Gåva av Arnold Karlsson och 
Bernhard Gustavsson, Tarhamn. Annandagsklänning från 1862 med flera klädesper- 
sedlar från 1860-talet. Gåva av Harald Nerman, Malmö. 

Hembygdsförbundet har till museet inköpt skisser och teckningar av Gunnar 
Nilsson. 

Utställningar 

-15.1 IVAN PETERSSON. Målningar. 
-15.1 SVERIGE UR FAGELPERSPEKTIV. Fotoutställning från Lant- 

mäteriverket. 
21.1 -11.8 UPPTACK 1700-TALET. Utställnineen bestod dels av en kollektion u 

1700-talskonst från Nationalmuseum dels av en kulturhistorisk del sam 
illustrerade Blekinge under 1700-talet. Utställninren ömmades av Stif- 
telsens ordförandeElisabeth Mattisson. 

. 



10.3 - 1.4 KONST F ~ N  KRONOBERGS LAN: Utbytesutställning med Kro- 
nobergs Iäns landsting. Utställningen invigdes av UKN:s ordförande 
Allan Svensson och medlemmar ur den blivande Kronobergsteatern 
uppförde en cabaret. Medarr: Blekinge Iäns landsting. 

10.3 - 1.4 VARSAM OMBYGGNAD. En utställning från Byggforskningsrådet, 
Stockholm. 

7.4 - 6.5 GUNNAR NILSSON. Skulpturer och teckningar. Utställningen in- 
vigdes av kommunalrådet Bernth Johnsson. Musik av Vittusen- 
semblen 
Medarr: Folkrörelsernas konstförening och Karlskrona konstförening, 

17.6 -26.8 EN GANG DANMARK - 600 ar i Blekinge. Kulturhistorisk utställ- 
ning om det medeltida Blekinge. Professor Erik Cinthio, Lund, in- 
vigde. 

9.9 - 7.10 HERTHA BENGTSON - Blå eld och nya ting. Invigningstalare var 
styrelsens ordförande Elisabeth Mattisson. En utställning från Helsing- 
borgs museum. 

14.1&11.11 IVAR MORSING. Milningar 1974-1984. 
Medarr: Karlskrona konstförening. 

14.1C-11.11 FOTOGRAF VID SEKELSKIFTET. En vandringsutställning frin 
Malmö museum, kompletterad med museets egna samlingar. 

18.11- 6.1 BARBRO BACKSTROM. Skulpturer och teckningar. 
Medarr: Karlskrona konstförening, 

Föreläsningar 

12.2 DET NYFIKNA 1700-TALET - Jan Gerber. Linköping. 
Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan. 

3.3 HANTVERK OCH GARNINGSMAN - Nils Nilsson, Lund. Medarr: 
NBV. 

11.3 LAND OCH STAD I SYDSVERIGE UNDER 17M)-TALET - Anders 
Persson, Lund. Medarr: Medborgarskolan. 

18.3 MED EHRENSVARD I 1700-TALETS SVERIGE - sten-Ake Nilsson. 
Lund. Medarr: TBV. 

25.3 MED ELIAS MARTIN I KARLSKRONA - Charlotte Onstad. Stock- 
holm. Medarr: SKS. 

1.4 KONST OCH KULTUR I SVERIGE - 1700-TALET. Diabildsprogram. 
Nationalmuseum. 

8.4 SNORDA SMINKDOCKOR I SIRLIGA SALONGER - Christina Lind- 
wall-Nordin, Lund. Medarr: Studiefrämjandet, 

29.4 FERBER OCH FISCHERSTROM-2 föregångsmän i 1700-talets Blekinge 
- Agnes Wirén, Karlshamn. 

26.7 BILDER FRAN BLEKINGELEDEN - Björn-Eyvind Swahn, Karlskrona. 
Medarr: Karlskrona kulturnämnd. 

27.7 BLAND BLEKINGSKA TOMTAR OCH TROLL - Jan-Ojvind Swahn, 
Lund. Medarr: Karlskrona kulturnämnd. 

14.11 RADDA BILDEN - Bo Nilsson. Statens kulturråd, om hur man bevarar 
den fotografiska bilden. 



15.4 RENASSANS- OCH BAROCKMUSIK PA GITARR OCH LUTA - Jan 
Eneelstedt. Karlskrona. Medarr: Blekinee Iäns bildninesförbund. " u 

16.6 SÖDRA BERGENS BALALAJKOR. Medarr: Karlskrona kulturnämnd. 
18.7 "GDANSKA KAPELA PODWORKOWA" - Polska gatumusikantgrup- 

pen. Medarr: Svensk-Polska föreningen. 
18.7 DETTA AR MIN MUSIK - Regionmusiken och Björn Skärstad. 

Medarr: Karlskrona kulturnamnd. 
22.7 FRED AKERSTROM sjunger Bellman. Medarr: Karlskrona kulturnämnd. 
24.7 DETTA AR MIN MUSIK. Regionmusiken och Ingemar Jeppsson. 

Medarr: Karlskrona kulturnamnd. 
28.7 MUSIK I SOMMARKVALLEN. Rhapsody - fyra sångare ur Orphei 

dränear. Medarr: Karlskrona kulturnamnd. 
31.7 DEGA AR MIN MUSIK. Regionmusiken och Ake Dahlin 

Medarr: Karlskrona kulturnämnd. 

7.8 DETTA AR MIN MUSIK. Regionmusiken och Lars Alenius. 
Medarr: Karlskrona kulturnamnd. 

14.8 DETTA AR MIN MUSIK. Regionmusiken och Olle Melin. 
Medarr: Karlskrona kulturnamnd. 

11.8 ARMENS MUSIKPLUTON. Medarr: Karlskrona kulturnämnd 

Undervisning och information 

Besöksantal: 90.003 st. 
1 anslutning till utställningen UPPTACK 1700-TALET hölls två Iärarvisninear av " " " 
AM-Sofie Topelius fran Nationalmuseum. Studiematerial till utställningen, två skol- 
paket, för åk 5 och gymnasiet, utarbetades tillsammans med bildkonsulent Inger 
~ e s t e r b e r e .  ~änssko~nämnden. För åk 3 och 4 erbiöds ett forntidsoroeram med 

u . . 
prakiirka momcnt, rom alt ti1lverk.i sentr,irl. #,r.+ upp ,.Id, ,krapa skinn och rk j~ ta  
med pilhigc eiier visning a\ drn torhi<tori<ka utstallningen 

Föreningar och studiecirklar har använt sig av museets lokaler och utställningar för 
pedagogisk verksamhet, likaså har särskilda Iärardagai arrangerats. Museets tjäns- 
temän har varit flitiga undervisare och vägledare i kulturhistoriska ämnen såväl i mu- 
seet och Vämöparken som i skolor och föreningslokaler över hela länet. 

Vamöparken 

Byggnaderna har hållits öppna av länsmuseet under juni-augusti. 

Utstallningar: 

1.7 -29.7 FORKLADEN OCH KLUTAR UNDER 150 AR 
Arr: Blekinge Iäns hemslöjd 

Juni-aug. SLÖJDARE I ARBETE: 
(Iörd-sönd) Arr: Riksförcnin~en Svenska slöidare . 

Länsgruppen 
19.8 HEMBYGDENS DAG. Arr: Östra Blekinge Hembygdsförening och 

Hamboringen 
15.4 NORDENS VANNER. Utställning i Hjortsberga prästgard 



Konsten an göm upp eld med finta. Foro: B1LM. 

Ovnga arrangemang 

20.2-24.2 VINTERLOVSKUL. Kulturhistoriskt program i 1703-talets tecken 
för barn. Aktiviteter som: tygtryck, tillverkning av gisfjäderpenna, 
teaterspel "Sällskap i en salong" (nyskriven för detta tillfalle), 
sminkning av 1700-talsdam, musik av Bellman, tovning, kardning, 
nätknytning, växtfärgning, bandvävning samt tävlingar och demons- 
trationer av olika slag. Medarr: Karlskrona Amatörteaterförening, 
Fritidsnämnden i Karlskrona, Blekinge Ians hemslöjd, Sparbanken 
Kronan. 

25.7-29.7 Så byggs en jaktkanot. Bitbyggare Per-Anders Daag, Karlskrona, vi- 
sade. 

29.7 HANTVERKSDAG med demonstration av krukmakare, knopslaga- 
re, bitbyggare, träslöjdare, guldsmed, malare, Linspinning, tovning, 
näverslöjd och växtfärgning. Dockteater och folkmusik. Medarr: 
Blekinge Ens hemslöjd, Karlskrona kulturnämnd och Vuxenskolan. 

11.8 BLEKiNGSEKESEGLING p i  Borgmästarefjärden. Kringaktivite- 
ter p& museets gård med knopslagning, nätknytning, modellbygge, 
bitbyggare samt fiskmarknad. Medarr: Karlskrona segelsällskap och 
Karlskrona kommun. 

23.9 TRADITION - EN LANK MELLAN GENERATIONERNA. De- 
monstration och utställning av eirkelaktiviteter i hantverk och slöjd. 
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan och Centerkretsen. 
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Unga dramatiska gruppen spelar Berthold Brecht. Foio: BILM. 

13.4-14.4 PACKMARKNAD. Arr: Röda Korset. 
2.12 JULSTOK. Illustrerad kulturhistoria. Medarr: Blekinge läns hem- 

slöjd och Länsbihlioteket/harnavdeIningen. 

Teater 
15, 16, 17, 19, 
20, 21, 25 juli, 
1, 2, 8, och 9 
augusti REGELN OCH UNDANTAGET avBertold Brecht. Unga drarnatis- 

ka gruppen. 
2.7 TVILLINGARNA FRAN VENEDIG av Carl Caldoni. Mercuriuslea- 

tern, Lund. Medarr: Karlskrona teaterförening. 

Vandringsutställningar 

Länsmuseet producerar och distribuerar vandringsutställningar till i första hand Iä- 
nets vårdinrättningar. Utställningarna lånas sedan ut till museer. bibliotek och andra 
intressenter i hela landet mot en mindre avgift. 

Under året har två utställningar färdigställts: FRAN LARPOlKE TILL MAS- 
TARE handlar om hantverk och hantverkare i Rlekinge, samt DROMMAR T K U R .  
bilder av Bildligans medlemmar i Karlshamn. 

Från Riksutatallningar har inhyrts SIDEN, SAMMET, TRASA ... Västerlandskt 



Länsmuseets vandringsutställningar under 1984. 

dräktskick från 1200-talet och framåt. s~eciellt utformade för svnskadade samt tre 
utställningar som visar konst av tre konstnärer. MAGI OCH POESI - Nils Gunnar 
Zander, OM MARIA - Hertha Hillfons, RENQVIST OCH ARKEN -Torsten Ren- 
qvist. 

övriga utställningar SJOMANSMINNEN, TVATTA-STRYKA-MANGLA, 
BARN FORR, NAR VI SU'iTO I VAR BANK, FRIARGAVOR, MOBBAD, BLE 
KINGSEKAN, BRODERADE HANGKLADEN har varit utlånade sammanlagt 
326 veckor. 

Dokumentation och forskning 

Länsmuseet har för det irliea forskninesanslaeet från landstineet slutfört två doku- " u u " 
mcniailoner Antikvdrle l i n d  Alebo har bcslri\it icrkramhcirn vid blekingska fisk 
rokerier Ifasslo biivar, har dokumenierais a\ aniikvarie Monica Brrger och Brriil . 
Andersson. 

Antikvarisk verksamhet 

Länsmuseet är Riksantikvarieämbetets ombud i kyrkoärenden. Museet har svarat 



för antikvarisk kontroll vid bl a följande kyrkor: Jämshög, Möljeryd, Augerum. Ysa- 
ne och Amiralitetskyrkan. 

I Ronneby kyrka har altarbordet delvis måst muras om och förstärkas, sedan kraf- 
tiga sprickor uppstatt till följd av altaruppsatsens tyngd. Aven kyrkans bänkinred- 
ning m m har renoverats. 

I Nättraby kyrka upptäcktes under våren kraftiga mögelangrepp pa långhus- 
vinden. Sanering, utbyte av delar av taksvallet samt förbättring av ventilationen har 
skett. Under året har även renovering påbörjats av kapellet på begravningsplatsen i 
Sölvesborg. Kapellet, som uppfördes 1881 efter ritningar av Helgo Zetterwall, kom- 
mer bl a att återfå sin ursprungliga bemålning av tegelfasaderna. 

Ett större antal plan- och byggnadslovsarenden från länets kommuner har behand- 
lats. Rådgivningen i byggnadsvårdsfragor har varit omfattande. 

På länsantikvariens uppdrag har länsmuseet som antikvarisk kontrollant följt de 
pågående ombyggnadsarbetena vid Ronneby brunn. Under sommaren färdigställdes 
Direktörsvillan, som bl a återfått sin ursprungliga färgsättning av fasaden. Ett om- 
fattande ombyggnadsarbete pågår för närvarande av Badhus nr 1. Inom området har 
även Gamla källan samt D. A. Rydéns sjukhem återfått sina ursprungliga fasad- 
fareer. " 

I samband med ansökan om bidrag har länsmuseet följt ombyggnadsarbetena av 
fastigheterna kv Inge 1-2 i Ronneby samt kv Trelleborg 5 i Karlshamn. I båda fallen 
har väggmålningarfrån 1750-talet restaurerats. j ämnas skall även ombyggnaden av 
en framkammarstuga frin 1820-talet i Röaby, Bräkne-Hoby sn. Byggnaden har bl a 
ett bevarat spiskomplex med härdpall. bakugn och sättugn. 

Bveenadsverksamheten inom varvsområdet i Karlskrona fortsatte fran föreehende . . .. 
Ar Ln ornfittindc upprustning urforde, p: rti eki.irkcrrkjul (nr ?.In1 h\?@! IhiC 
'lakteqel plockades ner oih pa det pamlil bradtikci Idde\ n\ papp och ï i i  " \ i t  hr:,.l- 
tak. T~kstolcns rot5kadade wartiir uthitte* P!< det tnt~llieean~le \~irkerikiiilci inr . . 
230) byggt l847 lades nytt papptak på rihb och brädväggar. ;m tillkommit under se- 
naste kriget revs bort. 

Länsmuseet har D& u~odrag  av länets församlinear fortsatt den under 1980 DA- .. - 
började dokumentationen av stöldbegärliga inventaXer i kyrkorna. Hittills har 34'8" 
länets kyrkor omfattats av arbetet. Inventarierna fotograferas och beskrivs. vidare 
sker skadebesiktning samt märkning. Arbetet utförs av Karl-Axel Biörkattist och . . 
länsmuseets fotograf Erling Klintefors. 

Länsmuseet har under året svarat för några smärre arkeologiska undersökningar 
och schaktkontroller. I samband med ombyggnaden av E 66 framkom vid Vallby 
lämningar efter en förhistorisk boplats. Spår av bosättning piträffades även vid Hul- 
ta inom det blivande s k Östra industriamradet. Vid Järnavik utfördes under hösten 
en provundersökning inom ett omrade med stenåldersboplatser. Undersökningen 
föranleddes av en kommande planändring. Smärre schaktkontraller har förekommit 
vid Istaby, Bräkne-Hoby samt Leråkra topp. 

Uppsatsen "Fornlämningar och kulturlandskap" ur Blekingeboken 84 har till- 
sammans med en karta över vardade fornlämningar distribuerats till kommunernas 
kultur- och fritidsnämnder och till länets samtliga skolor för att användas i under- 
visningen i historiska ämnen. 

Bibliotek och arkiv 

Bibliotek och arkiv har hållits tillgängliga för forskning och studier måndag-fredag 
under ordinarie ö~~ethallandetid.  Förfråeninear från mvndieheter. allmänhet och . . . ., . u 

ti<lningir hnr hc<varntr I ~ k ~ o r n  hanJlcdnin# <kcit i t  he<<ik4noc i.,r<naï: a:h \iiniop. 
3r an.,rdnat\ f a r  sarskilt inircrscradc prupprr Sw.iI dci t o p ~ > g r ~ f i s k ~  irkit;r \om 
bildarkivet ökar successivt genom museets kulturminnesvårdande verksamhet. Ökar 
gör också tidningsklipparkivet genom att den lokala pressen dagligen bevakas. 
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rersonaiens resa r rlansren i ianer 

Ekonomi 

Kostnaderna har under året uppgått till 3.944.000 kr. 
Finansieringen av stiftelsens verksamhet har skett genom bidrag frin Blekinge 

läns landsting med 919.500, från Karlskrona kommun med 919.500 kr. från Statens 
kulturråd med 536.200 kr samt från länsarbetsnämnden för Iönebidragsanställd per- 
sonal med 1.115.700 kr. 

Härtill kommer intäkter för uppdragsverksamhet med 66.000 kr sdmt intäkter från 
försäljningsartiklar och övriga intäkter med 387.100 kr. 

Personal l984 

Av personalen på Blekinge läns museum var under året 14 personer anställda på per- 
sonliga tjänster med statligt Iönebidrag. 

Landsantikvarie och museichef. Ingemar Jcppsson (1977) 
I:a antikvarie: Urve Lepasoon (1981) 
Antikvarie: 
Antikvarie: 
Anrikvariet 
I:e assisrent: 
Assisrent: 
Mweivakrmasrnre: 
Biblioreksassisrent: 
Kontorsvokfmbrare: 
Receprionisrec 

Thomas 'Persson (1978) 
Christina BerupLarsson (1981) 
Lena Alebo (vikariat t o m 1984-07-31) 
Lisbeth Jonsson (1981) 
Gunnel Wahlberg (1982) halvtid 
Peter Niklasson (1977) 
Arne Petersson (1979) 
Knut Andersson (1977) 
Carl Hansson (1978) timtjänst 
Edit Hansson (1978) timtiänst 
Margiih l.undherg ~97d)'timtlanst 
S\ca Hikansron (1979) hal\t~d 
Doris Nilsson (19x3) halbiid 
Karin Akesson (19n) 



Fotografer: 

Fasiigketrskötare: 
Lokalvårdare: 

Båtbyggare Per-Anders Daag. Foto: RILM. 

Ruben Eriksson (1978) 
Aksel Hansen (1974) 
Vivan Karlsson (1981) 
Karl-Erik Petersson (1967) 
Ingvar Sander (1981) 
Elon Wernersson (fr o m 1984-02-27) 
Erling Klintefors (1980) 
Bruno Svensson (1983) 
Lennart Andersson (1979) 
Ake Widlund (1979) 
Sture Malmm (1979) 
Margith Andersson (t o m 1984-08-13) timtjanst 
Viola Hansson (1976) halvtid 

Uppdragsanställd personal, projekt: 
Lena Alebo, Bertil Andersson, Monika Berger, Per-Anders Daag, Viveca Lindqvist. 
13 personer har varit tillfälligt anställda, därav 1 genom statligt beredskapsarbete 
och 4 i ungdomslag. 
3 PRAO-elever har under olika perioder praktiserat vid museet. 
Praktikant från Umeå universitet: Elisabeth Gille. 
Under Aret 1984 har förste antikvarien varit förordnad som landsantikvariet under 
följande tider: 19-2011. 612, 8-912, 5-913, 116 1316. 2516. 2-2017. 5-719. 18-2119, 23110 
och 27-28/12, 



Till hembygdsförbundet anslutna föreningar utgjordes av: Asarums Hembygdsför- 
ening, Bräkne-Hoby Samhalls- och Hembygdsförening, Fridlevstads Hembygdsför- 
ening, Föreningen Gamla Carlscrona, Halasjö Hembygdsförening, Hembygds- och 
Studieföreningen Facklan, Hällevik. Holmsjö Hembygdsförening, Jämshögsortens 
Hembygdsförening, Karlshamns museum u p a, Kyrkhults Hembygdsförening. Lyc- 
keby Gille, Olofströms Hembygds- och Fornminnesförening, Rannebyartens Hem- 
bygdsförening, Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande, Sölves- 
borgs Fornminnesförening, Östra Blekinge Hembygdsförening. 

Arsmötet hölls den 11 juni i söl ves bor^ under ordförandeskaii av greve Hans 
Wachtmester. I sitt hälsningsanförande framhöll greve ~achtmeis ier  att"samarbetet 
med den nya stiftelsen för Blekinge lans museum fungerat utmärkt och att de even- 
tuellt dystra farhågor som hysts kommit på skam. då det inte ar två oarter som står 
mot varandra utan är beroende av varandra för att nå eemensamm~mål - 

St)relsen> o ~ h  revisorerna, herattelser for 1982 godkandes De publiceras 8 1084 
21, Rlekiiigcbok Styrelsen orh skdttml\tarcn bc\iliadcs ans\dr,frihei 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Greve Hans Wachtmeister, Wambåsa, ordförande 
Naturvårdsdirektör Karin Brunsberg, Lyckeby, suppleant 

Konstnär Erik Langemark, Karlskrona, vice ordförande 
Stadsarkitekt Lars Thanén, Karlskrona, suppleant 

Museichef Peter von Busch. Karlskrona 
Avdelningschef Peter  ith hi ni, Kristianopel, suppleant 

Byggnadssnickare Gösta Andersson, Hällevik 
~ ~ 

Eltekniker Karl Erik Johansson. Trensum. suooleant . . 
Farghandlare Nils Ohrstcdt, Ronneby 

Bankdirektor Btnyt Gahricl,son. Karlshamn. suppleant 
Bu~\ch~uffor Sten-Gunnar Minsson. Krrkhult , 

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

Riksdagsman Hans Gustafsson, Kallinge, suppleant 
Rektor Thorsten Paulin, Jämshög 

Kontorist Göthe Persson, Olofström, suppleant 

Rankdirektor Karl Rtding. Si>lvecbi>rg, suppleant 
Ovcrlantmatarc Davtd .$berg. Karl'hamn 

Slöidlärare Nils ~aenussón .  Asarum. suonleant . .. 
Generalmajor Birger Björnsson, Iämjöslätt 

Fil mag Ingrid Clemedtson, Trensum, supiileant . . 
~yrådirektar Bert Svanstein, Karlskrona 

Yrkeslärare Bengt Garting, Karlskrona, suppleant 
Landsantikvarien självskriven ledamot 
Styrelsens förvaltningsutskott har bestått av följande ledamöter: 

Greve Hans Wachtmeister, Ordförande 
Bankdirektör Karl Ryding, suppleant 

Konstnär Erik Langemark. vice ordförande 
Kontorist Göthe Persson, suppleant 

Naturvårdsdirektör Karin Brunsberg 
Yrkesvalslärare Bengt Garting, suppleant 
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Rektor Thorsten Paulin 
Huccrh~uifor Ficn-Ciuiindr Min\\on 

Fil mag Klas H'cnncrhcrg 
Farehaiidlar~ Nils Ohr%teJt. siipple3nt 

~and;äntikvarien självskriven ledamot 

Revisorer för 1983 ars förvaltning var bankdirektör Roland Aspelund. Karlskrona. 
bankdirektör Bern Posslinp, Jämiöslätt och skyddsingenjör Gunnar Kristell. Karls- 
kr<,na nied fallande pcrsonl!y~ iupple3nter: b3;ikkdmri.r I If  R8np.hrrg. Ksrl\krsnd. 
hi>nkkamrcr Ko!. ndcr , \< ,n ,  Ronwh) och bankkamrer Benn: lldi,icn. KdrlArona 

\'xlhcrcdnineen ti>r 1963 \ a r  SIIS Ahrahamsson (~.<mmaiihall~iiilc). ,\itn:+ Klc- 
medtson, ~r ikÄlvemalm,  Sten Jönsson och Stig Henriksson. 

Arsboksredaktör har varit I:a antikvarien Urve Lepasoon. 
Styrelsen har under året sammanträtt 6 gånger och förvaltningsutskottet 2 gånger. 
Hembygdsförbundets styrelse har under året ingående diskuterat mål och verk- 

samhetsinriktning för hembygdsförbundet. bland annaf frågan om en hembygdskon- 
sulent samt olika aktiviteter under Hembygdens år 1984. Till samordnare av arran- 
gemangen och lotteriföreståndare för hembygdsåret har utsetts Karin Hrunsberg. 

Kursverksamhet 

Under året har Hembygdsförbundet med Blekinge Iäns bildningsförbund och Ble- 
kinge lans folkhögskola som medarrangör anordnat två kurser i dokumentations- 
filmning (2W21 augusti och 12-13 november) på Tingsgården, Brikne-Hohy. Kurs- 
ledare: Klas Wennerberg. 

Två oreanisationskurser har äet rum i Jämshöe för oresidierenresentanterna från " " u .  

till förbundet anslutna föreningar (1&11 september och 19 november) i samverkaii 
med Jämshögs folkhörskola och Studieförbundet Vuxenskolan. Kursledare: Karin 
Brunsberg o& ~hors t én  Paulin 

Utsedda ombud 

Till Riksförbundet För hembygdsvårds stämma i Mariestad den 2&29 maj utsågs 
Karin Brunsberg. 

Till RiAsforhundci for hzmh!gdsi.ir.ir orydn#saitrunPkonferenn t Z<dc~rf2.~c den 
21-25 srptemhcr utsig$ Karin Bruncherg, Klas \\'ennerner& och Lars 'I'hor*+n 

For ~crk\ïmhcteii tinder hrct har Il~iithrrdciorhundc~t rrhdllii an\lar Irin Ule- 
kinge Iäns landsting med 40.000:-. ordföranden greve Hans ~achtmeis ter  har till- 
fön Wachtmeisterska fonden 10.000:- utgörande landstingets kulturpris till honom 
1983. I enlighet med fondföreskrifterna har till länsmuseets samling inköpts konst 
och konstföremål samt blekingelitteratur för sammanlagt 9.354:RS. 

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

Karlskrona 1984-05-26 

PA styrelsens vägnar 
HANS WACHTMEISTER INGEMAR JEPPSSON 

ordförande sekreterare 



BLEKINGE LANS HEMBYGDSFORBUNDS 
BOKSLUT FOR 1983 

Balaiisräkning den 31112 1983 

Totalt egna likvida medel .................................. 142.69458 
Fonderade bankmedel ................................... 297.949:79 
Totalt likvida medel ........................................ 440.644:37 
Fordringar .................................................... 2.008:- 

SUMMA TILLGANGAR 442.652:37 

SKULDER 
Upplupna kostnader ........................................ 
Avrakning anslag ............................................ 

EGET KAPITAL 
Grundkapital ........................... 100.000:- 
Bundet kapital 1983 ................... 1.500:- 101.500:- 
Arets resultat ........................... 1.202:58 102.702:58 

FORVALTADE FONDER. ............................. 
SUMMA SKULDER 

Fonderna: 
Ränteavkastning samt tillskott ........................... 

TOTALA INTAKTER 

Kostnader 
Inköp till länsmuseets samlingar ......................... 2.008:- 
Kontorsmaterial 2.240:- 
Reklam, annonse 2.124:20 
Port 9.4W30 
Resor och traktamente ..................................... 4.137:80 

10.171:50 
31.315:- 
42.000:- 

5.495:65 
2.075:- 110.971:45 

1.500:- 
1.20738 

SUMMA KOSTNADER 113.674:03 



Fonderna: 
Inköp till länsmuseets samlingar 
genom Hagströmmers fond ............................... 4.133:- 
genom Lindwalls fond ...................................... 4.500:- 
genom Emil Petterssons fond ............................. 721% 9.354:85 
Avkastninp tillfört fondkadtal - + odisp. avkastning ......................................... 

TOTALA KOSTNADER 

Fondredovisning Fondkap. Avkastn. Fondkap. Ändamål 
83 12 31 111 -83 1983 31112 -83 
Blekinge läns 
Hembygdsförbund 

Kungl. Karlskrona 
Grenadjärreg. 
minnesfond 85.007:23 8.449:94 93.457:17 UnderhAll av minnes- 

stenar vid Gräsv.. 
Bredåkra etc. 

Landshövding och 
fru Hagströmmers 
minnesfond 40.097:09 3 . 9 6 0 :  39.924.09 Inköp till samlingarna 

och utställnings- 
verksamhet 

A. Lindvalls fond (53.514:-) (53.514:-) Inköp till samlingarna 
76.297:65 6.731:95 78.529:60 och utställnings- 

verksamhet 

Emil Pettensons 
fond 16.155:98 1.601:36 17.035:49 Inköp av litt. 

främst Blekingelitt 

Sven Ojwind Swahns 
fond 3.506:15 287:30 3.793:45 Inköp till utställning 

och samlingarna 

Törnströmska 
fonden 19.385:07 1.926:32 21.311:99 Minnesmärke över 

John Törnström 

Wachmeisterska 
minnesfonden 21.698:40 2.19960 43.898:- Bestridande av oförut- 

sedda kostnader i sam- 
band med inred. av nytt 
museum 



Undertecknade revisorer, utsedda att granska Blekinge läns hembygdsförbunds rä- 
kenskaper och förvaltning för år 1983 far här efter fullgjort uppdrag avgiva föijande 
revisionsberättelse. 

Räkenskaperna är förda med noggrannhet och ordning samt på ett vederbörligt 
sätt verifierade. 

Föreliggande bokslut Överensstämmer till alla delar med förda räkenskaper. varför 
vi salunda endast hänvisar till detta. 

Fondernas förvaltning har granskats utan anmärkning, 
Vi har genomläst de protokoll, som styrelse och förvaltningsutskott fört vid sina 

sammanträde under 1983, utan att finna anledning till anmärkning, 
Vi tillstyrka att den i bokslutet intagna balansräkningen fastställe$. 
Då sålunda ingen anledning till anmärkning framkommit under revisionen, till- 

styrker vi ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

Karlskrona den 20 mars 1984. 

ROLAND ASPELUND BERN POSSLING 
GUNNAR KRISTELL 

Konsert med regionmusiken. Foto. BlLM. 





Eldningsoljor 

LEOPOLD THÖRN AB 

Karlskrona - Ronneby 

BLEKINGE LANS FOLKHOGSKOLA 

370 10 Brakne-Hoby 

Tel. 04541300 60  

BLOMMORNA 

Öppet sommartid alla dagar, 
*en söndagar 2316-31n. 
Ovriga tider eol. tel. 
Tel. 04551660 39 
Vivan Karlsson 



BP-VARMECENTER 

NILS JONSSON AB 
Karlskrona 

DEN TRYGGA KONTAKTEN I ALLA VARMEFRAGOR 

Tel. 04551198 80, 168 74 

SiLIFEMMN AB 
293 01 Olofström - Tfn 04541482 30 

Prata med oss, vi håller tätt! x AB L Y C K E ~ ~ O R G S  BRUK 
371 93 Karlskrona z 04551451 60 

Abahamsons 
tryckeri 

Tel. 0455-229 90, Box 6017, 371 06 Karlskrona 

SNOPLOGAROCHVAGSLADDAR 
JARNKONSTRUKTIONER 

SWIMMINGPOOLER OCH VATTENRUTSCHBANOR 

ALBINO 
Navragöl, 370 34 HOLMSJO 

Tel. 04551921 00 



KARLSKRONA KOMMUNS BIBLIOTEK 

Länsbibliotek för Blekinge 

Stortorget 15-17 - Tel. 0455183 430 

6 "RlINWS 
M-o Pgpastsdd 

w M . m m  ~ . w . w . M w / I ~ ~  

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. 

NORDISK HEMSLOJD - KONSTHANTVERK 
TEXTILIER - SMYCKEY 
BELYSSINGAR - GLAS - PORSLIS 



Mattor ger hemtrevnad - d 

Välkommen in och se vårt stora 
urval av Orientmattor, Wilton, 
Röllakan, Tras- och Plastmattor m.m. 

KUNGSGATAN 4, RONNEBY, TEL. W571107 70 

Bertil Åkessons 
Sågverk A-B 

370 34 Holmsjö 
Tel. 0455191 1 75 

&b S-E-Banken 
Lite enklm,lite bättre 



KÄLLBACKENS KONDITORI AB 

Lyckeby 

/Ax 3Pmbankerna 
-4 L 

- w- 

NIKLASSONS GLAS AB 
Gullbernavägen - Tel. 24200, 24201 

m Lantmannen 
BLEKINGE-KRONOBERGS LANTMAN ek. för. 



. 
AB NAVRAGOL 

GAGGENAU EL-AFFAR 
HOLMSJO - Tel. 0455-91 1 68 

UTFOR: Elinstallationer av alla slag. Projektering och kostnadsberäk- 
ning. FORSÄLJER: KOksutrustning och vitvaror. Auktoriserad säljare 
av Husqvarna produkter. P INERAR:  Ritar och säljer det nya svenska 
köket SWENOVA. SE VAR UTSTALLNING. OMBESORJER: HUS- 
qvarna Ian upp till 50.000:-. 

F'CTLJ STR'CTMMEN TILL 

L J U S P U N K T E N  
LAMPOR OCH PRESENTER 

KARLSKRONA TEL. 81 1 55 

iD~Hypo VI LAMNAR + udif HYPOTEKSUN 
-bottenlån med bunden r a n t a  och låg 
amortering - 

till nybyggda bostadshus och affärshus. 
Arskostnaden - ränta och amortering - för villa län är f n 
ca 11 %, därutöver inga Iånekostnader. 
Vi har lanat ut ca 3.0 miljarder i Blekinge. 
Om Du planerar an bygga lönar det sig kontakta 

S T A D S H Y P O T E K  B L E K I N G E  

Stortorget 2,371 21 K a r l s k r o n a  

Tel 0455/801 65 



Over 

9,25% ranta 
på insatsen! 

(högre an alla andra bankers) 

Du kan vinna upp till en miljon kronor. Plus flera hög- 
vinster och oddsvinster som kan ge upp till hundra gånger 
vad du har på kontot Totalt över 100 miljoner kronor i 
vinstsumma 

Inget lotteri ger sådana förmåner som vinstsparandet 
Allt du satsar har du kvar med ränta. Ingen annan bank 
ger så hög ränta som vi i Handelsbanken 

Vill du spara med chans att bli miljonär, välkommen in! 

Handelsbanken 



VÄMÖPARKEN 

Naturskön park vid vik av Östersjön 
med kulturhistoriska byggnader, vilka visas sommartid 

Gästgivaregård med gott bord samt kaffestuga 
Dansbona m. fl. nöjesonordningor 

Se vidare annons i dagspressen 

Kursutbud vid Blekinge lans Lanthushållsskola, 
Brakne-Hoby 

A) Konsumentekonomisk kurs med svenska. 1 Iasår 
B) Konsumentekonomisk kurs kostinriktad. 1 termin 
C) Konsumentekonomisk kurs med textilinriktning. 1 termin 
D) Konsumentekonomisk kurs med textilinriktning fortsättning. 1 termin 
E) Storhushallsteknisk yrkeskurs. 1 termin 
F) Hemteknisk kurs. 4 veckor under ferietid 

Adress: 371 10 Bräkne-Haby Tel. 04541302 88 

BYGG PA 
VARA LEVERANSER 

FLER OCH FLER 
GOR DET! 



MARINMUSEUM 
KARLSKRONA 

Modellkammarsamlingen grundad 1752 

Öppet alla dagar 12-16 
Under juli 12-20 

Guidning dagligen kl 14 

Riksförbundet för Hembygdsvard ar en samverkande organisa- 
tion med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Hembygdsföreningarna i Blekinge ar alltid välkomna till oss när 
ni behöver hjälp att organisera studiecirklar eller kulturprogram 
vid hembygdsdagar m m. 

Kontakta våra lokalavdelningar som finns i Jamjö, Fridlevstad, 
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg, 
eller distriktsexpeditionen, Drottninggatan 9, 311 31 Karlskrona, 
tel. 04551108 01, 104 01. 



KARLSKRONA 

RONNEBY 

N Kungsgat 22 -Te l  123 18, 161 92 

KARLSKRONA 



"A"" 
% 

3 2s y+$ 
BLEKINGE LANS MUSEUM 

Länsmuseet, med utställningar specialiserade på Blekinges 
historia och kustkultur, finner Ni på Fisketorget 2 i Karlskrona. 
Delar av de rika samlingarna, alltifrån stenålder till nutid, 
presenteras på ett 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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