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Hembygdsrörelsen i Blekinge 
Hur kan vi verka? 

Karin Brunsberg 

Syftet med denna artikel ar att informera om hembygdsförbundets 
framtida inriktning och hur hembygdsföreningarna arbetar och kan 
verka. Det ar en förhoppning att alla hembygdsvänner liksom en 
bredare allmänhet och beslutsfattare skall få ökad insikt i hem- 
bygdsrörelsens helt ideella och mångskiftande insatser och strä- 
vanden. 

I och med att länsmuseet ombildades till stiftelse har en översyn 
av hembygdsförbundets framtida mål och verksamhet skett. Ett så- 
dant förslag presenterades årsmötet 1983. För att närmare belysa 
hur Blekinge lans hembygdsförhund avser att verka ges nedan olika 
exempel på hembygdsrörelsens roll och funktion i vårt Ian. 

Hembygdsrörelsens organisation 
Hembygdsrörelsen ar en av de större folkrörelserna i vårt land och 
intresset för verksamheten har ständigt ökat under senare år. Till 
riksförbundet för hembygdsvård finns 24 länsförbund med ca 1600 
föreningar anslutna och antalet medlemmar är över 400.000. 

Riksförbundet för hembygdsvård har en styrelse med represen- 
tanter från olika delar av landet samt ett mindre kansli med totalt 
ca 10 personer anstallda. Riksförbundets arbete består i att hålla 
kontakter med centrala myndigheter och på ett tidigt stadium fram- 
föra hembygdsrörelsens synpunkter i angelägna frågor. Genom 
remissarbete, uppvaktningar m m på central nivå och information 
samt uttalande m m kan den samlade hembygdsrörelsens åsikter 
tillvaratas och framföras. Detta ger ofta ett avgörande stöd för den 
regionalallokala kulturvårdande verksamheten som bedrivs ute i 
landet. Det ar i vår föränderliga tid mycket viktigt att hemhygds- 
rörelsens åsikter kommer fram och beaktas hos de beslutsfattande 
myndigheterna i kultur-, miljö- och planeringsfrågor. 

Riksförbundet sprider kunskaper inom hembygdsrörelsen genom 
att ordna olika former av kurser och konferenser, bl a produceras 



temaböcker med studieplaner samt handledningar. Riksförbundet 
ger ut tidskriften Bygd och Natur samt ger rådgivning till hem- 
bygdsförbundlhembygdsföreningar samt arbetar för förnyelse av 
hembygdsrörelsen. 

Blekinge läns hembygdsförbund ar liksom övriga länsförbund i 
landet anslutna till riksförbundet för hembygdsvård. Till Blekinge 
lans hembygdsförbund ar 16 hembygdsföreningar anslutna. Antalet 
medlemmar är ca 8.000, varav något tusental ar direktanslutna till 
förbundet. Dessutom finns det ett antal hembygdsföreningar som ej 
tillhör förbundet. Blekinge lans hembygdsförbund kommer aven i 
fortsättningen att ge ut "Blekingeboken", som ar vårt främsta fo- 
rum för spridning av hembygdsrörelsens budskap i vårt Ian. 

Inom hembygdsrörelsen arbetar man från gräsrotsnivå, Det ar de 
lokala hembygdsföreningarna som engagerar människorna och på 
olika sätt verkar för sin bygd under mottot "Hembygd ger trygg- 
het". 

Hembygdsföreningarnas verksamhet i länet är mycket skiftande 
och ytterst värdefull. I sina programutbud bevarar och uppratthål- 
ler de traditioner. De dokumenterar vad som varit och vad som 
sker. Om inte hembygdsföreningarnas folk varit så aktiva skulle 
mycket fallit i glömska och värdefull kunskap för alltid gått förlo- 
rad. Det är människor i orten som verkligen känner för sin bygd, 
dess befolkning och är angelägna om dess framtid. Hembygdsför- 
eningarna kan obundet föra talan direkt från gräsrotsnivå, För- 
eningarnas kunskaper bör tas tillvara och deras synpunkter beaktas 
i den planerings- och omdaningsprocess som ständigt pågår i sam- 
hället. 

Hembygdsrörelsens medlemsmärke 
Symbolen för hembygdsrörelsen har formen av ett medlemstrad, 
som enkelt och översiktligt symboliserar hembygdsrörelsens verk- 
samheter och organisation. Märket lanserades för några år sedan 
och har ritats av Olle Orback. Man kan tänka sig att märket före- 
ställer ett vårdträd, Trädet får sin näring från marken genom rot 
och stam. Rottrådarna, som suger upp näring och ger stadga &t tra- 
det, symboliserar landets alla hembygdsföreningar. I medlemsmär- 
ket kan trädets stam uppfattas som riksförbundet, som skall ge 



stadga och resning ät hembygdsrörelsen. De sex grenarna i vård- 
trädet skall representera olika verksamheter som hembygdsrörelsen 
bedriver, nämligen: 

BEVARANDE 
byggnader, föremåi, traditioner 
DOKUMENTATION 
av gången tid och nutid 
MILJOVARD 
vård av kultur- och boendemiljöer, vård av kulturlandskapet 
STUDIER 
arkiv, torp, byar, socknar, stads- och industrimiljöer, ortnamn, 
hantverk, seder och bruk, natur och kultur 
FRAMTIDSPLANERING 
remissorgan, myndighetsbevakning, miijövård 
FORENINGS AKTIVITETER 
sammankomster, studiecirklar, föredrag m m för att levandegöra 
kulturarbete i. bygden 

Ett vårdträd skall vårdas och medlemsmarket bor baras av alla 
hembygdsvårdare som en symbol för samhörighet, vilket ar särskilt 
aktuellt att visa detta år - HEMBYGDENS AR. 

Hembygdsförbundet och länsmuseet 
Kulturvårdsintresset i bygderna, den därav framväxande hembygds- 
rörelsen och sedermera hembygdsförbundets verksamhet har i hög 
grad bidragit till att länsmuseet kunnat byggas upp. Länsmuseet 
har sin förankring i hembygdsrörelsen. Fr o m 1983-01-01 ar en sär- 
skild stiftelse huvudman för Blekinge lans museum. Stiftelsen har 
det administrativa och framför allt ekonomiska ansvaret för den 



museala verksamheten vid Iansmuseet. För Iansmuseet är det va- 
sentligt att den ideellt verkande hembygdsrörelsen ger sitt stöd. 
Därigenom får den museala verksamheten en viktig förankring lo- 
kalt och regionalt. Allmänhetens intresse för länsmuseet vaxer och 
Iansmuseet stöds i sin tur av hembygdsrörelsens aktivitet och den 
opinion i samhället som en sådan folkrörelse utgör. 

Blekinge lans hembygdsförbund 
- mål och inriktning 
Blekinge läns hembygdsförbund, som ar en sammanslutning av 
hembygdsföreningar och enskilda människor med kulturella intres- 
sen, utgör fomm för hembygdsvårdens inriktning i Iänet. Genom 
människors engagemang och känslor för traditioner och bygden förs 
kulturarvet vidare till kommande generationer. Hembygdsför- 
bundets inriktning, som den antagits av dess styrelse och presen- 
terats för årsmötet 1983, har sammanfattat i punkter (nedan punkt- 
markerat *). Författaren ger under de olika punkterna några exem- 
pel på sådana mål eller verksamheter i länet. 

e Hembygdsrörelsen ar en folkrörelse som skall hdlla kulturarvet 
levande och föra det vidare till kommande generationer 

Det övergripande målet i hembygdsrörelsen ar att bevara och le- 
vandegöra v$rt kulturarv och föra det vidare generation efter gene- 
ration. 

I de inledande paragraferna i stadgar för Blekinge lans hembygds- 
förbund sammanfattas förbundets inriktning (de nya stadgarna 
finns återgivna i Blekingboken 1983). Där anges bl a: 

Förbundets uppgift ar att inom Blekinge Ian bedriva och befräm- 
ja kulturminnesvård, däri inbegripet vården av kulturlandskapet, 
museal verksamhet samt konst- och kulturhistorisk forskning, att 
genom publikationer, föreläsningar och på annat satt fördjupa och 
fönnedla kunskap i hithörande ämnen samt att vara samordnande 
lansorgan för hembygdsrörelsen. 

Förbundet skall vara medlem i riksförbundet för hembygdsvård. 

e Hembyghrörelsens insamling och dokumentation 

Insamling och dokumentation av föremål utgör traditionellt den 
största delen av hembygdsföreningarnas verksamhet. Detta har re- 



sulterat i ett stort antal hembygdsmuseer och hembygdsgårdar i lan- 
det. En medveten önskan inför genomgripande samhallsförandring- 
ar förde samman hembygdsvanner i strävan och engagemang för 
bygden och detta resulterade i bildandet av hembygdsföreningar, 
medan tillfallet styrde ofta valet av byggnad till hembygdsgård. 

I t ex Fridlevstad blev en äldre byggnad tidigare använd som 
prästgård överflödig. De kulturhistoriskt intresserade syskonen 
Rut, Signe och Gunnar Nilsson i Björkeryd tog då initiativ till att 
bilda Fridlevstads hembygdsförening 1925. Redan under sitt första 
verksamhetsår insamlades ett tusental äldre föremål, som lagrades i 
den överblivna prästgården och som sedan utgjort stommen för för- 
eningens fortsatta verksamhet och uppbyggnad av hembygdsmuse- 
et. I Fridlevstads hembygdsgård finns idag en komplett skomakare- 
verkstad, träskomakeri och utrustning för linberedning samt en in- 
tressant textilutstallning. Föreningens främsta uppgift ar att vårda 
de insamlade föremålen och hålla byggnaderna i gott skick. För- 
eningens samlingar tilldrar sig idag stort intresse, särskilt använder 
sig skolorna i kommunen av hembygdsmuseet för studier i samhalls- 
kunskap. 

På likartat satt arbetar Olofströms hembygds- och fornminnes- 
förening. Man har där också särskilda utställningar inom ett visst 
ämne som speglar ortens historia. 

Hembygdsgården i Jämshög i den f d folkskolan besöks årligen av 
ett par tusen människor. Föreningen har valt att skildra bygdens 
historia genom konstnärer och författare från Jämshög. Författarna 
Harry Martinson och Sven Edvin Saije har själva medverkat i ut- 
stallningsarbetet och visar bakgrundsmaterial till sin publistiska 
verksamhet. Martinson visar båtmodeller, som belyser sjöfartens 
historia från fullriggare och framåt i tiden. Saljes utställning knyter 
an till hans barndom d v s 1930-talets Jämshög. 

Sölvesborgs Fornminnesförening har genom Sölvesborgs kommun 
fått tillgång till valrenoverade stenbyggnader. Museet innehåller 
i ett kallanraiv föremål från förhistorisk tid, i ett annat valv fynd 
från medeltid och i övrigt stadshistoriska samlingar. Museet upp- 
visar en fin exposé över Sölvesborgs historia med utgångspunkt från 
fornminnesföreningens samlingar. 

I Hällevik, som ar Listerlandets äldsta fiskeläge, kan man i fiske- 
museet som sköts av Facklans hembygdsförening se redskapen, bå- 
tarna, fyrbelysningen, en fiskarestuga m m. Det ar aven ordnat så 



Den vackra gamla Stenbackagården, numera bygdemuseum ar en genuin 
miljö för bl a vlrning av lantbrukets utveckling i trakten. - Asarums byg- 
demuseum, Stenbacka 1982. Foto N Magnusson. 

man kan köra igång de gamla motorerna och höra deras dunkande. 
Ronneby hembygdsförening har utställningar i Möllebackagår- 

den, som bl a speglat sekelskiftets miljö. Nyligen har en permanent 
utställning ordnats till minne av den originelle ronnebymålaren 
Gustaf Arnold. 

Asarums bygdemuseum, Stenbacka, som invigdes för knappt tio 
år sedan utgör ett annat exempel på nära samarbete hembygdsför- 
ening/kommun. Karlshamns kommun, som genom expropriation 
övertog jordbruksfastigheten Stenbacka, lät iordningställa byggna- 
derna. Kulturnämnden star som förvaltare av byggnader och sam- 
lingar, medan hembygdsföreningen svarar för det löpande arbetet, 
tillsyn och visningar. Stenbackagården är främst ett jordbruksmuse- 
um och de stora uthuslängorna är en genuin miljö för detta. Aven 
redskapen i lanthushållet finns med t ex Ruriks tvattmaskin - för 
några decennier tillbaka en välkänd karishamnsprodukt med stor 



spridning i vårt län. 
I Karlshamn finns ett av landets rikare landsortsmuseer. Karls- 

hamns museum och Skottbergska gården jämte Konsthallen bildar 
tillsammans ett intressant kulturkvarter. Livet i 1800-talets Karls- 
hamn med dess salta sill, snus och tobak, punsch och spelkort åter- 
ges i samlingarna som aven inkluderar ett äldre tryckeri och arkiv 
från Karlshamns Allehanda. Här finns Sveriges enda bevarade 
punschfabrik. Skottbergska gården är ett bevarat köpmanshus fran 
1700-talet med interiörer från olika tider. Sista tillskottet ar ett 
Alice Tegnérrnm. 

Ett personligt önskemål för framtiden är en utställning av ABU:s 
utveckling, från tillverkning av våra väckarklockor till spinnrullens 
spridning i hela världen. Det vore ett fint exempel på industriellt 
kunnande och utveckling i vår tid. 

Hembygdsrörelsen har på olika satt i skrivelser och uppvaktning- 
ar arbetat för att utförseln av kulturföremål bör begränsas. Export- 
förbudet bör inte begränsas till enbart de mest exklusiva föremålen 
utan kunna ges i ökad grad för allmogeföremål, som i många fall 
speglar fint hantverkskunnande och viktiga epoker i vår kultur. Ty- 
värr har strävandena hittills inte gått igenom i riksdagen. Vi måste 
fortsatta att peka på detta. 

m Hembygdsröreisen verkar för bevarande aven av det icke mate. 
riella kulturarvet 

Skrifter 
Den kanske främsta dokumentationen av vår hembygd sker genom 
bokutgivning. Hembygdsförbundets årsbok "Blekingeboken", som 
givits ut sedan 1923 speglar hembygdsrörelsen och verksamhet och 
strävan i vårt Ian under 60 år. I årgång 21 skrev Sigfrid Leander 
"Svensk hembygdsrörelse skulle aldrig ha nått den bredd och det 
djup den nu äger utan dessa årspublikationer, var på sitt satt pro- 
vinsiellt och lokalt särpräglade, som människor och landskap äro 
det. En bra hembygdsbok skall spegla bygdens liv, årgång efter år- 
gång skall framvisa väsentliga sidor av utveckling och arbete fran 
forntid till nutid". 

Aven en del föreningar utger årligen en hembygdsskrift. I och 
med att Asarums hembygdsförening bildades och har gett ut "Asa- 
rumsdalen" sedan ett 15-tal år tillbaka har händelser, sägner och 
sedvänjor m m tecknats ner och med intresse lasts av många i byg- 



den. Upplagan är bortåt 2.000 exemplar. Lika stort intresse och lika 
omfattande spridning har Kyrkhults årsbok "Vår hembygd". 

Föreningen Gamla Carlscrona har en mycket omfattande bokut- 
givning. Föreningen har under sin 45-ånga verksamhet gett ut 55 
böcker. Under senare år har bl a dokumentation av äldre gatubilder 
och husmotiv getts ut. Lyckeby Gille har gett ut nya upplagor av 
böcker med lokal anknytning och som sedan länge ej varit möjliga 
att skaffa t ex av folkskolläraren Karl Nilsson som verkade kring se- 
kelskiftet. 

Fotodokumentation 

Fotografering är en god metod för hembygdsföreningarna att doku- 
mentera vår egen tid - nutidsdokumentation. Föreningen Gamla 
Carlscrona spelar årligen in 16 mm filmer. Inspelningar har gjorts av 
möbeltillverkning och av en konfektyraffär, som numera är ned- 
lagd, av minfartyget Karlskronas tillkomst o s v. Föreningen har 
dessutom köpt in alla filmer om Karlskrona, som Svensk Fïlmindu- 
stri gjort sedan seklets början. Föreningen har egen kvalificerad 
teknisk utrustning och visar sina filmer dels vid några tillfallen per 
år inför stor publik samt vid s k öppet hus i egna föreningslokaler. 
Föreningen bar dessutom ett mycket omfattande diabildsarkiv samt 
stora samlingar av svartlvita foton. 

Bandinspelningar 

Numera är det mycket lättare än bara för 30 år sedan att dokumen- 
tera pA gmnd av teknikens landvinningar. Att göra inspelade in- 
tervjuer med äldre människor och få ta del av de kunskaper som de 
har och tillika bevara deras röster och uttryck för framtiden är vär- 
defullt. Föreningen Gamla Carlscrona har gett ut grammofonskivor 
med tal och sång från Karlskrona. Vidare har man gjort upptagning- 
ar pa band av intervjuer med karlskronabor. 

Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening har påbörjat en 
intervjuserie i avsikt att dokumentera äldre invånares minnesbilder 
om förhållandena i samhallet under 19W-talets första decennier. 

Östra Blekinge Hembygdsförening gav förra året ut bok jämte 
kassettband av Arvid Nilsson. Visor från bygden och från tiden då 
de blekingska stenhuggarna hade en slitig vardag och då Östra Ble- 
kinge järnväg byggdes har blivit bevarade såväl i skrift som genom 
Arvids inspelningar på kassettband. 



Den originelle Arvid Nissa sjunger och spelar lårar på sill durspel. Visor 
från bygden har genom honom kunnat bevaras för framtiden. -Arvid Nils- 
son vid Skomakarestugan i Jämjö 1983. Foto K Brunsberg. 

Lyckeby Gille har nyligen på ett kassettband spelat in bl a den 
blekingska dialekten med tal av språkdocenten Stig Nilsson. Från 
Lyckeby berättas på samma band roliga historier av den valkande 
profilen Stig Wihlborg och sånger framförs av Christer Pettersson. 



Linodlingen som vid sekelskiftet var omfattande, finns knappar! längre 
kvar i vart land. Kunnandet för att bereda linet hdller helt pd att försvinna. 
80-åriga Nanny Claesson visar hur linet rycks och buntas i kärvar. - Kropp, 
Lösen sn 1974. Foto K Brunsberg. 

Närradio 

Ett nytt medium för att dokumentera och sprida information har 
nyligen kommit genom närradion, Föreningen Gamla Carlscrona 
kommer att varje vecka sända sina egna program. Genom narra- 
dion finns framtida möjligheter till en stor publik. 

Seder och bruk 

Gamla seder och bruk har snabbt förändrats under vårt århundrade 
d& vi övergått från det agrara samhället med i huvudsak självhus- 
hållning till det högindustrialiserade samhället, dar vi köper mycket 
fabnksfabricerat t ex möbler, textilier, redskap, mat o s v. En hem- 



bygdsförening kan bidra till att gamla seder och bruk e j  helt faller i 
glömska, antingen genom att ordna hembygdsdagar med demon- 
strationer eller att ge råd till den enskilde i sina skrifter. Linet t ex 
är en gammal kulturväxt i vårt land kanske anda från bronsåldern. 
Kring sekelskiftet odlades omkring 27.000 hektar med lin i vårt 
land. Den totala arealen idag är endast 2-3 hektar - en odling som 
består endast genom intresset hos enskilda. 

Tillverkning av bruksting och prydnadssaker av halm var tidigare 
vanligt i Blekinge. Denna gamla fina tradition håller helt på att för- 
svinna. Här ar ett samarbete mellan hembygdsföreningar och hem- 
slöjd positiv. 

Språket 

Under det sista århundradet har människorna i vårt land blivit mer 
rörliga och uppblandade. Isoleringen har brutits genom förbättrade 
kommunikationer, stor inflyttning till tätorter, minskade sociala 
skillnader, ökad utbildning, stort massmediautbud o s v. Detta har 
fått följder för vårt modersmål. Dialekterna hotas, vårt dagliga 
språk blir mer likartat och utarmat. Okad upplysning härom och 
inspelningar m m för att bevara dialekter, gamla talesätt och ord är 
angeläget för hembygdsrörelsen. 

Ortnamn 

Riksförbundet för hembygdsvård har i åratal kraftigt reagerat mot 
den pågående utarmningen av våra namn. Våra ortnamn har stora 
kulturhistoriska värden, därom råder allmän enighet i vårt land. 
Ortnamnen har bildats som beteckningar för platser som männi- 
skorna har behövt tala om. Ortnamnen är i egentlig bemärkelse 
fornminnen samtidigt som de ar bruksföremål och nyttoföremål. 
Förenklingar på nya kartor, fastighetsreformer, postverkets pågå- 
ende förändringar i adresser, översyn av den kyrkliga indelningen i 
församlingar bidrar alla var för sig till att ort-, by- och sockennamn 
kan falla bort. Tusenåriga namn kan för all framtid gå förlorade 
p g a nuvarande tekniska begränsningar. Aven Blekinge läns hem- 
bygdsförbund har i olika sammanhang reagerat kraftigt mot som sy- 
nes onödiga namnförsvinnande och förändringar. Hembygdsför- 
bundet skrev senast i sommar till länets samtliga kommuner härom. 
Det vore naturligt att vid ändring av namn eller dar nya namn ges 
vägar och gator, som beslutas av respektive kommun, att ortens 



hembygdsförening dessförinnan hade fått ge sina synpunkter. Ty- 
värr hör detta till undantagen hittills. 

Hembygdsrörelsen har i olika sammanhang framhållit att post- 
adressen har avgörande betydelse för ortnamnens bevarande efter- 
som postadressen används praktiskt dagligen och aven blir använd i 
telefonkatalogen, olika förteckningar, register m m. Om de gamla 
ortnamnen ej  längre används faller de snart i glömska hos en stor 
allmänhet, Till exempel Jamgshögsortens Hembygdsförening har 
hos postverket sökt att få tillbaka postnamnet Jämshög. Kyrkhults 
hembygdsförening klagade hos Lantmateriverket över att det gam- 
la namnet Snöfleboda i jordregistret ändrats till Snövleboda. Efter 
hörande av bl a riksantikvarieämbetet beslutade Lantmateriverket 
att den gamla stavningen åter skulle gälla. Hur hembygdsrörelsen 
känner har J P Strid vid Riksantikvarieämbetet uttryckt i Bygd och 
Kultur, årsboken 1983, nämligen "Ortsnamnen har skapats av fol- 
ket för folkets behov. De tillhör folket och inte administratörerna. 
Det borde vara självklart att myndigheterna respekterade detta och 
anpassade sitt namnbruk efter det hävdvunna bruket". 

Namnen på åkern, hagen, ängen m m 

Ett annat ämnesområde dar dokumentation ar angelägen ar att le- 
vandehålla namnen i vårt kulturlandskap. Vi bör hålla i minne att 
flertalet av våra förfader levat och verkat i ett tusenårigt jordbruks- 
landskap. För framtiden ar det angeläget att bevara ägo- och mark- 
namn, såsom namnen på åkern, ängen och hagen t ex Sjögardet, 
h a l y c k a n ,  Nissaåkern, Rdkhagen o s v. Sådana namn finns inte 
på kartorna utan har bevarats i den muntliga traditionen. Person- 
ligen vill jag passa på och uppmana hembygdsföreningarna att ta 
initiativ till att samla folk i olika byar under några kvällar och ordna 
med så att ekonomiska kartan (helst såväl utgåvan från början av 
1900-talet, som de nya ekonomiska kartorna i skala 1110.000) finns 
tillgängliga. Genom att bara träffas och dra sig till minnes kan 
många händelser och ägonamn nedtecknas och raddas åt framtiden. 
Alla kan bidra på olika satt och föra traditionen vidare. 

Hembygdsrörelsen ar opinionsbildande inom hembygdsvårdens 
verksamhetsområde 

Förändringar pågår ständigt i vår omgivning. Det ar viktigt att hem- 
bygdsrörelsen i tid ar medveten och kan ge sina synpunkter tillkan- 



Förändringarna i vår omgivning sker snabbt. För hembygdsrörelsen ar nu- 
tidsdokumentation mycket väsentlig. I vårt moderna samhälle försvinner 
allt mer namnen på byar, sjöar m m .  Inägornas namn har bevarats genom 
den muntliga traditionen och går förlorade o m  vi inte levandehåller dem 
och förtecknar dem. Ägonamnen på kartan ovan har erhållits genom in- 
tervjuer med främst den äldre bybefolkningen. Inget namn med ett undan- 
tag fanns tidigare förtecknat eller angivetpå någon karta. - Kropps by, Lö- 
sen sn. Sammanställning av U Brunsberg 1983. 



na. Natur- och kulturintresserade har i årtionden framhållit kultur- 
landskapets värden. Hembygdsförbundets ordförande Hans Wacht- 
meister har t ex själv hävdat en hagmark och visat på dess avkast- 
ningsförmhga. Den svenska hagen som i århundraden varit karak- 
teristiskt för vårt svenska lummiga landskap blev ju starkt ifrågasatt 
i 1948 års skogsvårdslag. I den nya skogsvårdslagen som trädde i 
kraft år 1980 har främst s k 5:3 skogar uppmärksammats, d v s glesa 
skogar som under högst en 15-årsperiod skall inventeras och i hu- 
vudsak ersättas med barrskog. 

Östra Blekinge hembygdsförening har i en nyligen utkommen 
skrift om miljöförändringar i vår omgivning tagit upp förändringar i 
kulturlandskapet inklusive s k 53-skogar och dess betydelse för oss 
själva och kommande generationer samt försurningen och dess följ- 
der och vad en hembygdsförening kan göra i sådana sammanhang. 

Riksförbundet för hembygdsvård har i skrivelse till skogsstyrelsen 
vädjat 

"att värdefulla ängar, hagar och betesmarker inte igenplanteras, 
utan att de även i fortsättningen får utgöra ett påtagligt inslag 
i landskapsbiiden 

att under ett övergångsskede resurser överförs från anslaget för 
igenplantering till det nödvändiga inventeringsarbetet 

att representanter för de lokala hembygdsföreningarna ska få del- 
ta i det kommande inventeringsarbetet 

att ett tillägg fogas till skogsvårdslagen som klart anger vilka om- 
råden som ska undantagas från restaureringen av s k 
5:3-skogar, samt att 5 l naturvårdslagen betraktas som över- 
gripande skogsvårdslagen." 

e Hembygdsrörelsen skall aktivt verka för sin hembygd genom att 
ge inspiration till utveckling och förnyelre 

Genom sina olika aktiviteter verkar ju hembygdsföreningarna för 
sin bygd och dess befolkning och inbjuder ju även till stimulerande 
program för besökande i länet. Halasjö hembygdsförening är ett ut- 
märkt exempel på hur man aktivt verkat för en positiv utveckling av 
sin bygd. Föreningen har givit alla som där byggt eget hem ett sti- 
mulansbidrag på 2.000 kronor. Hittills har ett tiotal familjer fått en 
sådan gåva. Halasjö hembygdsförening övertog en tidigare NTO- 
lokal, som var i dåligt skick. Helt ideellt har lokalen rustats upp och 



Hembygdsforeningen Facklan i Hailevik har sedan 1978 anordnat kurser i 
modellbygge för ungdom. Foto Toriten Nilsson. 

byggts till så man nu förfogar över en samlingslokal för 100 personer 
och ett välutrustat kök. Föreningen upplåter lokalerna för ung- 
domsverksamhet bl a till bordtennis och för kyrkans barntimmar. 
Genom hembygdsgården har folk i trakten fått tillgäng till lämplig 
lokal för större enskilda tillställningar, 

Et t  exempel på hur man kan engagera ungdomar ar hemhygds- 
föreningen Facklans kurser i Hällevik för ungdomar 9-12 är gamla. 
Sedan 1978 har föreningen varje år ordnat sammankomster vinter- 
tid och lart ut modellbygge. ungdomarna har kunnat tillverka sitt 
eget modellflygplan i balsaträ antingen enligt egen ritning eller i 
form av byggsats. Facklan ordnar också olika aktiviteter för pensio- 
närerna i sin bygd. Arbetena är många och ibland synnerligen kra- 
vande. Denna vinter tillverkar man en 17-fot lång blekingseka. Bå- 
ten blir budkavlen, som under HEMBYGDENS AR skall vandra 
från bygd till bygd. 

För att öka kunskaperna om hembygden kan hembygdsförening- 
arna ordna vandringar av olika slag och pä olika platser. D e  många 
toppinventeringarna brukar följas upp på sådant sätt. Aven aktuella 
frågor för bygden kan belysas vid byvandringar. I sammanhanget 
vill jag passa på och föreslå att hembygdsföreningarna mer an hit- 



För att öka kunskaperna om kulturlandskapet, dess förändringar och vård 
kan olika slags vandringar ordnas på olika platser i bygden. Att årligen fira 
gökotta på detta sa» är ett utsökt tillfälle för hembygfsföreningen att ta 
upp aktuella frågor. - Adalen i Jamjö socken 1973. Foto K Brunsberg. 



tills hjälper till och ger förslag till frågor för att få tipsrundor, 
upplysningsspår m m mer intressanta. På turistanläggningar finns 
numera ofta förslag på att vandra ut i närområdet. Besökarna har 
ofta en tid över och skulle säkert uppskatta sådan information om 
bygden. 

e Hembygdsrörelsen skall aktivt verka för sin hembygd genom att 
delta aktivt i den fysiska planeringen m m 

Hembygdsföreningarna har hittills visat begränsat intresse vad gäl- 
ler den fysiska planeringen. Kanske beror det på att det inte är Iatt 
att bevaka när planer är utställda, att det är svårt att sätta sig in i 
handlingar och kanske även på att det ej varit Iatt att få  gehör. Det 
skulle säkert vara nyttigt med ett ökat samarbete mellan hembygds- 
förbund och hembygdsföreningarna i länet i sådana frågor. 

Det är viktigt att hembygdsföreningarna med sin lokala kän- 
nedom verkligen talar om vad man vet om ett område, hur det har 
använts o s v och framför sina synpunkter inom utsatt tid. Aven 
enkla saker kan vara värdefullt att framföra till myndigheterna och 
hembygdsföreningarna kan med sin kunskap aven ge värdefulla råd 
till enskilda vid bevarande. 

e Hembygdsrörelren skall aktivt verka för sin hembygd genom att 
lämna underlag och ge synpunkter till kulturminnesvårdsplane- 
ringen och till bevarandet och vdrden av kulturminnesobjekt 

I redovisningen av kulturminnesvårdens intressen i Blekinge län, 
som länsstyrelsen sammanställt 1980, hade såväl hembygdsförbund 
som -föreningar möjligheter i samband med utsänd remiss att ge si- 
na synpunkter tillkänna. Länsstyrelsen har därefter övervägt de 
synpunkter som inkommit och 1983 framlagt ett kulturminnes- 
vårdsprogram för länet som även upptar förslag till riktlinjer, att 
använda vid handläggning av ärenden som rör markanvändning, 

Under årens lopp har föreningar på olika satt bidragit med sina 
kunskaper. Ett exempel var en regional industriinventering, där 
länsantikvarien efterhörde om hembygdsfolket kände till någon 
äldre industrianläggning som haft pottasketillverkning, tjarhrän- 
ning, äldre järnhantering el dyl. Länsstyrelsen och vägförvaltningen 
har sammanställt en  kulturhistorisk inventering av broar i Blekinge. 
Många hembygdsföreningar utförde då en första inventering och 
lämnade över uppgifter om intressanta broar i sina respektive hem- 
bygder. 



Att bevara de äldre bdtkdsarna dtmimtone till viss del även i moderna fis- 
kelägen ar idag alltmer angeläget dd behovet av smdbdtshamnar ständigt 
ökar. Hembygdsföreningarna kan i samhällsplaneringen bevaka att sd 
verkligen sker, men kan även ge värdefulla råd till de som äger kåsarna. 
Det är viktigt att miljön bevarm intakt, d v s att bryggorna med tätt lig- 
gande stenar utan inblandning av cement och asfalt kan behallm liksom de 
naturliga strandängarna intill, som hyser så mdnga intressanta växt- och 
djurarter. En enda utfyllnad kan lätt spoliera den genuina miljön. - Hal- 
levikr fiskeläge i Sölvesborgs kommun 1981. Foto K Brumberg. 

Hembygdsföreningarna har också tagit egna initiativ. Exempelvis 
har lansmyndigheterna i Kalmar och Blekinge Ian tillskrivits av ge- 
mensamt 6 hembygdsföreningar i gränstrakterna, Det framhölls hur 
angeläget det var inte minst ur turistisk synpunkt att en gångstig 
ordnades från fredsstenen i Bröms till den medeltida gransfastning- 
en Brömsehus, att hanvisningsskyltar sattes upp samt att informa- 
tion och underhåll av fornminnesplatserna ordnades. Arbetena ar 
nu klara. 

Östra Blekinge hembygdsförening genomförde i början av 1970- 
talet en inventering av gamla kvarnar och uppmärksammade Ians- 



styrelsen på behovet av restaurering. Inom ramen för länsstyrelsens 
kulturminnesvård har såväl Trolleboda som Sturkö väderkvarnar 
rustats upp genom s k AMS-arbeten. Hembygdsföreningen kan vid 
vissa tillfallen hålla en kvarn öppen och i drift och visa upp för all- 
mänheten. 

Hembygdsrörelsen skall aktivt verka för sin hembygd genom att 
verka för en god byggnadsvdrd 

En av hembygdsrörelsens uppgifter ar att verka för en god bygg- 
nadsvård. Det är inte bara byggnader i kulturhistoriskt värdefull 
miljö som vi skall varna om. Var och en bör tanka på att gå varsamt 
fram vid ommålning och ombyggnad. Alla hus har var för sig bety- 
delse för omgivningen. En hembygdsförening kan ge allmänna råd 
t ex i sitt medlemsblad och hänvisa till vilken expertis man kan van- 
da sig till. 

Hembygdsrörelsen skall aktivt verka för sin hembygd genom att 
verka för att kulturlandskapeti varden beaktas 

Förgrundsfigurer inom hembygdsrörelsen har i vissa naturskydds- 
frågor varit pionjärer i vårt land. Det har gallt bl a insatser för att 
på ratt satt vårda det svenska landskapet, att söka åstadkomma 
harmoniska vägdragningar, bevarandet av alvar m m. Exempelvis i 
samband med att frågan om vattenreglering av Mörrumsån kom 
upp i mitten av 1950-talet skrev Hans Wachtmeister att Mörrumsån 
var en livsfråga för Blekinge natur och att man borde ta hänsyn till 
olika intressen och visa en vilja att till våra efterkommande bevara 
natur- och kulturvärden, aven om de skulle kosta oss något. 

Restaureringen av Holmsjön ar ett exempel på hur mycket folket 
i en bygd värdesätter sin omgivning. I åratal hade man försökt att 
med statlig eller kommunal hjälp få igång en upprensning av den 
nastan helt igenväxta sjön, som ligger mitt i samhället Holmsjö. I 
sjön finns en ö med en stuga som ags av hembygdsföreningen. Till 
slut tog sig hembygdsföreningen an restaureringen och förutom 
eget arbete satsade 20.000 kronor i maskinkostnader för upprens- 
ning. Nar man passerar förbi dras blicken till den vackra lilla sjön 
med den rödmålade stugan på Hembygdsön. För de bofasta är detta 
en verklig tillgång i närmiljön, 

Slåtter i Steneryd har blivit ett begrepp i Östra Blekinge. De 
gammeldags lövängarna, som idag nastan endast finns bevarade i 



naturreservat - Steneryd ar ett sådant -, krävde stora arbetsinsat- 
ser. Slåtterängarna ar idag våra mest kostnadskrävande naturreser- 
vat. I Steneryd sker lövtäkt och röjning enligt bestämd skötselplan 
på hösten. Arbetet utföres av reservatförvaltaren, skogsvårdssty- 
relsen. Området fagas, d v s löv och nedfallna grenar rafsas ihop på 
våren, strax innan vitsipporna slår ut. Detta sker med hjälp av en 
viss årsklass i Jämjö högstadium, som passar på att ordna en natur- 
dag. Slåttern sker i slutet av juli månad, nar ängarnas örter hunnit 
satta frö, så att nästa års skörd blir säkerställd. Slåttern ordnas av 
skogsvårdsstyrelsen och hembygdsföreningen tillsammans. Bofast 
befolkning, sommargäster och hitresta kommer år från år och hjäl- 
per till att slå och rafsa samt bjuds på andlig och lekamlig spis. Man 
träffas, trivs och får fin gemenskap. Hos barn och ungdomar väcks 
hembygdskänslan och intresset för natur. Genom att ordna slåt- 
tergille kan kunskaperna, om de arbetsinsatser som det gamla kul- 
turlandskapet krävde, hållas levande och områdets natur- och kul- 
turvärden på ett fint satt förmedlas till en intresserad allmänhet. 

Hur viktigt det ar att hjälpa till att havda en liten bit av det gamla 
kulturlandskapet och levandehålla gamla sedvänjor har Sigfrid Le- 
ander uttryckt i förordet till Blekingeboken 1943: "Icke enbart 
tacksamhet äro generationerna varandra skyldiga. Till det förgång- 
na tränga ändå inga nutidsord. Viktigare ar att försvara deras od- 
ling, deras kultur, resultatet av deras kamp och arbete. Tyst, kargt, 
ovisst var ofta deras liv. Vi vilja icke byta med dem - men det ar val 
ändå inte möjligt att glöma dem, ... ?". 

Hembygdsförbundet skall stödja hembygdsföreningarnas verk- 
samhet, bl a genom 

att sprida information om sin egen verksamhet och om hembygds- 
rörelsen 

att förmedla information från central och regional nivå inom hem- 
bygdsvårdens verksamhetsområde. 

Fr o m 1983 kommer hembygdsförbundets verksamhet att delvis få 
en annan inriktning i och med att det direkta ansvaret för läns- 
museet har upphört. Hembygdsföreningarna som ar anslutna till 
förbundet har vid två organisationskonferenser som ordnats hösten 
1983 fått information härom. Möjligheter fanns till diskussioner. 
Utbyte mellan föreningarna av varandras erfarenheter uppfattades 
allmänt som positivt. 
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Steneryds ungsreservat i östra Blekinge hävdas pA garn,~zulr sätr och i f in 
samverkan mellan Osrra Blekinge hembyghförening och reservarförvalta- 
ren (skogsvårdss~relsen). Traktens folk, sommargäster och turister unga 
som gamla drerkommer år efter dr för att slå och rafsa och njuta av arbetets 
gemenskap och de andliga och lekamliga förnöjsamherer som ges som lön 
för mödan. - Steneryd lövängar, Jamjö socken 1974. Foto K Brumberg. 



Som exempel på hur förbundet arbetar kan namnas att hösten 
1983 inför hembygdens år 1984 har till de anslutna föreningarna gått 
ut informationsmaterial och hembygdsförbundet har förberett sam- 
ordning av vissa arrangemang under hembygdens år inom länet och 
för att Blekinge skall kunna presenteras på Hembygdens Dag på 
Skansen i augusti detta år. Nyligen har föreningarna på remiss haft 
att yttra sig över tre viktiga frågor, nämligen medlemsavgift till 
riksförbundet, hembygdsrörelsens gemensamma försäkring samt 
kollektiv avgift till STIM. Förbundet har samordnat yttrandena och 
vidarebefordrat dem till riksorganisationen. 

En diskussion om på vilket satt och i vilken omfattning hem- 
bygdsförbundet skall verka framgent bör fortsatta. I Blekinge sak- 
nar vi t ex ett kontaktblad, som med flera nummer per år går ut 
med information till föreningarna. Behövs det, skall vi lagga tid och 
pengar harpå, ar aktuella frågor. 

e Hembygdsförbundet skall stödja hembygdsföreningarnas verk- 
samhet genom 

att stödja och ge idéer till hembygdsföreningarna i dess löpande 
verksamhet. Hit hör 

att bidra med utbildning och stödja kursverksamhet m m 
att ge råd om förvaring, katalogisering m m av föreningarnas sam- 

lingar och stödja deras utstallningsverksamhet 
att stödja föreningarna i dess utåtriktade verksamhet t ex vad gal- 

ler information i bygden, till turister och skolor 
att stimulera och råda föreningar i inventeringar och dokumen- 

tation av hembygden. 

Fr o m 1983 har styrelsen för hembygdsförbundet satt som mål 
att ordna 2-4 kurser per år för hembygdsföreningarnas folk. Kurser 
om verksamhetens mål och inriktning och förberedelser inför hem- 
bygdens år har skett och dokumentarfilmning behandlats. 

Hembygdsförbundet har vissa medel till förfogande för sin Iöpan- 
de verksamhet bl a behövs visst administrativt arbete samt informa- 
tion utföras. Det ar meningen att förbundet aven skall stödja för- 
eningarna på olika satt bl a vad galler t ex utformning av skrivelser, 
arkivering, katalogisering, förvaring av samlingar m m samt att bi- 
träda vid t ex speciella arrangemang. Det ar viktigt att hembygds- 
rörelsens utåtriktade verksamhet, bl a information till skolor lik- 
som övrig ungdomsverksamhet förstärks. Styrelsen för hembygds- 



förbundet har beslutat att snarast klargöra hur arbetet skall utföras, 
bl a om en s k hembygdskonsulent kan anställas på deltid. SA har 
skett i flertalet Ian. Genom omorganisationen saknar hembygdsför- 
bundet nu någon person som ar direkt knuten till sin verksamhet 
och till vilken hembygdsföreningarnas folk direkt kan vanda sig till. 
Hembygdsförbundet kommer att arbeta vidare med hur dessa frå- 
gor skall lösas. 

Hembygdsförbundet skall ge förslag och synpunkter pd lans- 
museets verksamhet 

Hembygdsförhundet ar representerad med tre av nio platser i Ians- 
museets styrelse och har därigenom goda möjligheter att påverka 
den lansmuseala verksamheten. 

Hembygdsrörelsen skall verka för att sprida information om hem- 
bygden 

Många exempel finns, har skall namnas de omfattande torpinven- 
teringar från hela landet som utförts genom hembygdsföreningar. 
Kyrkhults hembygdsförening har t ex inventerat ett 25-tal byar. 
Torpinventeringar ar välkända för de flesta och presenteras ej nar- 
mare har. 

Kyrkhults hembygdsförening skiljer sig i ett avseende från de fles- 
ta hembygdsföreningarna i landet genom det intensiva arbete som 
lagts ner på att leta upp och restaurera gamla vagfornminnen. Hit- 
tills har föreningen registrerat ett hundratal vagstenar inom Kyrk- 
hults församling. Allt arbete med att leta upp och restaurera vag- 
stenar har utförts helt ideellt av medlemmarna själva. Stenvagvisar- 
na ar målade och har försedda med en svart pekande hand . Sådana 
har hittills inte påträffats på någon annan plats i vårt land. 

Hembygdsförbundet ansvarar för utgivandet av Blekingeboken 

Blekingeboken ar en tillgång för vårt Ian. Boken i sig har fått sin 
egen prägel under olika epoker och speglar olika intressen och stra- 
vanden sedan seklet var ungt. Information om kulturgärningar un- 
der tidens gång kan föras vidare. Blekingeboken kommer att leva 
vidare. Vid omorganisationen för ett år sedan har ekonomiska ga- 
rantier härför lämnats. Detta gläder alla hembygdsvanner. Vi kan 
alla bidra på olika satt med målet HEMBYGD GER TRYGGHET. 



En av de unika stenvagvisar- 
na i Kyrkhult socken som har 
en war! pekande hand. Sdda- 
na vägvisare har inte pdtrif- 
fats ndgon annan stans i vdrt 
land. Denna sten hittades en 
kilometer bort frdn sin ur- 
sprungliga plats. Texten var 
&uddad men drerfanns i 
Mörrum pd en oljemdlning! - 
Foto Jan Onosson. 

Hembygdsrörelsens förankring 
Hembygdsrörelsen har en stark förankring bland befolkningen i 
Blekinge. Visserligen ar antalet hembygdsföreningar och anslutna 
medlemmar kanske ej så stort, men de praktiska resultaten visar sig 
vara desto större. 

Landstinget och kommunerna i länet har varit positiva och insat- 
serna för hembygden och Blekinge i folkbildningens och hembygds- 
rörelsens tjänst har belönats på olika satt. Landstingets kulturpris 
har t ex åtskilliga gånger tilldelats aktiva hembygdsvårdare, såsom 
Sigfrid Leander 1967, Rickard Svensson 1973, Axel Ingemansson 
1978, Gustaf Branje 1981 och Hjalmar Berglund 1982. Senast tillde- 
lades Blekinge lans hembygdsförbunds ordförande Hans Wacht- 
meister detta pris. Motiveringen var att han sedan 1949 varit ordfö- 
rande i förbundet, att han ar en förelasare och skriftställare med 
stort kunnande och populär framställning, att han varnat och för- 
medlat kunskap om det som bland alla hans intressen legat honom 
varmast om hjärtat, Blekinges natur och Blekinges kultur. 



E n  övermåttan osedvanlig 
stensättning 

Curt Roslund 

skeppssättningar av sten satta i form av spetsiga ovaler förekom- 
mer ofta i grupper dar flera skepp seglar i rad efter varandra eller i 
bredd bredvid varandra. Däremot ar det sällsynt, att de strålar sam- 
man med spetsarna till en bladrosett. Ett sådant klöverblad av tre 
ganska stora skeppssättningar finns emellertid på Vedeby gravfalt 
utanför Karlskrona. Den märkliga gruppen uppmärksammades som 
"overmaade oszdvanlig" av den danske arkeologen J J A Worsaae 
på en resa genom Blekinge sommaren 1844, och den finns beskriven 
och avbildad i hans bok Blekingske Mindesmarker fra Hedenold 
som utkom två år senare i Köpenhamn. 

Teckningen i boken har gjorts av C O Zeuthen som åtföljde Wor- 
saae på resan. Det ar en typiskt sydsvensk scen av hagmark inramad 
av björkar framställd i tidens romantiska stil som möter oss. Man 
känner med lätthet igen gravhögarna i bakgrunden, de resta bauta- 
stenarna och i förgrunden den omtalade stensättningen, Men trots 
att den ansågs så märkvärdig. har konstnären ändock inte tagit med 
hela gruppen. Av någon anledning ligger en av skeppssättningarna 
utanför bilden till vänster. Konstigt nog saknas också den breda 
sten som nu står rest nära mitten av det längsta skeppet. Enligt 
texten skall den ligga omkullvält på marken. 

Den minst tusenåriga stensättningen fängslar fortfarande betrak- 
taren, inte så mycket för att den är ovanlig som för sin symmetri och 
sina proportioner. Man känner intuitivt, att den måste ha lagts ut 
med omsorg efter en förutbestamii och genomtänkt plan. I ett för- 
sök att ta reda på hur man en gång kan ha gått till vaga för att geo- 
metriskt konstruera den, lät astronomiska avdelningen vid Chal- 
mers Tekniska Högskola i Göteborg göra en noggrann uppmätning 
av stenarnas placering. 

Redan en flyktig blick på skeppens sidobord låter ana, att de ar 
formade som cirkelbågar. Detta bekräftas också av mätningarna. 
Men inte nog med det. Mätningarna visar dessutom, att sidorna i 
samtliga skepp upptar samma vinkel om 60" sett från centrum till 
dessa bågar. Överensstämmelsen ar sa perfekt, att det ar näst intill 



Bild 1. Reproduktion av Zeuthens teckning av gravfältet i Vedeby i Wor- 
saaes bok Blekingske Mindesmrerker fra Hedenold, Köpenhamn 1846. 

Fig. l .  Plan över de tre skeppssättningarna i Vedeby. 



omöjligt att förestalla sig, att konstruktörerna lagt ut sidoborden på 
fri hand. D e  måste ha använt sig av en liksidig triangel för att få 
fram vinkeln på 60°, och de måste ha dragit cirkelbågarna med hjälp 
av en lina fäst i denna vinkelspets för att få en så exakt utformning 
av sidorna. 

När mätningarna sätts ut på en karta, lägger man genast märke 
till fler egenskaper som knappast alla kan tillskrivas slumpen. För 
det första noterar man, att det nast längsta skeppet bildar en nästan 
rät vinkel med det Iangsta skeppet. För det andra upptäcker man, 
att centrum till cirkeln för ett av sidoborden i det nast Iangsta skep- 
pet ligger mitt på ena sidan till den liksidiga triangel vars spets i sin 
tur än centrum till en sida i det Iangsta skeppet. För det tredje upp- 
dagar man, att centrum till motsvarande cirkel i det kortaste skep- 
pet i stället hamnar precis p i  cirkelbågen för ett av sidoborden i det 
längsta skeppet. Och slutligen ser det kortaste skeppet ut att bilda 
en vinkel på 6 7 3  med det Iangsta skeppet. Allt detta låter nog både 
dunkelt och svårbegripligt, men vi skall se, att det med detsamma 
entydigt visar oss, hur anläggningen konstruerats. 

Tank först att vi på marken sätter ut en 
sträcka AC. Låt den representera Iangd- 
axeln i det Iangsta skeppet. Drag därefter 

A upp en triangel ACE där alla sidorna ar lika 

Dela sedan sidan A E  på mitten i punkt F 
och drag upp en ny triangel BCF denna gång 
med alla sidor lika långa som CF. Sidan BC 

B måste då bli längdaxel i det nast Iangsta 
A skeppet, ty dels blir vinkel ACB 90°, och dels 

får en cirkel genom B och C med centrum i 
F just den egenskap som vi nyss nämnde för 
ett av sidoborden i detta skepp. 

H I\ 

Förläng därefter linjen BC till punkten H, 
så att sträckan C H  blir lika lång som AC. 
Eftersom vinkeln ACB är 90°, blir triangeln 

B ACH en halv kvadrat med diagonalen AH. 
A 



Avsatt sedan sträckan AC i punkt D på 
linjen AH. Sidan CD måste då bli längdaxel 
i det kortaste skeppet, ty dels blir vinkeln 
ACD 67P5, och dels får en liksidig triangel 
med sträckan CD som bas sin spets på peri- 
ferin till en cirkel genom A och C och med 
centrum i den tidigare nämnda punkten E. 
Det är precis vad vi ovan lagt märke till kan- A 

netecknar det kortaste skeppet. 

Vi har därmed tagit fram längdaxlarna till 
våra tre skeppssättningar. Genom sin kon- 
struktion måste de stå i ett bestämt langd- 
förhållande och bilda bestämda vinklar med 
varandra. 

Tabell 1. Jämförelse mellan teoretiska varden och matningarna av 
de tre skeppssattningarna i Vedeby. 

En jämförelse med matningarna finns samlad i tabell 1. Overens- 
stämmelsen måste betraktas som god, i synnerhet om man tar han- 
syn till att stenarna kan ha rubbats från sina ursprungliga lagen ge- 
nom växtlighet och tjälskott. Man får heller inte helt bortse från 
mänsklig åverkan. Intill nyligen har en gångväg gått genom det kor- 
taste skeppet, och den kan vara anledningen till att detta skepp ar 
mest skadat. I början av 1800-talet utsattes faltet för skattgravning- 
ar, och det vore egendomligt, om de stora skeppssattningarna då 
skulle ha skonats. 

Förhållandet melian längden 
av de två mindre skeppen till 
längden av det stönta 

Vinkeln mellan det längsta 
skeppet och de tvA andra 

Näst längsta skeppet 

Teori 

%fl=0,866 

'%y 

Kortaste skeppet 

Mätning 

0,84+0,W 

92'11° 

Teori 

-=0,765 

67:s 

Mätning 

0,78+0,03 

65"f 2" 



Ställ därefter två liksidiga trianglar mot 
varandra åt vart sitt håll på varje längdaxel. 
Tag spetsen i trianglarna till centrum för 
cirklar som går genom axlarnas ändpunkter. 

Dessa cirkelbågar ger skeppen deras ka- 
rakteristiska spetsovala form. Hela rosett- 
mönstret kan således på papperet erhållas 
med hjälp av enbart passare och linjal och 
genom att bara utnyttja de enkla figurerna 
cirkel, liksidig triangel och kvadrat. 

Det finns faktiskt ytterligare en anmärkningsvärd egenskap hos 
stensättningen som kan vara helt tillfällig och inte ha något som 
helst att göra med dess konstruktion. Den ligger nästan symmet- 
riskt i förhållande till norr-söderlinjen. Bisektrisen till vinkeln mel- 
lan de två längsta skeppens längdaxlar, d v s den linje som delar 
denna vinkel mitt itu, skiljer sig endast med 3" från norr-söderrikt- 
ningen. Söder är ett astronomiskt intressant väderstreck, eftersom 
solen i likhet med alla andra himlakroppar står som högst på him- 
meln i denna riktning. 

Under alla omständigheter visar tillvägagångssättet att ta fram 
rosettmönstret klart och tydligt, att konstruktörerna ägde ett vä- 
sentligt mått av geometriskt kunnande. Man kan fråga sig varifrån 
de fått det och till vad de annars använde det. Var det allmän kun- 
skap, eller var det bara några få som behärskade detta vetande? 

Gravfältet har aldrig systematiskt undersökts, men genom sprid- 
da fynd har det daterats till vikingatiden. Ungefar samtidigt byggde 
man nere på kontinenten kyrkor och utsmyckade dem efter samma 
geometriska principer som i Vedeby. Tack vare några f& byggnads- 
ritningar som finns bevarade från medeltidens senare hälft kan vi se 
hur katedralerna växte fram på ritborden genom delning, samman- 
sättning och kombination av just cirklar, liksidiga trianglar och kva- 
drater. Men kyrkbyggarna hade problem som konstruktörerna i Ve- 
dehy var förskonade från. Trots att utgångsfigurerna var för sig är 



geometriskt enkla, ar föreningen av dem till en sluten begränsad en- 
het som ett kyrkorum ett mycket svårlöst matematiskt problem. 
Som exempel kan namnas, att kort efter påbörjandet år 1386 av 
domkyrkan i Milano stötte man på nästan oöverstigliga geometris- 
ka svårigheter. Det skulle ta mer an 400 år, innan Milano-domen 
kunde fullbordas, men nu raknas den till höjdpunkten av gotisk kyr- 
kobyggnadskonst. 

Det ar intressant att konstatera, att den bast bevarade fornlam- 
ningen på Vedeby gravfält har byggts med anlitande av samma geo- 
metriska figurer som medeltidens ståtligaste katedraler. I början av 
1790-talet innehades Vedeby gård intill gravfältet av generalamira- 
len, arkitekturteoretikern, konstfilosofen och tecknaren Carl Au- 
gust Ehrensvard under några år, då denne var tjänstledig från flot- 
tan. Ehrensvärd var en av dem som införde nyklassicismen i Sveri- 
ge. Även om han inte själv satte de gamla göternas konstnärlighet 
särskilt högt och inte i sina teckningar tycks ha uppmärksammat 
fornlämningarna på sina agor, fanns det bland hans samtida en Iang- 
tan tillbaka till naturen och den grå forntiden. Man skall kanske 
därför vara försiktig med att tillskriva vikingarna hela aran för sten- 
rosetten. Någon som var väl förfaren i arkitekturens formspråk kan 
ha "bättrat på" gravfaltet med sin uppfattning om hur ett riktigt 
fornminne rätteligen borde se ut. Det ar kanske därför som det ar 
så övermåttan osedvanligt. 

Fig. 2. Mawoleo di Galla Placidia i Ravenna uppfört omkring 440 e Kr ar 
ett exempel pd hur vackra proportioner man kan erhdlla med hjälp av en- 
bart cirklar, lihidiga trianglar och kvadrater. Skiss gjord efter uppgifter 
f r in  Karl Freckmann. Proportionen in der Architektur. Munchen 1965. 



Fornlämningar och kultur- 

Thomas Persson 

Fornvård i Blekinge 
Under det senaste halvseklet har det blekingska kulturlandskapet 
genomgått en gradvis omvandling. Med möda bruten odlingsmark 
har skogsplanterats - tidigare hävdade ängar och hagar har fått 
vaxa igen. 1980-talets kulturlandskap har blivit ett industriland- 
skap, präglat av rationella arbetsmetoder och stordrift. 

Landskapsbilden förändras ständigt. I vår tid är det framför allt 
omstruktureringen inom jord- och skogsbruk, som medfört att det 
gamla kulturlandskapet alltmer försvinner. Ur kulturminnesvår- 
dens synpunkt ar det en bekymmersam utveckling. Det öppna od- 
lingslandskapet är resultatet av en lång historisk process. I själva 
verket har det sina rötter redan i forntiden. Artusendena avtecknar 
sig som lämningar av skilda slag - fossila odlingsspår, förhistoriska 
gravar, bebyggelselämningar, ortnamn m m. Så Iänge bonden höll 
betesdjur och skötte lövängar och hagar, kunde dessa kulturspår 
tämligen lätt urskiljas och tydas. D e  löpte också liten risk att för- 
störas. Idag ar behovet av naturbeten ringa, omvandlingen till 
skogsmark går snabbt. För att rädda något åt framtiden måste re- 
servat skapas - natur- och fornvård har ersatt bondens arbete med 
lie och rishit. 

I Sverige har en medveten fornvård bedrivits sedan 1920-talet. 
De ekonomiska resurserna var Iänge begränsade och koncentre- 
rades i första hand till några av landets mest monumentala och uni- 
ka fornlämningar som t ex Gamla Uppsala och Björkö i Mälaren. 
Förhållandena förändrades 1962, då ett samarbete kring fornvården 
inleddes mellan Riksantikvarieämbetet och Arbetsmarknadssty- 
relsen. I Blekinge bildades redan året därpå ett arbetslag bestående 
av mentalvårdspatienter, som härigenom gavs möjlighet till arbete 
utanför sjukhuset. Detta blev inledningen till en långsiktig vård av 
en rad blekingska fornminnesplatser. 

Med kulturminnesvårdens regionala omorganisation 1976 lades 
ansvaret för fornvården på Länsstyrelsen. Liksom tidigare utförs 



PH Johannishusåsen i mellersta Blekinge har ett kulturlandskap med 
tusenåriga anor bevarais. Genom den kontinuerliga betningen ar de för- 
historiska gravanlaggningarna och andra kulturspår va1 synliga. (Objekt 
58.) 

arbetet av Skogsvårdsstyrelsen medan Riksantikvarieämbetet pro- 
jekterar vårdobjekten. Ett mindre antal fornlamningsområden 
sköts av parkförvaltningarna i respektive kommuner. Länsmuseet 
svarar för information och antikvarisk kontroll. Sedan några år har 
samarbetet med Gullberna sjukhus upphört och fornvården bedrivs 
idag som sedvanligt beredskapsarbete med ett arbetslag i östra 
resp. västra delen av länet. 

Fornvårdsprogrammet omfattar f n c:a 80 objekt. På flertalet av 
dessa sker årlig röjning och markstadning medan övriga är föremål 
för mera begränsade insatser. I några fall har den manuella skötseln 
kunnat ersattas av betesdjur. 

Vårdobjekten representerar vitt skilda skeden och funktioner. 
Merparten utgörs av förhistoriska gravar men här finns ocksa bor- 
gar och fästningar från forntid, dansk- och svensktid, vagfornlam- 
ningar, byggnadsmiljöer, kulturlandskapsavsnitt m m. Tanken ar 
att urvalet skall spegla viktiga delar av Blekinges bebyggelsehistoria. 



SOLVESBORGS KOMMUN 
1. Sölvesborgs slott - medeltida borganläggning. 
2. Mörby backe - Högarör, gravröse från bronsålder. 
3. Stiby backe - stensättningar från yngre bronsålderläldre jarnålder. 
4. Stiby backe - koleragravplats. 
5. Hanö - Engelska kyrkogården, gravplats från 181&12; Snuggeboda, 

hustomtningar och båtkåsar från äldre säsongsbosättning. 
6. Lörby skog - gravfält från äldre jarnålder med runda och fyrsidiga sten- 

sättningar samt resta stenar; fossila åkrar från medeltid. 
7. Ysane - Lussabacken, gravhögar från bronsålder. 

OLOFSTROMS KOMMUN 
8. Boa - rest sten, troligen rest av järnåldersgravfält. 
9. Ljungryda - Kungshögen, gravhög från bronsålder. 

10. Jämshög - Hallaberget, gravhög från bronsålder. 
11. Jämshög - Sällehögen, gravhög från bronsålder. 
12. N. Rödhult - Godenii bro, stenbro med sex valv. 
13. N. Rödhult, Halens naturvårdsområde - tjärdal och kolbotten. 
14. Bommarstorp - koleragravplats. 
15. Jämshög-Komperskulla - äldre vägsträckning med bevarade milstenar. 
16. Tulseboda brunn - kurortsmiljö från sekelskiftet. 
17. Mörbohult - Hörneborg, medeltida borganläggning. 

KARLSHAMNS KOMMUN 
18, Härnäs - stenbro med sex valv, ruiner av äldre industrianläggningar, 
19. Mörrum - koleragravplats. 
20. Mörrum - Ekespjället, resta stenar. 
21. Elleholm - Sjöborg medeltida borganläggning. 
22. Sternö - Högarör, gravröse från bronsålder. 
23. Karlshamns kastell - skans från 1600-talet. 
24. Janneberg - Storelid, gravfält från yngre jarnålder med runda och fyrsi- 

diga stensättningar, treuddar samt resta stenar. 
25. Frostenstorp - Korpaberget, fornborg. 
26. Langasjönäs - ruiner av industrianläggningar från 1700- och 1800-ta- 

len. 
27. Halahult - "Offerlunden", jordfasta block med inhuggna fördjupning- 

ar och tecken, troligen från historisk tid. 

RONNEBY KOMMUN 
28. Sjöarp - Bårkullen, fornborg. 
29. Mörtjuk-Runamo-Torneryd - Kongsliden, forntida vägsträckning, 
30. Fröjdadal - Borgamostad, fornborg. 
31. Sörby - Smedbacken, gravfält från bronsålderläldre jarnålder med run- 

da och fyrsidiga stensättningar, 
32. Ronneby brunn, V. utsikten - gravröse från bronsålder. 
33. Ronneby brunn, Ö. utsikten - gravröse från bronsålder. 



34. Ronneby bmnn - Silverberget, fornborg. 
35. Angelskog - Hagbards källare, medeltida kastalruin. 
36. Byrum - Nötanabben, gravfält från yngre jarnålder med skeppssätt- 

ningar, fyrsidiga och mnda stensättningar, treuddar samt högar; kole- 
ragravplats. 

37. Yxnarum - gravfält från hronsålderläldre jarnålder med rösen och run- 
da stensättningar. 

38. Påtorp - Flisberget, rösen och stensättningar från bronsålderläldre 
iärn- 
ålder. 

39. Anglemåla - rösen och stensättningar från bronsålderläldre jarnilder, 
stenblock på underliggare samt gravfält från yngre jarnålder med 
skeppssättningar, 

40. Leråkra topp - gravfält från yngre bronsålderläldre järnålder med resta 
stenar, en rund stensättning samt en husgrundsliknande stensättning, 

41. Leråkra - koleragravplats. 
42. Binga - rösen och stensättningar från bronsålderläldre jarnålder. 
4345. Gärestad - rösen och stensättningar från bronsålderläldre järnål- 

der. 
46. Hyndekulla - Hästhagen, fornborg. 
47. Levalunda - Borgaberget, fornborg. 
48. Björketorp - runstensmonument samt gravfält från äldre jarnålder 

med domarringar, en fyrsidig och en rund stensättning samt resta ste- 
nar. 

49. Hjortsberga - gravfält från yngre jarnålder med skeppssättningar, fyr- 
diga och runda stensättningar, treuddar samt högar. 

50. V. Vang - Kasa kulle, gravfält från yngre jarnålder med skeppssätt- 
ningar, fyrsidiga och ~ n d a  stensättningar, treuddar samt högar. 

51. O. Vång - gravröse med krater från bronsålder. 
52. FörkärlaSaltäng - rösen och stensättningar från bronsålderläldre järn- 

ilder; domarringar från äldre jarnilder. 
53. L:a Vambåsa - Sjögärdet, gravfält från yngre jarnålder med skepps- 

sättningar, runda och fyrsidiga stensättningar samt högar. 
54. Hjortahammar - gravfält från järnålder med skeppssättningar, runda 

och fyrsidiga stensättningar, treuddar och högar; forntida hamnplats. 
55. St. Vambåsa - gravröse frin bronsålder. 
56. Forstheim - gravröse med kallmurade sidor från bronsålder. 
57. Treklasen - gravfält från äldre jarnålder med domarringar och runda 

stensättningar. 
58. Johannishus - gravfält från jarnålder med skeppssättningar, runda 

stensättningar samt domarring. 

KARLSKRONA KOMMUN 
59. Buatorp - gravfält från bronsålderläldre jarnålder med rösen och runda 

stensättningar samt skålgropsförekomster; fossilt odlingslandskap med 
röjningsrösen, stensträngar och grunder. 



60. Agdatorp - gravfält från bronsålderläldre jarnålder med rösen, runda 
Stensättningar samt husgrundsliknande anläggningar, 

61. Skillinge - rösen samt gravfält med skeppssättningar och resta stenar 
från bronsålderläldre jarnålder; milstolpe från 1794. 

62. Älmtamåla - Gasenabh, medeltida borganläggning. 
63. Marielund -rösen och stensättningar från bronsålderläldre jarnålder. 
64. Nattraby - stenvalvsbro i 2 spann. 
65. Västeråkra - herrgårdsanlaggning från sent 1700-tal. 
66. Skarva - herrgårdsanlaggning från sent 1700-tal. 
67. Örlogsvarvet i Karlskrona - Lindholmen, byggnadsmiljö från 

16W1800-talen; varvsmuren samt del av den s. k. slutningsmuren. 
68. Aspö - Kronokyrkogården, begravningsplats för Amiralitetsforsam- 

lingen under 1700- och 1800-talen. 
69. Aspö - Drottningskärs kastell, försvarsanläggning från 1600- och 1700- 

talen. 
70. Lyckeby - Lycka slott, borganläggning från 1500-talets förra del. 
71. Vedeby - gravfält från yngre jarnålder med skeppssättningar, fyrsidiga 

stensättningar, treuddar samt högar och resta stenar. 
72. Augerum - Kummeln, gravfält från yngre jarnålder med skeppssätt- 

ningar, runda stensättningar, resta stenar och högar. 
73. Augerums gård - herrgårdsanläggning från 1700- och 1800-talen. 
74. Berntorp - rösen och stensättningar från bronsålderlaldre jarnålder; 

rest av gravfält från yngre jarnålder med bl. a. en skeppssättning. 
75. Trummenäs Sähy - två större stensättningar med mittblock från yngre 

bronsålderlaldre jarnålder. 
76. Trummenäs - gravfält från äldre jarnålder med runda stensättningar 

samt resta stenar. 
77. Västernäs - rest sten samt Stensättningar, rest av gravfält från aldre 

jarn- 
ålder. 

78. Sturkö, Skallenas - mnsten från vikingatid. 
79. Flakskär - hustomtningar och båtkasar efter äldre sasongshosattning. 
80. Långören - hustomtningar och båtkåsar efter äldre säsongsbosättning. 
81. Möckleryd - Hasthallen, hällristning från bronsålder. 
82. Svanhalla - hällristning från bronsålder. - 
83. Tomtö - fornborg. 
84. Hallarum - Store backe, gravfält från yngre jarnålder med skeppssätt- 

ningar, fyrsidiga Stensättningar, treuddar samt högar; forntida hamn- 
plats. 

85. Hallarim, Färskesjön - gravfält från aldre jarnålder med rektangulär 
stensättning samt resta stenar. 

86. Kristianopel - fästning anlagd 1600. 
87. Eriksholm - stenvalvsbro. 
88. Brömsebro - Brömsehus, medeltida borganlaggning; fredsstenen vid 

Brömsebro. 



Fornvård är ett samlande begrepp för all landskapsvård i kulfurminnes- 
vardens regi. Fornvårdsprogrammet för Blekinge omfattar f n drygt 80 ob- 
jekt. De förhistoriska gravanläggningarna dominerar av hävd men under 
senare dr har urvalet vidgats till att i högre grad omfatta även fortifikatoris- 



ka anläggningar, byggnuds- och vagmiljöer, kuiturlundskapsavsniti m m. 
Skyddsaspekten har vid sidan av ob;ektens pedagogi,~ka och turistiska var- 
den varit vägledande för urvalet. Kartan upprättad av förf. 1984. De många 
fornvårdsobjekten i mellersta Blekinge återfinns även på kartan sid. 52-53. 
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De bevarade fornlämningarna visar bebyggelsens utbredning under brons- 
och järndlder. Karnomrddet utgörs av byabygden, där än idag den bästa 
odlingsmarken finns. Mera begränsade bygder kan urskiljar i Holjedns dal- 
gdng samt i eringsbodaomrddet. Kartan, som är baserad pd Riksantikvarie- 
ämbetets fornminnesinventering 1969, är upprättad av K-A BjörkquistITh. 
Persson 1979. 

Fornlämningar och bebyggelse 
Människors liv och verksamhet avsätter spår. Som ett oandligt an- 
tal komponenter av varierande ursprung och innehåll finns dessa 
lagrade i kulturlandskapet. Genom människan har växt- och djur- 
värld, luft, vatten och jord påverkats. Medvetna handlingar har 
lämnat påtagliga spår som grav- och försvarsanläggningar, bebyg- 
gelselamningar, övergivna Akrar m m. Tillsammans utgör dessa 
lamningar av mänsklig verksamhet den viktigaste kallan till kun- 
skap om var äldsta historia. 

I Blekinge har hittills drygt 3 000 förhistoriska fornlämningar re- 
gistrerats. Vi kan förutsatta att detta endast ar en mindre del av det 
verkliga antalet. Atskilligt har förstörts under årens lopp och myc- 
ket återstår ännu att upptäcka, De registrerade fornlämningarna 
fördelar sig någon ojamt i landskapet. Huvuddelen finns som väntat 
i söder, dar vi har de basta förutsättningarna för odling, under 
forntiden lika val som idag. Det föreligger emellertid aven en skill- 
nad mellan öst och väst. Delar av Karlskrona, Ronneby och Karls- 
hamns kommuner uppvisar ett för södra Sverige ovanligt rikt och 
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Den gamla bondebygden. har i mellersta Blekinge en utpräglad mosuik- 
karaktär med talrika höjdryggar kring de uppsplittrade daigångarno. Vid 
Gäresrad öster o m  Ronneby utgör bronsdlderns gravrösen en dominerande 
inslag i landskapsbilden. (Objekt 4345.)  

Listerlandet är Blekinges enda helåkersbygd. Praktiskt taget all mark har 
lagts under plogen - fornlämningarna har till stor del hortodlats. Utsikt 
från Stiby Sissa mot Istaby. 



varierat fornlämningsbestånd medan det däremot i västra Blekinge 
endast finns ett fåtal registrerade lokaler. Denna skillnad ar sken- 
bar och ar en följd av framför allt jordbrukets inverkan på fornlam- 
ningsbeståndet. En betydande del av fornlämningarna ligger namli- 
gen i anslutning till nuvarande odlingsmark och mycket har för- 
störts i samband med nyodling. 

Huvuddelen av de registrerade fornlämningarna är gravanlagg- 
ningar medan däremot boplatser och fossila odlingsspår ännu är fö- 
ga kända. Likaså är antalet undersökta fornlämningar begränsat. 
De förhistoriska gravarna berättar i första hand om religiösa före- 
ställningar och sociala förhållanden men ger också genom sitt läge i 
terrängen och förhållande till andra fornlämningar viktiga upplys- 
ningar om bebyggelsens utbredning och struktur. Det i viss man 
knapphändiga arkeologiska källmaterialet kompletteras av de vege- 
tationshistoriska undersökningar, som under de senaste decen- 
nierna skett i Blekinge. Genom pollenanalyser m m kan männi- 
skans ingrepp i ekosystemet studeras. 

Topografkka förhållanden 
Redan vid 1670-talets jordrevning indelades Blekinge i tre huvud- 
områden - strandbygden, mellan- eller byabygden samt skogs- 
bygden. Indelningen har sin gmnd i de olika områdenas sinsemellan 
varierande ekonomiska bärkraft, skillnader som i äldre tid var mer 
uttalade än idag. Av de registrerade fornlämningarnas fördelning 
framgår att denna indelning med fördel kan användas ocksa på för- 
historiska förhållanden. 

Byabygden är den gamla bondebygden, vars nordgräns samman- 
faller med högsta manna gränsen, ca 60 m ö h, d v s den högsta ni- 
vå havet nådde efter isavsmaltningen. I byabygden finns den basta 
odlingsmarken. Området koloniserades tidigt och här återfinns ock- 
så huvudparten av fornlämningarna i landskapet. 

Strandbygden omfattar skärgården samt kustbandet innanför. 
Det är av gammalt ett fångstland, som först i sen tid kunnat uppod- 
las som en följd av landhöjning och utdikning. 

Skogsbygden i norr var länge i huvudsak en utmark och saknade 
under större delen av forntiden fast bosättning, Koloniseringen här 
tillhör medeltiden. 

Denna schematiska indelning täcker inte hela landskapet. En del 
områden har sin egen prägel. Listerlandet längst i väster ar en di- 



rekt fortsättning av kristianstadslatten och är också Blekinges enda 
helåkersbygd. Området tillhör de tidigast bebyggda i Blekinge men 
som nämnts finns p g a jordbrukets inverkan endast få synliga forn- 
Lamningar bevarade. Också området kring Jämshög-Olofström in- 
tar en särställning. Längs Holjeån finns under större delen av forn- 
tiden en fast bosättning, som närmast får ses som en utlöpare av 
fornbygden norr om Ivösjön. Slutligen möter längst i öster ytterliga- 
re ett särpräglat område, den s k östblekingska urbergsslätten -kal- 
marslättens fortsättning på blekingsk botten. Östra kusten är påfal- 
lande fornlämningsfattig, liksom f ö fallet ar på den andra sidan 
gränsen, och tycks under stora delar av forntiden ha saknat fast bo- 
sättning. 

Fdngstman och bönder 
För ca 13000 år sedan drog sig inlandsisens glaciärer tillbaka från 
sydsverige och därmed kom också de första människorna, Det var 
grupper av fångstmän, som rörde sig över väldiga vidder. Under 
sommaren följde de hjordarna av vildren mot norr, för att kanske 
övervintra i nordtyskland-Danmark. Efter hand ersattes renen av 
alg, rådjur och hjort - den arktiska tundran av öppna lövskogar. 
Det  blev möjligt för människan att stanna. 

I Blekinge saknar vi ännu påtagliga spår efter dessa tidiga jagare 
och samlare. Först från den äldre stenålderns slutskede, 600LL5000 
f. Kr., blir fynden något talrikare. I samband med odling och torv- 
takt har på olika håll i landskapet hittats ljuster- och harpunspetsar 
av ben och horn, förlorade vid fiske i det dåvarande kustlandets 
många grunda insjöar och laguner. Från samma skede är också de 
första kända boplatserna, alla markant knutna till forntida strand- 
linjer. Boplatserna, som tillhör den s k erteb0llekulturen eller den 
tidiga kustkulturen, avspeglar en till en början renodlad fångsteko- 
nomi, som efter hand får en mer sammansatt karaktär med begran- 
sat jordbruk och boskapsskötsel vid sidan av jakt och fiske. Samtida 
med kustboplatserna är åtminstone en del av de boplatser vi känner 
från det blekingska skogslandet, framför allt fran ådalarna. De ar 
ännu föga undersökta men har talrika motsvarigheter på andra si- 
dan gränsen, på småländska höglandet. Inom detta område pågår 
f ö sedan några år ett forskningsprojekt kring den tidigaste bosätt- 
ningen. 

Skiljet mellan äldre och yngre stenålder kan sattas till omkring 



4200 f. Kr. Det skall betonas att det ar en flytande grans. Som fram- 
gått av det föregående hade redan tidigare ett begränsat jordbruk 
förekommit men det var först med den yngre stenåldern som odling 
och boskapsskötsel fick en något större omfattning. Fortfarande var 
dock gränsen mellan fångstman och bonde flytande. 

Liksom under den äldre stenålderns slutskede hade början av 
yngre stenåldern ett varmt och fuktigt klimat. Julis medeltempera- 
tur beräknas ha legat 3-4 grader över nutidens. Landskapet täcktes 
av täta lövskogar med ek, lind, alm och ask som dominerande tra- 
slag. Det gynnsamma klimatet möjliggjorde inslag i floran, som vi 
idag saknar, t ex vindruvor och sjönöt. 

Östersjön, vid denna tid kallad Litorinahavet, hade en kraftigt 
varierande vattenyta. Förloppet ar svårtolkat och hänger samman 
med isavsmaltningen. I terrängen kan vi ännu se de många bevara- 
de strandvallarna, den högsta drygt 8 m över nuvarande vattenyta. 

Även flertalet av de registrerade boplatserna från yngre stenålder 
återfinns i anslutning till den forntida stranden men också i byabyg- 
den och i delar av skogsbygden finns boplats- och gravfynd från den- 
na tid. Landskapets kolonisering har börjat. 

Under yngre stenålder möter flera s k kulturer, trattbagarkultur, 
gropkeramiker och stridsyxkultur. I fyndmaterialet urskiljs de olika 
grupperna främst genom sitt specialiserade redskapsinventarium. 
Delvis har de existerat jämsides och bör ha utnyttjat olika nischer i 
det ekologiska systemet. Gemensamt för dem alla ar den mer eller 
mindre uttalade anknytningen till jordbruksekonomin. För speciellt 
gropkeramikerna ar dock fångsten alltjämt av avgörande betydelse. 

De tidiga fångstkulturerna levde i balans med naturen och påver- 
kade endast i ringa grad sin omgivning. Flora och fauna var ett kapi- 
tal man vårdade väl. Införandet av jordbruk och boskapsskötsel 
kom att medföra de första påtagliga ingreppen i landskapet. I de ta- 
ta lövskogarna röjdes för åker och bete. De första bönderna prak- 
tiserade ett primitivt svedjebruk, vilket byggde på ett kortvarigt ut- 
nyttjande av det lättodlade humuslagret. Systemet framtvingade 
ett s k hoppande jordbruk, där åker och boplats med korta interval- 
ler måste flyttas. I terrängen möter vi inte några påtagliga spår av 
denna första kolonisationsfas. Det arkeologiska materialet, boplat- 
ser, gravar m m, ligger dolt under mark. 

Under stenålderns slutskede, ca 220&1800 f. Kr., tillkommer de 
äldsta, synliga fornlämningarna i landskapet. Det ar stora hallkis- 



De äldsta synliga fornlamning- 
arna i Blekinge tillhör ste-l- 
derns sluukede. Det är stora 
hällkistor, vanligen beliigna i rö- 
sen eller stensättningar. Hällkis- 
tan strax norr o m  Bredåkra kyr- 
kogård ar en av de bäst bevarade 
i länet. Tackhällar saknas dock. 
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tor, vanligen ingående i rösen eller Stensättningar. De flesta finns i 
byabygden men belägg finns också i östra skärgården samt i Jams- 
hög och Eringsboda socknar i norr. Fynden av boplatser från perio- 
den ar ännu fåtaliga. Däremot finns ett stort antal lösfynd av fram- 
för allt yxor, som tillsammans med de ovan nämnda gravanlagg- 
ningarna ger en bild av bebyggelsens utbredning. Byabygden har 
börjat ta form. På Listerlandet och längs Holjeåns dalgång sker li- 
kaså en fortsatt kolonisering. I skogsbygden i norr finns fast bo- 
sättning i bl a eringsbodaområdet. 

Rösen och storhögar 
Landskapets kolonisering fortsatte under den äldre bronsåldern. 
Närmare 300 bevarade gravanläggningar, framför allt rösen och hö- 
gar, markerar bygdens utsträckning under detta expansiva skede. 
Ett par markanta karnområden kan urskiljas, dels i mellersta Ble- 
kinge dels i Ramdala och Jämjö socknar. Koncentrationen till bya- 
bygden är tydlig men begränsade bygder finns aven utanför denna. 
Langs Holjeåns dalgång ligger en rad stora gravhögar, delar av ett 
fornlämningsstråk med fortsättning ned mot Ivösjön. Den ovan 
nämnda bygden vid Eringsboda och en motsvarande kring Tjurken 
fortlevde ännu under äldre bronsålder men lades sedan av allt att 



Bronsdlderns gravrösen har ursprungligen varit konstfärdigt byggda med 
en mängd konstruktionsdetaljer. Det stora röset norr o m  O. Vangs skola 
har i centrum en väldig krater. Av  allt att döma har röset ursprungligen tett 
sig som en öppen stencylinder med kallmurade sidor. Den märkliga kon- 
struktionen, som har motsvarigheter på andra håll i landet, är sannolikt 
betingad av gravkulten. (Objekt 51.) 

döma öde. Ett liknande övergivande av tidigare bygd kan även mar- 
kas i det angränsande Varend, med vilket område kulturgeografiskt 
hör samman. Odelaggelsen torde ha haft flera orsaker men en bety- 
delsefull faktor var den klimatförsämring, som vid denna tid berör- 
de hela sydskandinavien. B1 a ökade nederbördsmängderna, vilket 
hade till följd att mullbildningen försämrades och därmed aven 
möjligheterna till odling på framför allt moränjordarna i norr. De 
primitiva jordbmksmetoderna med ingen eller ringa gödsling för- 
bättrade inte förhållandena. 

Ocksa vid kusten och i skargården uppfördes gravanläggningar 



I västra Blekinge ersätts rösena av högar, n t  exempel på inflytande från 
Skåne som i dessa trakter alltid varit starkt Genom sitt läge dominerar Säl- 
lehögen vid Jämshög den omgivande bygden. (Objekt I I . )  

under denna period. Fornlämningarna ligger ofta i utsatta lagen på 
mindre öar i havsbandet. Samma förhållande möter i stora delar av 
skärgården såväl på ost- som västkusten. I Blekinge kan vi som re- 
gel inte rakna med nagon fast bosättning har ute under bronsålder. 
Gravmonumenten, som f ö påfallande ofta ar knutna till nutida se- 
gelleder, får snarast ses som en form av revirmarkering eller dylikt. 

Den äldre bronsålderns gravanlaggningar utgör genom sina ut- 
präglade krönlagen och stora dimensioner ett dominerande inslag i 
landskapsbilden. Såväl rösen som högar ligger vanligen i anslutning 
till dagens odlingsmark och kan därmed med all säkerhet knytas till 
en jordbruksekonomi. Gravarna ligger enstaka eller i smärre grup- 



Hästhallen vid Möckleryd på Torhamnslandet är med sina 140 figurer Ble- 
kinges största hallristningsyta. Skeppsbilderna dominerar kraftigt men här 
finns också djur- och figurframsrallningar, fotsulor, hjulkors m. m. Hallrist- 
ningarna har tillkommir under bronsålder som ett led i den religiösa kul- 
ten. (Objekt 81.) 

per, vilket torde avspegla en bebyggelse av glest liggande ensam- 
gårdar. Ett extensivt jordbruk bedrevs alltjämt. Varje gård krävde 
därför betydande arealer. 

Rösena ar uppförda av sten och har en markerad hög eller välvd 
profil. Dimensionerna är ofta ansenliga som t ex det väldiga 35 m 
stora och 6 m höga Högarör på Sternö. Den uttalade monument- 
karaktären antyder ett socialt skiktat samhälle. Idag framträder rö- 
sena ofta som en oformlig stenmassa men så har inte alltid varit fal- 
let. I själva verket rör det sig om en gravarkitektur med noga avpas- 
sade konstruktionsdetaljer. Grundformen är vanligen rund men kan 
också vara oval, fyrsidig eller mångkantig. Ofta finns rester av en 
yttackning av utvalda stenar. Begränsningen kan utgöras av ett 
plant bräm eller brätte, ibland av en eller flera kantkedjor av större 
stenar. Kallmurade. lodräta sidor förekommer men dessa är då 





vanligen dolda av ett stentäcke. Några av de blekingska rösena ar 
utrustade med en krater, en markant fördjupning i centrum. 

Den primära graven utgörs ofta av en mer an manslång hällkista, 
ett arv från den sena stenåldern. Såväl mansgravar med vapen som 
kvinnogravar har påträffats. I regel innehåller rösena aven ett fler- 
tal sekundära begravningar och uppvisar ofta flera byggnadsfaser. 

Några av de blekingska rösena intar en särställning, Som den 
nordligaste fornlämningen i förkarladalen ligger vid Forstheim ett 
av landets märkligaste rösen. Det ar trappstegsformigt uppbyggt i 
tre etager, vilka begränsas av kallmurade sidor. På terrassernas sö- 
dra sida finns rester av flera stenkistor. Också det stora kraterröset 
vid Ö. Vång måste namnas i detta sammanhang. Den ovanligt val- 
utbildade kratern i rösets mitt når har anda ner till markytan. Såväl 
kraterns som rösets sidor visar spår av kallmurning och anlagg- 
ningen bör ursprungligen ha tett sig som en öppen cylinder. Paral- 
leller till de båda nämnda rösena finns på andra hall inom det nor- 
diska röseområdet men också på kontinenten och på de brittiska 
öarna. Sannolikt ar det de senare områdena, som får betraktas som 
impulsgivare till denna avancerade gravarkitektur. Under bronsål- 
der börjar en omfattande fjärrhandel med bl a dessa områden. Med 
denna sprids också religiösa föreställningar och idéer över vida om- 
råden. 

Rösena ersatts i västra Blekinge av stora gravhögar, uppförda av 
grästowor och lösa jordar men som beträffande gravgömma och 
övriga konstruktionsdetaljer Överensstämmer med rösearkitek- 
turen. Högarna finns framför allt på Listerlandet och i Holjeåns 
dalgång och ar ett exempel på inflytandet från Skåne som i dessa 
trakter alltid varit starkt. Enstaka storhögar finns dock anda bort i 
Östra härad. 

Bygden tar form 
Under perioden fram till omkring Kr. f. fullföljs koloniseringen av 
byabygden. Ett öppet betes- och odlingslandskap bildas. Jord- 
bruket men framför allt boskapen #gör basen i ekonomin. 

En ytterligare expansion sker under den mellersta delen av jarn- 
ålder, Kr. f. -ca 500 e. Kr. Nya marker uppodlas också utanför de 
gamla kärnbygderna. Ofta ar det utpräglade marginalområden med 
idag magra jordar som tas i anspråk. Påtagliga spår av denna nyko- 
lonisation har vi bl a i bevarade gravfalt och gravgrupper på Vamb- 





Under äldre järndlder sker en utvidgning av odlingsbygden och även magra- 
re jordar tar i anspråk. Den idag skogsbevuxna Vambåsamon i Förkärla 
socken är et1 exempel pd dessa nykoloniserade marginalomrdden. Gravfält 
med domarringar, resta stenar och runda stensättningar utgör de påtagliga 
minnena av den korta kolonisationsfasen. Bilden visar ert avsnitt av grav- 
fältet vid Treklasen. (Objekt 57.) 

åsamon i Förkarla socken samt vid Farskesjön i Jamjö socken. Av 
allt att döma blir emellertid kolonisationen kortvarig. De nyvunna 
områdena måste av olika skal pa nytt överges. Orsaken var förutom 
en viss klimatförsämring framför allt odlingssystemet med ensades- 
bruk, vilket krävde riklig och regelbunden gödsling om inte åkrarna 
skulle utarmas. 

Inom Blekinge har de omfattande arkeologiska undersökning- 
arna vid Istaby på Listerlandet ökat var kunskap om den forntida 
jordbruksekonomin. I det stora fyndkomplexet ar det i detta sam- 
manhang främst tre skeden som ar av intresse, omfattande perio- 



Gravfältet på Smedbacken invid västra infarten till Ronneby ar med sina 12 
gravanlaggningar karakteristiskt för de relativt små gravfälten från bronsål- 
derläldre järnålder. På bergets högsta punkt ligger en stor stensatming med 
mittröse och kanivall, en relativt ovanlig forniamningstyp som framför allt 
uppträder i västra Sverige. (Objekt 31.) 

den 500 f. Kr.-ca 250 e. Kr. Under det första fanns på platsen en 
gård med flera byggnader av s k långhustyp, i vilka djuren kunnat 
uppstallas under vintern. Av allt att döma har gården efter relativt 
kort tid flyttats - den gamla gårdstomten blev åker. På grund av 
otillräcklig gödsling men också beroende på en omfattande jord- 
flykt har åkerytan fått överges. På platsen började man i stallet be- 
grava sina döda. 

I Istaby har således ännu vid Kr. f. det traditionella, hoppande 
jordbruket praktiserats. Inom det relativt begränsade område, som 
stod till buds, en sandig höjdplatå omgiven av sankmarker, flyt- 
tades gård och åker med vissa intervaller. De omfattande sankang- 



vra ae nordligaste gdrdarna i Lörby ligger det största, bevarade fornläm- 
ningsomradet pd Listerlandet. Här finns gravfält och gravgrupper från äld- 
re järdlder med runda och fyrsidiga stensättningar samt resta stenar. 
Skebbas rör, en stensättning med mittröse, är den största anläggningen på 
platsen. I omedelbar anslutning till de förhistoriska gravarna finns ett om- 
rdde med fossila åkrar, Idngsmala parcellek dukitda av stenstrangar. Ak- 
rarna har hoiigen tillkommit under medeltid. (Objekt 6.) 

ama runt omkring möjliggjorde en betydande betesdrift, ryggraden 
i gårdens ekonomi. 

Också i övriga Blekinge tycks förhållandena ha varit likartade. 
Enstaka större gravfält antyder en lång kontinuerlig utveckling men 
vanligare är liksom under föregående skede ensamliggande gravar 
och gravgrupper. Av fornlämningsbilden att döma har bebyggelsen 
alltjämt dominerats av ensamgårdar. 

stensättningar av olika slag har ersatt rösen och högar. Med ter- 
men stensättning avses en gravanläggning med plan eller flackt 
välvd profil. Den kan vara uppförd av sten eller övervägande av 
jord men kan också sakna fyllning och endast bestå av en kantkedja. 
Stensättningarna har som regel ej de äldre gravanläggningarnas mo- 
numentalitet men visar å andra sidan större variation genom olika 



konstruktionsdetaljer som särskilda mittmarkeringar, koncentriska 
kantkedjor, resta hörnstenar m m. Grundformen varierar och kan 
vara rund, fyrsidig, tresidig elle oregelbunden. 

De olika gravvarianterna ar som regel tidsbundna och möjliggör 
en översiktlig datering av fornlämningsmaterialet. Karakteristiska 
för den yngre bronsåldernlaldre järnåldern ar t ex stensättningar 
med mittröse eller mittblock liksom de oregelbundna stensattning- 
arna, som i delar av mellersta Blekinge utgör ett markant inslag. 
Till tidig jarnålder hör de s k stenblocken på underliggare, block 
uppallade på tre mindre stenar. Fornlamningstypen har i Blekinge 
sin största utbredning i landet. Också den mellersta järnålderns 
gravanlaggningar, domarringar, rektangulära stensättningar, resta 
stenar och s k stenflak, är i vissa områden väl företrädda men har i 
stora delar av landskapet genom sina terranglagen kommit i kon- 
flikt med jordbruket och bortodlats. 

Under hela perioden dominerade brandgravskiktet. De döda 
brändes på bål och benresterna lades i ett karl eller samlades i ett 
benlager eller i en grop. Vanligen är gravgåvorna blygsamma och 
kan utgöras av personliga tillhörigheter som en kniv, några pärlor 
e. dyl. D e  ovan nämnda undersökningarna vid Istaby har gett oss 
ny kunskap också beträffande gravskiktet. Delar av ett större grav- 
falt med hl a gravar med obrända lik har undersökts. Gravarna var 
förhållandevis rikt utrustade och gravskicket påfallande enhetligt. 
De döda låg i kistor, som regel orienterade i N-S. Gravgåvorna, 
vanligen lerkärl med färdkost samt några arbetsredskap, hade satts 
ned vid huvudänden. I flertalet fall täcktes gravarna av stora, flacka 
stensättningar, 

Som framgått av det föregående uppträder gravanläggningarna 
under perioden vanligen enstaka eller i smärre grupper. Under den 
mellersta delen av jarnålder blir gravfalten vanligare. Så domineras 
t ex stora delar av Johannishusåsen, från Leråkra topp till Hiller- 
slatt av gravfält från denna tid med framför allt runda stensattning- 
ar, resta stenar och domarringar. 

Vid Agdatorp i Nättrahy socken finns ett gravfalt, som genom sitt 
format i viss mån intar en särställning. I ett vackert hagmarksområ- 
de strax söder om gården ligger ett drygt 50-tal gravar. Äldst ar en 
gmpp rösen i norr. Söder därom ligger en mängd stora, runda sten- 
sättningar, i några fall med mittröse, samt två husgrundsliknande 
anläggningar, De senare ar varda att något stanna vid. Båda under- 
söktes 1936. Några spår av bosättning kunde därvid ej konstateras 



Höjdryggarna kring den odlade dalgången vid Skillinge-Agdatorp-Buatorp 
kröns av en mängd fornlämningar från bronsålderläldre järnålder. Strar sö- 
der o m  Agdatorps gård ligger i en vacker beteshage ett av de större grav- 
fälten. Det består av rösen, stora flacka stensättningar samt två märkliga 
husgrundsliknande anläggningar, (Objekt 60.) 



Silverberget vid Ronneby brunn är en av de sju hittills kända fornborgarna i 
Blekinge. Uppmätning K-A BjörkquistITh. Persson 1970. (Objekt 34.) 

En fornborg är en primitiv försvarsanläggning vanligen anlagd på en högt 
bergkrön, där naturliga stup och branter kunnat kompletteras med enkla 
spärrmurar. Den del borgar har genom sitt undanskymda läge kunnat tjäna 
som tillflykt i ofred medan andra har en mer offensiv prägel. I ndgra fall har 
fornborgarna varit befästa gårdar. De hittills undersökta fonborgarna till- 
hör i huvudsak nid perioder, den mellersta jarndldern samt vikingatiden. 



. 

"Mäktiga runors hemu'ghef &@e jag har, ~ ~ ~ i l a  mar. Den som bryter 
dem mimm#rke  skall ständigtpf&as #w arghet. Svekfutl död skull drab- 
ba honom. Jag spar fördärv." Sa lyder den hafufla inskrlften pB runstenen 
vid Bjorketorp. Insknfln u? en s. k. galder, ~eRfrbunneIstforw1. Samma 
inskrift möter p& den s. k. Stenmftenstenen~i Sölveflbrga kyrka. Bada hur 
ti1ikomm't under perioden 650-700 e Kr% 'r,orketorpsstenen och dess tu4 
sekundrutter omtuias redun under I-JOO.tala sam Galte sene, Runstenmzo- 
numentet stdr 6 ett prwfbh med bl. a. dm@ingar och t@@ stenar. (05- 
jekf 48.) 

utan husgrunderna tycks istalle$ ha haft en funktion i gravkulten* 
Liknande busgrunder finns även på andra håii i Blekinge, den när- 
maste på gravfiltet på Leråkra <@P. Mofsvstigheter finns också i 
övriga landet. Gemensamt f6r dem aUa &r att de nppträder i grav- 
sammanhang. 

Byar och gravfalt 1. 

Den yngre jar~aderns gravar är i B1ekinge med få undantagsamla- 
de i gravfäit. Dessa &r betydligt mer omfattande än udder äldre ske- 
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Gravfältet vid sockenkyrkan i 
Hjorisberga ar med sina drygt 
l20 synliga fornlämningar Ble- 
kinges största. Gravformernus 
mångfald ar karakteristisk för 
den yngre järnåldern. Gravfältet 
har tillhört föreghngaren till 
Hjorisberga by, som före bildan- 
det av Johannishus gods låg på 
åsens östsluttning. (Objekt 49.) 



den och består ofta av mer än 100 synliga anläggningar, en siffra 
som ibland kan mångdubblas vid en undersökning. Gravfalten har 
en varierad sammansättning. skeppssättningar, treuddar, runda 
och fyrsidiga stensättningar omväxlar med högar och resta stenar. 
Gravformerna har alla haft sitt symbolvärde, som vi idag endast kan 
ana. skeppssättningen är rimligen en sinnebild för den farkost den 
döde fardades i. De fyrsidiga stensättningarna kan på samma sätt 
ses som symboler för hus. Som undersökningen av en sådan sten- 
sättning på gravfaltet på Nötanabhen visar, kan i vissa fall regelrät- 
ta dödshus ha varit resta innanför kantkedjan. Den egenartade tre- 
udden med sina insvängda sidor slutligen var under forntiden ett all- 
mänt avvärjande tecken. 

Brandgravskicket dominerar också under yngre järnålder. Till 
skillnad från tidigare perioder får nu gravgåvorna följa den döde på 
bålet och är därför som regel endast fragmentariskt bevarade. Först 
under vikingatidens slutskede blir på nytt gravar med obrända lik 
vanliga, ett resultat av kontakterna med det kristna Europa. 

De stora gravfälten återfinns alla i byabygden, flertalet i meller- 
sta Blekinge, åter igen en följd av den omfattande bortodlingen i 
framför allt landskapets västra del. I några fall är gravfälten mar- 
kant knutna till kusten som t ex Store Backe vid Hallarumsviken 
och Hjortahammar i Förkärla socken. Båda dessa gravfalt ligger 
invid hamnplatser, som av allt att döma redan under vikingatid va- 
rit av betydelse. 

Den yngre järnåldern är i många avseenden en brytningstid. Pe- 
noden karakteriseras av en gryende centralmakt och darmed även 
av en fastare organisation av de enskilda bygderna. vidsträckta 
handelsfarder och krigståg medförde nya impulser utifrån. 

Som beskrivits i det föregående ödelades omkring 5 W 0 0  e. Kr. 
en del tidigare koloniserade områden i byabygdens utkanter. Den 
försörjningskris som därmed måste ha uppstått löstes genom en om- 
fattande förändring i den agrara strukturen. Inom de gamla kärn- 
bygderna flyttades gårdarna samman till byar, något som bl a av- 
speglas i de många stora gravfälten under perioden. Samtidigt ge- 
nomfördes en långtgående reglering av in- och utägor. Bakom ske- 
endet kan en central vilja anas. 

Bybildningen möjliggjordes genom förbättringar av jordbruks- 
metoderna. Ensädet ersattes av tvåsäde, d v s hälften av åkern la- 
des i träda. En förutsättning var också en regelbunden gödsling av 



Landskapets kolonisering avspeglas i ortsnamnen. De äldsta, förhistoriska 
namnfyperna (fyllda markeringar) möter i den gamla Byabygden. I dess 
mer perifera delar samt i södra delen av Skogsbygden uppträder namnfyper 
frdn vikingatid och tidig medeltid. By- och gårdsnamnen i övriga delar av 
Skogsbygden tillhör en mera framskriden del av medeltiden samt senare 
tid. 

Teckenförklarinf: -by, sta(d), -dkra, -inge;. -rum; O -torp; O -ryd; A 
-mdla, -hult, -boda. Karta upprättad av K-A BjörkquistiTh. Persson 1979. 

inägorna. Genom landhöjningen hade vidare den odlingsbara area- 
len ökats. Mot slutet av vikingatid beräknas medelvattenytan till 
+ 0,75-1,O m, vilket betyder att huvuddalgångarna i byabygden till 
större delen var torrlagda. Dalsluttningarna brukades som åker me- 
dan de lägre, delvis sanka områdena blev ängsmark. 

Med koloniseringen av skogsbygden hade hela landskapet tagits i 
anspråk. Förhållandena illustreras väl i Lunds stifts landebog från 
1569. Har möter ett intensivt utnyttjat odlingslandskap, präglat av 
ollonskogar, betesmarker och slåtterängar, Däremot är den odlade 
marken begränsad. Denna bild förändras egentligen först med 
1800-talets befolkningsexplosion, då också de sämre jordarna läggs 
under plogen. I vårt eget sekel har torp och gårdar åter övergetts. 
Blekinge har på nytt blivit ett skogsland. 



Under medeltid knös Blekinge fastare till det danska moderlandet. Som 
militära stödjepunkter anlades under tidig medeltid de kungliga borgarna 
Brömsehw och Sölvesborg. Bdda var s. k. motte-anlaggningar - vallgravs- 
omgivna borgplatder med fasta torn av sten, övriga försvarsverk till stor del 
av trä. Vid Brömsehur kan det fortifikatoriska systemet bäst studeras. 
(Objekt 88.) 

Bebyggelsens utbredning markeras genom bygravfalten. I delar 
av landskapet ar dock det arkeologiska materialet till stor del för- 
stört i samband med bortodling, varför vi delvis måste lita till andra 
källor. Ur bebyggelsehistorisk synpunkt ar framför allt ortnamnen 
ett viktigt komplement. Det äldsta namnskiktet i Blekinge utgörs 
av namnen på -inge, -by, -stad och -åkra. Namntyperna ar produk- 
tiva under yngre jarnålder och av allt att döma aven tidigare. Samti- 
da ar troligen aven vissa andra bynamn som t ex Hjälmsa, Mörtjuk, 
Förkarla, Hjortsberga och Vång. Samtliga betecknar som regel 
större bebyggelseenheter och återfinns med ett par undantag i bya- 
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Också kyrkans män fick lita till svarder. Konflikterna med kungamakten 
var mtnga. Pd ömse sidor om kungens Sölvesborg lig lundabirkopem bor- 
gar i Ahus och Elleholm. Den senare, kallad Sjdborg, var srrategiskl place- 
rad på nordspetsen av stadsholmen i Mörrumsån med dess ekonomiskt be- 
tydelsefulla laxfiske. (Objekt 21.)  

bygden. Från äldre medeltid och delvis från vikingatid härstammar 
namnen på -rum, -torp och -ryd. Också dessa namntyper ar främst 
koncentrerade till byabygden. De förekommer emellertid ofta peri- 
fert i förhållande till den äldre bebyggelsen och avspeglar delvis den 
inre kolonisation som sker under perioden. 

Namnen på -hult, -boda och -måla tillhör i Blekinge helt medelti- 
den. Vanligen betecknar de enstaka gårdar. Yngst är -målanamnen, 
som ar produktiva framför allt under periodens senare del. Till- 
sammans betecknar de den senare medeltidens stora nykolonisation 
av främst skogsbygden. 



1500-talets senare hälft karakteriserades liksom det föl- 
jande seklet av en militär tvekamp mellan Danmark 
och Sverige. Ständiga krigsföretag drabbade grämlan- 
det Blekinge. Som ett led i ett utvidgat gränsförsvar an- 
lades 1600 fästningsstaden Kristianopel. T. o. m .  den 
ursprungliga stadskyrkan ingick i försvaret, apterad till 
s. k .  katt med ett kanonbatteri pd övervdningen. Fäst- 
ningen intogs av svenskarna redan 1611. Av  kyrkan, 
som liksom övrig bebyggelse brändes, dterstdr endast 
en ruin kallad Kärringkullen. (Objekt 86.) 



Kustlandsvagen genom Blekinge förband landskapet med övriga Danmark 
men ockrå bygderna sinsemellan. I skogsområdet mellan Ronneby och 
Brakne-Hoby finns en sedan 1600-talet övergiven sträcka av vägen. Den 
omtalm redan omkring 1200 men en mängd bevarade fornlämningar visar 
art dess ursprung kan föras tillbaka till förhritorisk tid. Vigstrackan ingår 
delvis i Blekingeleden. (Objekt 29.) 

Också några av länets stenvalvsbroar ingår i fornvårdsprogrammet. Bron 
vid Harnas öster o m  Hemsjö byggdes p14 1850-talet. Nedströms finns ruiner 
efter såg- och mjölkvarnar m. m. (Objekt 18.) Foto Christer Johansson. 
Länsstyrelsen. 



Efter freden i Roskilde 1658 skedde bl. a. en upprustning av gästgiveri- och 
skjutrväsendet i de erövrade provinserna. Med ett par mils avstdnd inrat- 
tades skjutrhåll, där resenären kunde få utvilade hästar. Skjutsningsavgif- 
ten betalades efter avverkad sträcka, varför vägarna måste mätas och "stol- 
pas". De äldsta bevarade milstenarna i Blekinge ar från 1671-72. De kom- 
pletterades och ersattes delvis 1794 av obeliskfonade gjutjärnshällar. 
Fotot visar milstenar vid Nanraby. En mer lokal variant representeras av 
ndgra milstenar från 1853-54 utefter vägen Jämshög-Komperskulla. (Ob- 
jekt 15.) 

Offerlunden i Halahult tillhor de mest gåtfulla fornlämningarna i landska- 
pet. Z fem jordfasta block finns inhuggna tecken och fördjupningar: en fot- 
sula, en djurtass samt skålformiga fördjupningar. I ett av blocket ar den 
yngre runraden inristad. Såväl runristningen som den avancerade hugg- 
ningstekniken tyder på en datering till historkb "" '*h"&* 7 7  ' 
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Begravningsplatser som ej Iäng- 
re är i bruk är fasta fornlämning- 
ar. Flera av länets många pest- 
och koleragravplatser vårdas re- 
gelbundet. Kronokyrkogärden 
på Aspö var under 1700- och 
1800-talen begravningsplats for 
Karlskrona Amiralitetsförsam- 
ling. Här begravdes offren för de 
mdnga epidemier, som i äldre tid 
drabbade örlagsstaden och Flot- 
tan. (Objekt 68.) 

Kring Karlskrona uppfördes under 1700-talets senare del en mängd herr- 
gdrdar och lantställen. Ägarna var ofta högre statstjänstemän som härige- 
nom skaffade sig en slags pensionsförsäkring. Vid Skärva, Västerdkra, 
Spandelstorp och Augerum utför fornvdrdslaget vissa röjningsarbeten i par- 
ker och längs tillfartsvägar. Foto visar Västeräkra gdrd strax väster om 
Karlskrona. (Objekt 65.) 
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En nyupptackt labyrint 
i Fridlevstad 

John Kraft 

I Fridlevstads socken i Blekinge finns en  märklig koncentration av 
labyrintiska Stensättningar, s k trojeborgar eller trälleborgar som 
de ofta kallas i folktraditionen. Av någon anledning har man just 
har fortsatt att anlägga dessa stenfigurer efter urgammalt mönster. 
Idén bakom de märkliga mönstren ar mer an tre tusen år gammal. 
Nar den först kom till Sverige kan man bara gissa. Uppenbart ar att 
labyrintbyggandet i Fridlevstad haft sin blomstring under 1800- 
talet. 

Vad det ar som gjort Fridlevstad till en  sådan "traditionsficka" ar 
svårt att saga, men det finns fler exempel i landet på att idén att 
bygga labyrinter av stenar hållit sig levande inom ett begränsat om- 
råde. I sådana zoner finner man oftast en eller ett par labyrinter 
som skulle kunna vara förhistoriska, vilket visar att labyrinttraditio- 
nen sannolikt varit starkt lokalbunden under en avsevärd tidsrymd. 

På ett par stallen i Västergötland finner man liknande labyrint- 
zoner. Langs kusterna finner man ett par områden på västkusten, 
en zon vid Kalmar sund och slutligen ett stort spridningsområde 
som innefattar hela svenska kusten från Södertörn till Haparanda 
samt större delen av Finlands och Estlands skärgårdstrakter. Totalt 
finner man i dessa utbredningsområden spår av 45&500 labyrinter. 
Stenfigurerna i Fridlevstad ar alltså inte unika, men de eggar fan- 
tasin genom den uppseendeväckande koncentrationen till en enda 
socken. 

I en uppsats "Trojeborg och Trelleborg" presenterade jag 1978 
för årsbokens läsare allt väsentligt som var kant om Fridlevstads la- 
byrinter. Atta labyrinter fanns då noterade, varav dock två blivit 
förstörda och en inte kunnat återfinnas. Bara fem var alltså åt- 
komliga för undersökningar. Tre av dem avbildades i årsboken 
(Perstorp, Kuleryd och Tvingelshed). 

Vid ett nytt besök i Fridlevstad sommaren 1982 har jag avbildat 
de två figurer som återstod att undersöka (Kvarnagården och Bus- 
keboda). Av en händelse råkade jag vid samma tillfälle få höra ge- 
nom hembygdsforskaren Rikard Svensson att en "nyupptackt" 
nionde labyrint just rapporterats (Persborg). 



Bushebods 
Flidlevstads sorken 
bl ck in^^ 

Plm upplattad 5 8  1982 
au John Krait 

Labyrinten i Buskeboda. 
Streckade linjer markerar 
de övervurna och därige- 
nom osynliga konturerna 
hos vissa stenar. 

Buskeboda 
Labyrinten vid Buskeboda, nr 37 en1 riksantikvarieämbetets (RAA) 
register till den ekonomiska kartan, ger intryck av att vara kraftigt 
skadad och ar förmodligen dessutom omlagd. I nuvarande skick ar 
den omöjlig att gå genom och awiker starkt från de typiska laby- 
nntmönstren. 

Labyrinten ligger ca 3 W 0 0  m väster om gården Buskeboda, på 
en plan mossbevuxen berghäll, i vad som tidigare varit ängsmark 
men som nu ar tätvuxen granskog. Utan vagvisning ar det praktiskt 
taget omöjligt att återfinna labyrinten. Enligt markägaren Sten 
Steinbach finns inga kända traditioner om stenfiguren. Laget i nor- 
ra delen av socknen talar dock för att den inte ar förhistorisk. Kan- 
ske har den byggts någon gång på 1700-talet eller 1800-talet, då fle- 
ra andra av Fridlevstads labyrinter tycks ha tillkommit. 

Kvarnagdrden 
Labyrinten vid Kvarnagården (RAA nr 38) upptäcktes i samband 
med skogsdrift 1976. Den ligger ett par hundra meter norr om vä- 



Kvarnagarden Plan upprat t id  6 B I982 
Fridllrsta01 sorken au John Kraft 
Blekinge ---~ -- 

Labyrinten vid Kvarna- 
gården. Streckade linjer 
markerar konturerna av 
stenar som är sd över- 
vuxna at1 de ar osynliga 
och bara har kunnat loka- 
liseras genom sondering. 
Den skuggade ytan till 
höger markerar en körväg 
genom skogen, som tycks 
ha passerat över nåara av 
de yttersta stenarna. l i 

gen mellan Kvarnagården och Falan, strax nordväst om Lindgrens- 
torpet vid gränsen mellan Fridlevstad och Rödeby. Virkestrans- 
porterna gick fram alldeles intill stenfiguren. 

Labyrintens centrala delar vilar på en flat mossbekladd berghäll. 
De yttre stenvarven ar till stor del nersjunkna i mossa och gräs och 
därför svåra att urskilja. Labyrinten är ganska svår att upptäcka och 
i sitt övervuxna och lite tillrörda skick närmast omöjlig att typbe- 
stamma vid en enkel besiktning. Ett närmare studium av planrit- 
ningen, dar aven osynliga stenar genom sondering kunnat tas med, 
visar dock att den med all sannolikhet varit av samma klassiska, ur- 
gamla typ som den kända labyrinten i Perstorp (RAA nr 24). 

Labyrinten vid Kvarnagården ligger i ett skogsområde som på 
1800-talet hade helt annan karaktär med talrika torp och mycket 
öppna betesmarker. Förmodligen har labyrinten anlagts av folk från 
något av torpen. Mest sannolikt ar att labyrintbyggaren bott på det 
intilliggande Lindgrenstorpet (som ännu finns kvar). Dar bodde vid 
mitten av 1800-talet "Jönsingels-Tillan", en kvinna som enligt Ri- 



Förslag till rekonstruk- 
tion av labyrinten vid 
Kvarnagdrden, där några 
av de ytligast liggande 
stenarna tagits bort. De 
hade kastais dit 1976 från 
skogsvägen av labyrintens 
upptäckare, som trodde 
att de körts loss från figu- 
ren av virkestransporter- 
na. Andra stenar som flyt- 
tats om i figuren har mar- 
kerats med streckade 
konturer. Den lilla skis- 
sen visar hur den ur- 
sprungliga planlösningen 
med all sannolikhet sett 
Ut. 

kard Svensson varit kand för att koka brännvin och utöva svart- 
konst. Kanske har hon byggt stenfiguren. 

Persborg 
Den "nyupptäckta" labyrinten ligger på en skogskladd höjd ett par 
hundra meter söder om torpet Fallet och vid Södra Bostorp. La- 
byrinten, som ligger på en stor sluttande mossbekladd berghäll, ar 
så skadad att det inte längre ar möjligt att skönja något mönster. 
Planlösningen lär knappast kunna rekonstrueras och det har därför 
inte heller tett sig meningsfullt att rita någon plan över stenarnas 
lagen. 

Hela den skogshöjd dar labyrinten ligger ar rik på lamningar efter 
torpbebyggelse. Intill berghällen med labyrinten finns bl a en in- 
tressant "stenstuga" från 1800-talet. Med all sannolikhet ar labyrin- 
ten samtida med torpbebyggelsen och bör alltså vara från 1800- 
talet. 



Sven-Olof Hillerström, som vuxit upp på den gård som ägt denna 
mark, berättar att hela höjdpartiet kallas Persborg och att det intill 
labyrinten fanns kvar ett torp ännu i början av 1900-talet. Familjen 
där hette Gran och torpet kallades följaktligen Granatorpet. 

Hillerström har aldrig hört att man haft något särskilt namn på 
labyrinten vid Persborg. Han hänvisar till att de vanliga beteckning- 
arna på labyrinter i bygden varit Trollebostad och Trillebostad. 
Hillerström uppger också att han som liten pojke, för ungefär 50 år 
sedan, hörde de gamla i Perstorp berätta en tradition att labyrinter 
(i största allmänhet) en  gång använts för ockulta ändamål vid mid- 
sommar och i samband med bröllop. 

Z magins tjänst 

Många har försökt gissa sig till vad labyrinterna en gång använts till. 
Genom att studera det rika traditionsmaterialet i Sverige kan man 
numera få ett ganska gott grepp om denna fråga. 

Självklart har många av stenfigurerna använts av barn för att leka 
i. Detta är dock av allt att döma en sekundär användning, Det är 
som regel inte barn utan vuxna som byggt figurerna och bara undan- 
tagsvis tycks man ha varit ute efter förströelse. De flesta labyrin- 
terna i Norden har haft ett mer seriöst syfte. En rad traditioner ty- 
der på att de många labyrinter, som påträffas vid gamla säsongs- 
fiskeplatser i ytterskärgårdarna, anlagts i magiskt syfte. Genom att 
gå i labyrinter har man trott sig få  makt över vädret och fångsten. 
Det har helt enkelt varit en metod att vinna framgång i fisket. 

Men labyrintmagi har inte bara ansetts verkningsfull ute på sjön. 
Aven i inlandet har man trollat i labyrinter. Samerna har trott att 
trampandet i gångarna gett skydd mot järvens härjningar. Från Vas- 
tergötland kommer uppgifter om att samma metod använts av vall- 
pojkar till skydd mot vargen. Och det är inte bara fråga om att 
skydda sig mot rovdjursfaran. Aven "onda vättar" och "otursgub- 
bar" har utpekats av dem som berättat om vad man sökt skydda sig 
emot med hjälp av de märkliga stenfigurerna. 

I samma mönster av folklig magi kan man lätt passa in en berät- 
telse av Rikard Svensson om labyrinten i Tvingelshed i Fridlevstad. 
Svensson minns att han som barn, strax efter sekelskiftet, hörde en 
gamling framhålla att labyrinten minsann inte var något att leka 
med - att det var en plats som barnen inte borde bry sig om. Samma 
person hade också omtalat att det fanns folk som sökte bot för sjuk- 



domar i labyrinten. Svensson tror att det varit psykiska besvär som 
man gått till labyrinten för att bli av med. Den labyrinten tycks ha 
anlagts någon gång på 1870-talet eller 1880-talet. 

Rötter i förkristen tid 
Sven-Olof Hillerströms uppgift att labyrinterna använts för ockulta 
ändamål kommer alltså verkligheten mycket nara. Men hur ar det 
då med hans uppgifter om ett samband också med midsommar och 
bröllop? 

Faktum ar att det finns ganska gott om spår som pekar aven i så- 
dana riktningar. Såväl i Norden som i England och Nordtyskland 
finns det uppgifter som visar att man brukat gå i labyrinterna på vå- 
ren. Tidpunkten varierar från plats till plats, men brukar aldrig in- 
falla före påsk eller efter midsommar. Valdigt vanligt ar att man 
sprungit i labyrinter vid Valborg och midsommar. 

Labyrinternas äldsta användning i hednisk tid ar höljd i dunkel. 
De vårliga lekar och magiska föreställningar som knutits till figurer- 
na in i vår egen tid utgör bara en sen efterklang av hedendomen. 
Det finns dock trots allt ett traditionsmaterial som gör det möjligt 
att gissa vad labyrintriterna i hednisk tid gått ut på. Flera lekar och 
sägner tyder på att det stått en kvinna i figurens mitt och att det har 
gallt för en eller flera av mannen att ta sig igenom gångarna för att 
befria henne. Befrielseverket kröns med ett bröllop mellan befria- 
ren och den befriade. 

Samma befrielsemotiv kan i olika versioner spåras på åtskilliga 
ställen i Norden samt i England, i Medelhavsområdet och anda bor- 
ta i Etiopien och Indien, dar labyrintfigurer av samma typ varit kan- 
da. Särskilt det indiska materialet avslöjar ratt tydligt att kvinnan i 
labyrintens mitt föreställer jordgudinnan medan befriaren represen- 
terar himmelsguden. Befrielseakten och det tillhörande kultbröl- 
lopet motsvarar helt enkelt vegetationskrafternas frigörelse på vå- 
ren - imiterat av människorna i den hedniska magin för att på så 
satt få makt över växtligheten. 

Labyrinten har varit den fästning eller det fangelse dar jordgudin- 
nan hallits inspärrad under vintersäsongen, Den har med all san- 
nolikhet symboliserat underjorden eller den svårforcerade sparren 
till underjorden. 

Fast riktigt så långt har säkert inte tankarna löpt hos de torpare 
som på 1800-talet anlade labyrinter i Fridlevstad. 



Blekingebarock 

Historien om ett 1700-talsskåp 

Anders Ahlberg 

1934 köper komministerparet Hjalmar och Olga Holm i Aryd ett 
skåp av snickaren Martin Olsson. Det är ett hörnskåp, ungefär 80 
centimeter högt, med kupad framsida. Det är målat med en tjock, 
brun oijefarg, på sina ställen rejält sliten. Martin Olsson har skåpet 
stående i verkstaden med fargburkar i. 

Vid nyckelskylten är den bruna färgen helt avskavd. Martin Ols- 
son påpekar att det ser ut som om det fanns ett ansikte under det 
bruna. 

Familjen Holm skall ha skåpet till medicinförvaring, men blir ny- 
fiken på vad det kan vara som skymtar vid nyckelhålet. Efter moget 
Övervägande skickas skåpet till konservator Alfred Nilson på Kom- 
mendörsgatan i Stockholm. Svar kommer snart: Det finns en äldre 
figurmålning under den bruna färgen. 

Priset för att ta bort täckfärgen och göra iordning skåpet skulle 
visa sig bli 65 kronor. Det var inte alls självklart att den unga präst- 
familjen hade råd med en extravagans som renoveringen av skåpet. 
Men det blev så i alla fall. Den 9 mars 1935 ar Alfred Nilson klar 
med skapet, han daterar räkningen den dagen. Fjorton dagar senare 
har han fått betalt för sitt arbete. 

Skapet. har sedan dess. funnits i familjen Holms hem och har nu 
gått i arv till barnen. 

Varken till arkitektur eller hemålning verkar Arydsskåpet höra 
hemma i svensk eller nordisk tradition. De skäligen sparsamma 
snickerierna: en slät framsida bruten endast av en enkel rundad list 
på dörren, enkelt skurna lister som markerar skåpets botten och 
tak, genomgående grova brädor. Och en malning som inte tar han- 
syn till arkitekturen utan täcker hela framsidan. 

Så ser inte svenska hörn- och hangskåp ut. I de omfattande ma- 



terial som Sigurd Erixon redovisar i "Folklig möbelkultur i svenska 
bygder" och Sigurd Wallin i "Nordiska museets möbler från svenska 
herremanshem" finns inget som direkt liknar Arydsskåpet. Nar- 
mast kommer en del skanköverdelar från 17- och 1800-tal. Inte hel- 
ler i Skansens, Nordiska museets, Kulturens eller Länsmuseernas 
samlingar finns något liknande. Svenska skåp ar mycket rikare i ar- 
kitekturen. Hörnskåpet över fars plats i bondgårdens storstuga ar 
rikt prydd med karmar, lister och speglar i dörr och sidostycken. De 
målade dekorationerna håller sig lydigt inom arkitekturen och har 
inte sällan till uppgift att förstärka denna. Skåpen uppfattas aldrig 
bara som ett underlag för målningen. 

Så ar det dock med Arydsskåpet. Målaren har uppenbarligen låtit 
sig begränsas enbart av skåpframsidans ytterkanter. Något annat Iå- 
ter han inte påverka bilden. Så har till exempel en av mannen på 
tronens högra sida hamnat med ansiktet på den tämligen grova 
dörrlisten. Målaren har hållit sitt arbete som skåpets verkliga kvali- 
tet. Det ar lätt att hålla med honom. Som snickeri ar skåpet robust, 
utan finesser och grace. 

Ar Arydsskåpet då byggt och dekorerat någonstans utanför Nor- 
den för att sedan hamna i Sverige. Säkert inte. För det första har jag 
inte funnit några exempel på att man dekorerar skåp på detta satt 
på kontinenten heller. Balans mellan arkitektur och målning ar re- 
gel. För det andra passar målningen som sådan val in i det syd- och 

' västsvenska hantverksmåleriet under 1700-talet. Jag skall återkom- 
ma till detta. 

Skåpets kvalitet och kända historia talar för att det ar byggt i Sve- 
rige och Blekinge. Martin Olsson kände uppenbarligen inte till den 
målade scenen under den bruna färgen. Nar skåpet kom i hans ägo 
var den redan övermålat. Martin Olsson flyttade till Aryd från 
grannförsamlingen Brakne-Hoby 1902. Inget tyder på att han tog 
över någon etablerad snickarverkstad. Skulle han haft med sig skå- 
pet från hemmet hade han säkert mints det nar han sålde det 1934. 

Skåpet har kommit till hans verkstad för att lagas och sedan 
glömts kvar, han kan ha tagit vara på det vid någon husrivning eller 
ropat in det vid någon auktion. Detta talar för att det funnits i 
Karlshamnstrakten under lång tid. Övermålningen med brunt ar 
dessutom ett typiskt resultat av det tidiga 1800-talets dom över 
1700-talets satt att dekorera inredningar och möbler. 

I Karlshamns museums samlingar finns ett skåp som ger flera 
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ledtrådar till b;rydsskåpets tidiga historia. De två skåpen ar till sin 
arkitektur mycket lika. Den viktigaste skillnaden ar museiskåpets 
öppna överhylla i relativt elegant lantlig barock. En liknande hylla 
har uppenbarligen funnits på Arydsskåpet, men har sågats av nar 
skåpet skulle passas in i något rum med iågt i taket. Detta förklarar 
den egendomligt grova och skeva överdelen på Arydsskåpets bak- 
stycken. 

Museiskåpet renoverades 1964 av Ture Wahlström i Karlshamn. 



Det fanns magasinerat tillsammans mcd andra föremål på Smittska 
husets övervåning och plockades fram nar huset gjordes iordning till 
museum. Skåpet var då mycket slitet. Ture Wahlström fyllde i de 
partier som var försvunna. 

Karlshamns museum antar att skåpet ar ett tyskt rokokoarhete. 
Det ar sannolikt fel. D e  bagge skåpen hör visserligen till en typ som 
var internationell under barock och rokoko. Men den målade deko- 
rationen på museiskåpet ar norditaliensk. 

Till skåpstycken hör ett underrede på tre hen, det var alltså inget 
hangskåp. På Drottningholm finns ett bra exempel på hur den tar 
sig ut i svensk tappning. Det ar ett skåp som beställdes i Stockholm 
av änkedrottning Hedvig Eleonora till hennes östasiatiska samling. 
Overhyllan ar betydligt lägre an på museiskåpet, skåpet har en dub- 
beldörr och dekoren ar kineserier i lack. 

Har de båda Blekingeskåpen något med varandra att göra? 
Arydsskåpet ar en något grov kopia av museiskåpet, men alla detal- 
jer stämmer överens. Dessutom: Arydsskåpet har gångjarnsbeslag i 
fjarilsform, tämligen val arbetade. På museiskåpet sitter rester av 
likadana beslag. Den del av beslagen som suttit på dörren ar för- 
svunna, men det ar alldeles uppenbart att de ar från samma gjut- 
form som Arydsskåpets. Detta knyter de bagge skåpen intimt sam- 
man. 

Det kan vara av intresse att konstatera att skåpet på Drottning- 
holm har liknande fjarilsbeslag. Beslagen på Blekingeskåpen kan 
närmast karaktäriseras som enkla efterapningar. 

På Arydsskåpet fungerar gångjärnsheslagen i helheten. Så inte på 
museiskåpet. Kompositionen av dekoren tillåter inte några pråliga 
beslag. D e  ar ditsatta i efterhand. Det nedre av beslagen har till 
exempel hamnat över huvudet på en  av skåpets fåglar. 

Museiskåpet har med all säkerhet ursprungligen haft diskreta 
gångjärn, fasta på dörrens och sidostyckets insidor, för att inte störa 
dekoren. 

Trots konflikterna mellan Danmark och Sverige så var det sena 
16- och 1700-talet en blomstringsperiod för Blekinges stader. Med 
det ökade välståndet och handeln följde en viss inflyttning från 
kontinenten. Museiskåpet kan mycket val kommit med någon hant- 
verkare eller handelsman till Karlshamn, kanske direkt från Italien. 

I Karlshamn har kopian, Arydsskåpet, blivit gjord. Kanske en av 
flera. Och museiskåpet har samtidigt försetts med nya gångjarns- 
beslag. 
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Arydsskåpet ar inte dekorerat som sin förlaga. Målningen hör 
snarast till det dekorativa hantverksmåleriet, idag framför allt be- 
varat i en rad kyrkor, men aven i en del interiörer från borgarhus 
och gods. Flera av de gamla Blekingekyrkorna revs kring 1870, 
bland andra Avd, Hallaryd och Brakne-Hoby. Dock finns det inte, 
enligt 1830 års stora kyrkoinventering, något skåp i kyrkorna i cen- 
trala Blekinge som kan vara identiskt med Arydsskåpet. 

Den målade scenen gör dessutom skåpet osannolik som kyrko- 
möbel. 

I Blekinge verkade flera hantverksmålare under perioden. 
Främst i Karlskrona, men aven i Karlshamn. Det går inte att binda 
skåpet till någon av dem, allt för lite finns bevarat av deras verk. 
Stilhistoriskt ar skåpet en blandning av renässans, barock och roko- 
ko, lantligt retarderad. Antagligen har det byggts och målats någon 
gång mellan 1750 och 1770, frin det att rokokon når ut på svensk 
landsbygd till dess Gustav 111:s klassicism får övertaget. 

Under perioden hade Johan Lundberg sin verkstad i Karlshamn. 
Han är en av de mer betydande hantverksmålarna i Blekinge. Av 
hans hand finns bevarat kortaket i Edestad, Rödeby gamla kyrka 
och en tavla "Kristus på korset" i Karlshamns kyrka. 

Omkring 1767 var Pehr Hörberg anställd hos Johan Lundberg nå- 
gon tid. Hur pass långt han kommit i sin utveckling vid denna tid, 
han var 21 år, är svårt att saga. Att koppla honom till Arydsskåpet 
ar i och för sig frestande, men det saknas belägg. Så mycket ar dock 
klart att man måste söka målaren bland någon av de mer avancera- 
de hantverksmålarna. 

Målningen på Arydsskåpet ar stramt komponerad. Tronen med 
trappan och de tolv lejonen dominerar så eftertryckligt att den ho- 
tar att göra scenen obegriplig. Huvudperson ar den unge mannen på 
tronen. Han har den klassiska liljeprydda spiran i höger hand, han 
har krona på huvudet, ar skägglös och friskt röd om kinderna. Hans 
jacka ar pälsbrämad, på fötterna har han soldatens remförsedda 
sandaler och den lyftade djupblå manteln blottar en kaskad av at- 
lassiden i ljust rött. 

Hans uppmärksamhet ar riktad åt vänster och med vänster hand 
gör han en bjudande gest mot bildens andra huvudperson, kvinnan 
med tiaran. Här har målaren gjort det svårt för sig. Han har inte ve- 
lat skymma sin trappa med figurerna och har därför tvingats placera 
alla, förutom fursten, i de sparsamma utrymmena vid trontrappans 



'- 

x F.. 
% l : ,  

Årydsskåper. Foto förf. 

sidor. Det räcker inte att kvinnan gör en tydlig gest som svar på 
furstens. Intrycket är ändå att scenen egentligen fortsätter utanför 
skåpet, att något fattas. De två små pagernas gester och blickar gör 
inte läsningen lättare. 

Scenen föreställer mötet mellan kung Salomo och drottningen av 
Saba, ett populärt motiv i festsalar och paradrum under barocken. 
Det gav möjlighet till överdådig prakt, exotiska detaljer, farg och 
fest. Borta är den rika religiösa symbolik som gjorde scenen lika 
vanlig i kyrkorna under medeltiden som senare i palatsen och bor- 
garhemmen. 



Ur Biblia, Frankfurt am Main, 1592 Virgil Solis, Salomo på lejontronen. 

Trots det robusta handlaget ar det tydligt att målaren velat göra 
en pampig möbel, slösande festlig och barock med både monumen- 
talitet och myller av figurer. Det ar den kombinationen han haft 
problem med. Det skickligt marmorerade golvet för fram till trap- 
pan med lejonen, rörelsen går vidare upp till Salomo och hans 
praktfulla dräkt, vidare i tronryggens pråliga ornament och baldaki- 
nen med draperierna i purpur för att sluta i den tunga arkitekturen 
med grova pelare och valv. Men uppvaktningen kring fursten får in- 
te plats i kompositionen. Här sviktar målarens förmåga. 

Med all säkerhet beror detta delvis på de förlagor han haft att ar- 
beta med. Hantverksmålarna förlitade sig i hög grad på grafiska för- 
lagor för sina dekorationer. Inte bara för bildidker, de kopierade 
ogenerat efter bästa förmåga. Ofta byggdes kompositionerna upp 
genom kombination av olika förlagor. 

Under hela hantverksmålenets blomstringstid, från mitten av 
1600-talet till slutet av 1700-talet, spelar de illustrerade biblarna 
och andaktsböckerna en viktig roll. Som de folkböcker de var me- 
nade att vara spreds de i många och stora upplagor. Under 1700-ta- 



let blir det dessutom allt vanligare att målarna äger och använder 
kopparstick, kopior efter renässansens och barockens mästare, 
spridda i stora upplagor. 

En trolig förlaga till målningen på Arydsskåpet finns i Fredrik III 
Christian IV biblar 158811633, Träsnittsserien i dem ar mycket 
trogna kopior efter Frankfurt-konstnären Virgil Solis, som skar 
originalen till Frankfurtbibeln 1560. 

Skåpsmålningen ar uppbyggd på samma satt som Virgil Solis illu- 
stration av 1 Konungaboken 10, Salomo på lejontronen. Det som 
skiljer bilderna ar dels de olika formaten, bibelbilden ar liggande, 
skåpsbilden stående. Skåpmålaren har tvingats göra trappan betyd- 
ligt smalare och bygga kompositionen på höjden. Dels skiljer de oli- 
ka stilidealen, bibelbilden ar dock ungefär 200 år äldre ... 

Men likheterna ar slående: den latta vridningen av perspektivet, 
baldakinens utformning, draperierna och givetvis trappan. 

Virgil Solis ar en lank i en kedja av bibelillustrationer som tar sin 
början i samarbetet mellan Luther och Cranach i Wittenberg. I 
1545 års bibel finns en bild av Salomo på tronen som Solis uppen- 
barligen tagit som förebild. 

Intressant ar att bara några år efter det att Virgil Solis bildserie 
trycktes så publicerade samme förläggare, Feyerabend i Frankfurt, 
en sene skuren av Jost Amman. I denna serie finns en bild av Salo- 
mos dom som ar en version av CranachISolis Salomo på tronen. I 
vissa detaljer ar skåpmålningen mer lik Ammans bild an Solis': den 
kupade tronbaldakinen, draperierna, Salomos stallning och upp- 
vaktningen vid tronens sidor. 

Skåpsmålningen och Jost Ammans bild har det gemensamt att de 
slarvar med fakta. Salomos berömda lejontron byggdes för de rike- 
domar som drottningen av Saba hade med sig till honom. Den fanns 
varken nar Salomo avkunnade domen mellan skökorna eller nar 
han tog emot Saba. Om det beror på slam eller okunnighet hos 
konstnärerna går inte att fastslå. Men nar det bara några årtionden 
efter Luthers död blev viktigare att bilderna var dekorativa an att 
de var pedagogiskt och teologiskt riktiga så fanns grunden för såda- 
na felaktigheter. 

Visserligen kom enstaka exemplar av biblarna med Jost Ammans 
bilder till Danmark och övriga Norden. Men tillgången till Solis bil- 
der var givetvis mycket större. Fredrik II och Christian IV praktbib- 
lar i folioformat trycktes i flera tusen exemplar och fanns i så gott 



Ur Blblla, Frankfurl am Main, Joh. Feyerabend, 1583 Jost Amman, 
Salomo dom. 

som alla församlingar i danska riket, också i Blekinge. Dessutom 
trycktes det s k figurbiblar med bibelbilderna, kort kommenterade 
och med hänvisning till bibelstället. Inte minst dessa nådde ut till 
vanligt folk. Det finns bara ett exemplar med samma bilder som i 
biblarna bevarat, tryckt 1602 i Köpenhamn. Men troligen har upp- 
lagorna varit flera, precis som i Sverige. Träsnitten i Gustav II 
Adolfs bibel förekom i en rad figurbiblar under 1700-talet, som 
Svante Svärdström konstaterar i "Dalmålningarna och deras för- 
lagor". 

De danska biblarna försvann dessutom inte från kyrkorna i Skå- 
nelaud i och med 1658. Inventarieförteckningarna visar att de fanns 
kvar långt in på 1700-talet, till exempel i ~ a l l a r ~ d / A r ~ d .  Nar de er- 
sattes var det säkert inte ovanligt att de hamnade hos hantverks- 
och bygdemålare för bildernas skull. Så upptar bouppteckningen ef- 
ter skulptören och målaren Sven Nilsson Morin en dansk bibel. 



Ur Geschichte der Vervielfulrigenden Kiinste, red. Carl von Lurrow, Die 
Rubenssticher. Wien 189.7. Boiswei-, kopparstick efter Rubens, detalj. 

Skåpbildens uppbyggnad och tronen med trappa, baldakin och 
draperier är lånade av Virgil Solis. Men personerna och gruppering- 
arna har andra förlagor. Några självklara sådana har jag inte funnit. 
Med tanke på det mycket knappa utrymme han hade till sitt för- 
fogande har säkert målaren fritt kombinerat ihop uppvaktningen 
kring Salomo. Dock kan man finna ett tydligt släktskap mellan Ru- 
b e n ~  Salomo-målningar och Arydsskåpet. Rubens inflytande på den 
europeiska konsten under 1600- och 1700-talet var stort, inte minst 
tack vare de många grafiska blad som gjordes efter hans verk och 
som spreds i stora upplagor. Kopplingen mellan honom och en 
hantverksmålare i Blekinge 100 år senare är inte alls sensationell. 
Därför kan det vara av intresse att konstatera likheterna mellan Sa- 
lomo på Arydsskåpet och i Bolswerts kopparstick efter Rubens "Sa- 
lomos dom": kläderna, sittställningen, rörelserna. 

D e  unga kvinnorna och den gamla tjänstekvinnan med huckle i 



Salomos och Sabas uppvaktningar på Arydsskapet har också intres- 
santa paralleller i Rubens-bilden. Håruppsättning och klädedräkt 
stämmer speciellt val med Bolswerts stick. 

Drottningen av Saba däremot har det tidiga 1700-talets klänning 
och frisyr och bakom henne svallar reskappan. Att en av hennes pa- 
ger är svart ar naturligt. Men det hörde dessutom till tidens exotism 
med en f'argad eller orientalisk page. På ett träsnitt, ett kistebrev, 
från omkring 1730 av Höpffner i Köpenhamn har drottning Sophia 
Magdalena en liten svart page i turban och livre bredvid sig. 

Det ar inte svart att tanka sig Arydsskåpet i festsalen hos någon 
av Karlshamns borgare. Med en volutprydd överbyggnad och fun- 
dament med tre ben har den gjort ett praktfullt och festligt intryck. 
Målningen har balanserats av arkitekturen på ett helt annat satt an 
nu. 

Samtidigt ar det en möbel som har svårt att passa in i en annan 
miljö an den robust barocka. När skåpet målats över med Karl Jo- 
han-tidens murrigt bruna och stympats så har charmen försvunnit. 
Det gamla paradskåpet glömdes bort, för att bli återfunnet, av en 
slump, drygt hundra år senare. 



Svalemåla 

Tradition och historisk verklighet 
kring en 400-årig släktgård 

Ivan Svalenius 

Min far kom från Svalemåla och min mor från Biskopsmåla. I Brak- 
ne-Hoby socken i Blekinge, belägna nere vid kusten vid var sin vik i 
närheten av varandra ligger gårdarna Svalemåla och Biskopsmåla. 
Det är de enda målagårdarna som ligger vid havet. 

Att kustbygden runt Svalemåla delvis varit odlad redan i tidig tid, 
därom minner bronsåldersrösen på berget ovanför gården; jag 
minns ännu hur jag om kvällarna, nar jag slappt hästarna på bete i 
Hajan nere vid Jarnavikafjoren, tog en svang upp på berget och 
drömde om att som vuxen göra utgrävning och finna vikingahöv- 
dingen sittande därinne omgiven av stora skatter och vapen. Men 
den undersökning man gjort har givit negativt resultat och vår kun- 
skap därom ar ringa eller ingen. Vi ar i detta fall hänvisade till ort- 
namnen för upplysning om bebyggelsens utbredning. Men dessa har 
under tidernas lopp förändrats väsentligt och man måste därför ut- 
gå från den form namnen har i de äldsta bevarade kallorna. Ofta 
kan det uttal befolkningen har bevarat vara till stor ledning. 

Det finns i Blekinge omkring 200 gårdsnamn på -måla. I södra 
och östra Småland och i södra Ostergötland många flera. De tidi- 
gaste skriftliga beläggen ar från 1300-talet och hör hemma i Krono- 
bergs Ian. Blekingenamnen ar senare och tillhör 1400-talet. De be- 
tecknar har enstaka gårdar, sällan byar. 

Mdlanamnen 
MBla (samma ord som vart mål. mått) betyder "uppmätt jordstyc- 
ke", "upptagen åker på utmark", alltså nyodling. De bekväma och 
basta slattområdena var redan tidigt uppodlade men i skogsbyg- 
derna fanns alltjämt mark att bryta och främst kunde man där byg- 
ga sin bärgning på boskapsskötsel och skogsbruk. Nere vid kusten 
kunde man salja sina produkter, oxar, smör och ost, virke, tunnor, 
korgar, stegar o s v. Det var främst de tyska köpmännen som ville 



ha allt detta. Och de i sin tur kunde till bönderna sälja det oumbarli- 
ga saltet, som hanseatiska skeppare lastat i Travemynningen ur prå- 
mar från gruvorna i Luneburg, lite kryddor och tyger, och i goda ti- 
der humleöl som var en välkommen omväxling i det hembryggda 
porsölet. Det ar den tyska Hansans tid som ar bakgrund för måla- 
bebyggelsen. 

Selma Lagerlöf beskriver Blekinge i Nils Holgerssons underbara 
resa som ett landskap indelat i tre trappsteg, skogs-, mellan- och 
kustbygden. Geograferna kallar dem numera skogs-, dal- och 
strandbygden. Drar vi inom Brakne-Hoby en linje från Klingsmåla 
till Hjärtonemåla över Svartsjömåla och Strångemåla, får vi den 
gamla gränsen mellan socknens skogs- och dalbygd. 1624 fanns i 
Hoby 14 byar och de ar alla placerade i dalbygden, i Vieryds- och 
Brakneåns dalgångar och utlöpare. Har finns den äldsta bebyg- 
gelsen på de bekvämaste jordarna. I skogsbygden däremot finner vi 
måla-namnen och ett flertal ord på -ryd (= röjning). De talar till oss 
om nyodling. 

Men hur ar det med de måla-namn som inte tillhör skogsbygden, 
nämligen Biskopsmåla, Ryssmhla och Svalemåla? Jo, de ligger på 
den del av kustremsan som kallas Varan. Det betydde ursprungli- 
gen mark som ej  uppodlats, utmark. I öster på Ronnebyvaran (jam- 
för varevagarna Ronneby-Vieryd och Ronneby-Saxernara) har vi 
fem måla-namn, alltså utmarksbebyggelse, vilka alla i de äldsta jor- 
deböckerna kallas "stubbegods", d v s nybygge på skogsmark eller 
egentligen "uppröjd mark med kvarstående stubbar". Också i Hoby 
socken finns på 1500-talet en Vara, "Vara garde" eller "Hoby 
Vara", som var gemensam betesmark för Biskopsmåla, Sonekulla, 
Björstorp, Garnanas och Svalemåla, och på 1700-talet kallas detta 
område "Yttre Varan" (= 4:e roten). 

Måla-namnen står alltså som minnesmärken över medeltidens 
sista stora bebyggelseexpansion då man tog i anspråk aven de omrh- 
den som tidigare varit obygd och skog. Det gäller ej blott skogs- 
bygden utan aven strandbygden. Att vi dar tidigare hade en fiskar- 
befolkning ar naturligt och därpå tyder bl a Garnanas. Men att må- 
lorna var nyodling på utmark det vet vi och framgår av t ex Ryssmå- 
la, som ursprungligen hette Rydsmåla av ryd =röjning. Nuvarande 
namn Anneberg tillkom 1863, då de som bodde i Ryssmåla inte ville 
bli kallade ryssar (jämför Biskopsmåla nedan). Ryssasjön ar en se- 
nare bildning. 



Svalemdla gård kring sekelskiftet 

Men hur ar det med namnen Svalemåla och Biskopsmåla? 
Ofta anlades måla-gårdarna vid sjöar och vattendrag och fick då 

namn efter dem: Svartsjömåla, Savsjömåla, Ramsjömåla o. s. v. 
Men en mängd utgår från ett personnamn: kända ar Hjartonemåla 
(dialektiskt Järnamaula) från mansnamnet Gerton, Raskamåla av 
Rask, Strångamåla av Straange m. fl. Lagg märke till den gamla ge- 
nitivformen på -a. Det hette ju i gammal tid Giesason efter Giese, 
Torason efter Tore, Tuvason efter Tuve o.  s. v. Jämför också Hak- 
arp (Hakatorp) = Hakes torp, Sonekulla (uttalades Sonakulla) 
= Sones torp, Tokaryd = Tokes röjning och troligen Järnavik, tidi- 
gare Hjaernavig = Hjaernes vik. 

Utifrån detta går vi att tolka gårdsnamnet Svalemåla. Det har - i 
samband med ett annat namn Svalehult - härletts antingen från 
adjektivet "sval" (kylig), fastan det inte ar särskilt svalt i Svalemå- 
la, eller från fågelnamnet "svala", eftersom det av någon anledning 
ansetts finnas gott om svalor där. De funderingarna måste vara fel. 



Namnet lyder i de äldsta jordeböckerna, från 1500-talet, "Svala- 
male" (Suallamaale). Om Svale var ett personnamn så betyder Sva- 
lemåla "Svales måla". Och att det under gången tid varit ett i Dan- 
mark förekommande mansnamn, är belagt och visas av ortnamnet 
Svalöv (Swalleve), som betyder "Svales lev", d. v. s. Svales arve- 
gods. Till detta kommer att en av ägarna till Svalemåla i början av 
1700-talet skriver sig på ett par handlingar "Olof Persson Svale" 
och hans hustru kallas "Kersti Svale 01s". Att detta skulle vara ett 
bhtsmansnamn ar uteslutet. Det gällde frälsebonden och namnde- 
mannen Olof Persson i Evaryd och han var ingen båtsman. Mera 
om honom nedan. 

Svalamåla, senare Svalemala, betyder alltså "Svales gård" och 
den bonde som någon gång på 1400-talet tog upp vår gård och dar- 
med blev dess förste bmkare, bar tillnamnet Svale. 

Biskopsmåla då? Det finns ett annat Biskopsmåla i Blekinge, ett 
hemman i Jamshögs socken, och det har förr tillhört biskopsgården 
i Elleholm nära Karlshamn. Dar är alltså saken klar; det kommer av 
ordet biskop. Men vårt Biskopsmåla, som aldrig varit kyrkohem- 
man, skrivs i de äldsta jordeböckerna "Beskamaalle" och dialek- 
tiskt uttalas gårdsnamnet av befolkningen "Beskamaula". I forn- 
danskan finns ett mansnamn Beske (genitiv Beska). Vårt Biskops- 
måla betyder alltså "Beskes gård". Mor berättade att morfar Hå- 
kan Svensson genomdrev att gården skulle heta Biskopsmåla (i vis- 
sa jordeböcker har skrivaren redan gjort kombinationen med bi- 
skop). Folket kallade honom nämligen bakom hans rygg "Håkan 
Besk" efter gårdsnamnet men nog också därför att han var så myn- 
dig och sträng. 

Den muntliga traditionen 
I Svalemåla berättade man i min ungdom att under digerdöden dog 
alla utom en ung pojke och en äldre kvinna. De tog sig upp till sock- 
nen och flyttade efter några år tillbaka till Svalemåla och tog åter 
upp hemmanet. Den traditionen har i tidningsartiklar (såsom Ble- 
kinge läns tidning 319 1936 och Karlshamns Allehanda 913 1945) 
återgetts på flera olika satt. Den senaste versionen lyder i Mats 
Bramstång, Sällsamheter i Blekinge (1977) sid. 123 p& följande satt 
i kapitlet om Gyön: "Till sist en berättelse kring den enda mera be- 
tydande gården harute, Svalemåla gård. Det förtäljes att digerdö- 
d ~ n  på 1350-talet gick så hårt fram härute, att gårdsfolket dog utom 



Biskopsmdla gård. Folo BILM 1984 

en enda dräng. Trakten låg öde och tyst; inte en människa i grann- 
skapet. Ensamheten blev för svår och drängen gav sig ut på vand- 
ring. Uppe i Smålands tassemarker stötte han på en ung kvinna, 
som var lika ensam som han själv. Med henne återvände han till 
Svalemåla gård och fick den på fötter igen. De välsignades med en 
stor barnskara. Livet hade återvänt till bygden". 

Före "digerdöden" 
Vad ar sant av allt detta? Naturligtvis ar det här ej fråga om diger- 
döden på medeltiden. Nar man på 1800-talet talade om den stora 
pesten, digerdöden (diger betyder stor), så gällde det den på Karl 
XII:s tid 171&11. Den hade folk ännu i gott minne, den på medelti- 
den var glömd. På samma satt som Karl XII-pesten nu är glömd hos 
folk i allmänhet. 



Men aven berättelserna om tillvagagångssattet måste vara fel. Så 
enkelt gick det ingalunda att överta en gård, aven om det vore fråga 
om en ödegård. Var familjen helt borta, så fanns det alltså ingen 
med arvsrätt. Men det fanns något sen urminnes tid som hette 
bördsratt, d. v. s. att släktingar - hur avlagsna de an var - hade för- 
tur till gården. Det var en kvarleva sedan den tid då slakten, ätten, 
ansågs ha den slutliga äganderätten till jorden. Darför måste en 
gård som var till salu eller en ödegård utan bofast brukare tre gång- 
er "uppbjudas", d. v. s. utropas på tinget, så att aven avlägsna 
släktingar, "bördeman", kunde bevaka sin förtur. I ett fall som det- 
ta skulle ingalunda slakten ha tillåtit att en oskyld (= ej inom slak- 
ten) helt enkelt tog hand om gården. 

När bushållningssallskapet i Blekinge omkring 1930 gjorde en un- 
dersökning om vilka gårdar som varit i samma famiijs ägo, kom Sva- 
lemåla på framskjuten plats. Man stannade i utredningen vid pesten 
1711. Har blir kyrkoböckerna svåra då notiserna endast ger den dö- 
des namn och ej  ålder. Traditionens okande dräng blev sålunda går- 
dens förste ägare (vi ska nedan se att det tydligen rör sig om Sven 
Gunnarsson från Aryd). Tidigare ägare kände man ej till. 

Då jag aldrig trott på den okande drängen ville jag undersöka 
släktförhållandet mellan ägarna före 1711 och efter 1711. Efter det- 
ta årtal var det klarlagt att gården gått i arv i rakt nedstigande led 
till nutiden. Men vilka var ägarna före 1711? 

Från 1583, då den äldsta bevarade jordeboken ar daterad, alltså 
för jämt 400 år sedan, finns som skattepliktig för gården "Sven i 
Sualemole". Han finns anda till 1612, någon gång kallad Svenning. 
För åren 1612-44 ar i skattemantalen upptagen "Björn i Svalemå- 
la". Från 1646 (för året 1645 saknas längd) till 1658 ar det "Sven- 
ning i Svalemåla" som svarar för skatten. Och från 1669 och framåt 
heter ägarna Björn och Arkel Svenningsöner. Intet tvivel torde rå- 
da om att det hela tiden ar fråga om far och son: Sven (Svenning) - 
Björn - Svenning - Björn och Arkel Svenningsöner. Till yttermera 
visso fick den senare Björns äldste son namnet Svenning. 

Kyrkoböckerna för Brakne-Hoby ar ovanligt val bevarade; nas- 
tan komplett serie från 1677. Dessa och domböckerna ger oss en 
fylligare bild av Björn och Arkel Svenningsöner (Arkel ar samma 
namn som Arkel, t. ex. i Arkelstorp i Skåne; a framför r-förbindelse 
bar regelbundet utvecklats till a-ljud. Jämför uttalet av park som 
park och av mark som mark). 



1670 var det Björn som på tinget representerade Svalemåla. Kyr- 
koherden, den lärde men orolige Bertil Bertilsson Aquilonins, hade 
råkat i svår konflikt med församlingsborna som harmades över hans 
svavelosande fördömelsepredikningar och påstridiga humör. Svale- 
måla sällade sig till de få som vid tinget ej hade något att beklaga sig 
över kyrkoherden. 

Enligt mantalslängden 1671 sitter de båda bröderna som samaga- 
re på Svalemåla, dar de bildar två matlag, som man kallade det. 
I slutet av 1670-talet fungerade Arkel som nämndeman i harads- 
ratten. 

Björns första hustru hette Sissa, död 1681, och hans andra var 
Ingeborg Axelsdotter från Ronneby socken. Med den första hus- 
trun hade han tre barn, av vilka sonen Svend (Svenning) dog 1695 
vid 26 års ålder och de övriga som små. Med den andra hade han sex 
barn, av vilka tre dog unga. Björns familj bestod alltså i början av 
1700-talet av tre barn. 

Arkels hustru hette också Sissa, ett mycket vanligt namn i sock- 
nen; i varje gård och varje torp fanns en Sissa. Hon dog 1691 som 
anka; Ärkel hade dött kort före 1683. De hade endast ett barn, 
Kerstin, född 1655, tre år innan Blekinge blev svenskt. Hon, Kers- 
tin Arkelsdotter, var alltså den som skulle ta över Arkels del i Sva- 
lemåla. 

Efter Arkels död kort före 1683 fastes Kerstin i september d. å. 
vid bondesonen Per Olofsson i Torp och den 25 november 1683 vig- 
des de av den nye kyrkoherden Lars Schlyter och övertog sin del av 
Svalemåla. 

Den nye Svalemålabonden Per Olofsson var son till Olof Hans- 
son i Torp, född 1625 och död 1719 vid C4 års ålder, och hans hustru 
Kerstin Olasdotter, död i pesten 1711. Det var en vittutgrenad slakt 
i Torp som ofta uppträder som faddrar och gudmödrar vid barndop 
i Svalemåla. 

Snart växte en barnskara upp runt Kerstin Arkelsdotter. Redan 
1684 kom Kerstin (uppkallad efter sin farmor), 1686 Arkel (efter sin 
morfar) och 1689 Hans (efter sin farfarsfar; farfar levde ännu och 
det var sed att man ej gav barnen namn efter far- eller morföraldrar- 
na så länge dessa var i livet). Men 1691 rycktes hennes femårige Ar- 
kel bort av den då och då uppflammande farsoten. Nar följande år 
en ny son föddes fick han också namnet Arkel (morfaderns namn) 
och en dotter, född 1696, fick mormoderns namn Sissa. På seklets 



Pestkyrkogdrden i Bräkne-Hoby. Foto BILM 1984. 

sista år foddes hennes yngsta barn och han fick namnet Olle (moj- 
ligen efter sin farfar Olof Hansson, trots att denne ej var dod; tyd- 
ligen raknade man Olle (Ole) och Olof (Ola) som två skilda namn, 
danskt och svenskt). 

Ar 1700 bestod sålunda Per Olofssons och Kerstins familj i Svale- 
mala av fem barn, tre pojkar och två flickor. I den andra familjen, 
Björns, fanns som nämnts tre barn. Till gården hörde också två 
drangar och två pigor, en gift drang (= husman) Anders Truidsson 
och Sissa Månsdotter med familj, samt en båtsmansfamilj, Bryniold 
Jönsson Hacka och hans hustru Elin, i en liten torpstuga. På 113 
mantal skattehemmanet nr 46 Svalemåla fanns runt år 1700 val 
2C-25 personer. 

Pesten 1711 
Vi nalkas nu olycksåren 1710-11 och det galler att se gårdsfolkets 
öden och hur de kan knytas samman med följande slaktled. 



Olycksåret 1709, Poltavanederlagets år, kom pesten till Baltikum 
österifrån med de ryska härarna och sommaren 1710 fördes den 
med handelsfartyg och trupptransporter och krigsfångar över till 
Stockholm och Mälarlandskapen, varifrån den spred sig söderut. 
Till Karlskrona kom den genom flottan och till Karlshamn skall 
smittan ha förts med ett fartyg som kom drivande in i hamnen med 
hela besättningen död (om nu detta ej ar en återklang av traditio- 
nen om hur medeltidens digerdöd kom till Norge). Allt som allt dog 
under åren 171k11 omkring 100 000 människor i egentliga Sverige, 
och Brakne-Hoby förlorade inemot 1 200 sockenbor. 

Pest sprider sig genom sjuka råttor via loppor som överför bacil- 
len vid sina bett. Husdjuren kor, hästar och får, liksom hund och 
katt är immuna under det människan är i hög grad mottaglig. Inku- 
bationstiden var 5-7 dagar; det började med andnöd, varande böl- 
der, blödningar under huden som mörknar (därför kallas pesten 
också svarta döden). Höggradig feber följde och ofta blev den sjuke 
förvirrad och våldsam. Smitta medförde vanligen döden. Vid va- 
rianten böldpest, alltid vid lung- och blodpest. 

Numera finns effektiva motmedel - friimst streptomycin. Men 
dåtiden stod värnlös. Det hjälpte inte att alla skulle ha "sundhets- 
pass", att stadsborna med laddade gevär gick vakt vid tullportarna 
och bönderna vid sina gårdar för att hindra främlingar från att kom- 
ma nära. Förgäves brände man enris och svavel i bostaden för att 
rena luften, förgaves åt man på morgonen lite ingefära, en knivsudd 
krut eller tjära och smorde sig under näsan med olja, förgaves bar 
man om halsen en "pestknuta", en liten läderpåse med grodblod, 
vitlök och surt bröd, uppblandat med sin egen urin. Bölderna sökte 
man behandla med gröt, pottaska eller lut. 

Dessa groteska behandlingsformer kan vi i vår tid förvånas över, 
men jag har med denna skildring velat visa med vilken famlande 
förtvivlan våra förfader sökte avvärja den obarmhärtiga farsoten. 

De första klara pestfallen i socknen kom i januari 1711 i Röaby i 
norr där sju medlemmar av samma familj dog på några dar och i 
Grårör uppe i de stora skogarna där sju stycken dog i gården under 
en vecka. Det var väl några "gångandes gärningsman" som fört 
med sig smittan, träskomakare eller skräddare som på vintern bru- 
kade gå från gård till gård. De avlidna fördes till kyrkan i huvudhyn 
och deras kläder gick till släkt och bekanta, ibland på auktion. 

Så nådde pesten ner till Svalemålas grannskap vid kusten. I feb- 



ruari kom den till Beskamåla, dar bonden Per Nilsson med hustru 
och två barn dog, båtsman Snälls hustru och två barn och båtsman 
Slagman med hustru. I slutet av månaden träffades Sonekulla (Olle 
Andersson och tre barn och dräng och piga), den 9 mars dog Per 
Olsson i Flakaryd med hustru och tre barn och Mattis Hansson i 
Jarnavik förlorade sex barn. Och så - i mitten av mars - nåddes Sva- 
lemåla: drängen Per Andersson, husmannen Per Persson med hust- 
ru, båtsmannen Håkan Olsson Trepeuning och hans hustru Elin, 
som gift sig två månader tidigare. Samtidigt fick Per Olofsson och 
Kerstin Ärkelsdotter i Svalemåla stalla till graven hans mor och fyra 
hans syskon i Torp. Så kom månaden april. Björn Svenningsson och 
hela hans familj utplånades. Och den 25 dog så Per Olofsson själv, 
husbonden på gården; då hade han och husmor Kerstin inom loppet 
av fjorton dar begravt fyra av sina barn, nämligen Kerstin 27 år, 
Hans 22, Ärkel 19 och Sissa 15. 

Men det yngsta barnet, sonen Olle 11 år, och Kerstin Ärkelsdot- 
ter själv saknas i dödboken. De var de enda av hela Svalemålasläk- 
ten som överlevde. 

1711 ar det mörkaste året i socknens historia. Kyrkoboken med 
enbart namn sida upp och sida ner talar ett ohyggligt språk. En ny 
kyrkogård utstakades, där till en början endast de fattigaste jorda- 
des, men nar den gamla var fullbelagd lades alla utan åtskillnad i 
den nya. Kyrkoherde Lars Schlyter hade att begrava 10 till 20 lik 
om dagen och fram på sommaren drabbas aven han själv. Man kan 
se att hans handstil blir allt darrigare tills han måste ge upp och kal- 
la Backarydsprasten till hjälp. Trots allt överlevde han och hans fru 
Elisabet, prästdotter från Oppmanna i Skåne (ett porträtt av dem 
hänger ännu under kyrkans orgelläktare och de stora massingsljus- 
stakarna på altaret har tillhört henne). 

Den muntliga traditionens bakgrund 
Men vi återvänder till den 56-åriga modern och hennes omyndige 
son. Mitt i katastrofen för Kerstin Ärkelsdotter och hennes Olle 
fanns det något som höll dem uppe. Gården fanns kvar med kräk 
och åker och äng. Den var deras tillgång, den måste skötas och livet 
måste gå vidare. Att bland den åderlåtna befolkningen få tag i nå- 
gon som dräng var omöjligt. Hon måste gifta om sig. Så kom den 25 
november 1711 en 26-årig bondson från Aryd, Sven Gunnarsson, 
som ny bonde i Svalemåla (1718 gifte sig en bror till honom, Jon 
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Kyrkoherdu Lars Schlytpr med familj, oljemålning ca 1700. Bi-akne-Hoby 
kyrka. Foto BILM 1984. 

Gunnarsson, med Kerstin Olofsdotter i Torp, en släkting till Svale- 
målafamiljen, och övertog 1728 svärfadern Olof Larssons 116 krono- 
mantal i Torp). 



Svalemåla lades sålunda aldrig för fafot och Kerstin Ärkelsdotter 
var alltjämt matmor dar med sin unge son Ola, som han nu kallas. 
Men nar så denne 1717 gifte sig med en flicka från Evaryd och fick 
gård dar, fanns bara den gamla och hennes nye man kvar. I man- 
talslangden 1722 finns därför under Svalemåla upptagna endast 
Sven Gunnarsson med hustru och dräng och piga. De brukade då 
hela gården, nr 46 Svalemåla 113 skattemantal. Så förblev det till 
1743 då "bonden Sven Gunnarssons gamla hustru Kerstin Ärkels- 
dotter" avled, 88 år gammal. 

Följande år 1744 gifte den 59-årige änkemannen Sven Gunnars- 
son om sig och nu blev det barn i huset, fem stycken, en pojke Gun- 
nar och fyra flickor. Svalemåla hade överlevt men brukarna till- 
hörde ej längre den gamla famiijen, arvlinjen var bruten. 

Dock - endast skenbart! 

Ola Persson, Kerstin Ärkelsdotters enda efterlevande barn, hade 
som nämnts gift sig till Evaryd. Med hustrun Kerstin Persdatter ha- 
de han fått ett präktigt frälsehemman dar och han blev en betydan- 
de man i socknen, nämndeman och sexman (= en av de sockneman 
som svarade för kyrkans ekonomi). Men han behöll anknytningen 
till Svalemåla; han hade ju alltjämt arvsrätt till halva gården, 116 
mantal, som hans mo1 och styvfar brukade. Hans bomärke vid nam- 
net var -X-. Underligt vore om inte detta var tecknet för en svala. 
Till detta kommer att han stundom kallas "Ola Persson Svale" och 
hans hustru "Kersti Svale 01s". Vanligen benämner kyrko- och 
domböckerna honom "frälsebonden Ola Persson". Att fralse- 
bonden och nämndemannen Ola Persson Svale var en aktad man 
framgår bl. a. av att nar hans hustru 1746 dog vid 50 års ålder kunde 
han hämta sin nya matmor från den fina Norregården i Tockarp i 
grannsocknen Aryd. Hans Sissa var nämligen dotter till Olof Olsson 
på nr 29 Tockarp 112 mantal, i bouppteckning värderad till 1500 da- 
ler silvermynt. Härmed fick han en stor slakt i Aryd. 

1764 avled Ola Persson Svale vid 65 års ålder av "hetsig feber" 
under ett besök - just i Svalemåla. Han begravdes söndagen den 15 
juli och kyrkoherden Jöns Brock antecknade i dödboken vid hans 
namn "en god och hederlig man". 

På hösten 1764 hölls bouppteckning efter honom, ett för oss in- 
tressant dokument. De tre barnen i hans första gifte, alla flickor, 
var nu val försörjda. Inga var gift med Nils Kroksson i Röaby, 
Kerstin med nämndemannen Håkan Nilsson i Björstorp och Sissa 
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var gift med - Ake Nilsson i Svalemåla. D e  fyra barnen i hans andra 
gifte, en flicka och tre pojkar, var alla minderåriga. 

Ola Persson Svales dotter Sissa, född 1721, sitter alltså 1764 med 
sin man Ake Nilsson på Svalemåla. Hur hade de kommit dit? 

Denne Ake, som därmed inför det senare så vanliga namnet i 
Svalemåla, var även han född 1721 och son till nämndemannen Nils 
Nilsson på nr 48 St. Kulleryd 718 skattemantal, närmaste granngir- 
den norrut. Om fadern har domboken en del att berätta. Det var en 
hetsig och stridbar man som hade svårt att samsas med naboarna. 
När han var benisad, vilket tydligen ej var sällan, skall han ha varit 
farlig för omgivningen. Han var en effektiv bonde men hård mot sitt 
tjänstefolk; flera gånger efterlyser han vid tinget drängar som rymt 
från honom. Vid ett tillfälle 1744 hade några av hans grisar tagit sig 
in på Sonekulla gärde och han gick att hämta hem dem. D å  passera- 
de han Lilla Kulleryd och grannsämjan med bonden Per Haraldsson 



dar var allt annat an bra. Det utbröt stort gräl som slutade i slags- 
mål, dar Per Haraldsson fick hjälp av sin båtsman Vitlock och Nils 
Nilsson av sin son Tor. För nämndemannen slutade det hela hos Ia- 
kare i Karlshamn. Enligt läkarintyg som ingavs till ratten hade han 
fått ett par revben avslagna, näsbenet brutet, ett djupt sår i pannan 
och framtänderna borta. Med detta var hans bondetid slut; han var 
för övrigt vid det laget 64 år gammal. De två äldre sönerna Jöns och 
Tor övertog gården. Den yngste, Ake, stannade tills vidare som 
dräng i brodern Jöns matlag. 1746 gifte han sig så med Sissa och fick 
då ut sitt arv, en fjärdedel av 718 - hemmanet, d. v. s. 7/32 -de var 
fyra syskon. Men han disponerade bara hälften, 7164, ty föräldrarna 
skulle ha den andra hälften som undantag, först efter deras död 
skulle den laggas till hans del. 

Med ratta menade Sissas far Ola Persson Svale i Evaryd att detta 
var för litet för den unga famiijen, helst som den utökats med dot- 



tern Kerstin, född i St Kulleryd 1747. Nar därför nu hans gamla mor 
Kerstin Arkelsdotter i Svalemåla avlidit 1743 och hennes man Sven 
Gunnarsson följande år gift om sig, så Överlät Ola Persson sin arv- 
hälft i Svalemåla på sin dotter och svärson. Så kom det sig att Sissa 
Olasdotter med sin man Ake Nilsson 1748 flyttade till 116 mantal 
Svalemåla. På den andra sjättedelen satt alltjämt Sven Gunnarsson 
och hans familj. 

Så hade alltså släkten med sondottern till gamla Kerstin Arkels- 
dotter kommit tillbaka till familjegården. Den ursprungliga munt- 
liga traditionen hade inte så fel. Det ar först i våra dagar som denna 
tradition förvanskats med dräng som vandrar till Smålands tas- 
semarker och dar hittar en hustru åt sig. Det är samma familj i rakt 
nedstigande led som sitter på Svalemåla både före och efter 1711. 
Snart skulle den för övrigt köpa tillbaka hela gården. 

Fortsättningen tillhör den privata släkthistorien. Ake Nilsson 
(1748-85) synes i motsats till fadern ha varit en stillsam och kyrklig 
man, mångårig kyrkvärd och sexman. Vid sitt namn ritar han som 
bomärke, ett riktigt hakkors. Aven om jag sett detta använt av 
andra, tror jag att det har ar en vidareutveckling av svärfaderns 
märke. 

I familjen inträffade för övrigt en i socknen ovanlig händelse, 
Den 15 mars 1755 föddes fyrlingar i Svalemåla, två pojkar och två 
flickor. Men de levde endast en vecka; lördagen den 22 mars, då 
man förberedde deras dop på söndagen, måste de  hastigt nöddöpas 
och dog samtliga inom några timmar. 

Under sonen Jöns Akessons bondetid (1785-1823) tillkom 1801 
den nuvarande mangårdsbyggnaden. Den gamla var väl en s. k. 
högloftsstuga, d. v. s. en ryggåsstuga i mitten med en högre tvåvå- 
ningsbod på vardera eller ena gaveln, av liknande typ - fastän ej så 
ståtlig - som Blekingestugan på Kulturen i Lund. Den nya bostaden 
var en framkammarstuga i två våningar med vita pilastrar och 
många fönster, enligt mantalslängden nio stycken. 

Sonen Ake Jönsson (1823-59) köpte den andra sjättedelen i går- 
den och åter var hela Svalemåla 113 mantal i den gamla släktens 
ägo. 

Mitt ärende ar uträttat, Den nuvarande bonden i Svalemåla, Carl 
Erik Carlsson, kan i år, 1983, fira 400-årsminnet av slaktens trohet 
till gården. 

Men ett annat resultat har undersökningen också gett. Vid hi- 



storikernas behandling av den isländska sagalitteraturen från 
1200-talet har det betonats att den muntliga traditionen ej bevarar 
en sanning Langre än tre generationer, ett sekel, och därför ej kan 
användas som historisk källa. Här har vi ett exempel på att den 
oskrivna traditionen i ett enkelt hondehem kan fortleva relativt 
sann i två sekler. 



"En Guds särskilda 
fingervisning" 

Min första anställning som lärare 

Karl G. Toll 

Vid den tiden var det praxis att skolrådsordförande från skilda håll, 
där man var i behov av lärare, tillskrev rektor vid seminariet med 
begäran om anvisning på någon från seminariet utgående elev. Det- 
ta hade till följd att av den upplaga, som utgick från Växsjö semina- 
rium sommaren 1877, nästan alla redan vid avgången därifrån hade 
förordnanden eller anvisning på platser att omedelbart tillträda. 
Dock voro tre av oss e j  bland dem, som genom rektor erhöll0 plat- 
ser; av dessa tre var jag en. Härmed förhöll sig på följande sätt. 

Någon tid före vårterminens slut fick jag ett brev från en bonde, 
Måns Nilsson, skolrådsledamot å ön Senoren, tillhörande Ramdala 
församling i Östra Blekinge. I sin skrivelse nämnde Måns Nilsson, 
att en plats som lärare i Östernäs folkskola å Senoren vore ledig och 
att man där önskade en "troende lärare". Av predikant Rutström, 
som besökt Senoren, hade han hört att från Vaxsjö seminarium 
skulle utgå en troende yngling med mitt namn och uppmanade mig 
att söka platsen inom en viss uppgiven dag. Skrivelsen väckte i hög 
grad min nyfikenhet och mitt intresse, men beklagligt nog gick an- 
sökningstiden ut, innan jag kunde erhålla avgångsbetyg från semi- 
nariet. Härom underrättade jag bemälde Måns Nilsson, ävensom 
att jag således ej kunde söka platsen. Dessutom nämnde jag, att jag 
tänkte vila något litet, enär den sista studietiden varit ansträng- 
ande. Efter någon tid och strax före terminens slut erhöll jag en 
andra skrivelse från Måns Nilsson, vari han underrättade om att 
skolrådet beslutat utlysa ny ansökningstid och uppmanade mig att 
söka platsen. Detta syntes mig vara en Guds särskilda fingervisning 
om den väg jag borde gå samt svar på bön, varför jag beslöt lämna 
jakande svar. Omedelbart erhöll jag åter en skrivelse från kyrko- 



herden i Ramdala med uppmaning att genast tillträda vikariat vid 
Osternas folkskola. Detta resulterade i att jag ej stannade i hemmet 
utan begav mig i vag per järnväg förbi Vaxsjö med Karlskrona som 
mål. 

Anländ till Karlskrona på e. m. medföljde jag en liten ångslup till 
Lyckeby och därifrån med hästskjuts till Ramdala, där jag i skym- 
ningen uppvaktade kyrkoherde Sjöberg. Enär jag ännu hade unge- 
far 3 kilometer till sjöstranden och därefter en håtfard över till ön, 
bad jag kyrkoherden giva mig anvisning på något ställe, dar jag kun- 
de få natthärbärge, Något tillmötesgående härutinnan fann jag ej, 
varför jag lyckades övertala skjutsbonden att, ehuru det var sent, 
fortsätta skjutsningen till Möcklö vid sjöstranden. Anländ dit nar- 
mare kl. 11 på natten ville man ej härbärgera mig. Man erbjöd sig i 
stallet att ro mig över till ön Senoren, dar jag landsteg på en enslig 
brygga mellan kl. 12 och 1 på natten. Lyckligtvis var det tämligen 
ljust om sommarnatten och båtkarlen pekade på en stuga, som jag 
något skönjde i nattdunklet. Jag bultade på den stängda dörren, 
men det dröjde länge innan man öppnade. Jag hörde, där jag stod 
utanför, att man rådgjorde om, huru man skulle förfara. slutligen 
öppnade en gammal man, Sven Svensson, och för honom redogjor- 
de jag, vem jag var och begärde natthärbärge, Detta kunde han 
dock ej  bevilja utan hänvisade mig till Måns Nilsson, som bodde 
ungefar 114 mil därifrån, och skickade ett par av sina döttrar att föl- 
ja mig till stallet. De vor0 tydligen mycket rädda för främlingen, ty 
de höllo sig ständigt på gott avstån8 efter mig och höllo på samma 
gång hårt i varandras händer. Nar vi fingo sikte på Måns Nilssons 
stuga, vande de om, lämnande mig åt mitt öde. 

Anländ till nämnda stuga fann jag en bred planka ledande upp till 
ingångsdörren i stället för en ordentlig trappa. I tanke att jag be- 
fann mig vid köksdörren gick jag runt stugan, men då jag fått klart 
för mig, att den förstnämnda dörren var stugans huvudingång, klev 
jag genom den olåsta dörren in i förstugan. Här harskade mörker, 
varför jag hade svårt att finna någon ingångsdörr till bostads- 
rummet. Hämnder trampade jag överallt på träskor och vid trevan- 
det utefter väggarna stötte jag på flera stycken skjutvapen. Då jag 
slutligen fann en dörr och kommit in i stugan, mötte mig en obe- 
skrivlig svår nattluft och jag hörde överallt utefter väggarna intensi- 
va snarkningar m. fl. oartikulerade ijud. Flera gånger sökte jag ge- 
nom högt tilltal få reda på, om'Måns Nilsson bodde här. Efter flera 
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fåfänga försök att få någon vaken, satte sig slutligen en kvinna upp i 
sängen och såg helt förvånad på mig i min vita darnmrock. På min 
fråga efter Måns Nilsson fick jag det svaret, att han var ute på fiske 
och att jag kunde vänta honom hem snart, efter vilket meddelande 
hon åter lade sig ned och troligen genast insomnade. 

Jag var nu villrådig om vad jag borde göra och funderade på att 
förbida dagsljusets ankomst ute i det fria. Då hördes något buller i 
ett angränsande rum - köket; det var just Måns, som kommit hem 
från sitt fiske. Då han öppnade dörren fick han i nattdunklet se en 
vit skepnad och stirrade på mig. När jag äntligen gjort klart för ho- 
nom, vem jag var - han var nämligen mycket lomhörd, så att jag 
måste tala nästan i hans öra - så fick han mig i famn och valkomna- 
de mig samt följde mig in i ett rum i andra andan av stugan, dar jag 
skulle få vila. Efter de nu beskrivna delvis nedslående upplevelserna 
kände jag mig nu likväl glad att ha kommit under tak och att av 
Måns på hans säregna sätt ha blivit val mottagen. Jag önskade ge- 
nast få komma i säng, men han ville bjuda mig på någon mat först, 
vilket jag mycket val behövde få, dock var vila ännu mer efterläng- 



tad. Medan vi ganska länge väntade på måltiden, kommo Måns och 
jag i ett livligt samtal; han befanns vara en ovanligt intelligent man, 
som jag genom att döma efter hans yttre från början ej kommit un- 
derfund med. Under den långa väntan på maten gick tiden fort och 
när måltiden omsider begyntes, var det nästa full dager. Men vad 
serverades? Jo, ett stort fat nykokta, oskalade potatis jämte stora 
stekta fläskbitar simmande i fläskflott samt mjölk och bröd. Av det 
förra smakade jag knappast något. Sedan lämnades jag ensam för 
vila. 

Men jag började fundera på, huru detta skulle gå till; ty här fanns 
visserligen en säng och sängkläder, men överst låg en tjock fjäder- 
bolster. Vid närmare undersökning fann jag, att denna bolster 
tjänstgjorde som täcke, ty under densamma fanns en annan likadan 
bolster och mellan dessa båda måste jag krypa ned, oaktat högsom- 
marvärme var för handen. Följden blev, att jag ej fick en blund i mi- 
na ögon, utan endast låg och svettades. Vid uppstigandet var jag 
därför ännu tröttare än då jag gick till sängs. 

På morgonen följde Måns mig till skolhuset, som låg i en trång 
dal. Skolsalen var låg utan någon som helst anordning för ventila- 
tion och boningsrummen i andra ändan av skolhuset mycket små, 
jämte ett dito kök. I rummen bodde för närvarande en ung man, 
som vikarierat under vårterminen, vid namn Wollin. Med honom 
kom jag överens, att han skulle få bo i ena rummet under hösttermi- 
nen och att vi skulle ha hushållet tillsammans, enär det ej fanns 
möjlighet att få spisa på nagot ställe i närheten. En närboende kvin- 
na, som förut hushållat för honom, skulle i fortsättningen hushålla 
åt oss. 

Så var jag äntligen kommen på ort och ställe och kunde få njuta 
någon välbehövlig vila. Då jag genomgick mina senaste upplevelser 
och iakttagelser, kände jag mig just icke glad och denna sinnesstäm- 
ning gjorde sig än mer gällande följande dag, när inskrivningen i 
skolan ägde rum. Skolsalen hade plats för omkring 40 barn, men 
ungefar dubbla antalet hade kommit, så att de nästan trängdes på 
varandra. Detta gjorde mig ytterst förbryllad, ty jag ansåg det full- 
ständigt omöjligt att under sådana förhållanden kunna med fram- 
gång sköta skolan. Men vad fann jag? Jo, att skolbänkarna följande 
dag och sedan under hela terminen sällan vor0 fullsatta. Praxis var 
nämligen, att skolan skulle besökas ej  blott av små- och folkskole- 
klasserna, utan även av de barn, som nasta gång skulle konfirmeras, 



även om de för ett eller två år sedan avgått från folkskolan. Efter 
inskrivningen var det emellertid e j  alls kinkigt med skolgången, 
utan barnen kommo till skolan eller voro borta därifrån allt efter 
eget behag. Någon egentlig undervisning var följaktligen omöjlig 
att åstadkomma. Jag kämpade med dessa abnorma förhållanden 
terminen ut, men föresatte mig att förelägga skolrådet två alterna- 
tiv: att jag fick uppdela skolan i två avdelningar, småskoleavdel- 
ning, som jag finge undervisa under höstterminen, och folkskoleav- 
delningen, som jag finge undervisa under vårterminen; eller att, om 
skolrådet e j  ginge med på en sådan anordning, jag finge vid första 
tillfälle skaffa mig en annan plats. Efter mycket parlamenterande, 
varvid kyrkoherden var den värste motståndaren, segrade det för- 
sta alternativet. Jag borde ej förbigå, att jag under höstterminen 
bland tre sökande enhälligt valdes till Iarare vid Osternas fasta folk- 
och småskola. 

Det motstånd jag från början rönte från såväl förmäns som be- 
folkningens sida beträffande delningen av skolbarnen, förvandlades 
snart i livligt erkannande i samma mån som de fingo erfara fruk- 
terna härav. Kyrkoherde Sjöberg blev helt omvänd och han försum- 
made ej en enda gång att infinna sig vid skolavslutningarna i Os- 
ternäs skola, oaktat det besvärliga att sjöledes komma dit. Befolk- 
ningen blev också så intresserad, att alla som kommit till examina 
icke fingo plats utan måste stå i förstugan eller utanför skolsalen. 
Jag hade ock efter ett par års arbete nöjet att å ett betyg, utfärdat 
av inspektören Bosson i Karlshamn för ansökan om transport till 
annan plats, finna följande uttalande: "...och att skolan å Senoren, 
vad organisation beträffar, utgör ett föredöme för andra skolor i 
trakten". Det var just e j  svårt att konkurrera i detta hinseende, 
blott man fick skolråd och befolkning med sig, därom blev jag över- 
tygad vid de besök jag gjorde i en del andra skolor i trakten. Så 
t. ex. hade min kamrat, kantor Julin i Ramdala och Iarare i där- 
varande fasta skola i sin matrikel inskrivna ungefar 200 barn, men 
hade ordentligt utrymme knappt för tredjedelen. Och vilket intryck 
man fick vid inträdet i hans skolsal! Städning syntes sällan förekom- 
ma; omålade, nedsölade och av klåfingriga pojkar under årens lopp 
med kniv och spik eller dylikt bearbetade Långbänkar, några trasiga 
skolböcker, trasiga, snett hängande Europas och Sveriges kartor 
m. m. dylikt samt sist men ej minst den oordentliga skolgången; ja, 
allt det där kunde göra en Iarare antingen förtvivlad eller ock full- 
komligt slö för sitt kall. 



Undra då på att jag vid ankomsten till Senoren fick mottaga ele- 
ver, 1 5 1 6  år gamla, som knappt kände till bokstaverna. En sådan, 
Sven 16 år, måste jag vid höstterminen under ivrig protest från för- 
äldrarnas sida taga in i småskoleavdelningen. Han var ej mindre he- 
gåvad, men försummad; hans undervisning hade mest bestått av 
stryk för okunnighet, så att han var alldeles förskrämd, vilket med- 
förde att han under vårterminen i folkskoleavdelningen gick och 
gömde sig under halmen i en ladugård i närheten av fruktan för 
stryk, då han ej kunde läxan. Följande termin hlev denne gosse 
snart den bäste i småskoleavdelningen; detta, som han ock fick er- 
kannande för, ökade hans självförtroende och ambitionskansla. 
Följande vårtermin fick han avgångsexamen med någorlunda god- 
känd samt konfirmerades. Denne Sven har jag sedan sport från 
Amerika, där han larer ha gift sig med en änka, som ägde en ganska 
stor lantgård, och ha blivit en pamp i trakten. 

Min fästmö och jag hade beslutat gifta oss vid nyårstiden 1882, 
men Ida var mindre hågad flytta till en ö, dit hon alltid måste färdas 
i båt, vilket hon trodde var förbundet med stor risk. Aven detta bi- 
drog till att jag, då jag mot årets slut fick en uppmaning att söka den 
lediga lärarebefattningen i Hörda by, Berga socken, genast skic- 
kade in min ansökan, oaktat detta var en flyttande skola. Strax in- 
nan jag reste från Senoren vid jul, fick jag meddelande, att jag er- 
hållit platsen ifråga, varför Ida blev glad vid meddelandet härom. 
Aven jag hlev glad, ehuru skolformen var sämre an den jag hade, 
men jag trodde mig här ha utsikt att lättare kunna erhålla en annan 
plats efter min önskan. 

Efter bröllopet 4:e dag jul reste jag ned till Senoren och höll en li- 
ten auktion på en del av mina tillhörigheter där samt tog avsked av 
vännerna och befolkningen i övrigt. Vid avskedet från förutnämnda 
Måns Nilsson fick han mig i famn och kramade mig så hårt, att jag 
var nära att skrika. Såväl han som flere andra på ön visade otvety- 
digt, att jag hade vunnit deras kärlek och förtroende. Aven jag kän- 
de en stor saknad att skiijas från dessa vänner och platsen. Under 
min vistelse på ön hade vi bildat en sångkör, som för övrigt samla- 
des hos olika medlemmar. Av dessa senare erhöll jag på min födel- 
sedag en present, bestående av en prydlig fotogenlampa, ett skriv- 
ställ, en brevpress samt ett par hyvlar och en såg, dessa senare av en 
medlem som var snickare. Han hade sett, att jag försökte mig på 
åtskillig träslöjd, men hade mindre goda verktyg. 



Något om anläggningar 
vid vattenfallet Djupafors 

Eric Pettersson 

Djupafors, eller Djupaforsen som den benämnes på äldre kartor, 
har sedan sekler tillbaka tilldragit sig naturälskarens intresse och 
detta med all rätt, ty platsen är i flera avseende både märklig och 
vacker. Den bekanta "Rännan" vid Djupafors har sedan lång tid 
tillbaka varit ett mål för sommarutflykter och har inspirerat till så- 
val dikt som sagor. 

Haggatorps kvarn 
Vattenfallet har sedan mycket lång tid tillbaka utnyttjats för drivau- 
de av åtskilliga anläggningar. I en köpehandling daterad den 5 april 
1688 försäljer ägaren av Haggatorps kvarn denna till sin dotter och 
måg Jöns Eriksson för 140 daler s.m. Här sägs på ett ställe 
"Åen som af alla uhrminnes tider varit rächnadt med qvarnen och 
aldrig under byen Haggetorp hvarit skattlagt eller refvat så vähl den 
tiden landet lydde under Kungl. Majst. af Dannemarck som sedan 
det ar kommit under hans Kungl. Majst. devotion i Sverige". Och 
på ett annat ställe "Ty afhander wij ifrån mig, min hustru och de 
öfriga mina kära barn, allan den ratt wij efter gamlom brefvom ki- 
öpt af fordom borgmästare i Runnaby Herrman Slytter". Kvarnen 
ifråga var alltså då säkert mycket gammal. Man talar i äldre hand- 
lingar om en övre och en nedre uppdämning av ån. En nedre upp- 
damning s. k. översval fanns kvar fram till omkring 1900. Från den- 
na gick en kanal över den s. k. holmen och fortsatte sedan medelst 
en traranna på stolpar fram till Häggatorps kvarn på västra sidan av 
ån. Denna kvarnbyggnad, sådan jag minns den, verkade mycket 
gammal liksom vattenhjulet och kvarnrännan, Denna stod på eks- 
tolpar som nog var mycket gamla eftersom träet var svart inigenom. 
Min fader köpte nämligen alltsamman till ved nar kvarnen revs år 
1923. I en mindre tillbyggnad på norrsidan fanns två stampar. Av 
den ena stampen fanns på 1920-talet inget kvar mer an bottens- 
tenen av granit med två inhuggna hoar. Vid en andra fanns det mes- 
ta av hela stampen kvar. En kuggväxel med trakugg av vitbok på en 
vevaxel av jam med två stampar av stadiga ekbalkar. I varje stamp- 



Haggatorp kvarn. Foto O Ekholm omkring 1914. 

Nederbädden till stamp vid Haggatorps kvarn. Foto Erik Pettersson 



anda satt ett stycke gråsten, huggen med laxstjärt, infalld och fast- 
kilad med träkilar. Understenen till denna stamp ligger nu begravd 
under c:a 4 m fyllning. Men den andra stampens understen lyckades 
jag få upptagen och placerad vid bron över "rännan" val synlig för 
alla som går där förbi. 

I ovan nämnda köpehandling namns inget om några stampar. 
Jöns Eriksson sålde sedan kvarnen i början av 1700-talet till möl- 
laren Johan Persson. Det ar troligtvis denne Johan Persson som 
byggt till kvarnhuset och dar uppsatt en stamp. I hans saluhrev till 
ägaren av Djupadals gård Johan Timell den 28 aug. 1747 namnes 
nämligen för första gången kvarn med skinnredarstamp. Timells än- 
ka säljer gården till Hans Wachtmeister den 22 juli 1773 och då hör 
till garden "En Vallmans och en skin redar stamp, samt en kvarn 
som går på klubbor och maler i tull". Ägandet av Haggatorps kvarn 
följer härefter gården Djupadal fram till omkring 1918 då den in- 
köps av Djupafors Fahr. AB. Siste kände möllaren vid Haggatorps 
kvarn var Anders Giselsson född i Asarum den 23 mars 1825. 

1 

Bore kvarn 
Redan på 1600-talet fanns dock aven en fördämning längre upp- 
ströms, strax vid slutet av "rännan". E.  Lönnberg skriver nämligen 
i Sv. Vapenhistoriska Sällskapets årsbok 1942-1943, beträffande 
det vid Djupadal anlagda vapenfaktonet, att vattnet reglerades vid 
en ovanför Djupafors belagen hålldamm år 1679. Faktoriet inrat- 
tades i en befintlig kvarn tillhörande gården Djupadal, som p& den 
tiden var kronogods. På Djupadal "posiderade" vid denna tid råd- 
mannen i Ronneby Ludvig Bossow, som dock fick flytta därifrån, 
Jag refererar har något ur E. Lönnbergs anteckningar om Ronneby 
faktori. 

Vid återfärden från en rekogniseringsfard för Iamplig plats för 
byggandet av örlogshamnen (Carlskrona), passerade Carl X1 jämte 
Erik Dahlherg m. fl. Ronneby, varvid dessa höga herrar diskutera- 
de de möjligheter de många strömfallen gav, för inrättande av nå- 
got verk till den nya örlogsstadens basta. Man beslöt inrätta ett ge- 
värsfaktori och platsen härför blev Djupadal l 112 fjärdingsvag norr 
om Ronneby. Har fanns då redan lämpliga byggnader, vattenfall 
med damm och kvarn. Såsom faktor för det nyinrättade verket ut- 
sågs Anders Fahritz från Örebro, med en lön av 300 daler s.m. Be- 
mälte Fabritz flyttade in med sin familj i de befintliga byggnaderna 



vid Djupadal och för de från Orebro kommenderade smederna upp- 
fördes nya bostäder. Detta skedde vid jultiden 1681. 

Bostäderna vid Djupadal vor0 emellertid ej tillräckliga och 1682 
bestämdes att samtliga hantverkare skulle flytta in till Ronneby 
ödetomter och där bygga bostäder och verkstäder, Staden hade 
nämligen mist sina stadsrattigheter genom att folket tvingats bosät- 
ta sig i Karlskrona. Staden hade även kort tid innan härjats av en 
förödande brand så det fanns gott om lediga boplatser. Fabritz 
stannade dock kvar vid Djnpadal vilken gård genom resolution den 
10 mars 1682 förlänades honom att få njuta och behålla som sin rät- 
ta hemvist. Husen skulle dock tillhöra Kungl. Majt. Aven rustkam- 
maren kvarblev i Djupadal. Samma år utförde faktoriet sitt första 
uppdrag åt kronan, reparation och översyn av 1500 musköter för 
amiralitetets rakning. 1683 fanns vid faktoriet: 8 pipvallare och 
smeder, 2 borrare, 3 pistolmakare, 6 muskötlåssmeder, 2 beredare, 
2 beslagare, 2 beslagmakare, 6 stockmakare, 2 taskemakare. Folke 
Nilsson från Orebro, en skicklig mästare som kunde både läsa och 
skriva, utsågs till beskjutningsmastare mot en årslön av 50 daler 
s.m. Samma år 1683 fick faktoriet sin första beställning av nytt ge- 
vär: 200 luntlåsmusköter i 3 daler, 100 flintlåsmusköter (med 
spanska snapphanelås) för lantmilisen ?i 2314 dlr., 50 karbiner a 6 
dlr., 50 par pistoler med hjullås a 7 dlr. samt 200 bantlertaskor i 2 
dlr. tillsammans för 1816 dlr. s.m. Våren 1684 gjorde vårflödet att 
vattnet steg högt upp i borr- och sliphuset, varemot följande år vatt- 
net ej  räckte att hålla verket igång. En dag på hösten 1683 sprang 
den stora hjulstocken sönder i borrhuset, vilket orsakade ett längre 
stillestånd. 

Flera smeder vantrivdes och rymde hem och måste återkom- 
menderas genom Krigskollegi försorg. En svårighet var att få hant- 
verkarna att arbeta kontinuerligt när faktorn ej var närvarande och 
kunde övervaka dem. 1688 måste nya medel beviljas för uppförande 
av 4 nya smedjor i Ronneby, 4 husrum och verkstäder för stock- 
makare samt rustkammarens förflyttning till staden. 

1691-1692 lamslogs tillverkningen av en sjukdom och farsot som 
graserade i trakten. A. Fabritz fick själv begrava sin hustru och tre 
barn. De flesta smederna lago sjuka, några avledo och även många 
familjemedlemmar rycktes bort. Enligt faktorimilan i maj 1692 som 
upptog endast 25 personer, hade blott 5 undgått sjukdomen. Av 
pipvällarna var endast Folke Nilsson frisk. De övriga vor0 sjuka och 
den bäste hantverkaren av alla var död. 
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Dammen vid djupa for,^ med sligen till höger. Längsr ner i ån syns en upp- 
dämning med s k översval. Frdn luckorna leddes vartner i en ränna ner till 
kvarnen pd västra dstranden nedanför bruket. Foto 1904. 

Ett invantarium från år 1697 ger en kortfattad beskrivning över 
faktorianlaggningen. "Borrhuset låg 118 mil från Ronneby på 118 
hemman Djupadal. Det innehöll 4 borrbankar och en slipsten, på 
hvilken tvenne kunde slipa samtidigt. Ovanför borrverket vid Dju- 
pafors låg en hålldamm varmed man kunde reglera vattnet. Inne i 
den forna staden Iågo 18 smedstugor, 10 smedjor af bräder samt 4 
hus af bräder vari stockmakarna kunde förvara torrt virke." Håll- 
dammen och borrverket fordrade årliga reparationer som vor0 
ganska kostsamma. Redan 1698 väcktes förslag om att flytta borr- 
verket, som tycks ha varit särskilt skröpligt, in till Ronneby i sam- 
band med en nybyggnad. Detta skedde emellertid först år 1706, en- 
ligt Lönnberg. 

Av borrverkets placering vid Djupafors finns nu ingenting kvar 
som visar var det låg. J. Wessman skriver i sin Resa genom Bleking 



Karta över Häggatorp. "Författad år 1689 af Lantmätaren Peter Gädda. 
Afritad i Kongl. Gen. Lantm. Kont. 1817 af N. G .  Nerming." Djupadals 
gårdsarkiv. 

år 1749: "Litet under från sjalfva fallet finns stenar efter ett bårhus 
som varit uppsatt för gevärsfaktoriet i Runneby, men nu raserats 
för den långa vägens skull". Stenarna ifråga har ej kunnat återfin- 
nas. P& kopian av lantmätare Petter Gaddas karta av år 1689 över 
Heggetorp m. m. finns såväl Haggetorps kvarn på västra åstranden 
som "Bore" kvarn å östra sidan. Då det verkar som om man förr 
mest kallade vattenhjulet för "kvarn" (vi har mjölkvarn och såg- 
kvarn) får man väl anta att anläggning dar man borrade bösspipor 
kallades "borrkvarn" som på dialekt blev "Borekvarn". 

Vad som emellertid finns kvar från denna för länge sedan svunna 
tid är trapporna utmed den lodrätt stupande bergväggen upp till 
gamla vägen till Kalleberga by och den naturliga bron över ån med 
vag till byn Haggatorp. Stigen går sedan söderut med trappor aven 
här på några ställen, fram till gården Djupadal. Någon annan bro 
över ån an den ovan nämnda fauns ej förrän i Ronneby stad. För att 
återgh till kvarnen eller borrverket frågar man sig kanske hur vatt- 
net leddes dit från hålldammen. Detta skedde säkert, som brukligt 



var vid småkvarnar, genom en av stolpar uppburen träränna. Man 
finner nämligen ute i den nu tomma åfåran på stenar parvis borrade 
hål, troligen för järnkrampor att hålla stolparna på plats. Den 
damm som fanns före 1868 bestod med all säkerhet av en uppdam- 
ning s. k. översval, utan sådana arrangemang som flodluckor o. d. 
Då Djupafors fabrik byggdes år 1868 byggdes nämligen dammen om 
fullständigt till det nuvarande utseendet i stort sett. Intill dammfäs- 
tet fanns då redan en anläggning, ett sågverk med underfalls vatten- 
hjul, som samfalts ägs av Häggatorps by. Sågverket togs ur bruk vid 
sekelskiftet. 

Djupafors Fabriks AB 
Agaren till Djupadals gård, baron Casper Wrede var en driftig och 
mångsysslande man och hans dugande kraft togs i anspråk på skilda 
områden, inte minst Blekinge läns Hushållningssällskap, inom vars 
styrelse han verkade under flera ar. "Under min vistelse i Paris å 
världsutställningen där", skriver han själv, "fäste jag särskilt intres- 
se vid de exponerade papperssorterna af olika procent trälump". 
Han fick sålunda här idén att starta ett träsliperi vid Djupafors. 

Ar  1868 bildades Djupafors Fabriks AB vars aktieägare till över- 
vägande del bestod av inbjudarens släktingar, Vattenfallet utbygg- 
des för 180 hkr varefter inköptes tre Voelterska slipverk. Tillverk- 
ningen som till en början var ratt ansprakslös, utgjordes av slipad 
trämassa som pressades till kakor av c:a 1 112 cm tjocklek och för- 
packades i tratunnor och försaldes till pappersbruk såväl inom som 
utom landet. Bolagets förste tekniske ledare var civilingenjören 
Henrik Wrede, som innehade denna post ända till sin död år 1899 
då ban efterträddes av sin broder baron Gösta Wrede. I början av 
1870-talet företog Henrik Wrede en resä till Tyskland för att stude- 
ra tillverkning av kartong därstädes. Han lyckades samtidigt dar in- 
köpa en begagnad kartongmaskin som efter åtskilliga förändringar 
uppsattes i Djupafors. D å  tillverkningen gick bra, beställdes ytterli- 
gare tre maskiner som vid Lyckeby Mekaniska Verkstad. Så var 
kartongtillverkningen igång vid Djupafors. Ar 1908 försåldes an- 
läggningen till Hemsjö Kraftbolag. Som ny teknisk ledare tillsattes 
nu ingenjör B. Kihlgren vilken innehade befattningen fram till år 
1914 då han efterträddes av ingenjör B. Rasch. Nu skedde en omfat- 
tande om- och nybyggnad, ny turbin, nya slipverk och ny torkan- 
läggning inmonterades. Pappmaskinernas antal utökades till 12 st. 



Djupafors fabriks AB 1917 

Antalet anställda var vid denna tid c:a 60 och produktionen c:a 3000 
ton fardig vara per år. 

Ar 1920 övergick äganderätten till Djupafors Fabriks AB, till 
Sydkraft. En ny modern kartongmaskin med 100" arbetsbredd, till- 
verkad av Karlstads Mek Verkstad inmonterades vid Djupafors år 
1936. Samtidigt med att den nya anläggningen togs i bruk tillträdde 
Gustav Hansen platsen som disponent efter B. Rasch som avgick 
med pension. I början av 1950-talet var produktionen uppe i c:a 
12 000 ton kartongpapp. Den gamla papptillverkningen upphörde 
1942. 

Ar 1956 genomgick fabriken en ny stor ombyggnad. Den gamla 
Karlstadsmaskinen utbyttes mot en Dörriesmaskin av modernaste 
snitt. Ar 1963 avgick disponent Hansen med pension och samma år 
försåldes fabriken till Munkedalsgruppen och platsen som VD till- 
träddes av Gösta Lönn, under vars tid maskinparken modernisera- 
des ytterligare. 1968 firade bolaget 100-årsjubileum, årsproduk- 
tionen var nu uppe i c:a 28 000 ton. Efter Gösta Lönn som avgick 
med pension, tillträdde som VD Sven Igel under vars ledning fa- 
briken ytterligare moderniserats och i samband härmed produk- 
tionen höjts och uppgår när detta skrives till c:a 145 ton per dygn. 
Antalet anställda vid fabriken uppgår nu till 225. 



Björkholmen - en arbetar- 
stadsdel i omvandling 

Ingrid Persson 

"Följande stenbackarna upp och ned, lago de små husen tätt tryck- 
ta intill varandra med gaflarna åt gatan och-portar i de plank, hvilka 
förenade långa rackor af de minsta människoboningar, som under 
historisk tid byggts i vårt land." Erik Häggs kända skildring från 
1915 speglar den gängse bilden av Björkholmen som småfolkets och 
timmerstugornas stadsdel, dar fattigdomen visserligen fanns men 
dar idyllen harskade. Det pittoreska ar en sida av verkligheten. To- 
talbilden ar som alltid betydligt mera sammansatt. Björkholmen av 
idag är resultatet av en lång historisk utveckling, präglad av stadens 
växlande konjunkturer och öden under 300 år. 

"Sjömannens stad" 

Under den karolinska tiden anlades i egentliga Sverige tre nya sta- 
der, Strömstad, Karlshamn och Karlskrona. Samtliga låg i erövrade 
provinser och skulle befästa det svenska väldet. Karlskrona grund- 
lades 1680, för att ge örlogsflottan ett mer fördelaktigt strategiskt 
läge. Samtidigt anlades ett skeppsvarv. Ronnebys och Kristianopels 
borgare tvångsförflyttades till den nya staden men en huvuddel av 
befolkningen kom att utgöras av flottans folk. 

Under de närmaste decennierna efter grundläggningen pågick en 
livlig verksamhet. Nu koncentrerades all marin skeppsbyggnad till 
det nya varvet och timmerman kom från Stockholm och Karls- 
hamn. Befolkningen ökade snabbt och vid 1700-talets början rak- 
nades Karlskrona som rikets andra stad. En nedgång började under 
krigsåren kring sekelskiftet 1700. Först under 1780-talets återupp- 
byggnad av flottan förbättrades laget. Reformer inom administra- 
tionen genomfördes och nyanställningar av arbetskraft samt sats- 
ningar på nya verkstäder och administrationsbyggnader gjordes. 
Under ledning av överskeppsbyggmastaren Chapman seriebyggdes 
linjeskepp och fregatter i stort antal. 

Vid anlaggandet av Karlskrona erhöll "alla som ville bosatta sig i 



staden" fria tomter av kronan, men i olika delar av staden beroende 
på social stallning i samhället. Denna kategoriindelning medförde 
att främst två områden, Björkholmen och Vasterudd, från borjan 
blev arbetarstadsdelar. Varvets timmerman och arbetskarlar slog 
sig ner på Vastemdd, dar bebyggelsen växte fram utan egentliga 
regleringar. 

Lilla och Stora Björkholmen, som bebyggdes något senare, in- 
gick däremot i den år 1694 stadfasta rutnatsplanen, som utgjorde 
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för Björkholmen. Fotot visar västra delen av Krister Hornsgatan. I bak- 
grunden ses det ännu obebyggda Saltö. Foto BILM. 

Genom om- och tillbyggnader kunde de begränsade utrymmena ökas. 
Bostadshus i kv. Jaramas. Foto BILM. 



I kdk som detta skulle matlagnrng och disk for ett stort hushdll skotas. 
Huvudsakligen var det kokmat sam lagades - ofta forflera dagar å i  gdngen. 
Kv, Vdstra Udde. Foto Nordiska museet 1936. 

den första regleringen av Karlskronas bebyggelse. Planen utarbe- 
tades av E Dahlherg och Tessin d ä i barockens anda. Stadsområ- 
dets indelning i 20 kvarter skedde först 1718 i samband med de av 
dåvarande fortifikationskaptenen G O Lindebladh upprättade 
tomtkartorna. 

Bosättningen i Karlskrona var för flottans manskap den första ti- 
den efter grundläggningen av mer eller mindre tillfallig art. Detta 
faktum medförde utöver de bristfalliga ekonomiska förutsättning- 
arna att husen fick en enkel utformning. Den ursprungliga behyg- 
gelsen p& Björkholmen och Västerudd bestod till stor del av envå- 
nings ryggåsstugor med gavlarna mot gatan, en följd av de små tom- 
terna. Bostaden kunde innehålla en liten förstuga samt ett rum och 
kök med bakugn. Efter hand utökades stugorna i första hand ge- 
nom att ett rum byggdes till mot garden. Var detta inte tillräckligt 



Arbetarfumiljens enda rum fick rjänsigöra bide som sangkamniare och fin- 
rum. De borgerliga inredningsidealen satte sina spår trors trångboddheten. 
Kv.  Västra Udde 10. Foto Nordiska museer 1936. 

kunde huset byggas på med ytterligare en våning. Byggnadsstilen 
var traditionell och om- och tillbyggnader utfördes på ungefar sam- 
ma satt under lång tid. Husen timrades på stengrund och saknade 
oftast kallare till skillnad från trossöbebyggelsen i centrala stads- 
kärnan. Ursprungligen var husen opanelade och strukna med falu 
rödfärg. Först under 1800-talet blev väggpanel mera vanligt och i 
samband med det började oljefarg användas. Som utvändigt tak- 
material användes ursprungligen torv. Efter den stora branden 
1790, som inte drabbade Björkholmen och Vasterudd, förbjöds det- 
ta takmaterial p g a brandfaran och ersattes med tegel. I regel lades 
det nya tegeltaket på det gamla med breddade vindskivor som följd. 
Förutom bostadshuset fanns, trots tomternas ringa storlek, aven ut- 
hus av varierande slag. 



Industrialism och bostadsnöd 
Under 1800-talet fördubblades Sveriges befolkning och uppgick vid 
sekelskiftet 1900 till drygt 5 miijoner. Sverige liksom det övriga 
Europa befann sig i en period av omvandling, med en ny ekonomisk 
och social struktur som följd. Industrialiseringsprocessen medförde 
ett materiellt uppsving, men också lågkonjunkturer. 

Industriverksamheten i Karlskrona började utvecklas under 
1870-talet. Expansionen fortsatte under följande decennium men 
därefter skedde en tillbakagång. I Sverige diskuterades örlogsflot- 
tans organisation och utnistning flitigt. Krigsfartyg byggda av trä 
ansågs föråldrade och intresset fokuserades mot maskinkraft och 
pansarfartyg. För Karlskronavarvets del medförde omläggningen 
att de fast anställda timmermannens antal efter hand minskades för 
att ersattas av timlönade plåtslagare och maskinarbetare. När den 
nya stora verkstadsbyggnaden stod klar på 1870-talet flyttades stör- 
re delen av varvets verksamhet till den västra delen av varvsområ- 
det och 17:s port blev huvudpassage. Vid sekelskiftet var ungefär li- 
ka många industriarbetare anställda i det privata näringslivet som 
vid örlogsvarvet. De civila industrier som växte fram var av skilda 
slag och blev ett dominerande inslag i stadsbilden. Som exempel 
kan namnas Tyska bryggargården på fastlandet och hattfabriken på 
Möllebacken. Andra anläggningar var galvaniserings-, tobaks- och 
klädesfabriker. Tillbakagången för industrierna under 1890-talet 
hade flera orsaker. Allmänt kan sägas att Karlskrona från början 
vant en stad dominerad av militära och administrativa verksam- 
heter och denna prägel bibehölls. Stadens läge lämpade sig bättre 
för militär än civil verksamhet. 

Från senare delen av 1800-talet blev bostadsfrågan ett samhalls- 
problem. Den stora mängden människor från landsbygden, som 
sökte sin försörjning i städernas uppväxande industrier, behövde 
ocksa bostäder, Allt bostadsbyggande var privat och 1864 års na- 
ringsfrihetslag gav alla ratt att fungera som byggmästare. Hyreshus- 
byggandet konkurrerade på lika villkor om tillgängligt kapital med 
mera räntabla verksamheter som handel och industri. Följden blev 
att spekulation och planlöshet kom att utmärka byggandet. Många 
undermåliga hus uppfördes. 

Genom enskilda initiativ försökte olika filantropiska stiftelser 
och bolag men också privatpersoner avhjälpa de värsta missförhål- 
landena. Detta var även fallet i Karlskrona. Ett exempel var gross- 



I slutet av 1800-taler pdbyggdes flera av de gamla iyggässtugorna. Fasaden 
mot gatan kunde ge intryck av stor byggnadsvolym medan gaveln bibehöll 
den gamla stugam bredd. Fastigheten CalathP I före och efrpr ombyggnad 
1895. 

handlare A Abrahamssons gåva till staden 1867 på 15.000 kronor att 
användas till byggandet av bostäder mot att staden upplät tomt- 
mark. Fyra arbetarbostäder uppfördes på Lilla Björkholmen vid 
västra delen av Hantverkaregatan och skulle hyras ut till billiga pri- 
ser åt obemedlade, arbetsamma och ordentliga personer. Ar 1879 
föreslog landshövding H Wachtmeister staden att satsa 20.000 kro- 
nor i ett nybildat bolag med uppgift att utan dröjsmål uppföra arbe- 
tarbostäder på Pantarholmen och i närheten av tullen. Bolaget, AB 
för arbetarbostäder i Karlskrona ägde långt fram i tiden fastigheter 
vid Galér- och Nordenskjöldsgatan på Björkholmen. 



De enskilda initiativen förslog inte långt. Det i samhället rådande 
liberala synsättet att endast ett byggande, som inbjöd till spekula- 
tion kunde lösa bostadsfrågan, låg länge hindrande i vägen för ett 
planmässigt ingripande. De regleringar som fanns hänförde sig näs- 
tan uteslutande till brandskyddande åtgärder, En debatt med tek- 
niska och sociala aspekter på stadsplanering, inspirerad från Eng- 
land, avsatte dock spår i ett fåtal städer. Situationen blev emellertid 
ohållbar och det hårda tryck städerna utsattes för genom den tillta- 
gande urbaniseringen framtvingade slutligen ett ingripande från 
centralt håll, vilket skedde genom 1874 års hälsovårdsstadga och 
samma års byggnadsstadga. Båda gällde för alla rikets städer. Ge- 
nom byggnadsstadgan infördes gränser för tomtmarkens bebyg- 
gande. Gårdsrummet skulle utgöra minst 113 av tomtens yta. Hu- 
sens höjd bestämdes av gatubredden. Kontrasterna mot den små- 
skaliga äldre bebyggelsen blev ofta stora. 

En avsevärd del av befolkningstillväxten togs dock upp av den 
befintliga bebyggelsen genom om- och tillbyggnad. Detta gällde i 
hög grad för centrala Karlskrona genom de fysiska begränsningar 
som fanns. 

För Björkholmens del skedde en förändring i byggandet från 
1880-talet. Den lokala byggnadstraditionens småskaliga trähus- 
byggande ersattes i begränsad omfattning av stenhus och revetera- 
de trähus, imiterande stenhusarkitekturen. Det var flerbostadshus 
som byggdes. I flera fall togs hörntomter i anspråk. Arbetare, som 
hade ekonomisk möjlighet att bygga, kunde finansiera företaget ge- 
nom att lägga till en lägenhet för uthyrning. De stenhusimitationer 
som förekom innebar vanligtvis en på- och ombyggnad av ett be- 
fintligt äldre trahus. Sammanslagning av tomtmark var således ing- 
en förutsättning för genomförandet. En skådefasad mot gatan kun- 
de ge intryck av stor byggnadsvolym, medan gavelsidan i själva ver- 
ket kunde vara lika smal som ryggåsstugans. Ett flertal sådana pro- 
jekt stannade på ritningsstadiet och kan spåras i byggnadsnämndens 
arkiv. De putsade husens arkitektoniska uttryck hade ingen lokal 
anknytning utan var inspirerade av internationell putsarkitektur, 
vars mera anspråksfulla representanter kan ses på Trossö, exem- 
pelvis på Ronnebygatan och Hantverkaregatan. 

En konsekvent stadsplanering med lokal anpassning saknades 
fortfarande liksom statliga och kommunala bostadssubventioner. 
Vid sekelskiftet utmärktes arbetarbefolkningens levnadsvillkor i 



Fr o ?n 1880-raler skedde en förändring i byggander 116 Björkholme>i. I be- 
gränsad omfattning ersattes den snzdskaliga bebyggelsen av flerbosladshus. 
Kv. Vladisiav och Rättvisan sedda frdn Björkholmskajen. Foto HILM. 

städerna av en undermålig hygien och en  enorm bostadsbrist och 
trångboddhet. Bristfälliga vatten- och avloppssystem eller avsaknad 
av dylika gjorde att dödligheten var hög. I Karlskrona anmälde hal- 
sovårdsnamnden till stadsfullmäktige 1883 att sjukligheten inom 
stadsdelarna Vasterudd och Kalvhagen var större an i de flesta and- 
ra delarna av staden p g a avloppsledningarnas eländiga skick. 

För Karlskronas del aktualiserades behovet av en lokal byggnads- 
ordning med detaljerade sanitära krav inte minst genom en  privat 
bostadsundersökning utförd 1905. Initiativtagare var den nystarta- 
de sammanslutningen Karlskrona allmänna diskussionsförening 
med E Palmstierna som ordförande. Föreningen, som hade social- 
politiska ambitioner, genomförde en undersökning av kroppsarbe- 



Trhgboddhet och undermdlig hygien var utmärkande för arbetarbefolk- 
ningem livsvillkor i sekelskifleis städer. PB Björkholmen saknade en del 
fastigheter länge vatten. Foto från kv. Galathé. Foto BILM. 

tarnas bostadssituation på Trossö. Resultatet visade att 25 procent 
av arbetarbefolkningen bodde i lagenhetstypen ett eller två rum 
med del i kök. För att minska hyreskostnaderna var systemet med 
inneboende utbrett. Bostadsförhållandena beskrevs i undersök- 
ningen som "så upprörande att icke någon torde haft ens en tanke 
p& att det verkligen ar så uselt ställt på detta område". 

Ar 1904 fastställdes den första moderna stadsplanen för Karlskro- 
na omfattande hela staden fram till varvsmuren i söder samt Ek- 
holmen, Elleskar, Arnö, Grasvik och Bergåsa. Planförfattare var 
Karlskronas förste stadsingenjör H Thedenius. Planen ger intryck 
av storslagna utvecklingsplaner men mycket stannade på papperet. 



Aren 1913-17 utfördes en nymätning av stadsområdet för att få un- 
derlag till en stomkarta. Planarbetet resulterade som första etapp i 
en ny stadsplan för Björkholmen signerad stadsingenjören A. La- 
gergrén. Nu infördes en mer långtgående reglering av bebyggelsen. 
Hushöjden begränsades till två våningar så gott som genomgående 
för att förhindra byggandet av höga fristående hus. Det allmänt 
karva ekonomiska laget påverkade också byggandet på Björk- 
holmen och byggnadsnämndens arkiv uppvisar endast en genom- 
förd nybyggnad i enskild regi under 1920-talet. Huset med en rus- 
ticerad, naturstensimiterande, bottenvåning byggdes i sten, slat- 
putsades och gavs ett tidstypiskt lätt klassicerande formspråk. På 
det nyexploaterade Saltö uppförde AB Trossö och kronan arbe- 
tarkaserner. På Björkholmen ombyggdes det år 1921 indragna straf- 
fängelset till bostäder för varvets arbetare och tjänstemän. Men bo- 
stadsbristen fortsatte att vara ett stort problem. 

Sanering och bevarande 
För varvets del följde efter l :a  världskriget en period av nedrust- 
ning. Ett försvarsbeslut 1936 medförde förstärkningar av organisa- 
tionen, vilka emellertid knappt hunnit komma igång förrän 2:a 
varldskriget bröt ut. 

Ar 1933 tillsattes den viktiga bostadssociala utredningen av riks- 
dagen. Utredningen levererade delbetänkanden under ett flertal år. 
Nar det första offentliggjordes 1935 påtalades för Karlskronas del 
den kåkbebyggelse, som ansågs utmärkande för staden och som del- 
vis bildade hela kvarter. Samtida tidningsartiklar i lokalpressen in- 
formerade om att bl a kvarteret "Västra Udden", i kronans ägo, 
tillhörde den bebyggelse som var kraftig; eftersatt i fråga om under- 
håll. I en artikel i Sydöstra Sveriges Dagblad 1935 heter det: "Idyl- 
len har funnits där, men det ar falsk sentimentalitet att viija locka 
fram den, då social ambition allt kraftigare påyrkar en rimlig bo- 
stadsstandard för befolkningen. Denna rimlighet erbjudes icke i 
ruckel." 

Samtidigt arbetades det på annat håll för ett bevarande. Dåva- 
rande landsantikvarien S Leander framförde tillsammans med S-O 
Swahn ett förslag till ett bebyggelsereservat i "sjömannens stad" 
publicerat i Blekingeboken 1937. Som underlag fanns de dokumen- 
tationer av skilda fastigheter i Karlskrona, genomförda av Nordiska 
museet 1935-36. Det framförda förslaget avsåg enbart Vasterudd 



Som ett led i I930-talets rikstäckande, bostadssociala byggande uppfördes 
flerbostadshus ocksd pd Björkholmen. Avsikfen var en standardförbäfrring 
främst gällande de hygieniska förhållandena. Kv. Björkholmen sett från 
Chapmans plan 1937. Foto BILM. 

eftersom Björkholmen pA grund av "sina nybyggen bland stugorna" 
ansågs ha förlorat sin enhetliga karaktär. Leander skriver: "Björk- 
holmen ar spolierat. Grundliga undersökningar ha givit vid handen, 
att det gamla och äldsta Karlskrona i närvarande stund icke äger 
mer typiska kvarter än å Vasterudden. Om det finns något av det 
gamla, som ar vart att bevara och kulturhistoriskt försvara så ar det 
dessa kvarter, vilka för övrigt knappast aga sin motsvarighet i hela 
Sveriges rike." 

De nybyggnader på Björkholmen, som ovan berörs i citatet in- 
gick i det rikstäckande byggande, som blev en praktisk konsekvens 
av bostadssociala utredningen. Den nytilltradda socialdemokratis- 
ka regeringen hade ett nytt ekonomiskt program, dar bostads- 
byggandet ingick som ett till omfattningen litet men betydelsefullt 



medel att hejda arbetslösheten. På Björkholmen byggdes under en 
tioårsperiod med start 1935 ett antal flerbostadshus i främst norra 
och sydöstra delen. Utbyggnaden följde grundidén i 1920 års plan 
med sammanbyggda huskroppar och öppna kvarter. Den nya be- 
byggelsen utformades enligt funktionalismens principer. Kraven på 
ijus och luft blev vägledande, Bebyggelsen awek i skala och mate- 
rial från den traditionella. Fasaderna var släta och enkla, som bygg- 
nadsmaterial användes tegel och betong. 

Hur gick det då för bevarandeintressena? Så här uttryckte lands- 
antikvarie R Odencrants situationen i ett remissvar till riksantik- 
varieämbetet 1949: "Planerna på att av Västemdd skapa ett kultur- 
reservat ha emellertid icke varit möjliga att fullfölja, beroende bl a 
på att tiden efter 1939 icke varit agnade för att i Karlskrona för- 
verkliga dylika planer." Enligt ett avtal mellan kronan och staden 
1940 utlovade staden nämligen att på olika sätt medverka till att 
varvsområdet skulle kunna expandera österut mot Västerudd. 
stadsplaneändringar genomfördes under perioden 196480, där 
markanvändningen ändrades från bostäder till kontors- och indu- 
striandamål. Rivningarna på Västerudd började 1955 och idag åter- 
står ingenting av bebyggelsen. Några hus flyttades däremot till 
Vämöparken. 

När Vasterudd inte längre var aktuellt för ett bevarande vandes 
återigen blickarna mot Björkholmen i sökandet efter ett lämpligt 
parti äldre skyddsvärd bebyggelse. I början av 1940-talet togs frå- 
gan upp om att göra ett kulturreservat av bebyggelsen i kvarteren 
Dristigheten och Fäderneslandet. De två kvarteren känneteck- 
nades av äldre trähusbebyggelse. Björkholmens gällande stadsplan 
från 1920 medgav generellt en byggnadsrätt i högst två våningar och 
med ett husdjup inåt tomten på högst 8 meter. Detta speglade inte 
kvarterens befintliga förhållanden och därmed saknades ett lag- 
skydd för existerande byggnader. En planandring fordrades men 
ändringen fick bero, eftersom andra stadsplanearbeten som ansågs 
viktigare fick gå före. Staden växte norrut inåt fastlandet. På 
Trossö hade ett mycket omfattande saneringsarbete påbörjats, vil- 
ket kom att innebära en omvandling av betydande delar i stads- 
kärnan. 

Så småningom inköpte staden tre fastigheter i kvarteret Fader- 
neslandet och bildade tillsammans med Lions club en stiftelse, som 
skulle äga och förvalta husen och efter renovering hyra ut dem till 



Före de omfanande riuningarna under 1960- och 1970-talen utmarkfes 
B@rkhoImen av en varierad och r hög grad stadsmassig bebyggelse. Med 
den nya villabebyggeisen forandrades denna karaktar i grunden. Flygfoto 
frdn omkring 1925. 

sommargäster. Senare tillkom aven två fastigheter i kvarteret Dris- 
tigheten. Något reservat bildades emellertid inte. De stadsplane- 
ändringar, som gjordes under 1940-talet bestod av "frimarksplaner" 
för en eller ett par fastigheter och på så satt uppfylldes önskemål 
om en högre byggnadsrätt. Ar 1963 infördes nybyggnadsförbud för 
hela Björkholmen. Som skal angavs att gällande planer var föråld- 
rade med hänsyn till "aktuella krav på miljöstandard och möjlighet 
till anordnande av bilplatser". Det påpekades ocksa att planerna in- 
te utgjorde något skydd för stadsmiljön eller de kulturhistoriskt vär- 
defulla byggnaderna. 

Under 1960-talet förföll ett par kvarter kraftigt genom eftersatt 
underhåll. Området inköptes av kommunen och totalsanerades. 
Nya stadsplaner för sammanlagt fyra kvarter upprättades 1967 och 
1972 genom arkitekterna A. Claesson och L. Thorsen. Övriga ny- 



Foto 1974. 

byggnader under senare tid har tillkommit genom dispens från gal- 
lande byggnadsförbud. Stadsdelens omvandling till attraktivt bo- 
stadsområde för barnfamiljer återspeglades i den nya bebyggelsen. 
Till största delen uppfördes friliggande villor och radhuslängor, vil- 
ket också var avsikten med de nya planerna. Detaljutformning och 
formspråk har inspirerats av modern smAhusbehyggelse utan lokal 
anknytning medan volym och material i viss mån anknyter till den 
äldre trähusbebyggelsen. Det sena 1800-talets och sekelskiftets 
större, stadsmässiga volymer försvann härmed. 

Ar 1966 tillsattes av stadsfullmäktige en kommitté med uppdrag 
att inventera kulturhistoriskt värdefulla miljöer i stadens centrala 
delar. Vissa helhetsmiljöer redovisades men tonvikten lades vid en- 
staka byggnader, vilka graderades inbördes i en fallande vardeska- 
la. Miljöpartier eller fastigheter som kunde tankas bli föremål för 
ändrade planförhallanden togs i en del fall ej  med i undersökningen. 
För Björkholmens del betonades ensidigt den äldre trähushebyg- 





Den känsliga miljön kring appareljen, själva enrrén ii11 Björkholmen, har 
totall omdanats under 1970-talet. Vy från Chapmansplan. Foto från 
1920-talet resp. 1973. Foto BILM. 



gelsen. Arbetssättet var en följd av dåtidens snävare definition av 
begreppet "kulturhistoriskt varde". 

Under åren 1978-81 genomfördes en ny inventering av Trossö. 
En broschyr med råd och riktlinjer för bebyggelsen trycktes, avsedd 
för fastighetsägare och övriga berörda. Björkholmen inventerades 
på motsvarande satt 1983. Denna gång undersöktes samtliga fastig- 
heter. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen indelades i två 
huvudg~pper:  lagskyddad bebyggelse eller likvärdig samt övrig 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. sammanhängande byggnads- 
miljöer gavs en framträdande plats till skillnad mot tidigare och 
yngre bebyggelse beaktades i högre grad. Genom det vidgade syn- 
sättet har också Björkholmens sekelskiftesbebyggelse tillmätts ett 
egenvärde vid sidan av den traditionella trähusbebyggelsen. 

Staden kan liknas vid en organism, ständigt utsatt för förändring 
och förnyelse. Varje tid avsätter sina spår, vilka berättar om manni- 
skors livsvillkor, om estetiska ideal och om fördelningen av makt 
och pengar. Olika tiders byggnader kan sagas vara pusselbitar i det 
historiska skeendet. Saknas en bit, en tid, blir bilden svårläst och 
sammanhanget oklart. 

Björkholmen har bytt ansikte under de sista decennierna men ar 
ännu en levande stadsdel med djupa historiska rötter. Omvandling- 
en kommer att fortsatta - äldre hus byggs om eller ersatts med nya. 
Skall något av stadsdelens särprägel bestå måste förnyelsen ske var- 
samt, med känsla för den historiska kontinuiteten och den äldre be- 
byggelsens kvaliteter. 



Lantstallet Skärva 
Kerstin Barup - Mats Edström 

Varvsamiralen och skeppskonstruktören Fredrik Henrik af Chap- 
man lat under 1700-talets slut anlägga ett lantställe utanför Karls- 
krona. Lantstallet tillhör det mest originella som uppförts i svensk 
herrgårdsarkitektur. 

I ett svärmeri för den lantliga idyllen som då var på modet, med 
bidrag av både lokal byggnadstradition och grekisk tempelarkitek- 
tur, förverkligade han en dröm om ett "maison de plaisir". Huset 
byggdes som en timrad ryggåsstuga med grekisk tempelportik. Det 
omgavs med en engelsk park som utsmyckades med ett grekiskt 

i 
tempel, en urna, ett götiskt torn och en gravkammare avsedd för 
amiralen själv. 

Anläggningen har efter byggnadsminnesförklaring 1976 varit fö- 
remål för vissa iståndsattningsarbeten. Det götiska tornet restau- 
rerades 1977-78, det Ehrensvardska templet 1979 samt delar av hu- 
vudbyggnaden 198243. I anslutning till dessa arbeten har vi utfört 
en byggnadsundersökning som kastat ytterligare ljus över byggna- 
dernas historiska och arkitektoniska utformning samt dess förand- 
ring fram till vår tid. Vi skall i denna artikel redogöra för något av 
detta undersökningsmaterial. Beskrivningen ar koncentrerad kring 
huvudbyggnaden och det götiska tornet. För Skarvas konsthistoris- 
ka beskrivning hänvisar vi till Fredrik Neumeyers artikel, Chap- 
mans Skarva, i Blekingeboken 1947. 

af  Chapman och Skarva 
Egendomen Skarva ligger nordväst om Karlskrona, vid inre delen 
av Danmarksfjärden med utsikt tvärs över vattnet mot staden och 
örlogsvarvet. Fastigheten var i början av 1700-talet en bondgård, 
belagen dar ladugården finns idag. En ännu äldre gård har legat ca 
250 meter norr om den nuvarande. 

Enligt lantmätare Peter Bursies karta över gården från 1710 hade 
Skarva övertagits av en sjöofficer, kapten von Braunjohan, i likhet 
med många andra gårdar i närheten, Under 1700-talet hade gården 
flera olika ägare innan varvsamiralen Fredrik Henrik af Chapman 
den 8 juli 1785 köpte Skarva hemman. 



Uppmätning av Nordiska museet 1936. 



Den nya och säregna utformning som Chapman gav sitt lantställe 
har i hög grad präglats av hans yrke, härkomst och vänskapskrets. 

Chapman föddes år 1721 i Göteborg av engelska föräldrar. Fa- 
dern, Thomas Chapman var chef för Nya varvet i Göteborg, mo- 
dern var dotter till en engelsk skeppsbyggare. 

Sonens intresse för skeppsbyggnadskonst vaknade tidigt, och han 
förkovrade sig både genom teoretiska studier och praktiskt arbete 
som timmerman på olika privata varv. 1749 läste Chapman mate- 
matik i Lund och Stockholm, varefter han företog studieresor till 
skeppsvarv i England och Frankrike. 

Under 1760-talets början arbetade Chapman tillsammans med ge- 
neralen Augustin Ehrensvard på Sveaborg utanför Helsingfors, där 
han även lade grunden till en varaktig vänskap med sonen, konst- 
filosofen och amiralen Carl August Ehrensvard. 

Chapmans arbete vid örlogsvarvet i Karlskrona ledde 1783 till en 
befordran till varvsamiral. Hans chef, generalamiralen Henrik af 
Trolle gav honom tillåtelse att bygga en "bondestuga" i en vacker 
lund. af Trolle avled plötsligt 1784 och efterträddes av Carl August 
Ehrensvard. 

Anläggningen 
I ansökan om att göra Skärva till frälsehemman som ingavs till ko- 
nung Gustaf III året efter att af Chapman övertagit Skärva framgår 
det att anläggningen i väsentliga delar redan fardigstallts: 

"Skarfva ... varå jag uti byggnad påkostat allt vad jag arft och 
kunnat förvärva och vid berörde hemman finnes något ringa 
skog bestående af boke och odugeligt Eke vars fredande utgör 
denna lilla egendomens prydnad ..." ' 

Gustav Adolf Sparre som besökte Skärva i augusti samma år (1786) 
var Överväldigad av den charm som det nyanlagda lantstället ut- 
strålade. Han uppmanade andra till efterföljd: 

"Amiral Chapmans nya hus pd Skärva bör imiteras af dem som 
vilja bygga på landet; blandning av palais och koja, av kolonner 
och torvtak gör en särdeles behaglig effekt. " l  

Blandning av palats och koja var en träffande beskrivning av Chap- 
mans "maison de plaisir". Huvudbyggnaden fick en självklar place- 
ring på den bokklädda lundens krön med utsikt över Trossö en halv 
mil bort över fjärden. 



Huvudbyggnaden orienterades i nordsydlig riktning med huvud- 
entrén i väster i slutet på vägen upp från den egna hamnen. Utform- 
ningen inspirerades av svärmeriet för lantlig idyll som var på modet. 
Den hävdvunna byggnadstraditionens ryggåsstuga med rödtjarade 
timmerväggar och torvtak bildade en markant kontrast till en 
stringent grekisk tempelportik översatt enligt Carl August Ehren- 
svärds filosofi i "nordisk simplicitet". 

Huruvida hela den H-formade anläggningen färdigställts redan 
under det första året kan inte beläggas arkivaliskt då ritningar och 
beskrivningar saknas. Huvudupplaggningen förefaller emellertid ha 
varit uttänkt på förhand. Den rationella dispositionen tyder på det- 
ta: ståndsbostad separerad från tjänstelanga, de båda enheterna 
sammankopplade med en "försörjningsenhet" utgörande kök. Det- 
ta tillskapade en angenäm gård i söder, avskild från en bakgård för 
vardagens trivialiteter mot norr. L'angornas planutstrackning var i 
stort sett identiska om man bortser från huvudlängans kinesiska ka- 
binett. Detta rum förefaller ha bildat ett tillägg under byggtiden. 
Kanske förorsakades detta av att de 96 akvareller föreställande ki- 
nesiska båtar som rummet är byggt för, just förvärvats av Chap- 
man. Rummet är dock tveklöst, vilket byggnadsundersökningen på- 
visat, byggt i ett sammanhang med intilliggande rum. Rummets en- 
tréfasad har aldrig utgjort gavelyttervägg. 

Om man betänker att ståndslangan helt saknar praktiska för- 
sörjningsutrymmen, (kök, förrådsutrymmen och brygghus tycks in- 
te ha funnits annat an i sammanbindningslangan), förefaller det 
sannolikt att anläggningen uppförts i sin helhet under det första 
året. Varvets timmerman och snickare lånades till byggnadsarbe- 
tena. 

af Chapman berör själv byggandet av Skarva helt flyktigt i ett 16 
sidor långt klagobrev till riksråden, daterat den 25 februari 1787: 

"....med Amiralen af Trolles tillåtelse låter jag bygga en bonde- 
stuga i en vacker lund I12 mil utom staden d& jag war lördags- 
afton tog Byggmästare med mig dit ut och på min egen'bekost- 
nad undfägnade och roade dem tills söndagsafton, d& vi alla 
reste till staden igen; allt detta gjorde jag för att animera dem, 
som var dag från klockan 4 om morgon till 8 om aftonen mdtte 
wara wid arbetet pd det de ej skulle tröttna eller ledsna; nyttan 
därav ar nogsamt bekant." ' 



Axonornetri av Skarva - 1982. 

Byggnadsarbetet torde emellertid ha varit mer effektivt än vad som 
framgår av denna anteckning. Dömer man av panelsnickerierna, 
bl a "rosa salongens" delvis grova sågyta, har kravet på ytfinish fal- 
lit till föga för önskemålet att färdigställa huvudbyggnaden så snart 
som möjligt. Av fartygsproduktionen att döma saknade varvets 
snickare vid denna tid varken erfarenhet eller förfining i sitt hant- 
verk. 

När Chapman använder beteckningen "bondestuga" om sitt 
lantställe skall man inte glömma bort att detta endast är en åsyftad 
skimär. Vid en jämförelse med den traditionella blekingska ryggås- 
stugan finner man att husbredden ar nästan den dubbla, liksom fa- 
sadhöjden. 



Planritning av huvudbyggnaden. Nordiska museet 1936. Aktualiserad och 
korrigerad 1978. 

Linnerhjelm, som besökte Skärva 1796, formulerar sig så har i sin 
dagboksanteckning beträffande Skarva: 

"...förenar det lilla och simpla som tillhör landthus med det re- 
spektabla av en stor mans ~ommarboning."~ 

Det "lilla och simpla" tillhör utseendet av en bondestuga, medan 
praktentrén, den symmeteriska rumsfördelningen och inredningen 
som var ståndsmässig, svarade för det respektabla som förväntades 
av en varvsamiral. I egenskap av varvsamiral hade af Chapman ock- 
så en tjänstebostad på Trossö. Skarva nyttjades till att börja med 
som sommarbostad, men torde under af Chapmans senare år ha tjä- 
nat alltmer som permanentbostad. 

vattenvägen, ca halvmilen över Danmarksfjärden från arbets- 
platsen p& Trossö var den naturliga färdvägen till lantstället. Från 
Skarvas lilla hamn nåddes huvudbyggnaden via en allégång till en 
cirkulär plats vidare rakt upp mot huvudentrén. Allégången, som 



På Chapmans tid stod Skärvar tempelportik i skarpare kontrast till den 
bakomliggande ryggåsstugan än idag. Ryggåsstugan hade rödtjärade ligg- 
timrade fmader och torvtak. Foto fö$. 

förmodligen var rester av en gammal trädgård, röjdes för många år 
sedan. Spåren av den är dock alltjämt synliga i spannmålsfaltets 
skiftande tillväxt. Uppfarten mot huvudentrén har vuxit igen och 
reducerats till en enkel stig. En medveten visuell effekt avslöjas 
dock fortfarande: I stigningen upp mot entrén skymtar vid gnnd- 
stolparna endast tympanonfältets övre spets. D å  besökaren rör sig 
vidare uppför stigningen trader tempelportalen fram, men visar sig i 
sin fulla utsträckning först nar man står framför den, helt nara. 

Sedd framifrån bildar den långsträckta ryggåsstugan en målerisk 
bakgrund till den fullständigt dominerande tempelportiken med fy- 
ra stabbiga kannelerade doriska kolonner och överdimensionerad 
fronton. Den åttakantiga salens lanterninanordning kan inte anas. 
Dessutom har inget av den disharmoni som finns i förhållandet mel- 
lan stora salens överbyggnad och tempelportiken varit uppfattbar 
för besökaren som kom den ratta vägen. 



Den idag mest iögonfallande exteriöra förändringen av huvud- 
byggnaden genomfördes på 1860-talet. 

De rödtjarade liggtimmerfasaderna ersattes då av den nuvarande 
utformningen med locklistpanel och gotikinspirerade snickeridetal- 
jer. En ritning, signerad E. Sch-s, daterad 2ae Mars 1863, återger 
plan och perspektivisk fasad av byggnaden. I detta sammanhang 
tillkom aven tegeltaket och sannolikt den nuvarande lanterninen, 
glasad i orientaliskt olikfärgat glas. Mittlangan genomgick en ge- 
nomgripande ombyggnad och fick sin nuvarande breda och förhöjda 
byggnadsform. 

Något om interiören 
Tempelportalen leder via ett mindre förrum in i åttkantiga salen (ca 
11 m X 11 m). Symmeteriskt brutna takfalt sträcker sig från skulp- 
terade grönmarmorerade konsoler till den ljusflödande lanterninen. 
De fyra hörnfönsterna lämnar övrigt ljustillskott. I salens östra sida 
löper en helt genomgående rumsfil från gavel till gavel. Rumsin- 
delningen har en helt igenom symmetrisk uppbyggnad, undantaget 
södra gavelns kinesiska kabinett-tillagg. Från salens fjärde, östra 
arm anslöt ståndslangans försörjningsenhet med kök och skafferi, 
ombyggd p& 1860-talet. En parallellställd langa öster därom inrym- 
de sekundära försörjningsutrymmen, brygghus, förråd, bagarestuga 
samt gastkammare med egen ingång. 

Det enda rum som Chapman förlade på övre våningen var "öfre 
sängkammaren", tillika hans arbetsvistelse. Detta rum nAs via den 
lilla förstugan av båtkaraktär med en lejdliknande trappa. Rummet 
har liksom övriga genomgående rum ryggåstak. Mitt i rummet står 
en utilistiskt uttänkt rund kakelugn för att skänka varme. Framför 
det spetsbågade östra fönstret stod Chapmans stora arbetsbord. 
Hanfran kunde han nå det lilla fönster mot söder från vilket han 
med kikare kunde betrakta Trossön (Karlskrona). Ett antal lager 
av farg täcker den ursprungligen gröngrå bröstningspanelen i rum- 
met och de mustigt engelskt röda väggfalten. Den palladianskt in- 
spirerade fönsterindelningen röjer ett engelskt inflytande liksom 
det gotiska spetsbågiga fönstret mot södergårdssidan. 

Det av rummen som i brandförsakringshandlingarna från 1821 
benämns (Gast-) sängkammaren har i princip bevarat sin ursprung- 
liga färgsättning i rosa, faktiskt avsedd att imitera tidens ljusa ma- 
hognypaneler. Ljust gula vaggfalt för taveldekorationer m m kon- 



Chapmans arbetsrum med hans eget skrivbord. Härifrån hade hun utsikt 
över den södra gården med det götiska tornet. Tornets gotikformer kor- 
responderade då med fönstrets spetsbågeform. Foto förf. 

trasterar mot panelerna. Endast utsatta partier kring dörrar och 
fönster har bättrats med en ?i två strykningar av liknande kulör. 
Den vackra fargsättningen förstärks genom det starka ovanljuset 
från fyra takfönster, påminnande om fartygens "skylights". 

". . . ett prydligt Torn i Göthisk smak.. ." 
I den engelska parken ligger idag Chapmans götiska torn, uppfört i 
en tid långt innan nygotiken börjat tillämpas i Sverige. Att det gö- 
tiska tornet verkligen tillhör 1700-talet framgår av N. H. Sjöborgs 



Situationsplan tillhörande 182I drs brandförsäkring, 

omnämnande i "Utkast till Blekinges historia och beskrivning", 
tryckt i Lund 1792: 

"Genom skogen äro åt sjön gjorde uthuggningar, så att man 
har vackra utsikter från rummen, hvarifrån äfven synas ett 
Gothiskt Tom." 

I Linnerhjelms "Brev under resa i Sverige", 1797, ges följande be- 
skrivning: 

"... ett prydligt Torn i Göthisk smak med klocka till ringning 
för arbetsfolket." 

Det framgår vidare att tornet var belaget på en av de båda gårdar 
som bildades mellan huvudbyggnadens längor. Det exakta laget 
återfinnes på situationsplanen till 1821 års brandförsäkring, Planens 
No 5 betecknar tornets placering centralt i blickfinget från huvud- 
byggnadens mittlanga i avslutningen av gårdsfyrkanten. 

I varderingshandlingarna 1821 beskrivs: 

"En klockstapel 4 I12 al. bred i fyrkant samt 15 al. hög byggd 
på Ekeflotträd och stenmur, af furuplankor uti 3ne afdelning- 



ar, prydd med pelare och pyramider i hörnen och på taken, 
samt med åtskillige bildhuggerier och ornamenter, ställningen 
består af furubalkar utvändigt mdlad med oljefärg värderas till- 
sammans med en metallklocka o m  ca 36 vigt med dess tillbehör 
till 150 Rd. 

Tornets monumentalitet framhäves genom dess dåvarande framtra- 
dande placering. 

Monumentaliteten förstärktes genom skillnaden i kulör mellan 
huvudbyggnadens röda (rödtjära) och tornets gula (ljust grågul färg 
- sandstensimitation). Den anspråksfulla placeringen och den om- 
sorgsfulla bearbetningen motsvarades knappast av dess funktion 
som klocktorn - att tillkalla tjänstefolket. Tornets väsentliga värde 
var skulpturens - som stämningsskapande händelse i anläggningen, 

Tornet flyttades vid något tillfälle mellan 1821 och 1864 till sitt 
nuvarande läge söder om huvudbyggnaden och inordnades som ac- 
cessoar i den engelska parkanläggningens gångvägssystem. Det gö- 
tiska tornet har alltsedan dess stått på krönet av höjdryggen "blic- 
kande" ut över Danmarksfjärden likt en fyr. 

Det "prydliga tornets" konstruktion 
Vilken var då den egentliga uppbyggnaden av "detta prydliga Torn i 
Göthisk smak"? Utvändigt har det formen av en trestegsraket med 
kvadratisk planform och fyra likformiga sidor, uppåt successivt av- 
trappande. 

Vid byggnadsundersökningen har det varit möjligt att i stora de- 
lar säkerställa de tillägg och förändringar som under tidernas lopp 
gjorts på tornet bl a vid dess flyttning. Såväl fasaderna som den 
konstruktiva stommen synes till väsentliga delar ha bibehållit sin ur- 
sprungliga uppbyggnad. Vissa utvändiga originaldelar har vid behov 
ersatts med nygjorda, ibland med något förslappade former som 
urskiljer sig från motsvarande originaldelar på de andra fasaderna. 

Av den utifrån till synes bärande hörnkonstruktionen finns in- 
vändigt intet. Tornets dekorerade väggsidor är istället upphängda 
på en för traktens vidkommande ordinär klockstapelskonstruktion 
med mittstolpe och fyra dubblerade snedsträvor. Vaggsidorna ar 
endast rankigt sammanfogade med snedsträvorna genom två ram- 
verk. 

Den knapphändiga konstruktionen ger intryck av att tornet en- 



Götiska tornet under pdgdende restaureringsarbete 1977. Foto förf. 
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Götiska tornet. Fasad mot sydvart samt snitt genom klockstapelkonstruk- 
tionen och de löst sammanfogade viggskivorna. Skala 1:20. 

dast byggts som en tillfallig prydnad -till en festlighet eller en hög- 
tid - för att stå över sommaren. För detta talar aven det faktum att 
tornet saknar avtackning, vilket lett till en kraftig röta i klock- 
stapelkonst~ktionens oavtackta mittstolpe liksom i snedsträvornas 
infastningspunkter. 

uppmätningen visade att det ensidiga vindtrycket från sydväst 
hade förmått väggkonstruktionen att skruva sig runt sin axel - 
klockstapelskonstruktionen. 

Tornets bottenvåning begränsas av åttkantade spetsade hörnstöd 
(likt upp-och-ned-vanda jettelika blyertspennor) och har vaggar 
med dubbla spetsbågiga blindnischer med en mellanliggande pilas- 
ter, krönt av en svarvad vas. Övergången till den höga mellanvå- 



ningen förmedlas via en successiv avtrappning och böjda hörnstöd. 
Mellanvåningens nedre del domineras av ett rosettfönster som 
fångas upp av ett skulpterat draperi. Detta, och bottenvåningens 
vasmotiv, ar de enda dekorativa element som avslöjar gustavianskt 
inflytande. Mellanvåningens övre del innehåller ett spetsbågeföns- 
ter, två vackert skulpterade akantusskivor och ett band av fyrpass- 
motiv. Ur mellanvåningen skjuter fyra knippepelare upp och bildar 
ett genombrutet klockhus på vilket tornets avslutande fyrfotade 
spira står. 

Inspirationskällor 
Som götisk byggnad i det gustavianska 1700-talet - en tid som så in- 
tensivt hävdade de klassiska formernas exklusiva berättigande - 
framstår tornbyggnaden på Skarva som unik. I svenskt monumen- 
talbyggande var gotikens former "föraktade" för att inte saga 
otänkbara. Det ringa intresse som agnades gotiken sökte sig uttryck 
i sakrala sammanhang, i gravkonstens smidesarkitektur och i den 
lantliga parkens pastoral, såsom lusthus och byggda ruiner. 

Exempel på svensk 1700-talsgotik återfinns i Gustaf 111:s utkast 
till "Götiskt slott" från 1777 som efter en serie förslag resulterar i 
uppförandet av Desprez' götiska torn på Drottningholm 1791. Det- 
ta torn, byggt av tegel på en sexkantig grundplan med en krenele- 
rad överdel, kan närmast liknas vid ett 100 år yngre vattentorn. 
Varken Desprez' torn eller de båda projekten till gotisk fastning 
och fastningsruin på Sturehov torde ha tjänat som inspirationskälla 
för Skarvas götiska torn. 

Inspiration och eventuella förebilder torde knappast stå att finna 
i Sverige. Med kännedom om Chapmans utlandsvistelser i ung- 
domsåren, ligger det däremot nara till hands att söka inspirations- 
kallor i Chapmans "andra hemland" England. Gotiken, som i Eng- 
land kan sagas ha haft en mer eller mindre obruten utvecklingslinje 
genom århundraden, förenade under 1700-talet gotik och rokoko. 
Huvudexemplet på detta intresse utgörs av Horace Walpoles Straw- 
berry Hill. Fr o m år 1747 transformerade han successivt om sin vil- 
la till gotiska former (delvis med hjälp av papjemaché). Anlagg- 
ningen väckte sådant intresse att Walpole nödgades inrätta fasta 

I tider för besökare av anläggningen, Möjligt ar att aven Chapman 
befann sig bland dem som sökte sig till Strawberry Hill för att 



Parken med götiska tornet. Foto Nordiska museer 1936 



fascineras av gotiska formelement i en pastoral omgivning 
Som Osvald Siren har hävdat bar götiska tornet en stark prägel 

av engelsk sengotik - perpendikulär.' Tramaterialet var en ersatt- 
ning i brist på bearbetbar sten, och målades (såsom skrapprover 
utvisat) i en ljusgul sandstensimitation. Endast fönsternas "glas- 
ytor" fick en avvikande f'argton i svartgrönt. 

Någon enskild tornbyggnad som Chapman låtit kopiera i dess hel- 
het från England att återuppföra på Skärva har inte kunnat påvisas. 
Det skulle emellertid varit olikt Chapmans kynne - hans kreativa 
och originella laggning skulle knappast nöjt sig med en kopia. Sa- 
kerligen har flera enskilda och sinsemellan olika motiv tjänat som 
inspirationskällor för Chapmans götiska torn på Skarva. 

Chapmans Skarva ar ett sällsynt rikt exempel på 1780- och 90- 
talens intresse för den lantliga idyllen. Huvudbyggnaden och park- 
anläggningen med sina små byggnader ar ett fyrverkeri av infall och 
lustigheter. Anläggningen har på ett anmärkningsvärt fint sätt be- 
varat sin romantiska och trollbundna stämning. Som byggnads- 
minne ar det av stort allmänt intresse att vårda och bevara Chap- 
mans Skärva i framtiden. 

NOTER 
1. E. Fagerlund, Beskrivning om Nellraby socken i Blekinge (Karlskrona 1861). 
2. S. Lejonhuvud, Tvd människoöden 1927. 
3. F. Neymeyer, Fredrik Henrik af Chapman som konstnär och konsrfrämjare (Upp- 

sala 1944). 
4. C. J .  Linnerhjelm, Brev u d e r  resor i Sverige 1797. 
5 .  Situationsplan tillhörande 1821 Ars brandförsäkring, 
6. 0. Sirén, Kina irädgdrdar och vad de betyll for 1700-rafels Europa. 



Varvsbyggnader 
Urve Lepasoon 

På senare år har ett flertal av de äldre byggnaderna vid Karlskrona- 
varvet restaurerats. Arbetena har bedrivits som beredskapsarbeten 
med medel från lansarbetsnämnden och riksantikvarieämbetet. Ge- 
nom den organisationsindelning som kulturminnesvården har idag 
är länsmuseerna engagerade vid restaureringar av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse såsom antikvariska kontrollanter med uppgift 
att hl a dokumentera. Länsmuseet har haft länsstyrelsens uppdrag 
att medverka vid restaureringsarbeten på varvet sedan november 
1981. 

Arbetet med att bygga och underhålla fartyg vid det örlogsvarv 
som anlades 1683 på Trossö lever idag vidare vid det 1961 bildade 
Karlskronavarvet AB. Därmed torde varvet vara en av de äldsta ar- 
betsmiljöerna i landet med byggnader från 1600-talets slut till nutid, 
beskrivande utvecklingen från hantverk till industri. Flertalet av de 
äldsta byggnaderna från den tid då fartyg enbart byggdes av trä tor- 
de som byggnadsverk vara unika i världen. Många av dem har kull- 
nat bli kvar, trots att de förlorat sin egentliga funktion, och trots sin 
belägenhet inom ett strategiskt viktigt område, eftersom Sverige 
under de senaste århundradena inte varit involverat i krig. 

För att i någon mån satta in de, i de följande uppsatserna, be- 
skrivna byggnaderna i sitt sammanhang presenteras miljön i följan- 
de bildsvit. 

Lindholmen. Repslagarba,inn stod fardi8 1696. Banan i rervirke ur S00 in 

lang. Banhuvuderia ar upl f l rda i tegel och putsade. Erik Dahlberg eller 
Tessin d. y. har angetts som troligu arkitekter. Från 1696 t i l l  1960 slogs det 
rep i byggnaden. I dag rymmer östra banhuvudet ett tryckeri. (BM) 



Stumhoimen. Längst til l vänster det östra av de tvd bageribyggnaderna 
som ursprungligen uppfördes pd var sin sida om sundet, uppförd c:a 1730. 
Därefter beklädnadsverksrad frdn 1921. Bdtsmanskasern frdn 1847 ändrad 
ti!l magasin 1868 med välbevarad inredning (fBMM). Tunnebodstnrigasin 
uppfört vid 1700-talets mitt (fBMM). Fyren Karlskrona nedre frdn 1918. 

Lindholmen. Torrdockan byggdes 1716-1724 efter konstruktion av Chri- 
stoffer Polhem och under ledning av Carl Sheldon. T. v. pumphriset byggt 
1848 för en 20 hästars ångmaskin. På andra sidan vattnet skymtar frdn 
vänster 1960-talets administrationsbyggnad bredvid gamla kansliet 
IfBMM) frdn 1790. Til l  höger mönstersalsbyggnaden (BMM) från 1780- 
talet. 



Lindholmen. Wasa Skjul ar en överbyggd stapelbOdd f y h i  176.7 Liknande 
överbyggnader fanns ocksli på 2 av femfingerdockorila. Den har typen av 
stenpelarbyggnader med öppningsbara eller 1ö.stagbara brädväggar mellan 
pelare, har varil en vanlig byggnadstyp pd varvel oclt fanns riven i Stock- 
holm. 

Stumholmen. Slup- och barkasskj~d uppfört i slutet av 1780-talet för för- 
varing av mindre farryg m .  m .  Undre våningen är uppförd av tegel den övre 
av korsvirke och tegel (fBMM). Envåningshuset till höger ar ert corps de 
garde från 1700-talet. (fBMM) 
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Örlogshamnen. Inventariekammar nr I uppfördes pd 1780-talet efter rit- 
ningar av Chapman och Ehrensvärd. Den ar genom brandmurar delad i fy- 
ra sektioner och användes för skeppsinventarier efter ert sinnrikt system. 
Den ursprungliga inredningen är till vasentliga delar bevarad. (BMM) 

Örlogshamnen. Materialförråd nr 1 uppfördes på 1780-talet efter ritningar 
av Chapman. Förrddet inrymde från början bl a. Flottans Kopparbod, 
Smedje Werkeis dagliga utgifisbod, Compassmakare Wärksbod. Torner 
byggdes 1809 som "ringtorn med telegrafinrättning" och användes till mit- 
ten på 1800-talet. (BMM) 



Irivid Litidholmsbroiz ligger t .  v. Hukvinden, eii bdiskjul från 1849, dur 
äldre anläggningar fur virkeskonservering i vatten ufnytrjars vid byggandet. 
Byggnaden i fonden ar en Tackelkammare uppförd 1884. Lilla rnnsrkranen 
r.  V.  

Västra kölhalningshron. Lilla mastkranen av järn från 1885. Der rillhöran- 
de maskineriet finns kvar i boden. T. v. Wasa Skjul och mitr i bilden, en 
byggnad med putsat mittparti, kallad Knaskjul uppförd 1805. 



Västra varvet. Frdn vänster "Nautiska detaljen" enligt uppgift uppfärd som 
skola 1887. 1758 påbörjades de s. k. femfingerdockorna, pumphuser till 
dem är det putsade 3-vdningshuset, uppfört 1822. Mastkranen ( B M )  bygg- 
des 18061906 och var i ursprunglig användning till 1873. Arkitekt var 
Fredrik Blom. 
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175 port ar ett valkant begrepp i Karlskrona. Det ar den 17:e porten i 
varvsmuren ock huvudingång till varvet. Byggnaden dr från 1880-talet. 

BMM =Byggnadsminnesmärke (statlig ägo) 
BM =Byggnadsminne (enskild ägo) 
fBMM =Föreslaget byggnadsminnesmärke 
Byggnadshistoriska uppgifter för statligt ägda byggnader är hämtade ur en 
serie PM upprättade av Charlotte Onstad. Foto förf. 



Om hickar och båtskjul 

På Karlskronavarvet mitt emot stora verkstadsbyggnaden ligger ett 
rödtjarat båtskjul, som av tillgängliga kartor att döma ar byggt 
1847.' Det ar en relativt stor byggnad 32,8 m Lång, 21 m bred och 
5,3 m hög, omgiven av gångbroar. Byggnaden står i vatten på 72 
kraftiga träpålar och 3 pålknippen. Over pålbyggnaden ar en vind 
under sadeltaket och brädklädda gavlar. Skjulet användes till för- 
varing av båtar och vinden till båttillbehör. Enligt bevarade 
byggnadsjournaler2 byggdes den södra gångbron 1877. 1933 fanns 
broar på samtliga sidor och då "anordnas så att båtar ej gå under 
broarna". Båtskjulet har sedan lång tid tillbaka kallats Hokvinden. 

På platsen för båtskjulet och langs bron mot Lindholmen fanns 
tidigare håckar eller reservoirer. Dessa var pälade inhangnader 
inom vilka virke nedlades under vatten "Damit die schleimig - gal- 
lert - artigen Safte in den Zwischenräumen des Holzgewebes durch 
das Flusswasser ausgelöst und mit fortgefurt werden".' Enligt 
samma kalla kunde konserveringen pågå från 6 månader upp till för 
ek minst 2 år. Därefter skulle. virket långsamt torka på en över- 
täckt, skuggig och luftig plats. 

En inom varvet utförd hus- och byggnadsinventering 1781hnger 
4 reservoirer för mastträn och 1 för granspiror. Dar påtalas aven att 
pålningarna äro "mer eller mindre bristfälliga", Motsvarande be- 
skrivning från 18201 tar inom området upp 5 masttradshåckar "af- 
stängda med pålar och balkar". Tyvärr nämns inget om deras till- 
stånd. 

Elias Martin har på en av sina akvareller i förgrunden avbildat ar- 
betet vid hackarna. D e  två vid en håck samtalande männen i bildens 
mitt ger genom sin placering indirekt en upplysning om hackarnas 
höjd. Det ar uppenbart att båtskjulet inte tillkommit genom att 
man byggt en "vind" över håcken. Då skulle båtskjulet varit åtskil- 
ligt lägre. 

På Wallenstrands översiktskarta från 18476 finns visserligen håc- 
karna markerade men de har inte längre någon beteckning, vilket 
tyder på att de inte längre har någon funktion. Genom jämförelser 



Charta öfver Kongl. Flottans Skeppswarf 1847. Längs bron i vannet är 
hdckarna markerade. Krigsarkivet. Marinens ritningar A XVIII b nr I I .  

Bdt- och slupskjulet är längst ner till höger på bilden. Krigsarkivet, Mari- 
nem ritningar A XVIII. 
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Akvurell av Elias Martin. Kungl. Biblioteket, Srockholm (utsnitt). 

av kartmaterialet framgår att båtskjulet ar byggt på platsen för en 
håck och med samma karakteristiskt sneda gavel. 

Båtskjulet bars av 3 rader pålar på vilka längsgående barlinor ar 
lagda. Av dessas skarvning framgår att skjulet ar byggt från vattnet 
in mot land. Pilarna ar med tappar förankrade i barlinorna och dar 
dessa skarvats går pålens tapp genom båda bjälkarna. Skarven bärs 
ofta av två tätare ställda pålar. Gaveln mot vattnet vilar utan barli- 
na direkt på uthuggna hak i pålarna. Samtliga pålar i skjulets gavel 
och enstaka i långsidorna var emellertid skarvade. 

Den byggnadshistoriska undersökningen visar att man har behål- 
lit och återanvänt pålverk och pålknippen i håckens gavel. De ur- 
sprungliga pålarna var för låga för att bara gaveln, man har därför 
tagit bort överliggaren, kapat pålarnas tappar och förlängt dem. 
Med dem av långsidornas pålar som kunde användas gjordes på lik- 
nande satt. Båtskjulet ger oss således upplysning av hackarnas höjd. 
Båtskjulets höjd blev i sin tur bestämd av de pålknippen som ingick 



Båtskjulets gavel med de skarvade pålarna. Linjen markerar underkanten 
på håckens överliggare. Foto förf. 

i håcken. I namnet Hokvinden, bildat av håck, lever traditionen 
från träfartygens tid vidare. 

Att uttjänta håckrar kunde användas för grundläggning av hus 
finns det aven andra exempel pA. Just dar flottans skeppsbro i 90" 
vinkel böjer av mot öster låg enligt 1820 års byggnadsbeskrivning' 
"Ordren Rummet vid Orlogs Skeppsbroen på Gamla Ekewarks 
håckarne upfört af Sparr och bräder, med bradtak". Huset matte 
15 x 21,5 fot. Byggnaden fanns kvar in på 1930-talet, då ombyggd 
till förvaringsbod. 

Av byggnadsjournalernas framgår att det på 1870-talet fanns yt- 
terligare två pålbyggnader på varvet, båda uppförda före 1805. 

Ett slupskjul i NV andan av Skeppsbron med tak av bräder och 
tegel och vaggar av resningsvirke. Byggnaden hade en höjd av 8,61 
m och var 45,43 m lång och 17,22 m bred. Den revs 1905. 

Båtskjul nr 4 var belagen vid SV andan av Skeppsbron "byggd på 
palar under papptak av kapellfack". Den hade en höjd av 4,45 m 
över havsytan och var 4434 m X 13,36 m. Byggnaden revs 1908. 



Projekt till slupskjulet 1799, J Lindström. Sydkustens örlogsbas, arkivet 

Ingen av ovan nämnda byggnader kan direkt hänföras till den 
ritning från 1799 signerad J. Lidström som finns i arki~materialet.~ 
Ritningen visar en 47,2 m lång och 21,6 m bred palbyggnad, buren 
av 4 rader pålar. I ytterraderna ar var 4:e påle ersatt av ett knippe 
om fem. I de båda inre pålraderna ar pålarna dubblerade. "Sidorrit- 
ning åt Sjösidan" kan ange att byggnaden var tänkt att ligga med 
långsidan mot vattnet. Sluparna förlades från sjösidan in under 
byggnaden. 



Nar man med utnyttjande av hdcken byggde bdtskjulet kom det att std så 
nara den befintliga ankarsmedjan att man för passagens skull var nödgad 
att kapa NV hörnet. Foto förf. 

Hokvinden efter renoveringen. Foto förf. 



Restaureringen 
Båtskjulet restaurerades vintern 82-83. Arbetet bekostades av s k 
tidigarelaggningsmedel via riksantikvarieämbetet och bedrevs som 
ett beredskapsarbete. 

Gaveln mot land vilar på en kalkmurad grund av huggen gråsten. 
Båda gavlarna ar panelade och försedda med portar och fönster. De 
tre panelade pålknippena i östra gaveln föreföll att vara påbyggda 
under hand, aven de inre pålarna var rödtjarade. Pålarna var sam- 
manfogade med dymlingar. Pålarna var spetsade nertill och en av 
de uppdragna var försedd med metallskoning. 

Man har sedan mer an ett decennium talat om och undersökt oli- 
ka möjligheter att renovera hitskjulet. Det förslag som kom till ut- 
förande innebar att murkna pålar helt ersattes med nya, ingjutna i 
betong på fast botten. Samtliga pålar kunde sattas på ursprunglig 
plats, med tapparna i motsvarande befintligt hål i bärlinan. Gavel- 
pålarna ersattes med hela pålar. Endast en  av de ursprungliga kun- 
de behållas. Ny takpapp lades på taket med ribb. Ny pålning för 
bryggor på norra och södra sidorna gjordes. Nya bryggor fastes i de 
tidigare järnstagen. 

1. Krigsarkivet. Marinens ritning A XVIII k nr 6 
2. Sydkustens örlogsbas, Karlskrona, Byggnadsavdelningen. 

Arkivet, Byggnadsjournalen c:a 1880s:a 1940 
3. Oscar Mothes, Illurtriertes Eau-Lexikon. (Leipzig und Berlin 1874) 
4. Marinmuseum. Arkivet: KrA dep. OVK Varvschefens kansli F 1II:a vol 12 
5. Sydkustens örlogsbas, Arkivet: 

Beskrivning öfver Hus och Byggnader 1820 
6 .  Krigsarkivet. Marinens ritningar A XVIII b nr 11 
7 .  S e 5  
8. Se 2 
9. Sydkustens örlogsbas. Arkivet. 



Lindholmens corps de garde 

Det äldsta corps de gardet på Lindholmen låg närmare dockan an 
det nuvarande och var en timmerbyggnad, som på 1720-talet var i så 
dåligt skick att den inte kunde repareras. Man hade låtit riva spiseln 
för att ingen skulle få tillfalle att elda i den och därigenom åstad- 
komma eldsvåda på området. 

Det nya huset byggdes vid stenbryggan som ledde till varvet. Det 
anförs två skäl till den nya placeringen, dels att vaktmanskapet ha- 
de bättre uppsikt över de passerande, dels att det vid stenbryggan 
fanns ett stort upplag av sten från dockebygget s3 att "murarne 
utan serdeles bekostnad kunna uppdragas" och "hela huset af Steen 
med taktegel af alt tillbehör föga larer komma till kosta, förutom 
det att det bliva durabelt". Det föreslogs aven att ett särskilt rum 
skulle inrättas för förvaring av "mallar och champelouner" av sluss- 
portar och sättdamm till dockan för att användas "nar någon repa- 
ration behövas". 

Den nya byggnad, som man syftar på i den ovan refererade kung- 
liga skrivelsen ar det nuvarande corps de gardet. 

Den omfattande inventering av hus och byggnader som slutfördes 
på varvet 1781 resulterade i byggnadsbeskrivningar, planritningar 
och inventarieförteckningar. För corps de gardets del finns planrit- 
ningar och byggnadsbeskrivningar men i "Inventarier öfver upp- 
börderne" är enbart ovanvåningen upptagen. I byggnadsbeskriv- 
ningen benämns bottenvåningens rum med namn som har direkt 
anknytning till vakthusets egentliga funktion. Av uppbördsinven- 
tariet framgår att ovanvåningen nyttjats för byggnadsverksamhet. 

Corps de gardet byggdes 1725 i 2 våningar av sten som blivit över 
vid byggandet av dockan och taket täcktes med tegel. Byggnaden är 
13,66 m lång, 7,31 m bred och 5,54 m hög. Huset hade tre ingångar, 
som man nådde genom ett bislag (förstuga). Bottenvåningens södra 
och norra del hade var sin ingång och den mellersta ledde direkt till 
övervåningen. 

Byggnadens norra del upptogs av vakthavande underofficers 
rum, dit man kom genom en separat förstuga. Rummet var klatt 



Planritning 1781. Marinmueum. 

med oljefargsmålad panel och försedd med en grön kakelugn i 
nischen. Från förstugan kom man även in i ett avdelat arrestrum 
med 12 järngaller i fönstret och lås för dörren. Vaktmanskapets rum 
låg i byggnadens södra del, aven där fanns ett arrestrum avdelat 
med en mellanvägg så att dagsljuset kunde nyttjas i båda rummen. 
Här anges emellertid inga galler för fönstret. I manskapets rum 
fanns 2 lavar och 2 hyllor och 1 tegelugn för uppvärmning, 

Till övervåningen, dar tre rum var avdelade, ledde en pardörr. 
Det norra rummet var husets största och kallas Byggmastarkam- 
maren, mätte 5,3 x 5,7 m och hade 3 fönsteröppningar med 2 fön- 
ster avdelade genom mittpost. I varje fönster fanns 12 bly- eller tra- 
infattade glasrutor. Fönstret mot väster var dessutom försett med 
järngaller. Rummet var möblerat med ett furuskåp med lådor och 
hyllor, ett fyrkantigt bord, en sittbänk och fem stolar. Dar fanns 3 
kopparljusstakar, 6 trablackhorn med glas men bara en sanddosa, 
dåtidens läskpapper. Vidare upptas 100 st runda skrå (kanonpro- 
jektiler) och 200 st blykulor. För uppvärmning fanns en påttkakel- 
ugn med spjäll. 



Den odaterade och osignerade ritningen. Till vänster renritad till höger 0% 

ginalet med bl@rtsteckningen. Orfogsbas Syd, Karlskrona. 

Södra kammaren värmdes av en tegelugn, hade två fönster, aven 
har det mot väster försett med galler. Rummet var möblerat med 
ett skåp och ett bord. Dar förvarades också "en dåcke Modell af trä 
med sex st. kasthakar och dess krampa utj godt och brukligt stånd". 
Det ar sannolikt den modell av Sheldon som idag finns utställd på 
Marinmuseum. 

Mellankammarens enda fönster var gallerförsett likt de andra 
mot väster, dar fanns i övrigt ett fast furubord och ett litet skåp. 

Vinden nyttjades av "Warkmestaren wid Skepps Reparations- 
dockan" för "lösa Byggnings och Smedje Persedlar". Har fanns 
aven ett avträde. 

I örlogsbasens arkiv i Karlskrona förvaras en osignerad och oda- 
terad tuschritning av corps de gardet. Det ar den enda kända fa- 
sadritningen av byggnaden dar båda våningarna ar synliga ovan 
mark. B1 a av namnformer att döma torde den vara yngre an 1781 
års inventering. Vid jämförelse med 1781 års planritning framgår att 
exteriören inte förändrats, De invändiga förändringarna ar få, 
ovanvåningens rum har fått namn som anger att hela huset numera 
nyttjades som corps de garde. Dar finns nu rum för officerare och 
underofficerare. Med en ny mellanvägg i våningens södra del har 
aven nattvaktaren harbergerats i eget rum, som dessutom fått en ny 
tegelugn. 



Forsforad detalj ur akvurell av Elias Martin. Kungl. Bibl. Stockiiolrn. 
Corps de garder ar 2-varningsbyggnaden i bildens rniti. 

Corps de gardet med putsen avknackad. Mellan fönstren och dörren syns 
var bislaget funnits. De ursprungliga fönstren i undervdningen igensatta 
med tegel. Foto Karlskronavarvet 1981. 



Corps de gardet efter restaurerrngen 1982. Foto förf. 

På tuschritningen har sedan någon med blyerts skissat ett ännu 
senare ombyggnadsförslag med medeltidsinspirerad trappgavel 
markerade fönsteröppningar och rusticerade hörnkedjor. 

Den stora byggnadsförandringen dar marknivån höjs så att un- 
dervåningen på framsidan helt kommer under mark finns pä en för- 
slagsritning av Abr. Blix 1883. O v e ~ å n i n ~ e n  dit en ny dörr tagits 
upp i den gamla fönsteröppningen tjänade som kontor för befäl och 
underbefal. Undervåningen nås genom en nyupptagen dörr i norra 
gaveln. Fönster- och dörröppningar har satts igen till nuvarande 
gluggar i sockeln. För rummen i undervåningen anges ingen funk- 
tion och ugnarna ar utrivna. 
1981-82 restaurerades byggnadens exteriör och den återfick en ro- 

sa ton som kunde återfinnas på tillvaratagna putsprover. 

KALLOR: 
Krigsarkivet: Amiralitetskollegium. Kansliet. Serie Ela 
Kungliga brev 1725 
Marinmuseum. Arkivet. KrA dep. OVK Varbschefens kansli F 1II:a vol 11. 12 
Inventarier öfver uppbörderne 178%81. 



Blekinge lans hembygdsförbund 1983 

Asarums Hembygdsförening. Ordförande Nils Magnusson, sekreterare Thyra 
Månsson. 

Föreningens årsmöte hölls den 23 mars under god tillslutning från medlemmarna. 
Gästande föreläsare var eodsäeare lens Bere. Eriksbere. som i ord och bild eneaee- " " u. u. - ~ -  
rat redogjorde för den bekanta Ymer-expeditionen 1980. För ett uppskattat musik- 
program svarade Ringamåla-bröderna Tomas och Mikael Johansson med sina tmm- 

Sommsrcnr vcrk<amhci inleJilc\ mcJ sn hiir.uifard ucn l5 ni., I.arJln ,iil.dr* 
ii11 \'ax]<itr.iktcn dar  hl ó I anihruksinuiccr i I l~ar i r~nh>lm och Sk<>lntu>cii i h l , > -  
heda b&öktes. 

P i  hcminaplan uppn3dcr inu,i.ci i.ir IO:<le \ icingrn 'len 5 p in i  Karlshamn, i: >ut- 
mucikkhr och Asarumr F~lkdan,lae inedicrhadc Olik3 sloldari \dr  ockra i arhcir, 
Vid Blekinge Läns Hushållninessä~skans familiedae den l 3  aue. eästades Stenbac- 

u , " u u . . . . .  
kamuseet av ett stort antal intresserade besökare. Andra grupper och skolklasser har 
även besökt museet såväl före som efter sommarsäsoncen. 

Fnrcningcm horr\ammank<>mii inlc<lJe\ incd cii iiiiploiiiliet o.h \~lki>niponorai 
r:ineprneraiii av Klockcb~rkwkoldn\ r.leikor under .\enein Thonia,\<in, Irdninr 
D ~ r e i t c r  hol1 t ~ lkhues~o l l i r a r c  lhnri trn Pdulln cit m\ihci  inire,rrni fur i .d r~r  <ini 
"Pher Thomasson - bonddrängen från Jämshög, som lirde svenska folket att lasa". 

Verksamhetsåret avslutades med utgivandet av den 15:de årgången av föreningens 
årsskrift "Asarumsdalen". Liksom tidigare erhöll varje medlemshushåll 1 ex av 
skriften medan resten av upplagan säljs genom affärer i såväl Asarum som 
Karlshamn. 

N. M. 

Erakne-Hoby Samhälls- oeh Hembygdrförening. Ordförande Klas Wennerberg. sekrc- 
terare Lars Westerberg. 

Efter irsmoiccforhantllin~ar Jen  IS mai r!orilc forcninccci i~llsammnn, incd Jc.i.ya. 
rc frSn Hohy Sodra Samhallst~ircniny cn rcid I I I I  Kunrrhnlmi fur1 oih pi nrerrr<an 
ett besök vid Skärva. 

Talare i samband med valborgsmässobålet vid folkhogskolan var Ulla Wenner- 
berg. Scouterna, Amesty, kör och Hoby musikkår bidrog till programmet. 

Allmän grandans med musikkår och tomtar ordnades tredie söndaeen i advent vid 
den av föreningen uppsatta granen intill Hoby Ekebacke. ~ e s t ~ l a t s e i  sam förvaltas 
och vårdas av föreningen har under året hyrts ut till Hoby GoIF. Hembyedsför- 
eningen konstaterar med tacksamhet att "Hoby ~ a m m e l s ö n d a ~ " .  ett arrangemang 
ordnat av Lions i Hoby och Svenska Ungdomsringen, på nytt samlat en mycket stor 
publik med ett kvalitativt högtstående program kring gamla hantverk. seder 
och bruk. 

Foreningen har hos R<iniichg nommun undcrwki <,m utrymme kan siall.,< t i l l  for- 
foqanrle h r  eii Iiici lok.tlmiisrum <ich h:>< forhoppiitne oni cti g!nii,dni loqiiin~ IYh4 

Intcrvluer med aldrc invanare i b\e.icn fi,rt.aiicr och nc<lir;krias I:i.<i med dans 
och undé rhå l~n in~  med bl. a. skillin~t&cksvisor och hembygdsfilm lockade på hösten 
ett 60-tal deltagare. 
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FrullevslodsHembygdsfö~ening. Ordförande f d riksdagsman Rikard Svensson, sekre- 
terare f d kriminalinspektör Martin Johansson. 

Arsmötet beslöt vidare att i likhet med tidigare år söka kommunbidrag till driften 
med 3.000 kronor för 1984. 

Arsmötet uoodroe at Rikard Svensson och Martin Johansson att låta inreda den av .. 
Ahlf~ldts sterhhus 6,crlïmnadc inredningen till hyasmedlin. den ,ksll iicruppsatt~s 
i kyrkstallet dar ett lam~liat utrymme iorJnin~siallts Vid rit extra siyrrlwmoie iin- 

de; aret har styrelsen beslutat installera ny belysning i kyrkstallet, med lysrör i stället 
för lamporna. 

Det kan namnas att kommunens byggnadsnämndspersonal besökt museet, vidare 
har lärarna vid skolan i Holmsiö eiort ett besök. . -. 

Anmötet beslöt att även i år ordna en Hembygdens dag i samarbete med kyrkora- 
det. Denna avhölls den 18 sevt. Efter kvrkkaffet, medverkade herrar Inae Wiik och . . 
Inge Mattsson, med sång, musik och tal gjorde de en resa genom Blekinge. 

R. S. 

Föreningen Gamla Carlseronn. Ordförande Erland Janner, sekreterare Sten A. 
Petersson. 

Arsmötet hölls den 10 mars 1983 på Konserthusteatern inför c:a MX) medlemmar. Ef- 
ter förhandlingar med bl a stadgeändring framträdde Ingrid Karlsson och Biörn 
Swahn med "~lekineeförfattare [bild ochton''. 

övriga ~onserthuiaktiviteter: 13 april kallades till extra årsmöte dir Verksam- 
hetsfilmen pretnianisades. 

I l  oktober hölls i samarbete med Blekinge lans museum och Karlskrona kommun 
en informationsafton am bebyggelseinventeringen på Trosst-Björkhalmen. Allmän- 
heten var inbjuden. 

29 november eick en trivselkväll av staoeln med bildvisnine av Biörn Swahn och u ,  

murik av Gamla VIS- och Spclmansklubbcn i Kdrlskrona 
Dcsu kvallar har inramats av musik. och sinaframtrddanJcn av K A  ?.oktetten. - 

Titti och Sivert Forsbere samt Inee Wiik. u .  

Två utfärder har företagits: Med nyrenoverade skarbårdsbåten "Axel" till Nattra- 
by med Erik Lanaemark som ciceron, samt den traditionella Skarvautflvkten i au- 
&i, denna &ngmed mässingsmusik av KA 2-oktetten. 

Filmaftnar har hållits p i  Dragsö, Aspö, Inlangan och Senoren. Vidare har för- 
eningen visat ett filmprogram för medlemmarna i Stockholmsregionen i samband 
med Alvsjömässan. Dessutom har representanter för föreningen medverkat med ki- 
serier, bild- och filmvisningar hos olika organisationer och företag. Till langresefarty- 
get "Carlscrona" överlämnades i oktober en tavla som ställts till föreninaens för- - - 
fogande av konsinarcn Svcn-Olof Bcrgsirom. I slutci a \  novcnibcr uipvs arsboken 
for 1983: "Karlskronahilder". Den innehiller 104 bilder, kopierade frin gla3plitar. 
taana av fotoerafen Carl Alfred Månsson. Erik Laneemark har skrivit texterna. Bo- - - - 
ken innehåller också tretton kartor, som visar stadens utseende vid tiden kring och 
närmast efter sekelskiftet, då fotografierna togs. Under hösten har föreningen för- 
berett medverkan i närradioverksamheten. s& startade i ianuari 1984 

Föreningslokalen Borgmästaregatan 1 har varit öppen va& onsdag kl 17-19 i sep- 
tember-maj. 

Medlemsantalet var 31/12 4.198, varav 670 utanför Blekinge. 
E. J .  



Holasjö Hembygdsförening. Ordförande Lan  Jönsson, sekreterare Jan-Erik Oström. 

Arsmötet hölls i februari, dessutom har stvrelsen haft 10 sammanträden under aret. 
Forcniripen, \crkramhct har hu\udraklipen krcts;it Lrind itireningcni Ihxkrtuga 

"Nottastuean" i Bukrm2li. vdrr Ill-srs~ul>ilcurn f i r d e ,  pL sommaren 
Även hembvedseårdens scen renoverades under sommaren. Traditionellt har för- ." " 

eningen medverkat i bygdens festligheter vid valborgsmäss och midsommarafton. 
Flera av föreningens medlemmar ar  engagerade i det intressanta arbetet med torpin- 
venteringen. 

Medlemsantalet har varit 248. 

Hembygds- och Studieforeningen Fackhn, Hällevik. Ordförande Gösta Andersson, 
sekreterare Aina Jeppsson. 

Genom att föreningen har kopplingen, Studie- och Hembygdsverksamhet, når den 
alla åldrar, sålunda har för ungdomen bl a en hobbycirkel i modellbygge vant verk- 
sam i flera år. 

För att bevara en gammal fiskelägestradition har "träravarna" inom föreningen 
tagit upp byggandet av träbåtar. En kabb (iiateka) var på Kulturdagen, gamla fis- 
kets dag, under byggnad och utlottades. Det kan nämnas att materialet var skänkt, 
arbetet ideellt, så det gav ett gott ekonomiskt stöd till verksamheten. En 17' Ble- 
kingeeka har under senare delen av året påbörjats och byggs för Hembygdsförbun- 
dets räkning för att användas som Blekinges budkavel. 

Föreningen har avgivit yttrande angående bevarandet av den orörda delen av Häl- 
leviks hamn, samt över en planerad cykelväg över badstranden, bägge yttrandena 
har vunnit gehör. 

Ett arkiv i Hembygdsgårdens källarplan har färdigställts och där förvaras nu gamla 
handlingar som bl a forskningscirkeln lyckats hitta. 

Fiskemuseet har under året kunnat öka sitt öppethållande och har därmed fått fle- 
ra besökare. 5.300 har bokförts. 

Medlemsantalet har under året varit 294. G. A. 

Holmsjö Hembygdsförening. Ordförande Ivar Pettersson, sekreterare Anna-Chri- 
stine Ericsson. 

Styrelsen för Holmsjö Hembygdsförening får härmed avgiva årsberättelse för 1982. 
Det gångna årets verksamhet kan betraktas som god. Föreningen har under året 

haft 8 styrelsemöten. Arsmötet för 1981 avhölls 26-5-1982. Antalet medlemmar har 
varit 255. 

Stvrelsen har bestått av Ivar Petersson. ordförande. Bireitta Johansson, vice ord- 
förande, Anna-Christina Ericsson, sekreterare, Ann Akessr>n, vice sekreterare, Be- 
rit Jedhammar, kassor samt Inge Svensson och Nils Håkansson. ledamöter. 

Hembv~dsföreninaen har under aret arraneerat de vanliea festerna och sam- 
mankomiierna:  ids sommar fest i Bredasjön gllsammans med de övriga tre för- 
eningarna, Kräftskiva. Luciafest och Valborgsmässofirande. Festerna har som van- 
l in  varit välbesökta och uppskattade. . . 

I Henibygdsstugdn har det #,cksj vant aktiviieter. Syforenmeen fort,iticr att tral- 
IAS var f]<irtondc dn8  0 ~ t  har i~llvcrkat~ <och \id O~iagillet mcJvcrkaJc I n y  Wijk 
och \long. H m  hade ocksi cn ~arikild vtsaftun I fcbriiari o:h ar alltid en omtvrkt ex\! . 
och "ndérhållare i stugan. 
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Med kommunens hjälp har föreningen rustat upp och utökat marknadsplatsen. 
Den gamla "finkan" har blivit renoverad. Den sedan länge efterlängtade ging- och 
cykelvägen mellan Skolvägen och Marknadsplatsen har färdigställts genom kom- 
munens försorg. 

För att underlätta försälinineen av lotter. korv resoektive kaffe har förenineen in- . - - 
kopt en huwdgn som har omdndrais for att passa andamdlei 

Stvreken vill tackd alla foreningen, mrdlsntmar som skdnkt gavor och hlalpt t111 p i  
olika satt för a n  h m i a  förenineeiis verksamhet. 

Ett sarskilt tack rik& till syf&ningen som alltid ordnar med kaffe och bröd, tom- 
bolavinster m m. 

I .  P. 

Jämhögsorfpns Hembjgdsfönning. Ordförande Lars Svensson, sekreterare Thorsten 
Paulin. 

Arsmötet hölls den 23 februari och samlade ett hundratal medlemmar. Utöver sed- 
vanliga förhandlingar och kaffesamkväm förekom flera aoda kulturinslae. Greve 
~an; \~achimcis te~ lorclärte kunnigt och trivsamt om "V% blekingsks hzkbygd.' 
Kantor Ingegerd Olsson, Tarap iniiyde $,Ar rkolorgcl samt ~rkornpnnjcradc p i  pimo 
f io l i s t e rua~~ber t  Karlsson och Göita Wanantzin, 

Styrelsen har under aret bl a behandlat följande: 
Meddelande från Sölvesbor~s tingsrätt om skattebefrielse för arvsavstående ur 

Harald Hultberes kvarlåtenska; enl& en från stvrelsen ineiven anhållan . u 

Beslut om genomförande av energisparitgarder i Hembygdsgirden. 
Dialektordsamling sammanställd och överlämnad av Gertrud Salje. 
Anhallan hos kommunen om installation av brand- och inbrottslarm i museet. 
Beslut om övertagande (från Jämshögs byamän) av ansvaret för valbargsmässo- 

timing pa Hallaberget. 
Aveivet vthande över bveenadsolan för Hantverkareeatan. - ,  . u 

Skrivelse till länsantikvarien ang. dokumentering och fridlysning av lämningar ef- 
ter äldre industrier i Holieådalen. 

Skrivelse till kommunen ane. restaurerine av Södra Rödhults kvarndamm 
Skrivelse till Jamshogr kyrkorid ang. hundikappitgarder m. m. i kyrkm. 
Skrivelse till kommunen ang. uppsnyggning vid Valhallb utciktsplats. 
Kontakter med anvariga lor ett antal icke prlvaiagdd I~siighcicr i kyrkbyn ang. 

brhovct av uppsnyggning av tomtomrAdcn. 
Disku,rion om framtagandc d\, turirtf<ilder över Jamshogrbygden. . .. 
Sk~ivelse till  ostv verk; med anhållan om att iterfå Jämshöe som oostnamn u .  

Skrivelse till kommunen ang. upprensning av afåran genom samhället. 

Högtider och hembygdsaftnar 
Enligt gammal tradition har föreningen medverkat i bygdens festligheter vid val- 
borgsmäss och midsommarafton. Talare vid valborgsmässoelden var Ingvar Ström, 
Folkhögskolan. Efteråt inbjöds till kaffesamkväm i Hembygdsgirden, arrangerat av 
Elly Perssons kaffekommitte. 

19 januari. Hembygdsafton i Jämshögsdialektens tecken. Föreläsning av dialekt- 
forskaren Rune Aronsson, Osby. Anton Mattsson berättade minnen p5 ett vackert 
och genuint jämshögsmål. Gertrud Salje läste Pehr Thomasson och Sven Edvin Salje 
bjöd p i  en egen novell. 

9 mars. Hundrainminnet av Pehr Tomassons dödsdag firades med blomsterhyll- 
ning vid minnesstenen i Klockarelyckan, förrättad av Sven Edvin Salje. 

27 oktober. Föreläsning av lektor Lennart Matsson, Karlskrona över ämnet 



Jamshögs hembyghförening inventerade hängkläden, dun- och bolstervor 
frdn vastblekinge, 70 föremdl lånades in och ställdes ut i hembygdsgdrden 
under Allhelgonahelgen. Utställningen besöktes under de rvd dagarna av 
700 personer. De  70 föremdlen dokumenterades med bild och text och ma- 
terialet ar nu tillgängligt i hembygdsföreningens arkiv. Pb bilden fr v 
Gertrud Salje (sammankallande i kommittén) och Elsa Olofsson. Foto 
Hans-Peter Bloom. 

"Pungbjörnar, varma källor och koraller. - En resa till Australien och Nya Zee- 
l a n d .  (Ett samarr. med föreläsningsförening och naturvårdsförening.) 

4-6 november. Bonadsutställning. sammanställd av arbetsgruppen Gertrud Salje, 
Svea Berntsson, Anna-Lisa Nilsson, Kerstin Olsson. Lis Björkhem, Elsa Olofsson 
och Oscar Larsson. Sakkunnig hjälp: Textillär. Berit Danielsson, Alingsås och hem- 
slöjdskons. Carina Olsson. Karlskrona. 

Föreläsning av fil. kand. Ragnvi Hyllstedt, Karlskrona över ämnet "S& prydde 
man fordom sina stugor med hängkläden". Musik av Lillemor Nasfi och Börje Kliift. 

Ett utomordentligt lyckat arrangemang, som samlade mer än 700 besökare. 
25 november. Pehr Thomasson-afton. Föreläsningar av Gertrud Salje och Thor- 

sten Paulin, som belyste Pehr Thomassons liv och garning. Sven Edvin Salje ge- 
staltade Jämshög i Pehr Tomasson-tid genom att visa och berätta om redskap och fö- 
remål från 1800-talets mitt. Thorsten Paulin arrangerade en utställning över Tho- 
massons författarskap. En uppskattad kulturafton, som samlade c:a 130 personer. 



Utfiykter 
2 maj. Vandring längs Hoijeån mot Ljungryda. Besök vid lämningar efter salpeter- 
sjuderi, garveri och färgeri - minnen som är hotade av förändringar i landskapet och 
bör fridlysas. 

15 oktober. Utflykt till Huseby. Uppskattad visning av herrgårdens interiörer och 
samlingar. Besök vid Skatelövs hembygdsgård. Ledare för resan: Lars Svensson och 
Bengt Björkhem. 

Hembygdsmuseet har under året lockat c:a 2.600 besökare. vilket är flera än något 
tidigare b. De flesta har kommit i föranmälda gruppresor, men även de under juli 
anordnade fasta öppettiderna var livligt frekventerade. 

Föreningen har 173 medlemmar. 
Tk. P. 

Korkhamns museum förening " . p .  o. Ordförande bankdirektör Bengt Gabrielson. 
sekreterare f hamnkamreren Tage Jönsson. 

Genom nydaning av museet efter att större lokalutrymmen ställts till museets för- 
fogande kan Karlshamn i dag presentera ett museum. som kan inrangeras bland mu- 
seer av riksintresse ur kulturell svnounkt. ~ ~ ~-~~~ ~ ~~~ , . 

Sommarens öppethållande inleddes den 11-12 juni med anordnandet av kulturda- 
gar, då museilokalerna var öppna för allmänheten och hade 250 besökare. Under Os- 
tenjöfestivalen ingick museibesök i programmet och under dagarna 13-15 juli be- 
söktes museet av 950 penoner, förutom att museets gård uppläts för sang- och mu- 
sikframträdande med över 1000-talet besökare. 

Forcningcns Arsrammdnirade holls den 29 sept med loredrag av rektor Fredrik 
Bagge over amnct 'Bokcn 500 Ar". 

Der inrattadc minncsrummet av Alice Tegncr har tilldragit sig rior uppm~rksam- - . . . . 
het och bussresorna från Skåne, Småland och Halland har varit flera än någonsin ti- 
digare år. Sedan Turistbyran gått i författning om anordnandet av paketresor har an- 
talet besökare ökat betydlietoch inte mindre än 7.425 besökare har kunnat räknas . " 
in. Utredning pagår om införandet av automatiskt brand- och tjuvlarm för en beräk- 
nad kosmad av 100.000 kronor ävensom har museet fått löfte om ytterligare ut- 
rymmen i angränsande gård och här är det meningen att ge en expost av skilda hant- 
verksyrken. 

Indust". och företag väljer gärna museet och Skottsbergska Garden som visnings- 
objekt vid olika sammankomster och studiebesök. Det till museet hörande "valvet" 
har flitigt använts av studiegnipper, föreningar och organisationer. där möjligheter 
gives för kaffeservering m. m. 

Föreningen har 460 medlemmar. 
T. Jn. 

Kyráhuls He~nbygdsförening. Ordförande kyrkvaktmästare lan Ottosson, sekrete- 
rare ingenjör Lars-Göran Ohlson. 

Sommaren 1982 invigdes det nya hcmbygdsmuscct i Lakdrvillan, och 1983 \ > r  dct 
dags ~gcn. Lagom ti l l  Midiomniar siod f<>rcn,ngsn, gamla baismanrtorp invignings- 
klatt ;å sin riva olats i brunnsoarken. intill ~akarvillan. Stugan flyttades förra vin- . . - .  
tern från sin tidigare plats, da; den tjänstgjort som hembygdsmuseum sedan 1960. 
Ett intensivt fivilligt arbete nedlades för att iordningställa stugan på dess nya plats. 

Trots detta stora-arbete var förenineens övriea verksamhet likaintensiv som tidi- 
gare år. Utöver årsmötet den 2412, genhnfördesfem hembygdsvandringar i olika by- 



ar. \'idare en hrasafton. e11 d a g r ~ t f ~ r d  mcJ bu\- t i l l  Rlarcli3l\on. cn fcmdasdr~rc<a 
till Dalarna. ?n i>prreirafron pa Tul5eboda Briinn med Stinjd Stjernqvict och Jan 
"Tollarparn" Eriksson, .irkc\ter samt en hemh\eiisalton i iiov:mbcr med hililer och 
film fr& årets verksamhet. 

I samband med Genealogiska Föreningens 50-årsjubileum på Skansen i Stockholm 
var Kyrkhults Hembyedsförenine representerad med en utställnine i Kvrkhults- . . - .  - ,  
stugan. 

Föreningen var i juni delarrangör i en friskvårdskampanj, varvid föreningen visade 
sevärdheter i samband med en cykelorientering. 

Torpinventeringen har fortsatt under året, och bl a har ekstolpar med namnskyl- 
tar satts upp i ytterligare byar. Inventeringen omfattar nära 30-talet byar. 

Styrelseledamöterna har under vinterhalvåret samlats regelbundet varannan vec- 
ka till arbetsaftnar, varvid utställningar kompletterats och arbetet med det stora fo- 
toarkivet fortsatt. Systematiskt har man också ägnat sig åt insamling och kopiering 
av gamla kontrakt och andra handlingar, samt insamling av tidningsklipp rörande 
bygden. 

Arsskriften Vår Hembygd utkom i över 1.800 ex. 
Medlemsantalet ökade rejält till 553. J .  O. 

Lyckeby Gille. Ordförande Gustav Cronmalm, sekreterare Tor Widfeldt 

Fbreninecn Lyckihy Gille hiIdade5 1908 och firadi sitt 75.jrh1uhileiim med 3ti)r ie-I 
for medlemmar och inbludna pa,tzr I I.yckeb) medborparhus Jtn Il( ncivemher IYK3 
Närmare 100 Dersoner deltoe i firandet och Gillet fick mottaea en rad hvllninear 
bl a från Blekinge ~emb~gdSförbund genom dess o rd fö randé~ans  wachtm&te; 
samt från grannföreningarna Gamla Carlscrona och Östra Blekinge Hembygdsför- 
ening. Gillet uppvaktades också av Karlskrona kommun, Lions Club, Lyckeby 
Scoutkb, Lyckeby Tradgårdsförening, Blekinge Läns Tidning och enskilda 
personer. 

Ett 10-tal medlemmar hedrades med Riksförbundets For Hembygdsvård heders- 
nal med lagerkrans. 

I samband med jubileet gav Gillet ut en nyupplaga av folklivsskildraren Karl lacab 
Nilssons bok "Gamla Abeteket" från 1911. Dessutom uteavs boken "Medeltids- 
staden L ~ k i "  fi>rfsrtad a,, arkcologcrna I.riih Stenholm oih Anders Odman SISI- 
namnda hok ar en minncr\krift om den h"gd och det rsmhalle dar I.!ckeby Gille \er. 
kat under sina 75 år. Där tecknas en historisk bakemnd om Lvckebv. sam eår så , , 
Iingi iillbika I tiden som Jet finns kallmarcrial art redoiisa. Gillcts bidrag t i l l  iitpi\- 
nineen hesthr i alt mm bcki)ctsi tryckninecn a v  rkriften for att ilarmed medwrka 1111 
att sprida intresset och kunskaperna am ~vckebvs lånea och intressanta historia. . . -  

~ " d c ~  4rr.t har <;ille1 ~ ; k < n ' ~ e t t  ut en karieti for handrpelare mid h g .  musik. 
hiirurier och beraitclser m m som har anknvining till Lyckehv T i i  nv Gillets med. 
lemmar har aenomfört och redovisat en invente~ine av industri. handel och hant- 
verkare i ~ ~ i k e b ~  sedan 1700-talet och fram till våra dagar. inventeringen är sam- 
manstälid i ett häfte med över 50 ACsidor. 

I övrigt har många aktiviteter eenomförts. Arsmötet hölls den 16 man  i Östra 
~orpskoian. Eti 5i):tal medlemmar var narvarande. Efter ircnibtesfbrhandlingdrnd 
,,isadc medlemmarna Gunnar Curl\\on iich (josta Jonasson bilder och her.irtade om 
Lyckeby i gamla tider. Gillet har tillsammans med Lvckebv Scoutkår arraneerat det . . 
triditianelya valborgs- och midsommarfirandet i Lyckeby samhälle. ~ r b é t e t  med 
komplettering av Gillets bildarkiv pågår. Ekonomiskt stöd har lämnats till scout- 
kåren samt för anordnandet av ruinspelen och firandet av nationaldagen. Studie- 
besök för medlemmarna har ägt rum vid kommunens vattenverk. Den 23 oktober 
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Lyckeby Gille har genomfört en inventering av industri, hantverk och han- 
del. Pd bilden kommittén med fr v Gunnar Carlsson och Arrur Magnusson 
med den 50-sidiga rapporten framför sig. Foto Lyckeby Gille. 

anonrdnades sedvanlig hembygdsafton i Lyckeby medborgarhus med en publik av 
c:a 200 personer. Där medverkade bl a docent Stig Nilsson, Gamla Vis- och Spel- 
mansklubben, Christer Pettersson och Annika Stoltz m fl.  

Bokförsäljningen har gått bra och Gillet har en god ekonomisk ställning. Med- 
lemsantalet uppgår till 175 st. 

C. C. 

Olofsimms Hembygds- och Fornminnesförening. Ordförande Göthe Persson, sekrete- 
rare Conny Grindhage. 

Föreningen har för närvarande 112 medlemmar, ordinarle årsmöte hVlls den 23 mars 
1983. Under året har det nvu~oförda vaensmuseet inretts och ÖDonats, styrelsen . . . . 
framior harmcd ett varmt ts;i t i l l  dc iiicdl;nmi;ir .<im \arit hrli].dpliga mccl *,t iii 5"- 

val Ihkal som \.tenar i virl,.irt skick Bcsok\rrek\cnriii p3 wnd:igsrnu hnr \:i111 lip. 
däremot har ganska månea besök eiorts av föreninga; utanfö;länseränsen. Vårt . . 
tranista mdl har varit all U ~ ~ C ~ I S J  *k.ill>wncn oni tvgdrn, hariori~ och har h.ir 11 

Ivckars yansks bra. under di t  gingn3 aret h3r 32 \k<ilkla*~r.r bcsull mJSCS1 
Foreningen har asen \arit de handihapp~dr hshldplig i n ~ d  utfl!kier <ich t<>rrJrig. 

Till >.ital lans- aoni Iands-rntikvsric h:ir lamnst, iartc~kning <iver ~ m l i  k:inda iorn- 
Imninear ,om skall finna, Inom k<immun:n. iiirra ar rrJin lor,t~rda o:h fur dciti - 
får länsantikvarien bära ansvaret ~ ~ 

En studieutflykt för föreningens medlemmar företogs under våren varvid en del 
olika platser i östra Blekinge besöktes. Fyra utställningar har under året anordnats, 



yttranden över byggnadsplaner inom kommunen har avgetts, samt har medverkan 
skett vid kulturdagarna. 

Till sist får styrelsen tacka Olofströms kommun för dess stöd, samt ställa sina plat- 
ser till årsmötets förfogande. G. P. 

Ronnebyoriens Hembygdsförening. Ordförande Nils Ohrstedt, sekreterare Barbro 
Grenstad. 

Medlemsantalet var under året 282 st. 
Under sommaren visades på Möllebackagården en utställning vid namn "Porslin 

till vardags", sammanställd av Karl-Axel Björkqvist. 
Föreningen företog under september en utfärd till Huseby där ca 50 medlemmar 

deltog. 
Under året har ett Arnoldsmm färdipställts uå Möllebackaeården till minne av 

konstnären Gustav Arnolds. ~tställning& stod färdig lagom ti~iförenin~ens julfest i 
december och hade sammanställts av Karl-Axel Björkqvist. 

I augusti anordnades D& Möllebackaeården ett var ~antverksdaear med växtfare- . w 

ning, vävning, kardning m m, vilka rönte start intresse. 
Den årliga julfesten ägde detta år mm den 11 december varvid serverades kaffe 

med dopp. Ett flertal hantverk såsom vävning, spånad, korgflätning m m visades och 
vann stort intresse hos de besökande. Gården besöktes under kvällen av ett par 
hundra personer. 

N .  O. 

Sliftelsrn för Skoftsbe'gska gårdens i Kodshamn bevarmde. Ordförande Falkskollära- 
re Ruth Henriksson, sekreterare f hamnkamreren Tage Jönsson. 

Bland Karlshamnsbyggnader från 1700-talet tilldrar sig Skottsbergska gården den 
största uppmärksamheten och den räknas i dae som den bäst bevarade köomanseård 
f r i n  denna tidseplik. Stiftelsens st).rc4\c \er tiil aii dcn ra1 un<lrrhilles oih i r  ock\; 
inriktad p3 ati cniusiasmrra hesokare att avnjuta och siudcra denna gamli Loprnans- 
gård, som är ett av vårt lands stora monument. 

Oppethdllanuc under turistsasongen inledJea med kulturdap;~r, dh den gamla kön. 
delsbuitken var uppcn ior lorsaljning \'isms vnnncr har fat1 dsponcra den mrs g i r -  
den för sång- och musikkonserter, där bl a Kad Anton medverkade 

~orenlngcn Norden har vid iillf.3llc fått di\prinera kallnruir)mmcna for kuliiire1l;i 
program I form av sån?, muuk och I~tteraturaftnar. Sk)li.;ondagen drar Ilu\m<,rlerr- 
föreningen in med "Öppet hus'' med flera hundra besökare. 

En markant okning av antalet bcrokarc kan noterni, Inte mindre an h Y17. mot- 
>varande siffra frdn IOR2 var 5.574 hesttkare. Besokarn.a kan furdelas enligt folj.mrle. 
sk<ilelcvcr 1 540. fureninpar i g ~ p p  1 4 i j .  busiresi>r frdn annan ort 2 IX!. .>\risa be. - . .. u 

sökare 1.822. 
T In. 

Sölvesborgs Fornminnesförening. Ordförande f d bankdirektör Karl Ryding, sekrete- 
rare ingenjör Bmno Malm. 

Genom ökat öppethållande har besöksfrekvensen också stigit. Dessutom har en del 
punkter på föreningens program varit uppskattade. En "Tipsrunda" i Sölvesborg 
samlade många deltagare. I början av maj anordnades en excunion till Skönabäcks 
herrgård i Hällevik. Gården är känd sedan medeltiden. Kolerakyrkogården i Istaby 



besöktes också. Ledare för utflykten var Hans Milton. 
Den 18 mai hölls årsmöte i Konsthallen. Förutom sedvanliea ärenden höll stads- 

arkitekten J. . ~ a ~ e r å s  ett föredrag am byggnader och byggnadsplaner i Sölvesborg 
och visade diabilder ur föreningens stora samlingar. 

En rundvandring i Ynde by företogs i september under ciceronskap av lantbrukare 
Rune Persson, som sakkunnigt berättade om byns historia. Utflykten uppskattades 
mycket av deltagarna. 

Den 10 december öuunades en utstallnine i Konsthallen över "Gamla Sölves- . . - 
borg~rc". Hans och Birgitta Milton hadc ramman,ialli en mycket upp3kattad ui- 
stallning av solvcsborgsproiiler. higgnader och milloer fran gamla Solvesborg Det 
blev en av de vouuläraste utställningarna nåeonsin i Sölvesbore. Utstallninaen dros 
över 1.100 beiökande under den månad, sim den varade. ~ ~ s s u t o m  förekom en 
tävling om gamla stadsmotiv. 

Museet har under året haft över 3.000 besökande. Medlemsantalet ar 134 st. 
K. R. 

O s t m  Blekinge Hembygdsförening. Ordförande Karin Brunsberg, sekreterare Håkan 
Andersson. 

Programmet har under år 1983 varit omväxlande med ett tiotal sammankomster. Vi 
har fått intressanta demonstrationer i Ramdala av hur man kan lösa uoovarmnine oå . , " .  
landet med lordvarme, halmeldning ellcr flis Rdgnvi Hyllsiedi har herattdi <im hlr- 
kinaska hsnakladcn och Henat Gartinz om Wasdurdrn och brvarandct av svenska 
traditioner Gamla svenskbveder i USA. Valboresmässofirandet skedde traditions- - ,- 
enligt på Kvarnberget i Jamjö med musik av Jamjö musiksällskap, sång av Östra Ble- 
kinge hembygdskör, fackeltåg av Jämjö scoutkår samt i år vårta! av Birger Petters- 
son. På gökottan gick vi den nya Blekingeleden från Dragda till Almtasjön, dar Bir- 
ger Karlsson berättade om bygden förr och nu. Midsommardansen på Vassaslatt na- 
turreservat intill Hallammsviken var välbesökt liksom slåtterdagen i Steneryd. 
Många räfseskor och slåtterkarlar såväl från bygden som ditresta kom. Ulf Ribers 
från Motala talade om hur man hävdar ett ange och gav värdefulla synpunkter på 
den fortsatta hävden. Kvällen avslutades med dans på lövad loge för föreningens 
medlemmar. ~~~~~~~~~ ~ 

I september åkte vi till gränsbygder i södra Småland, där vi besökte hemslöjdsut- 
stallninaar, elasbruk och hembyedseårdar. En eranstraff dar hembyedsföreninaar i - . -  .- - - . - - 
södra Småland var särskilt inbjudna ordnades i Kristianopel. Ingvar Gustafsson visa- 
de bilder från föreningens verksamhet och berättade om sin dokumentation av Jamjö 
kyrka och uå easteiveriet talade Ernst Gordon om Kristianouel förr och nu. 

-Aret som gick tog hembygdsföreningen ett nytt stort initiativ genom att till- 
sammans med Hamboringen och Slöjdarna ordna Hembygdens Dag på Vämö. Pro- 
mammet var omfattande med t ex Vamöschottis med start från Trossö ut till Vamö- 
parken, olika slags dansuppvisningar. festtåg genom parken av deltagare i folkdrak- 
ter, sång av hembygdskör. draktparad som aven uppvisade en del äldre folkdräkter. 
höetidstal av Stie Nilsson om sorakets varde m m. Ett uuuskattat inslag var demon- - - . . - 
strationcr ab vara medlrmmar a\ gamla sedcr och bruk Hcmbygdsdagcn uppskat- 
iadec p i  m h g a  h i l l  Dct ialadcs om air vi blistc liv i gamla friluftsideer p3 Vamo 
~ i rande t  av ~embvedens  Dae kommer att fortsatta 

I 
.- u 

Undcr det gingna irct har 0 4 r d  Blehinp Hcmbygdslorcning i \ina mcdlcmsblad 
ragii upp bl d tnformation om hembygdsrorclscn och Blckingc lans hcmbygdsfor- 
b&ds framtida mål och inriktnine. vidare har behandlats ortsnamnens varde och be- - 
tydelse med exempel från vår bygd, information om båtsmännen i östra Blekinge, 
torpinventering i Jamjö socken m m. K. B. 
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BLEKINGE LANS HEMBYGDSFÖRBUND 

Arsmöte, styrelse 

Deli.iqdrna i ir,motci snmldei v d  Solicsborgs \l<~it\rutn. varc!ter S i Sicolaikw- 
kan L>c\okie< Fftcr visningarna vamlades man i Solic<bcrgs ki>n*thdll d:ir urdL,- 
randen i Blckingi I;mc hemhindsfnrbiinj. ercti. Hdnc \h'.icliimcirtcr halradc \alkom- 
"a. I sitt anfö;ande framhóil greve Waihtmeister att samarbetet med den nya 
stiftelsen för Blekinge lans museum fungerat utmärkt och att de eventuellt dystra 
farhågor som hysts kommit på skam, då det inte är två varter som står mot varandra 
ulan 31 heroende av harandra for att ni pemcnraninid'niil T<ip ordti>randen ock\:< 
iipp Jcn r:lorni <om \)frar till att sockcti. och .irt<namn fnrsiinnrr i .torf<,r\nmlinezr 
<,ch storki>mniuiicr. Har zallcr det air flora var roll hord framhol rrevc \\ a~himci,. 
ter, innan den sista resten av den lakala identiteten försvinner. 

Förteckning över styrelseledamöter 1984. 

Greve Hans Wachtmeister, Wambåsa, ordförande 1984 
Stadsarkitekt Lars Thorsen, Karlskrona, suppleant 1984 

Konstnär Erik Langemark, Karlskrona, vice ordförande 1984 
Avdelningschef Peter Altini, Karlskrona, suppleant 1984 

Museichef Peter von Busch, Karlskrona, 1984-85 
Lantbmkare Anders Persson, Fridlevstad, suppleant 1984-85 

Byggnadssnickare Gösta Andersson, Hallevik, 1983-84 
Eltekniker Karl Erik Johansson. Trensum. sunoleant 19RFR4 , ~ ~~~~~~ - ~ - -  . 

Färghandlare Nils Ohrstedt, ~ o n n e b y ,  1983-84 
Bankdirektör Bengt Gabrielsson, Karlshamn, suvvleant 1983-84 

Busschaufför sven- inn nar Minsson. Kvrkhult. 19Rj184 .~ ~ 

Fil. kand. itagn,) H)llctedt, Karlskrona, <upplean! 19h3-X1 
Fil niag. Klas \\'ennerberg, Rrakne-Hoby. 19s.1-85 

Fil. mag. Ingrid ~ ~ e m e d t s o n ,  ~ rensum,  suppleant 1984-85 
Rektor Thorsten Paulin, Jämshög, 1984-85 

Kontorist Göthe Persson, Olofström, suppleant 198485 
Bankdirektör Karl Rvdine. Sölvesbore. 198445 

v .  u. 

Elinstallatör Ivan Pettersson, Holmsjö, suppleant 1984-85 
Överlantmätare David Aberg, Karlshamn, 1983-84 

Slöjdlärare Nils ~agnussón ,  Asarum, suppleant 1983-84 
Naturvårdsdirektör Karin Brunsberg, Lyckeby, 1984-85 

Lärare Ingvar Gustavsson, Jämjöslätt, suppleant 1984-85 
Byradirektör Bert Svanstein, Karlskrona, 1983-84 

Yrkesvalslärare Bengt Garting, Karlskrona, suppleant 1983-84 

Förvaltningsutskottets ledamöter jämte personliga suppleanter 1984. 

ordf Hans Wachtmeister Karl Ryding 
v ordf Erik Langemark Göthe Persson 

Karin ~ r i n s h c r ~  Renpt Garting 
Thorsten Pdulin Sicn.Ciunnsr M~n$\un 
Klas M'enncrbcrr! Nils Ohrsirdt . 
Bert Svanstein Gösta Andersson 

Landsantikvarien är självskriven ledamot. 



Hembygdsförbundets representanter i styrelsen för Stiftelsen Blekinge 18ns museum: 

Ordinarie ledamöter: Hans Wachtmeister, Karin Brunsberg, Klas Wennerberg 
Suppleanter: Erik Langemark, Karl Ryding, Gösta Andersson 

STIFTELSEN BLEKINGE LANS MUSEUM 1983 

Samlingar 

Bland länsmuseets meccenater märks fru Astrid Lindqvist som vid sitt frånfälle 
testamentariskt överlämnade ett betydande lösöre av stort reeionalt intresse samt 
penningmedel som kommer att ttlltora~ henne, fond for framlandc au Blekinges kul 
turhistorla t i l l  minne av foraldrarna 

Textilhrarinnan Mai Suanstrom ar en annan d<in.+tr>r \om under arer bild4 en 
fond benämnd "Mai Swanströms kulturfond till minne av modern Alma Swanström ~ ~~~ ~ 

och morföräldrarna båtsman Nils Johan och hans hustru Hanna Swanström". Avsik- 
ten är att del av kaoital och avkastnine skall användas till förvärv och uooförande av . . 
ett båtsmanstorp i Vamöparken och pedagogisk verksamhet i anslutning till det- 
samma. 

Ett särskilt anslae från Karlskrona kommun har eiort det möiliet att förvärva 
konstnären Erik fö lunds skulpturförlagor till ~iskt&ets utsmyckning. Blekinge 
Iäns hembygdsförbund har genom ianspråkstagande av disponibla fondmedel som 
eåva överlämnat exemoel o å  Erik ~ ö e l i n d s  oröduktian och konstnären har till mu- 
seet donerat ett värde&llt'skissmaterk. . 

Bland andra nyförvärv märks en oljemilning av Erik Langemark, gåva av konst- 
nären, en dito av Arvid Nilsson skänkt av Blekinge Iäns hembygdsförbund. 

Utställningar 

ERIK LANGEMARK, KATARINA SKOGLUND och WERONICA LORENT- 
ZON fanns redan nå olats i konsthallen med olior. akvareller och keramiskaverk när 
utställningsåret 19'83 började. I mitten av januarikom så FORM OCH TRADITION 
från Riksutställninaar, som visade på olika epoker inom konsthantverk och konstin- 
dustri i Sverige. ~ i s t ä l l n i n ~ e n  invigdes och presenterades av rektor Gunilla Lager- 
bielke, Konstfack, Stockholm. Genom samarbete med Karlskrona kulturnamnd, 
BLB, ABF, TBV, SV, NBV, SFR, SKS, Mbsk, N och FS var det möjligt att i an- 
slutning till utställningen arrangera en rad föreläsningar under medverkan av Ulla 
Parkdal, Fredric Bagge, Karl-Axel Björkquist, Alf Jarnestad, Lars Thor, Ingemar 
Gustafsson och Gunilla Palmstierna-Weiss. 

Tack vare ett särskilt anslag från Kulturrådet visades under marsapril utställ- 
ningen JENS NIELSENS BONDGARD från Hernings museum i Danmark såväl i 
Karlskrona som Karlshamn. oå den senare olatsen i samarbete med Karlshamns 
konstforening. Utstallningen berhitade om ircts sysslor p i  en dansk bondgiril i en 
rad tittskip. I mars stalldc ocksa tvd konstnärer frin Kalmar ut Dc! v a i  BENGT 
AGREN och LEIF PERSSON Medarrangor var Karlskrona konstforening 

I april uppnadrs dorrarna for en omfattande kulturhistorirk utrtallning KROPP 
OCH KLADER fran Gotcborgs konctmuscum, inspirerad av Broby-Johansens bok 
med samma namn. ~tställnineen komoletterades~med material ur museets eena 
samlingar. Under samma tid och med Karlskrona kon,tforening som medarrangor 
stallde LARS GUSTAFSSON frin Umea ut oljemilningar 

Arets wmmaniL~tallniq BLEKINGESLOJD - TRADITIONER FOR NUTID 
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Från sommnrutstaliningen 1983. Foto BILM 1983. 

OCH FRAMTID arrangerades tillsammans med Länshemslöjden och invigdes av 
dess ordförande Hans Wachtmeister i samband med att Svenska hemslöidsför- 
eningars riksförbund höll sitt årsmöte i Blekinge. I utställningen ingick en uppmärk- 
sammad jurybedömd del med ny slöjd och nytt konsthantverk fran Blekinge. Juryn 
bestod av representanter för arrangörerna samt chefen för Form i Malmö, Annika 
Heijkenskjöld, som hade att bedöma cirka 300 insända alster. Under utställnings- 
tiden höll länshemslöjden demonstrations- och rådgivningsdagar varje vecka medan 
museet ordnade kurser för barn i kardning, växtfärgning, tovning med mera. 

BLEKINGAR -83, den i länet årligen återkommande jurybedömda konstutställ- 
ningen, ställdes under september ut på länsmuseet i samarbete med SKR i Blekinge 
och Karlskrona konstförening. Under samma tid visades utställningen HUS PA 
TROSS0 II i samarbete med bveenadsnämnden i Karlskrona. Besökarna fick har ... 
godi rid om hur man várd:<r och tinderhiller <!n hocntlemil~o pa ert riktigt satt 

I samhand nied 3(r boken fylldc i00 Sr uppnsJc., i oktohcr ui*idllningcn L S U .  
CARLSKROSA L.,\SF-SALLSK.\PS RIRLIOIIIEK 174>IXh3 i <irr\a<irdcn 
En katalog hadc utarherat* av hihli<>iekarie Tctr5tr.n S~mieliur  ch soni sarn~rbci<. 
parrner hade Iansmuseei kuliurn~mcidcn och skolsi)relsen i Karlskrunn. Fil Jr Sicn 
G Lindbcrr invienines1al;dc och undcr h.i<ren hnll rekror Fredcic Baeee nieJ inled. . .. .. 
ninp av utsiallningcn i v i  forrlasningar. 1 kon?ih-il-n stalldc I(! inhliiina ic~iilkon\r. 
narrr ut undcr riihriken TEXTIL KOSS1 P.\ hl,\F;G.\ SI\ 1'1 Anita (;rede ioi.i~- 

ningstalade om textila uttrycksmedel och liksom när det gällde nästa utställning av 



grafikern PER SVENSSON från Malmö var Karlskrona konstförening medarrangör. 
I december öoonades tre nva utställninear. Det var IVAN PETERSSON. FOLK- 

~ ~ ~ ~ ~ l L ~ ~ ~ , ' i a n t m a s r e r i v ~ r k e t s  fota;tstallntng SVERIGE UR FKGEIPER-  
SPEKTIV och \z3 Siad,hyggnadskontoreis presentation a v  NYA FISKTORGET. 

VINTERLOVSKUL med en rad demonstrationer, allverkstad, upptåg, lekar och 
tävlingar arrangerades tillsammans med fritidsförvaltningen och Sparbanken 
Kronan. 

R6da korset ordnade PASKMAKKNAD I GrcvagSrdcn. 
Under sommaren gavs ett flertal KVALLSKONSERTER i museiparken med kul- 

turnämnden i ~ar lskrona som medarraneör. Här musicerade ~eeionmusiken. Carl - 
Peicrmans sexteit. ABF:s murikkAr. Ankanpelet, Kodcby ,kolorkester och Hem- 
vdrnets musikksr. Kallinge spclmanslag spelade upp till gammaldans pS gbrdsplanen. 

Lansmuseet och lanshemsl6jdcn anordnades i juli en HANn'ERKSDAG med 
tunnbinderi, krukmakeri, taxtlsrgning, iraarbrten och olika textila ieknikdernom- 
rrationer. Dagen avsluiades mcd air visgruppen Westcrncs spelade och sjonc irland- - .. . - 
ska folkvisor i m  livet till sjöss. 

SKADESPEL uppfördes i parken- under sommaren dels av Mercuriusteatern från 
Lund, som gav "Talismanen" av Nestroy i samarbete med Karlskrona teaterför- 
ening, dels av Karlskrona amatörteaterförening som g av Astrid Lindgrens pjäs "Hu- 
vudsaken ar att man är frisk". 

Arets BLEKINGSEKESEGLING eick av s ta~eln  ~å Bormästarefiärden. I sam- . . 
band med seglingen hölls FISKMARKNAD på museets gård. Andra áktiviteter var 
natknytning, knopslagning, segelsömnad, modellbygge med mera. Fil. dr Sibylla 
Haasum berättade om allmoeebåtar i allmänhet och blekinasekor i synnerhet. 

Pa temat TRADI.I~ON -EN LANK MELLAN GENERATIONER v ~ r d &  stu- 
dteforbundet Vuxenskolan och Karlskrona cenicrkrets hemslojd och hantverk i ut- 
ställningar och praktiska demonstrationer under en hell! i se~tember - .  

I samband med oppnandci av Per Svenssons utstfillning spelad! Dag Ahlin och 
Anders Jacobsson eti program som dc kallade I VIOLINENS VARLD. ett arran- 
eemane tillsammans med Karlskrona kulturnämnd 
- Under skyltsöndagen anordnades som vanligt JULSTOK på traditionellt sätt un- 
der medverkan av mariga frivilliga, entusiastiska krafter. 

Undervisning och information 

Under året har länsmuseet besökts av 114.404 personer, därav 7.717 skolbarn och 
1.812 förskolebarn i grupp. Cirka 5.000 elever har deltagit i förhandsbeställda under- 
visningsprogram. 

Föreninear och studiecirklar har använt sie av museets lokaler och utställninear " u 

för pedagogisk verksamhet, likaså har särskilda larardagar arrangerats. Museets 
tiänstemän har varit flitiga undervisare och vägledare i kulturhistoriska ämnen såväl 
(museet och ~ ä m ö ~ a r k e n  som i skolor och f&eningslokaler över hela länet. 

Vämöparken 

De kulturhistoriska bveenaderna i oarken har hållits öoona av länsmuseet under iu- ,u- . . 
ni-september. Under ]ull sralldc Blekinge lans hemslojd ui "Minnen fran seklcts bor- 
ian" i Hiortsbrrra prartgSrd och anordnade samiidigt kurser > bkkinnes6m Riksfor- 
éningen.Sveoská siöjdares länsavdelning har undersommarens h e l s r  visat prov på 



Sommarens textilverksamhet. Foro BILM J983 

sin hantverksskicklighet i stugorna och arrangerat utställningar i prästgården. Under 
augusti uppläts området för firandet av Hembygdens dag. 

Vandringsutställningar 

På uppdrag av Blekinge läns landsting producerar och distribuerar länsmuseet vand- 
ringsutställningar till länets vårdinrättningar. Utställningarna lånas sedan ut till mu- 
seer och bibliotek i hela landet mot en mindre avgift. 

Under aret har utställningen BRODERADE HANGKLADEN färdigställts och 
ytterligare två har påbörjats. En handlar om hantverkare och skråtiden, den andra 
om tryckkonstens historia. Utställningen BLEKINGSEKAN har under året varit 
turn6lagd inom länet. 

övriga utställningar SJOMANSMINNEN, TVATTA - STRYKA - MANGLA, 
BARN FORR, NAR VI SUTTO I VAR BANK och FRIARGAVOR har varit ut- 
lånade sammanlagt 56 perioder (månader). 

Dokumentation och forskning 

Under Brct publicerades forskninpspro]ckter Ulcking<ki irjllirkc m r c  reqiiltnt fram. 
g i r  IV Blekingchoken 1983 Rlekinge I:ins land*iinp har under 1983 bevill31 medel ILI I  
i n  uoofölini"~ av oroiektet e e n o i  anslag till dokumentation av läneis fiskbered- . .  " 
ningsindustri. 
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Ronneby brunn var vid sekelskiftet landers största kurort. Betydande delar 
av brunnsepokens bebyggelse finns ännu kvar och utgör tillsammans med 
den storslagna parkanläggningen en miljö av stort kulturhistoriskt och tu- 
rishikr värde. Sektionsritning av den s .  k. kallvattenkuransialten for forsta 
klassens brunnsgäster. Detalj av nybyggnadsritning frdn 1902. Centralarki- 
vet i Ronneby kommun. 

Antikvarisk verksamhet 

Enligt kulhiminnesvirdens organisation är det länsmuseerna som ur kulturhistorisk - - 
synpunkt handlagger och p.3 rikraniikvarieambetm uppdrag bereder wenden rur.rn- 
de vara kyrkor. Blekinge lans museum har svarat for anliksarisk konir<,ll n d  den un- 
der Aret slutfordd restaurerin~en ai S:! 'iicolai k\rka I Sulvc>borq. BI a Iidr k > r -  - 
kans medeltida kalkmilningar rengjorts och konserverats liksom en del av inven- 
tarierna. Ljuskronorna har kompletterats med nya armaturer med halogenljus. Kyr- 
kan har vidare fått ett nvtt värmesystem. 

I Ronneby kyrka har den mingiriga restaureringen av kalkmilningarna slutförts. 
Triumikmcifixet samt ett epitafium har fått en nödvändig översyn och därmed har i 
princip alla kyrkans inventarier setts över. 

Under senare i r  har skyddet av kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer kom- 
mit att inta en framträdande olats inom kulturminnesvården. Genom ett tillägg till .. 
byggnaJsst.adgans 3X har byggnadsnamnderna I kommunen fall baitre mujligheicr 
att stalla sirskilda krav p i  gud urf<irmning av bebyggelsen i omrjdcn som uigor \ar -  
defulla miliöer. 
I Ronneby kommun har kommunstyrelsen fattat beslut om sammanlagt 15 stycken 

s. k. 5 38-omriden. Sival stadsbebyggelse som landsbygdsmiljöer är företrädda. För 
ett av omridena. V. Vinea bv i Hiortsberaa socken, uporättades under sommaren - .  . - . . 
ett s. k. miljuprogram, J v.  c. rSd och an\isning~r for byppnadcvhrd. 
I Karlshamns kommun utfordcs under sommaren en Invsntzring av vardefulla be- 

byggelsemiljöer, vilka redovisats i en rapport, som f. n. remissbehandlas. Inom sam- 
manlagt 39 omriden föreslås $ 38 BS gälla. 
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Personalen resor i tiansten 1983. 

Också i Karlskrona kommun har skyddet av den kulturhistoriskt värdefulla bebyg- 
gelsen aktualiserats. Byggnadsnämnden utgav under året en upplysningsskrift, Råd 
och riktlinier för bebveeelse och miliö oå Trossö. avsedd för fastiehetsäeare och övri- ,u., . . ., . 

heriirJa Under 5rct hir  ozkra intcnierincen il! heli)ggclscn p., R,~rl l iolmcn ,lut- 
faris 1 ursralln~ngen Hu, p i  Trocw 11 pa ILnsmuccei init,rmernrlr\ <,m intcntcrineen 
samt om innebörden av < 38. 

- 
Länsmuseet har genom samråd och i vissa fall genom direkt samarbete medverkat 

i d e  nämnda arbetena. 

På uppdrag av Ronneby kommun och länsstyrelsen utförde Iänsmuseet under januri 
en  kulturhistorisk inventering av den äldre bebyggelsen vid Ronneby brunn. Arbetet 
har omfattat beskrivnine och fotodokumentationav samtliea äldre-bveenader inom " * "" ~~ ~ 

det tidigare brunnsomradet, sammanställning ;iv uppgifter rörande deras historia 
samt dokumentation av unpmnglig färgsättning av fasader. Inventeringen skall ui- 
eöra underlae för den fortsatta kommunala olaierineen inom 0mrådet . i  samarbete - ~ ~~ 

med kulturnämnden i Ronneby kommun presenterade Iänsmuseet under november- 
december inventeringen i en utställning på Stadsbiblioteket resp. Stadshuset i 
Ronneby 

Genom att statsanslaget för bidrag till vård och upprustning av kulturhistoriskt vär- 
defull bebvaeelse kraftigt höides 1981. har antalet ärenden av detta slae ökat betvd- . - .  - 
Iigt Ocksi radgivninpen I hvp~na.lrvirdsfr:~g~~r h.,r <>1;3t 

Lm\muieei hdr som antikv.irirk k.>ntri>llsni hl a ini11 omb\eynadrn =i cn , t , j ,-  
eård i kv. Inge i Bergslagen i Ronnebv. Gården. vars aldsta dirar är från omkrine 
i760, är den'oäst bevarade i sitt slag [staden. ~ & a  om byggnadsminnesförklarini 
har väckts. Ett av rummen i det ursprungliga boningshuset har praktfulla väegmål- 

~ - -  

ningar - mot en  dovt röd botten reser sig rankomslinerade kolonner. vilka bar uoo . . 
e t tdraper i .  Väggmålningarna är f. n. &der konservering. ~ u s e e t i  tekniker har 
medverkat vid arbetet. 
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På Karlskronavaivet har upprustningen av den äldre varvsbebyggelsen fortsatt med 
anslae via länsarbetsnämnden och riksantikvarieämbetet. Båtskiulet Hokvinden och 

~ ~ ~~~ 

~ o r p ;  de Gardet på Lindholmen har under året färdigställts. omfattande renove- 
ringsarbeten har påböriats på byggnaderna nr 240, Ekvirkesskiulet Fyrkanten och 

Under året har också ett antal smärre arkeologiska undersökninear eenomföns. I kv. - - 
Zebran i Solvesborg gjordes med anlrdning dr nyhehyygelse en proiundersukning. 
P5 iomien, sam Iigg<r i uikanten av der medeliida ,iadsomradri, kunde dock inga 
ildre kulturlager pPvisar. Infur planerad indusiribebyggelse har \idare eir par fnqfai- 
karteringar urforts vid Farskesjon roder om Jamjo rami i Hulia sid Ronncb) Den 
s:nare kommer at1 foljar upp med en ark;ologiik provgravning 1 i.imband nicd om- 
byggnaden av E 66 har slutlieen en rest sten undersökts vid Torstäva. Stenen har ur- 
sprungligen ingått i ett gravfált. Inga fynd påträffades. 

Ytterligare några arkeoloeiska undersökningar har o& länsantikvariens uoodrae ut- . .  - 
foris ai riksa~iikvarieambeieis unders6kningsierk;dmhr.r 1 Lyckehy undersokier 
under hosten cit avsniri av dei mcdcliida stadsomrPdci I saniband med anlaggandel 
av en oarkerinesolats. BI. a. osträffades rester av ett hus med svllkonstnik~n. en - .  
knuttimrad brunn, stenläggni&ar samt härdar. Anläggningarna h r ö r  troligen från 
stadsperioden 

Personal 1983 

Av personalen på Blekinge museum var under året 14 personer anställda på person- 
Liga tjänster med statligt Iönebidrag. 

Landsantikvarie och museichef: Ingemar Jeppsson (1977) 
1:a antikvarie: Ume Lepasoon (1981) 
Antikvarie: Thomas Persson (1980) 
Antikvarie: Christina Berup-Larsson (1981) 
Antikvarie: Lena Alebo (83-05-02 vikariat) 
Skattmartore: Lisbeth Jonsson (1981) 
1:a kanslist: Gunnel Wahlbere (1982) halvtid 

Kontorsvaka&tare: 
Receptionister: 

Mureiteknikec 

Fotografer 

Musetbinaden. 
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Peter Niklasson (1977) 
Arne Petersson (1979) 
Knut ~ndersson'(l97k') 
Marta-Lisa Andersson ( tom 198M630) halvtid 
Carl Hansson (1578) timtjänst 
Edit Hansson (1977) timtjänst 
Svea Håkansson (1979) halvtid 
Margith Lundberg (1974) timtjänst 
Doris Nilsson (from 1983-06-30) halvtid 
Karin Akesson (1977) 
Ruben Eriksson (1978) 
Aksel Hansen (1974) 
Karl-Erik Petersson (1967) 
Inwar Sander (1981) 
I \ &  Carlsson (i 0 ml983.08-31) 
Erling Klinicfors (1980) 
Brunu Svensson (from 1983-12-05) 
Lennart ~nders son  (1979) 
Ake Widlund (1979) 
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Styrelse 

Valda av Blekinge Ians landsting: 
Elisabeth Mattisson, Karlskrona 
Irene Olsson, Asarum, suppleant 
Sture Peterson, Ramdala, ledamot 
Eeon Nilsson, Olofström, surideant 
J& ~uthblad;  Karlskrona, ledamot 
Leif Hikansson, Karlshamn, suppleant 

Valda av Karlskrona kommun: 
Olof Gyllberg, Karlskrona, vice ordförande 
Stig G A Nikson, Karlskrona, ledamot 
Daenv Lindekrans. Nattrabv. ledamot . . 
~ v e ~ - ~ l o f  ~illerst;öm, Fridlevstad, suppleant 
Lisbeth Thorsen, Karlskrona, suppleant 
Elsmari Furuvall Mattsson, f ar lik rona, suppleant 

Valda av Blekinge Ians hembygdsförbund: 
Hans Wachtmeister, Wambåsa, ledamot 
Erik Langemark, Karlskrona, suppleant 
Birger Björnsson, Ramdala, ledamot 
Karl Ryding, Sölvesborg, suppleant 
Kals Wennerberg, Brakne-Hoby, ledamot 
Gösta Andersson, Sölvesborg, suppleant 

Landsantikvarien, föredragande och sekreterare 

Beredningsutskott 

Elisabeth Mattisson, Karlskrona, ordfförande 
lan Ruthblad, Karlskrona, suppleant 
Olof Gyllberg, Karlskrona, ledamot 
Stie G A Nilsson. Karlskrona. su~vleant  ans ~achtmeisier,  ~ a m b å s a ,  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 Maenusson utsedd av Blekinge Ians hembygdsförbund 
Sten .Jö&son, suppleant 

Stiftelsens stvrelsen höll konstituerande Sammanträde den 27 december 1982 och har 
under 1983 sammanträtt vid följande tillfällen den 14 februari, 14 mars, 3 juni, 13 
september och 7 november. Beredningsutskottet har sammanträtt vid 9 tillfallen un- 
der året. 
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Frdn utställningen "Carlskronu Lase-Saii.~kaps Bibliothek 176.1-1863' 
Foto BILM 1983. 

Ekonomi 

Kostnaderna har under året uppgitt till 3.526.000 kr. 
Finansieringen av stiftelsens verksamhet har skett genom bidrag från Blekinge 

läns landsting med 815.000 kr, från Karlskrona kommun med 815.000 kr, från Sta- 
tens kulturråd med 484.000 kr samt från länsarbetsnämnden för Iönebidragsanställd 
personal med 1.048.000 kr. 

Härtill kommer intäkter för uppdragsverksamhet med 40.000 kr samt intäkter från 
försäljningsartiklar och övriga intäkter med 324.000 kr. 

Karlskrona i mars 1984. 

Elisabeth Mortkson 
ordförande 

Ingemar leppsson 
sekreterare 



BLEKINGE MUSEI- OCH HEMBYGDSFORBUNDS 
ARSBERATTELSE FOR 1982 

Till hembygdsförbundet anslutna föreningar utgjordes av: Asarums Hembygdsför- 
enine. Bräkne-Hobv Samhälls- och Hembvedsförenine. Fridlevstads Hembvedsför- ,- -. .- 
ening, Föreningen Gamla Carlscrona, Halasjö Hembygdsförening, Hembygds- och 
Studieföreningen Facklan, Hällevik, Holmsiö Hembygdsförening. Jämshögsortens 
~embvedsförinine. Karlshamns museum -u o a. ~ G k h u l t s  ~embvedsfirenine. ,- u. . .  . ,u -. 
Olofströms Hembygds- och Fornminnesförening, Ronnebyortens Hembygdsför- 
ening, Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande, Sölvesborgs 

". .- 
Arsmöret hulls den 21 april pi Bickinge museum under ordforandokap a\ greve 

Hans Warhtmeister. I sitt halsninqsanforande fr~mholl ordloranden art detia arsmu- 
te kunde räknas som förbundets 105 och det sista i eeen lokal då bveenadernavid en , - 
~tifielscbildning tor Blckinge museum skulle komma att orerlbias 1111 denna Delta 
kunde o anledning IIII  vist vemod men framholl ordforanden var t i l l  lordel for ierk- 
samhet& och g a v i n  tryggad tillvaro för museet. Inför förändringen fanns hos sty- 
relsens ledamöter varken ledsnad eller oro och man såg fram emot ett fruktbärande 
samarbete för nemensamma mål - 

Efter \tadgeenliga arendzn forelades t i l l  handlaggning Irigorna om nvti huvud. 
mannaskap för Blekinge museum, fbrslag till stadgar for Stlftclsen Blekinge Idnr mu- 
seum och förslae till överenskommelse om samarbete mellan Blekinge musei- och 
hembygdsförbund och Stiftelsen ~ l e k i n ~ e  läns museum. Arsmötet b&löt tillstyrka 
de framlagda förslagen efter smärre ä n d ~ g a r  av formell natur som den för utred- 
ning av ärendena utsedda kommittén hade överlämnat i sin utredning angiende för- 
andrat huvudmannaskap fbr Blekinge museum. Vid det efterföljande kaffesam- 
kvämet underhöll vissångerskan Ingrid Karlsson. 

Stvrelsen och revisorernas berättelser för 1981 eodkändes. De oubliceras i 1983 ars 
Blekingebok. Styrelsen och skattmästaren beviljades amvarsfrihet. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Greve Hans Wachtmeister. WambHsa, ordförande 
Natumirdsdirektör Karin Brunsberg, Lyckeby, suppleant 

Teckningslärare Erik Langemark, Karlskrona, vice ordförande 
stadsarkitekt Lars ThonCn, Karlskrona, suppleant . . 

Museichef Peter von Busch, Karlskrona 
Avdelningschef Peter Altini, Kristianopel, suppleant 

Byggnadssnickare Gösta Andersson, Hallevik 
Eltekniker Karl Erik lohansson, Trensum, suppleant 

Färghandlare Nils Ohrstedt, Ronneby 
Bankdirektör Benet Gabrielsson. Karlshamn, su~oleant 

Bussrhauffor s i e n - ~ & a r  Min\son. Kyrkhuli 
Fil kand Ragnvi Hyllstedt. Karlskrona, supplednt 

Fil mae Klas Wennerherr. Brakne-Hobv -. 
Riksdagsman Hans Gustafsson, Kallinge, suppleant 

Rektor Thorsten Pauiin, Jämshög 
Kontorist Göthe Persson. Olofström, suooleant . . 

Kommunalhorgmastarr Lennart Norrman, Siilvesborg (8247.04) 
Bankdirektor Karl Nyding, Solvcsborg, ,upplean1 

~ ~- 

Overlantmätare David iberg,  Karlshamn 
Slöjdlärare Nils Magnusson, Asarum, suppleant 



Generalmaior Bireer Biörnsson. Jämiöslätt u ,  . . 
Fil mag Ingrid Clemedtson, Trensum, suppleant 

Byrådirektör Bert Svanstein, Karlskrona 
Yrkesvalslärare Bengt Garting, Karlskrona, suppleant 

Landstingsrad Elisabeth Mattissan, utsedd av landstinget 
Lantbrukare Sture Peterson, Ramdala, suppleant 

Stationsmästare Marika Carlsson. utsedd av Karlskrona kommun (82-05-24) 
ingenjör Stig Nilsson, Karlskrona 

Landsantikvarien siälvskriven ledamot 

Styrelsens fö~altningsutskott har bestått av följande!edamöter: 

Greve Hans Wachtmeister, ordförande 
Yrkesvalslärare Bengt Garting, suppleant 

Tecknineslärare Erik Laneemark. vice ordförande " " 
Kommunalborgmästare Lennart Norrman, suppleant (82-07-04) 

Naturvardsdirektör Karin Brunsberp, . 
Fil mag Thorsten Paulin, suppleant 

Byradirektör Bert Svanstein 
Kontorist Göthe Persson, suppleant 

Stationsmästare Marika Carlsson (82-05-24) - ing Stig Nilsson. Karlskrona 
Fil mag Klas Wennerberg, suppleant 

Landstingsråd Elisabeth Mattisson 
Lantbrukare Sture Peterson, suppleant 

Landsantikvarien självskriven ledamot 

Revisorer för 1981 ars förvaltning var bankdirektör Roland Aspelund med bank- 
direktör Bern Possling som suppleant, valda av hembygdsförbundet, vidare skydds- 
inspektör Gunnar Kristell utsedd av landstinget med kreditchef Lars Persson som 
suppleant samt brevbärare Ivan Lindell utsedd av Karlskrona kommun med socio- 
nom Thomas Gustafsson som suppleant. 

Valberedningen för 1R82 var: boktryckare Nils Abrahamsson, sammankallande, 
rektor Anna Klemedtson, speciallärare Erik Alvemalm, folkskollärare Sten Jönsson 
och modellsnickare Stig Henriksson. 

Extra förbundsmöte'hölls den 16 maj på Tulseboda brunn, Kyrkhult. Ordföranden 
i Kyrkhults hembygdsförening, Jan Ottosson, hälsade deltagarna i förbundsmötet 
välkomna, varefter sekreteraren Lars-Göran Olsson redogjorde for programmet, 
som efter förhandlingarna upptog bilduisning från Tulseboda brunn, kaffesamkväm, 
byvandring i Kyrkhult, besök vid hälsokällan och det under uppbyggnad varande 
museet i gamla läkarvillan. Därefter inleddes daqens förhandlingar under ledning av 
ereve ~ a i s  Wachtmeister. 

. 
" ~ ~ 

Företogs på nytt till handläggning de ovan av årsmötet behandlade fragorna om 
nytt huvudmannaskap för Blekinqe mmuseum och om nya stadqar för hembyedsför- 
b;ndet med den för iitrednine av árendet utsedda komkittens förslae.  ons sia fe ra de " " 
ordföranden att ett förslag förelig och bekräftade förbundsmötet arsmötets beslut. 

Anförde ordföranden att med ovanstående beslut var utredningen förd i hamn, en 
oositiv linie där hembvedsvardare och oolitiker möts i ett eemensamt svnsätt. .~ ~~ ~ , - ~  u 

Som landsantikvarie och museichef har tjänstgjort Ingemar Jeppsson, som l:e an- 
tikvarie Urve Lepasoon. som antikvarier Thomas Persson och Christina BerupLars- 
son. Som skattmästare har tjanstgjort Lisbeth Jonsson, som l : e  kanslistlassistent 



Marianne ThorseU (t o m 82-08-20) och Gunnel Wahlberg (fr o m 82-12-06), som 
museivaktmästare Peter Niklasson, som biblioteksassistent Arne Pettersson, som 
kontorsvaktmästare Knut Andersson. Receptionister har varit Marta-Lisa Anders- 
son, Carl Hansson, Edil Hansson, Svea Håkansson, Marith Lundberg och Karin 
Akesson. Som museitekniker har tjänstgjort Ruben Eriksson, Aksel Hansen, 
Karl-Erik Peterson. Itievar Sander och som fotoeraf Ivan Carlsson och Erling Klinte- , u 

fors. Lennart Andersson och Ake Widlund har under året tjänstgjort som musei- 
biträden och lokalvårdare har varit Margjth Andersson och Viola Hansson. Fastig- 
hetsskötare har varit Sture Malm. 

Tillfälligt anställd personal har varit: 
Aunelie Bengtsson, Ola Henriksson, Sonja Johansson, Sture Johansson, Vivan 

Karlsson, Henrik, Lepasoon, Jan Lepasoon, Ann-Sofie Lundberg, Viveca Magnus- 
son, Gunilla Olsson, Ingrid Persson, Elisabeth Rönnberg, Tina Sennemark. 

Statligt beredskapsarbete har under året utförts av: 
Roine Georgio, Viveca Lindqvist, Jörgen Svensson. 
Uppdragsanställd personal har varit: 
Karl-Axel Björkqvist, Sven Green, Marie Hansson, Per-Markku Ristilamrni. 
5 praoelever har under olika perioder praktiserat vid museet. 
Arsboksredaktör har varit 1:e antikvarien Uwe Lepasoon. 
Stvrelsen har under Aret sammanträtt 6 eåneer. " " 
Betraflandc verksamheten i övrigt vid Blekinge museum, utstallningar. den kul- 

turminncsvirdandc och konsulterande verksamheten hanviras t i l l  redogorelsen i 
Blekineeboken 1983, 

För ierksamheten under år 1982 har förbundet erhållit anslag från Blekinge läns 
landsting med 655.000 kronor och från Karlskrona kommun med 655.000 kronor 
samt fr& Statens Kulturråd med 463.000 kronor. 

Blekinge Läns landstings kulturnämnd anslog 50.000 kronor till länsmuseets 
forsknings- och dokumentationsprojekt "Blekmgskt trålfiske". Nordenstedtska 
stiftelsen 2O.MW kronor till projektet "Av sydsvensk lera" och 2.000 kronor har över- 
lämnats som testamentarisk gåva från skolkökslärarinnan Elin &ård till minne av 
folkskolläraren Rudolf Nylander. 

För den välvilja och förstående som visats genom beviljandet av anslag, för gåvor 
till museet och för ideellt stöd i olika former under &r 1982 framför förbundets sty- 
relse sitt varma tack. 

Karlskrona 1983-06-07 

P i  styrelsens vagnar 
HANS WACHThlLlSTER 

ordförande 
INGEMAR JEPPSSON 

sekreterare 



BLEKINGE MUSEI- OCH HEMBYGDSFORBUNDS 
BOKSLUT FOR 1982 

Balansräkning den 31112 1982 
TILLGANGAR 
Omattningstillgdngar 
Likvida medel 
Kassa ... ..... ... .. . .. ... .. .. .. .. . ... .. . . . .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. . 4.941:90 
Postgiro .... . . . . . .. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.757:28 
Bankräkningar ............................................... 530.464:73 
Obligationer ... .. .. .... ... . .... .. .. .. .. . . . . .. . .. .. . . ... .. . . . .. 26.180:- 613.343:91 

Varulager . .. ... .... .... .. .. .. .. . . . .. . .. . . .. . .... . .... .. .. .. 
Insatsmedel ..... .. . . ... .. .. .. ... . . ... . .. .. .. .. . . . .. . . . .. .. .. . . 
Fordringar ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . 

809.800:- 
17.000:- 

10:- 
278.579:28 

Inventarier ...... .. .. ... . . .. . . . .. .. . . .. .. ... . ... . . .. .. . .. . . . .. . 40.000:- 

1.145.389:28 
S:a tillgångar 1.870.533:19 

SKULDER 
Kortfristiga skulder 
Personalens källskatter .................................... 
Upplupna kostnader 
Avräkning anslag ..... .. .. . . .. . . .. .. . . . .. . . .. .. . .. . . ... .. . ... 

Ldngfrisriga skulder 
Erhållna lån .......... 

Eget kapital 
Kapital behållning ........................................... 
Arets resultat ................................................. 

Avräkningar 
Förvaltande fonder 
Tillgangar .................................................... 350.775:87 
Kapital. .. . .. .. ... .. .. . ... . .. ... .. .. .. .. ... .. . . .. . .. .. ... .. . .. .. 350.775:87 

Summa skulder och eget kapital ......................... 1.870.533:19 



Kostnoder 
Kapitalutgifter ............................................... 142.656:22 

1.653.093:25 
..................................... 691.032:40 

2.135.062:65 

Inrakrer 
FörsaUning.. ................. ... ........................... 
Ersättning lämnade tjänster ......................... ..... 

Kommunbidra 

............................................. 

Budget 
29' 

1.732' 

Per resultat. ................................................... 875:96 



Fonder Fondkap. Avkastn. Fond- Typ Ändamål 
111 -81 1982 kapital 

Fören. Vamöparkens 
fond Bank 

Obl 

Vård av kul- 
turhist. by i 
Vamöparken 

Grenadjärtorpets 
fond Vård av kul- 

turhist. by i 
Vamöparken 

Kungl. Karlskrona 
Grenadjärreg. 
minnesfond Bank Underhåll av 

minnesstenar 
vid Gräs"., 
Bredåkra etc. 

Landshövdning och fru 
Hagströmmers 
minnesfond Bank Inköp till 

saml. o. ut- 
st.-ningsverks. 

A. Lindvalls fond 
Bank 
o. aktier 

Inköp till 
saml, samt un- 
derhåll av mu- 
seibyggnader 
Inköp av litt. 
främst Ble- 
kinge-lirt. 

Emil Petterssons fand Bank 

Sven Ojvind Swahns 
fond Bank 

Bank 

Inköp till 
saml. samt 
utställn. vh. 
Minnesmärke 
ö. Johan 
Törnström 
900 010 210-4 
Bestr. av ofor- 
utsedda kostn. 
i samband 
med inred. av 
nytt museum 

Törnströmska fonden 

Wachtmeisterska 
minnesfond. Bank 

Fru Astrid Lind- 
qvists fond Bank Främjande av 

Blekinges kul- 

317.911:92 34.023:95 350.77587 

Genom ett beklagligt misstag publicerades fondredovisningen redan i 1983 å n  Arsbo. Under 
1981 ianspråkstogs dock ingen avkastning. Red. 



Revisiomberätteise 

Undertecknade revisorer, utsedda att granska Blekinge Musei- och Hembygdsför- 
bunds räkenskaper och förvaltning för år 1982 får efter fullgjort uppdrag avgiva föl- 
jande revisionsberättelse, 

Räkenskaperna ?i~ förda med noggrannhet och ordning samt på ett vederbörligt 
sätt verifierade. Föreliggande bokslut överensstämmer till alla delar med förda rä- 
kenskaper, varför vi sålunda endast hänvisar till detta. Fondernas förvaltning har 
granskats utan anmärkning. 

Vi har genomläst de protokoll, som styrelse och förvaltningsutskott fört vid sina 
sammanträden under 1982, utan att finna anledning till anmärkning. 

Hembygdsförbundets samlingar och inventarier är brandförsäkrade till betryg- 
gande belopp samt fastigheterna försäkrade enligt fullvärdesprincipen. 

Sankild siffergranskning av räkenskaperna har utförts av Edv. Akerheds Revi- 
sionsbyrå, Karlskrona. 

Förbundets tillgingar i obligationer och värdepapper är förvarade på betryggande 
Sätt. 

Vi tillstnker att den i bokslutet intagna balansräkningen Fastställes 
D i  sil"nda ingen anledning till anmärkning framkommit under revisionen, till- 

styrker vi ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

Karlskrona den 24 man 1983. 

GUNNAR KRISTELL ROLAND ASPELUND 
Av Blekinge läns lands- 

ting utsedd revisor 
Av Blekinge musei- och 
hembygdsförbund utsedd 

~ - 

revisor 

N A N  LINDELL 
Av Karlskrona kommun utsedd revisor 

Frdn kulturminnesvdrdens verksamhetsfält. Foto BILM. 





BLEKINGE LANS 
HEMBYGDSFORBUND 

Intresserad av Din hembygd? Gå med i hembygdsförbundet, 
som aktivt växnar om kulturen i Din omgivning. 

Arsavgift 50:-, stödavgift 100:-. Ständigt medlemskap 500:-. 

Medlemmar erhåller ett exemplar av Blekingeboken gratis. 

Postadress: Blekinge lans museum 
Box 111, 371 22 Karlskrona 
Postgiro 7 15 21 - 9, bankgiro 284 - 1922 



Länsmuseet, med utställningar specialiserade på Blekinges 
historia och kustkultur, finner Ni på Fisketorget 2 i Karlskrona. 
Delar av de rika samlingarna, alltifrån stenålder till nutid, 
presenteras p& 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. 

OPPET: mandag-fredag 9-16 
Iördag-söndag 12-15 

Juli: måndag-fredag 9-18 
Iördag-söndag 12-16 

FRI ENTRE 

BLEKINGE LANS MUSEUM 

Fisketorget 2 
Karlskrona 

Postadress: Box 111, 371 22 Karlskrona. Tel: 0455-801 20 vx 



Riksförbundet för Hembygdsvård ar en samverkande organisa- 
tion med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Hembygdsföreningarna i Blekinge ar alltid välkomna till oss nar 
ni behöver hjälp att organisera studiecirklar eller kulturprogram 
vid hembygdsdagar m m. 

Kontakta vara lokalavdelningar som finns i Jamjö, Fridlevstad, 
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg, 
eller disbiktsexpeditionen, Drottninggatan 9, 371 31 Karlskrona, 
tel. 04551108 01, 104 01. 



Båtar i Blekinge 

. , . . .. .... 
., . . - 0 -  

En bok agnad åt de traditionella typerna av bruksbåtar som använts i Ble- 
kinge, från Sölvesborg i väster till Kristianopel i öster. 

Totalt 144 sidor med beskrivande text, fotografier och uppmatningsrit- 
ningar. Har presenteras 34 stycken för landskapet typiska bruksbåtar, allt 
från olika typer av blekingsekor till små mndgattingar och stora dacksbåtar. 
Beställes genom insättning av 180 kronor på postgiro 45 7071 -9eller bankgiro851 -4713. 

BATDOKUMENTATIONSGRUPPEN Box 111 440 60 Skarhamn 



KARLSKRONA KOMMUNS BIBLIOTEK 

Länsbibliotek för Blekinge 

Stortorget 15-17 - Tel. 0455183 430 

BEPltN6S 
Bd<-o Pippantsdd 

w x . m m  ~ . ~ . W . C W M Z O  

BLEKINGE LANS HEMSLOJD 
Blekingsk slöjd för nutid och framtid. 

Dräkt-, väv- och broderimaterial med hög kvalitet. 

Karlskrona buvudaffär 0455-102 37, 102 38. 
Karlshamn filial 0454-123 70. 
Ronneby filial 0457-107 05. 

NORDISK HEMSLOJD - KONSTHANTVERK 

TEXTILIER - S34YCKEN 
BELYSSINGAR - GLAS - PORSLIS  



Mattor fler hemtrevnad 
Välkommen in och se vårt stora 
urval av Orientmattor, Wilton, 
Röllakan, Tras- och Plastmattor m.m. 

I KUNGSGATAN 4. RONNEBY, TEL. 0457110770 l 

Bertil Åkessons 
Sågverk A-B 

370 34 Holrnsjö 
Tel. 04551911 75 

Lite enklare,Litebattre 



Karlshamn, 
Karlskrona, 
Olofström 



Blekingefabrikerna 

W ERICSSON 

KONDITORI 
N. Kungsgatan 22 - Tel. 12318 

KARLSKRONA 
OPPET: Vardaaar 06-19 



Eldningsoljor 

LEOPOLD THORN AB 

Karlskrona - Ronneby 

, 371 39 KARLSKRONA 

BLEKINGE LANS FOLKHOGSKOLA 

370 10 Brakne-Hoby 

Tel. 04541300 60 

BLOMMORNA 

Oppet sommartid alla dagar, 
även söndagar 23/&31/7. 
Ovriga tider enl. tel. 
Tel. 04551660 39 
Vivan Karlsson 



BP-VARMECENTER 

NILS JONSSON AB 
Karlskrona 

DEN TRYGGA KONTAKTEN I ALLA VARMEFRAGOR 
Tel. 04551198 80, 168 74 

SAFEMAN AB 
293 01 Olofström - Tfn 04541482 30 

$ - T a  AB LYCKEABORGS BRUK 

371 90 Karlskrona 

"%,2~ Tel. 04551451 60 

AXEL ABRAHAMSONS TRYCKERI AB 

Karlskrona 

SNOPLOGAROCHVAGSLADDAR 
JARNKONSTRUKTIONER 

SWIMMINGPOOLER OCH VATTENRUTSCHBANOR 

ALBINO 
Navragöl, 370 34 HOLMSJO 

Tel. 04551921 00 



KALLBACKENS KONDITORI AB 

Lyckeby 

Sparbankema 
i 

iBlekllige d& 

- - 
NIKLASSONS GLAS AB 

Gullbernaviigen - Tel. 242 00, 24201 

m Lantmannen 
BLEKINGE-KRONOBERGS L A N T M X N  ek. för. 



AB NAVRAGOL 
EL-AFFAR 

HOLMSJO - Tel. 0455-91 1 68 

UTFOR: El-installationer av alla slag. Projektering och kostnadsberak- 
ning. FORSALJER: Köksutrustning och vitvaror. Aultoriserad säljare av 
Husqvarna och AEG produkter. PLANERAR: Ritar och säljer det nya 
svenska köket SWENOVA. SE VAR UTSTALLNING. OMBESORJER: 
Husqvarna Ian upp till 50.000:-. 

FULJ STROMMEN TILL 

L J U S P U N I C T E N  
LAMPOR OCH PRESENTER 

KARLSKRONA TEL. 81 1 55 

i~*HYPo 
4 

VI LA'MNAR 

HY POTEKSLAN 
-bottenlån med bunden ranta och låg 
amortering - 
till nybyggda bostadshus och affärshus, 
Arskostnaden - ranta och amortering - for villalån ar f n 
ca 12 %. därutöver inga IMnekostnader. 
V i  har lånat ut ca 2.6 miljarder i Blekinge. 
Om Du planerar an bygga lönar det sig kontakta 

S T A D S H Y P O T E K  
Blekinge stadshypoteksförening 

Stortorget 2,371 21 Karlskrona 

Tel 0455/801 65 
- 



0 %HB 
4 

-'*is,i+ 

ALLKONTO 
Det nya bankkontot 

som ersätter 
alla andra konton. 

Enklare och bekvämare. 
Högsta ränta. 

Ingen uppsägningstid. 

Handelsbanken 



VAMÖPARKEN 

Naturskön park vid vik av Östersjön 
med kulturhistoriska byggnader, vilka visas sommartid 

Gastgivareg2rd med gott bord samt kaffestuga 
Dansbana m. fl. nöjesonordningor 

Se vidare annons i dagrpressen 

Kursutbud vid Blekinge lans Lanthushållsskola, 
Brakne-Hoby 

A) Konsumentekonomisk kurs med svenska. 1 läsir 
B) Konsumentekonomisk kurs kostinriktad. 1 termin 
C) Konsumentekonomisk kurs med textilinriktning. I termin 
D) Konsumentekonomisk kun  med textilinriktning fortsättning, 1 termin 
E) Storhushållsteknisk yrkeskurs. 1 termin 
F) Hemteknisk kurs. 4 veckor under ferietid 

Adress: 371 10 Bräkne-Hoby Tel. 04541302 88 

BYGG PÅ 
VARA LEVERANSER 

FLER OCH FLER 
G ~ R  DET! 



Med SparbanksGtro betalar du &a räkningar hemma 



MARINMUSEUM 
KARLSKRONA 

Modellkammarsamlingen grundad 1752 

Oppet alla dagar 12-16 
Under juli 12-20 

Guidning dagligen kl 14 

Entrekassan tillhandahiller böcker, affischer, mössband 
och andra souvenirer. 

Vanföreningens anbok Akruellr 1962-1980 säljs till  reducerat pris. Arsboken 
1961 är slutsald. Särtryck kan köpas av de flesta arsboksartiklarna (jämför 

innehillsförteckningen i Aktuellt 1980). 
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