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Skutor och skeppare 
från Lister 

Yngve Rollof 

Förord 
"Blekingska inbyggare hava av alder varit raska och aven 
grymma,begivna p i  denna tidens idrotter, krig, rövni 
och vikingafärder.'' 

N .  H .  Sjöborg 

Listerlandet ar en flack halvö mellan Sölvesborg och Pukavik, vars 
sjöfart var splittrad på många skutsamhallen och därför ej lika framtra- 
dande i statistiken som andra orter. 

Källorna för de många hundra "havens gråsparvar" och ångare, som 
gick dräktiga med laster har spårats upp genom personliga intervjuer 
med minnesgoda skeppare i 75-årsåldern, skeppslistor, register från as- 
suransbolag, loggböcker, sjöfartsböcker, mönstringsliggare, sjömans- 
rullor, tidningslägg m m. 

Egentlig sjöfartsstatistik infördes i vårt land först 1738 av Kom- 
merskollegium. Den för vårt land speciella bondeseglationen underlat- 
tades genom lagar från 1798, 1832 och 1852. Med termen bondesegla- 
tion, som förekom redan på medeltiden, brukar avses den handel och 
sjöfart, som skärgårds- och kustbönder bedrev med egna farkoster, sta- 
dernas borgerskap till förfång. Man säger också allmogesjöfart eller 
lantmannaseglation. Under åren 1849-1881 lär i Sverige ha bildats inte 
mindre an 250 rederier, varav de flesta ej blev långlivade. Först 1891 
började man systematiskt registrera fartyg i Sverige. 

I "Historisk Statistik för Sverige", SCB, Stockholm 1960, finns upp- 
gifter om normalmanadshyror för sjömän under åren 1850-1930. 

Denna sammanställning skall tas som ett första försök att kartlägga 
Listers sjöfart och den behöver fönrisso kompletteringar samt korrige- 
ringar av lokala batologer. 

Det har varit angelåget att få nedtecknat muntliga uppgifter, innan de 
som var med om skutfarten helt gått ur tiden, och man bara kan läsa 
deras namn på gravstenarna samt se spant av skeppsvraken kanta 
kusterna. I många byrålådor ligger fortfarande dokument och fotogra- 
fier från denna tid. 



Jag har också stravat efter att ge en bild av den bakgrund och de vill- 
kor, som sjöfarten arbetade under, sasom seglationsförordningar, tul- 
Iar, skeppsmätning, behörighet och andra förordningar. 

Ar 1932 gjorde Nordiska museet och Lunds universitets folkmin- 
nesarkiv en undersökning av kusten mellan Ystad och Kristianopel men 
denna är ej publicerad. 

Många fartyg i Blekinge har haft flera hemorter under sin aktiva tid. I 
detta sammanhang har de i första hand förts till den ort, dar de från bör- 
jan var hemmahörande. 

På stenåldern skaffade listerbor flinta till yxor, knivar, skrapor för 
skinnberedning och pilspetsar från västra och södra Skåne, men även 
den sämre vitprickiga grå flintan från nordöstra Skåne användes. Detta 
skapade sannolikt den första sjöfarten. 

Enligt Valdemar iks jordebok från 1231 var Lister ett särskilt smårike 
som inte lydde under Blekinge. Holländare hade på den danska tiden 
sin "Stabel och Lastardie" i Skåne och Blekinge. 

I en förordning av 1680 utlovades de "siö och båtsmän, som inflyttade 
i riket, men särdeles de, som ville bosatta sig i Halland, Skåne och Ble- 
kinge, frihet från skatter och andra pålagor". Daremot nämns ej det 
också införlivade Bohuslän. Privilegier medförde en omfattande inflytt- 
ning, vilken skapade irritation bland det inhemska sjöfolket. Vidare 
försäkrades det, att ingen skulle hava makt "at twinga dem till at taga 
tianst utan wara heelt frije män". 

N.H Sjöborg berättar i "Blekinges historia" 1791-1792, att "Blekings 
invånare äro begivna på resor och handel, särskilt i Lister härad. I Skåne 
upphandla de viktualier, vilka de med vinst försälja i Karlskrona. Den- 
na omtanke och verksamhet hjälper några, men stjälper andra, som 
därigenom alltför mycket försummar sitt åkerbruk." 

Lister har varit sjöfolkets hemvist framför andra i Blekinge, särskilt de 
senaste hundra åren. 

Höjdpunkten för Listers sjöfart låg senare an t ex Branteviks. Man 
höll sig mest inom Östersjön bland annat beroende på att från 1912 
krävdes behörighet att segla bortom Skagen. 

Ar 1980 fanns endast fyra fartyg registrerade på Listerlandet! 
Hanöbukten ar såsom många andra bukter elier golfer ett riktigt blås- 

hål och kallades av utegående skeppare för "Sveabåtarnas Biscaya" och 
i flottan för "Lila Biscaya". 

Listerhalvön har varit ett "isolat". Dar talas en speciell dialekt med 
tungspets-r, som lär vara besläktad med äldre tiders mål och som skiljer 
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sig markant från omgivande bygders. "Listerfranska" användes gärna 
av två eller flera skeppare, då man bland andra skandinaver ville tala 
ostört. En del kallar dock, da de viil vara elaka, tungomålet for "svina- 
tyska". 

För fartygsredovisningen har använts skeppslistor från 1873, 
1901-1902, 1923 och 1947 men mellan dessa år har säkerligen före- 
kommit förändringar i fartygens öden. 

Ett varmt tack riktas slutligen till alla som generöst bidragit med 
uppgifter och bilder och då främst Ingvar Persson i Djupekas samt till 
Gun Cervatius, som skrivit ut manuskriptet. 

LISTERLANDET 



Den svenska och den blekingska 
handelsflottan 

Allmogen är "mer fallen för handel och sjövasende, än 
för allmänna yrken". 

HushdllningsCaIIskapets förvaltningsutskott 1815. 

I sjöfartsprivilegier av ar 1617 föreskrevs, att alla skeppare, styrmän och 
båtsman, som ville bosätta sig i de svenska städerna, skulle vara be- 
friade från kronoutskyldigheter i sex år. 

Handelsflottan utgjorde vid arsskiftet 167211673 för de blekingska städerna: 
Ronnebv 13 fartvr 0.3 250 laster 
. -. . -. o 
r . . a . ~ ~ ~ - - . l  10 " " 413 " 

Karlshamn 6 " " 151 " 

Totait 35 fartyg 

Enligt en fartygslista i Kommerskollegii skrivelse till K.Maj:t d e n  24 
mars 1673 fanns i hela landet 500 fartyg om ca 30 000 läster. Det finns en 
i början av 1680 uppgjord lista p& svenska skepp om minst 100 Iaster. 

&en 1633-1722 byggdes i Blekinge följande tonnage: 
över 150 laster 

15 
60-150 Iaster 

34 
20-60 laster C:a 

81 130 

Ar 1693 hade vart land ca 750 handelsfartyg. Världens första statis- 
tiska institut, "Tabellverket", inrättades i Sverige 1749. I befolknings- 
statistiken registrerades antalet skeppare och batsmän. Det var dock 
svårt att kontrollera bondeseglationen, särskilt i Blekinges skärgardar. 
Illegal fraktfart och lurendrejeri förekom i stor utsträckning. Landsbyg- 
dens fraktfart med smärre båtar ansags helt enkelt inte existera i sta- 
tistiken. Registrering av fiskebitar och öppna jakter infördes först vid 
1800-talets mitt. 

Enligt K. Förordn. av den 1 mars 1841 var registrering obligatorisk en- 
dast för fartyg med en dräktighet på 10 svåra laster eller mer. Ar 1862 
ändrades denna nedre grans till 6 nyläster. Ar 1850 fanns i vårt land 
2 744 segelfartyg. Som jämförelse kan namnas, att i slutet av 1852 be- 
stod den norska handelsflottan av 4 089 skepp, oberäknat omkring 700 
mindre däckade och öppna jakter. Sveriges hela, enskilda personer till- 
höriga, ångfartygsflotta bestod 1858 av 179 fartyg. Av stapelstadernas 



segelfartyg hade år 1858 375 fartyg om sammanlagt 9 365 läster använts 
i inrikes fart. Fartyg om sammanlagt 4 273 laster kom från sjöstäderna 
och köpingarna. Dessutom fanns sa kallade "omätna fartyg". Antalet 
fartyg och båtar av fem läster och däröver, som ägdes av lantmam, var år 
1858 1 848 farkoster om 43 246 laster med 1 684 skeppare o c h  3 821 
mans besättning, 

På 1860-talet utgjorde ångfartyg endast åtta procent av tonnaget. 
Först vid sekelskiftet vägde det jämnt i tonnage mellan segel o c h  anga. 
Ar 1877 utgjordes landets segelfartygsbestånd av 2 454 fartyg. Antalet 
ångfartyg var 511. 

Ar 1880 nådde den svenska handelsflottan sin kulmen i f r åga  om se- 
gelsjöfart. Fartygsregister fördes mellan 1892 och 1975. 

Före sekelskiftet utfärdades fribrev av Kommerskollegium, s o m  inne- 
höll ett fartygs "bilbrev" och "matebrev", vilket tillförsäkrade fartyget 
alla de råttigheter och förmåner, som tillkom svenska fartyg- Denna 
praxis upphörde i början på seklet. 

Ar 1900 hade Sverige 1 800 segelfartyg på sammanlagt 288 a00 net- 
toton. 325 000 ton utgjordes av ångfartyg. Samma år fanns 1 0  OM) an- 
ställda på segelfartyg. 15 år senare hade denna siffra halverats.  

Den blekingska handelsflottan av fartyg över 20 ton bestod l m 2  av 79 
segelfartyg med sammanlagt 6 980 ton och 20 ångfartyg på 8 060 ton 
med 5 656 hk. 

1905 bestod den svenska handelsflottan av 2 981 fartyg om totalt 
941 450 bruttoton. Två tredjedelar av fartygen utgjordes da ä n n u  av se- 
gelfartyg. Först 1922 var antalet ång- och motordrivna fartyg s törre  an 
antalet segelfartyg med eller utan motor. 

Den 1 januari 1920 registrerades handelsfartyg på 20 tons dräktighet 
och därutöver, Samma år utgjorde i vårt land ångfartyg 85 procent  av 
det totala tonnaget. Ser man på fördelningen av hemorter 1935 rörande 
motorseglare kommer Blekinge på fjärde plats, men ifråga o m  utveck- 
ling på detta område ledde man i landet. Sedan 1925 -på ett decennium 
- hade antalet fartyg fyrdubblats och tontalet sexdubblats. Antalet  far- 
tyg hade t ex under perioden ökat med 44 till 58. 

Segelfartyg i Blekinge enligt Sveriges Skeppslista 
Antal fartyg Nettoton 

1877 63 9 340 
1887 91 11 944 



I Blekinge fanns: 
1913 70 fartyg 
1921 101 " 

Segelfartyg utan hjalpmaskin 
" med 

Totalt 

5 841 
1 033 med hjälpmaskin 
456 

3 518 med hjälpmaskin 
5 550 med hjälpmaskin 

Dessa siffror visar hur snabbt övergången gick till hjalpmaskin. 
Svenska Hamnförbundet redovisade 1928 37 hamnar och lastplatser i 
Blekinge. 1938 hade endast Stockholm och fyra Ian högre nettotonnage 
an Blekinge, som hade ca 20 ångfartyg och 70 segelfartyg. 

Skutorna var mer specialiserade förr i tiden. Redarna slöt o f t a  arsavtal 
om t ex kalksten från Gotland till fastlandet, cement från Öland .  Manga 
Listerskutor fraktade spannmål. 

Ett stort lastfartyg kunde 1950 ta lika stor last som hela d e n  svenska 
handelsflottan på Gustav Vasas tid! 

1952 fanns i Sverige 618 motorseglare. I Karl Johan Wikströms bok 
"Sjöfart och sjöman" finns redogörelser för problemen med formulären 
för certeparti och konossement bl a "standardsegel" av 1932 o c h  "mo- 
torsegel" från 1962. Han ger också data om fraktersattningar och  rater 
för Svensk Skeppsrederiförening för Segelfartyg, som bildades 1906 
och då hade 113 fartyg och på 1930-talet ett tusental. 

skeppsmätning 
"Sedan vi dd hade tackel och tdg behör igen ordnat 
sutto vi lugna pd toft och fördes av vind. " 

Odyssken. 

Kommerskollegium skrev den 24 mars 1673 tili K. Maj:t angaende  
skeppsmatningsmetodernas osäkerhet. Matningen låg till g r u n d  för 
hamnavgifter och bropengar. En vanlig måttenhet för matning av farty- 



gens lastdryghet var ett stort transportkärl, tunnan. Tunnor med olika 
innehåll motsvarade nutidens enhetspallar. På 1500-talet infördes till 
Sverige till och med böcker från Lubeck och andra tyska hamnar i fat 
och tunnor. 

I slutet av 1600-talet började lastetalet brännas in i fartygen, vanligen 
vid en lastlucka. Ar 1717 utfärdades "målbrev" (mätbrev). 

Den 1 oktober 1723 skrev K. Maj:t till Kommerskollegium angående 
skeppsmätning med tanke på tullinkomstema. Samma år bestämdes 
lastdrygheten i svåra laster om 18 skeppund järnvikt per last motsva- 
rande 2 448 kg. 

Matt: 
Svar last eller skeppslast: 2 450 kg 
Nyläst (1863): 4 250 kg 
Bruttoton = fartygets totala kubikinnehall 
Nettoton = det främst för last disponibla uhymmet 
Dödviktston (dw) (1 000 kg) = den last ett fartyg kan bara (anges ibland i engelsk ton 
(1016 kg)) 

Edsvurna skeppsmätare lade grunden för att skeppsumgälderna, 
bro-, hamn- och lastpenningarna uträknades på ett riktigt satt. 

F.H. af Chapman hade i "Tractat om skeppsbyggeriet" gjort upp 
principer för skeppsmätning som tillämpades i K. förordning av 1840. 

Enligt 1778 års skeppsmatningsreglemente av den 11 mars skulle far- 
tygen mätas vart tionde år "alldenstund fartyg nar de bliva gamle och 
genomsugne av vatten ej bara så svår last som de äro nye". Anvisningar 
utfärdades aven den 2217 1778. 

Matningen kostade 1815 tre skilling per last. 
Med "underlastig" avsågs fartyg, vilka hade en dräktighet, som ej 

översteg tio registerton och av denna anledning försågs med "under- 
draktighetsbevis" istället för mätbrev. 

Den 14 maj 1817 utfärdade K. Maj:t till Kommerskollegium be- 
stämmelser angående skeppsmätning, Om denna blev mer an tre pro- 
cent fel skulle vederbörande tjänsteman stallas till ansvar och straffas. 

Den 12 maj 1837 nämndes ångfartyg för första gången i ett svenskt 
skeppsmätningsreglemente. Kostnaden för matning var då 4 skilling 
banco per last. I Karlshamn var F. Ekstrand skeppsmätare 1856. Den 13 
januari 1863 utfärdades bestämmelser angående nyläster. En svår läst 
motsvarade 0,576 nylaster, som var 4 250 kg = 100 centner. 



Johannes Meijers karta över Listers härad, frdn mitten av 1600-talet 



Den 21 december 1865 förordnades om matning av f a r t y g e t s  inre 
rymd i engelska registerton. skeppsmätningen kostade da f ö r  större 
fartyg 25 öre per nylast och för mindre fartyg an 12 nylaster ,  tre riks- 
daler i riksmynt. 

K. Maj:t bestämde den 15 maj 1871, att man skulle övergå till George 
Moorsoms matningsmetod från Merchant Shipping Act av 1854, varvid 
inre rymd skulle beräknas med Simpsons matematiska rege l .  Den 
Moorsomska skeppsmatningsmetoden och registerton i n f ö r d e s  i Sveri- 
ge 1874. Officiellt faststalldes jämförelsetalet mellan nylast (4 250,76 kg) 
och nettoregisterton i K. Kungörelsen den 16 oktober 1874- Vid berak- 
ning av sjöfartsavgiften skulle en nylast motsvara för segelfar tyg 3,14 
och för ångfartyg 4,5 registerton (nettodräktighet). 
k 1874 förordnades, att skeppsmätning, skulle ske i M a l m ö  och Kal- 

mar. k 1880 upphörde matningen i Kalmar. 
Efter den engelska regeln avdrogs i vissa fall generellt 32 procent av 

bruttodräktigheten för skmvAngare och 37 procent för h ju langare .  
Tullagstiftningen och principerna för skeppsmätning försvårade i 

slutet av 1800-talet byggandet av fartyg i Sverige genom a t t  skeppsum- 
gälderna i svenska hamnar blev alltför höga. Ar 1906 in l ämnades  en 
motion i riksdagen om ändring av skeppsmatningsregleriia. Ar 1917 
fanns i värt land 48 skeppsmätare, i regel en i varje stapelstad. Nu galler 
1969 års regler för skeppsmätning. 

Tullar och seglationsordningar 
"Vad kustroddarägon har skådat därt i l l  förtigen med 
hjälp au förtdrnig." 

And-s Österling. 

I Knytlingasagan berättas, att Knut Lavard först infört tull i e t t  nordiskt 
land. Enligt Gotlandslagen skulle gutarna ha tullfrihet i S v e r i g e  allt ifrån 
den tid de först gingo under Sverige "redan innan h e l i g e  Olofs ko- 
nungstid". 

Tullen var från äldsta tider ett regale, kungligt privilegium. 
Magnus Eriksson stadgade, att alla köpman, som förde specerier till 

landet, skulle för vart varde om 40 mark föra en lödig mark silver till 
myntet och få igen 4 112 mark penningar. Detta innebar, a t t  köpmannen 
måste betala en halv mark i tull. Denna förordning f ö r n y a d e s  flera 
gånger, så t ex 1453, 1476 och 1483. 
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Motivfrdn hamnen i KoZberg. 
Effer vykort frdn omkr 2900.  

Enligt K. Brev av den 30 maj 1536 var införseltullen, som togs u p p  av 
tuiiskrivama i sjöstäderna, fem procent av varornas värde. Ar 1583 
fanns en frakttaxa, där tolv skeppund kött och fläsk räknades s o m  en 
läst. 

Att lura tullen ansågs inte vara nAgot orättfärdigt. Tullkiareringen in- 
nebar ocksa extra liggetid, vilket var särskilt irriterande vid f ö r l i g  vind. 
De "kära" undersåtarna försökte pA mariga sätt slippa betala tull och 
skatt. Hamn-, ridefogdar och utridare kontrollerade, att tull och a c c i s  er- 
lades av skutorna. I land varnade man ofta med ljussignaler fö r  att i 
smyg kunna föra iland attraktiva varor, varför en ny tullförordning för 
främjande av handelssjöfarten infördes år 1617. Av ek starkt b y g g d a  
fartyg som kunde bestyckas beviljades tulifrihet mot att de  vid an- 
modan gjorde krigstjänst. Ar 1622 infördes den s k lilla tullen, s o m  in- 



nebar, att böndema måste betala tull för alla "ätliga och slitliga" varor, 
som de förde in till städerna för att sälja. 

Sjötullen eller stora tullen uppgick enligt rikshuvudboken 1624 till 
128 000 dlr smt och 1710 till 821 dlr smt. Enligt seglationsordningen av 
år 1636 skulle "Alla Skiep och Skutor, the höre sig Inländske eller Främ- 
mande til, som komma uthanefter skole löpa på de förordnade Stapels- 
täder och Siöhampner, och ther låssas sitt innehafwande godz." Tull- 
verkets kustbevakning började år 1638. Ar 1647 infördes lastpengar för 
alla in- och utgående fartyg med två öre per läst. 

I "Specialräkning över Storesjötullsmedlen uti hertigdömet Skåne 
och Blekinge pro anno" redovisas tullavgifter och skeppsumgälder. 

K. Maj:t förordnade 1660 en tullinspektör för de tre nyförvärvade 
landskapen Skåne, Blekinge och Halland. Tullinkomstema i Blekinge 
var 1663 ca 5 030 dlr. 

Enligt K. Förordning av den 31 december 1662 infördes armpengar på 
varor med två öre för 100 dalers varuvärde. 

1680 infördes lastarmpengar med ett öre per läst. Armbössepeng- 
arna, som tidigare utgått efter lastens värde eller vikt, skulle enligt 
K. Brev den 20 mars 1680 erläggas "för varje last som skeppet eller far- 
kosten är dräktig". Tolag var ursprungligen en kommunal tullavgift, 
som 1681 indrogs från städerna till staten. Enligt landtulltaxan av den 9 
november 1686 och K. Förordn. av den 12 december 1747 var tullen för 
en tunna vete 17 öre smt, en tunna råg 12 öre samt 1 tunna malt eller 
korn 13 516 öre. 

Köpmannen Carl von Dom i Karlskrona anklagades 1690 för att ha 
begagnat en egen falsk stämpel på sina tullpliktiga varor i syfte att slip- 
pa betala sjötull. Stämpeln hade redan i januari 1687 inköpts i Stock- 
holm. 

Lastpenningarna upptogs från början efter laddningens eller barlas- 
tens storlek, men den 31 maj 1692 resolverade Kammar-Kommerskol- 
legium, att de skulle uträknas "efter skeppets ratta storlek, det må se- 
dan intaga hel, halv eller mindre last". 

Tuiljournaler över sjötullen, utrikes fart, finns för några år på 
1720-talet och för 1770 för Blekinge. 1718 ställdes alla sjötullar under all- 
män förpaktning och fran och med 1726 blev både sjö- och landtullarna 
bortarrenderade till överdirektör Johan Ehrenspreus. 1809 förbjöds för- 
paktning av statens inkomster. "LiUa tullen" togs bort 1811. 

Enligt 1739 års förordning mot lurendrejerier var straffen mot 
smuggling mycket hårda och 1753 skärptes straffen ytterligare. 
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I Karlshamn fanns på 1750-talet tullinspektörer, tullförvaltare, kon- 
trollörer, underbetjänter, jaktlöjtnanter, strandridare, visiteurer, tull- 
och accisskrivare. "Wåre tilförordnade Tullbetiente, hvilke med all be- 
skiedeligheet, uthi visitationer, och Tullteckten handtera skole", så löd 
instruktionen. 

Om tull för ekvirke i äldre tider upplyser örlogsvarvets Ekonom-kont. 
Promemoria den 10 september 1768. I K. Maj:ts Nåd. Förordn. om Sko- 
garne i Riket av den l augusti 1805 § 46 om utskeppning till utrikes orter 
av "Bräder, Master, Spiror, Bjelkar eller Balkar och Sparr" fastställdes, 
att för den som bröt mot dessa bestämmelser skulle varan vara förbru- 
ten och "hälften deraf angifvaren tillfalla". 

Seglationsförordningar utfärdades av K. Maj:t den 15 juni 1774, den 3 
februari 1819, den 12 februari 1820, den 21 juli 1825, den 9 november 
1830, den 28 november 1835 och den 15 maj 1843. Enligt den sistnamn- 
da, som innehöll 88 paragrafer, fick lastat fartyg Från utrikes ort ej, utan 
trängande nöd, inlöpa till annan svensk plats an stapelstadshamn. Då 
fanns tullbevakning i följande köpingar och lanthamnar: Grisslehamn, 
Bastad, Torekov, Höganas, Trelleborg, Ronneby, Bergkvara, Pata- 
holm, Mönsterås, Döderhultsvik, Figeholm, Valdemarsvik, Svartvik, 
Nyland, Ratan, Skellefteå, Nasby (vid Haparanda) samt på Gotland: 
Slite, Katthammarsvik, Ljugarn, Rone, Burgsvik, Klinte, Västergarn, 
Kapellshamn, Farösund, Kylley och Lörje. Det ar märkligt att Gotland 
hade elva tullbevakningsstationer. I 36 stadgas bland annat om gods- 
ägare, som innan tullclarering hinner för sig gå, uttaga och disponera 
vin och andra främmande drycker. 

Den 15 november 1843 uppmjukades bestämmelserna om den utrikes 
sjöfarten till förmån för de vid saltsjön belägna uppstäderna. Fartyg, 
som icke innehade last, fick från utrikes ort direkt anlöpa dessa. Den 
första tullstadgan avskaffades den 7 december 1860. Utförseltullen upp- 
hävdes den 4 december 1863. 

1919 fanns bl a 66 kustuppsyningsman, 42 kustvakter och 226 kust- 
roddare i vårt land. I Generaltullstyrelsens arkiv finns årsberättelser 
över handel, näringar och sjöfart. 

Öresundstullen 
Danmark behärskade förr båda sidorna av Öresund. Drottning Marga- 
retas fosterson Erik av Pommern kom 1426 på den geniala idén att 
tvinga fartygen att betala tull för passage av farleden, som var vital för 
Östersjöns strandägare, I gengäld skulle Danmark skydda fartygen för 



sjörövare. Då Sverige vid denna tid var i union med Danmark var vårt 
land befriat från tullen. 

Tullen upptogs av 0resunds Toldkammer vid Helsingör. Från början 
betalades en viss avgift per fartyg men på 1600-talet togs en procent på 
lastens värde. Från att tidigare främst ha varit sill från Falsterbo och ö1 
från Rostock blev varusammansättningen alltmer varierande. Ju mer 
livsnödvändig och exotisk last, desto högre tull. Det var dock svårt för 
skeppama att kontrollera tullarnas uträkningar, varför dessa ofta tog 
2,3 och 4 procent istället för en procent. Öresundstullen har inte för inte 
kallats "Danmarks guldgruva". 

Kristian N höjde tullen, vilket de mäktiga sjömakterna England och 
Holland naturligtvis ogillade. Detta bidrog till kriget 1658. Karl X Gus- 
tav ville sedan ha nedsättning, då Sverige nu ägde den östra stranden. 
Mellan 1658-1720 måste svenska fartyg dock visa sjöpass vid passage av 
Sundet. Sverige förlorade tullfriheten vid freden i Frederiksborg 1720. 
1752 passerade 6 000 fartyg Öresund. 

1792 och 1796 passerade 12 000 fartyg Sundet och 1817, 13 000. 
Aren 1839 och 1847 passerade 16 000 respektive 23 997 fartyg Öre- 

sund och år 1853, 24 648 fartyg. 
Detta innebar enorma intäkter för danska staten, Helsingör samt de 

som sysslade med sjöfart och tull i staden. 1835 uppgick tullinkomster- 
na till två miljoner riksmynt samtidigt som statens totala budget var 14 
miljoner. 1856 hade 0resunds Toldkammer 50 tjänsteman. Sedan stor- 
makterna utövat press på Danmark upphävdes tullen 1857 mot en er- 
sättning av 45 miljoner kr. 

Sjölagar 
"Ingen som är dömd till skalm mycket mindre den som 
för ndgon oärlig Gärning under skarprättare-Hand wa- 
rit hafwer, skal bland Wdrt Siöfofk liden warda." 

Siö-artiklarna 1685. 

Katalanska stadgar för befraktning, bolagsman och skeppsbyggnad, "II 
consolato del mare" översattes till svenska 1522 av Peder Månsson. De 
äldsta sjöartiklama ingick i Gustav Vasas skepps- och sjöratter av 1535 
och 1559. Hertig Karl utfärdade anno 1570 "The Swenska Sjörätt och 
Skieps Articklar". 1644 tillkom nya sjöartiklar. 



Sveriges äldsta sjölag utfärdades 1667 och gällde i stort ända till 1866. 
Enligt denna kunde skepparen själv utan redarens hörande bestämma 
hyran för en besättningsman men i praktiken bestämdes den i samråd. I 
sjölagen fanns även föreskrifter om mathållningen ombord. Sjöfolket 
hade dessutom en förmån i den så kaliade förningen, vilket innebar, att 
de fraktfritt fick medföra ett mindre varuparti för egen räkning, med vil- 
ket de själva drev handel. Denna gamla sedvänja förbjöds visserligen i 
1667 års sjölag men detta stannade sannolikt pä papperet. 

Märkligt nog hade besättningen en viss form av medbestämmande 
eftersom skepparen ej fick gå till sjöss vid hårt väder, förrän han råd- 
gjort sig med besättningen och fått de flestas samtycke. 

1735 utfärdade K. Maj:t påbud om skaffningen för sjöfolk. Om kof- 
ferdi-skeppare och manskapsrattigheter stadgades i "Skipmanna- 
balken och Kongl. Reglementet" av den 30 mars 1748. 

På Karl XV:s tid skulle en sjöman, då han mönstrade på sin första re- 
sa, avlägga sjömansed efter en nog s& förpliktigande ordalydelse och 
underteckna ett tryckt formulär, dar han bland annat lovade, att "icke 
utur min hos Svensk Skeppare och för Svenskt fartyg antagna Skepps- 
tjenst rymma eller w Riket borta blifva utan riktigt dit åter vända". Det- 
ta undertecknades med: "Detta lofvar jag p& heder och samvete hålla. 
Så sant mig Gud hjälpe till Lif och Sjal." 

Enligt 5 62 i sjölagen av den 23 februari 1864 fick ej "någon af besatt- 
ningen som på segelfärdigt fartyg i tjenst äro för gäld bysattas, ej heller 
hvad han till beklädnad eller tjenstens behof om bord fört i mat gå". I 
samma sjölag stadgades: "Skeppsfolks hyra äger Skepparen tinga, som 
han bäst och nogast gitter." 

Enligt bestämmelser från 1870 skulle golvytan i sjömannens skans 
ombord vara 0,5 - 1 m2/person! Enligt Dick och Kretschmer skulle på 
tyska örlogsfartyg hela kubikinnehållet för en sovande man med ef- 
fekter vara 0,215 m'. 1881 års spisordning gäilde ända till 1925. 

1 sjöfartsböckerna fanns förr i tiden vissa utdrag w Sjölagen den 12 ju- 
ni 1891, som trädde i kraft den l januari 1892 och ar av stort intresse att 
läsa för att f& en uppfattning om rättigheter och plikter ombord. 

77 § 
En hvar af besättningen skall uppföra sig skiddigt, nyktert och fridsamt, noggrant iakt- 
taga allt, som för bevarande af ordning och skick om bord föreshifves, med aktning be- 
möta förmän och med uppmärksamhet mottaga deras befattningar samt genom tydliga 
och lämpliga svar utmärka, att dessa uppfattats. 



102 5 
Gör nagon af besättningen sig skyldig till förseelse af den art, här nedan sägs, m& befäl- 
havaren alagga den felande besh.affning genom misming af hyra. 
1. för högst en haft manad; om nagon öfvergifver sin post vid rodret eller p i  utkik eller d 
sadan post finnes cofvande eller drucken, eller om någon visar oaktsamhet om elden eller 
uppför sig oskickligt mot förman eller visar olydnad i tjensten. 

298 5 
Rymmer sjöman ur tjensten shaffes med fängelse i högst tre manader. 

Det första tryckta formuläret för tjanstgöringsbetyg utfärdades 1838. 
Med 1961 års utgång upphörde förordningen om tjänstgöringsbetyg för 
sjöfolk att galla. 
Exempel p i  vad ett tjänstgöringsbetyg från 1914 kunde innehalla: 
Ar han nykter? 
Hur uppför han sig mot befälet? 

bland besättning? 
Har han akomma, som hindrar honom i utöfningen af tjänsten? 

för sjöman: 
Ar han kunnig i sjömansyrket? 
Kan rodret honom ombetros och är han papacslig härvid? 

för maskinpersonal: 
Ar han kunnig i att elda? 
Har han deltagit i arbetet med maskiner, i hvilken omfattning och hur länge? 
Ar han arbetsam? 
Hvilket vitsord i afseende 5 tjänstens fullgörande tilldelas honom? 

Kunskaper i navigation 
"Seglingskonst,nautik, omfattar i sin vidsträcktare be- 
tydelse en för ett fartygs förande erforderlig såväl prak- 
tisk som teoretisk kunskap." 

Nordisk familjebok 1913. 

Genom lång sjövana fick sjömännen förr anmärkningsvärda nautiska 
kunskaper utan att ha fått någon teoretisk undervisning i navigation 
som förr kallades "styrmanskonst". 

I Karlskrona inrättades en navigationsskola enligt Kommerskoll. re- 
sol. den 21 maj 1794. Till fond för denna skulle stadens skeppsredare 
vid första förhyrningen varje år erlägga två skillingar per last efter 
dräktigheten av ägande fartyg. Avgiften uppbars av Waterschouten. Två 
skeppare undervisade under vintrarna "mot lindrig betalning". Elever, 
som fick undervisning i navigation, förband sig att sasom styrman fara 
för sjömanshuset i fem år. För att vinna burskap som kofferdiskeppare 



krävdes examen i vissa bestämda ämnen enligt K. Brev av den 23 ja- 
nuari 1827 och Kommerskoll. Kung. av den 1 mars 1827. 

För styrmän av 2:a klass fordrades bland annat: "1:o Räknekonst; 
qvator species i hela tal och bråk, samt proportionslärans enklaste 
grunder, använda p& regula de tri". Det krävdes ocksa kunskaper om 
"Vexel-Stadgan". 

Ar 1841 utfardades en navigationsskoleförordning och 1842 en be- 
falsordning. För den lägre navigationskolan i Karlshamn fastställdes ett 
särskilt reglemente den 14 maj 1842. Den 23 november 1878 utfärdades 
en förordning angAende befälet å svenska handelsfartyg. Enligt riks- 
dagsbeslut 1911 indrogs fem navigationsskolor hösten 1912. 

Frans Löfström berättar i "Från segelfartygens dagar" om den iegen- 
danske Tröls Kock i slutet av 1800-talet. Denne var van att segla från 
Simrishamn till Blekinge. Nu fick han order att hämta kalk p3 Gotland 
c& visste ej hur han skulle navigera utan att ha land i sikte. Efter en må- 
nad Atervände han och förklarade, att han letat efter ön i fjorton dar. 



Han meddelade redaren Björkegren: "Patron, Gotland har sjunkit, S A  
därifrån är inte mer kalk att vänta.'' 

Med hjälp av en så kallad pinnkompass höll man förr i tiden reda på 
fartygets framfart under en vakt. Rorgängaren skulle för varje glas, 
halvtimma, sticka en pinne i något av hålen på den runda träskivans 
kompasstreck för att ange den styrda kursen, och loggaren markerade 
med en pinne på den nedre tavlan den under samma tid seglade 
distansen. Död rakning utan kontroll av pejlingar mot marken iland 
kan ha sina problem. Det är en sannolikhetsbedömning baserad på va- 
rierande vindar, strömsättning, kurs och distansfel, dar erfarenheten 
har stor betydelse. Britterna kallar det "by Guess and God". 

Man kan förvisso lära sig styrmanskonsten och navigation praktiskt 
men formellt krävs även teori för att bli befäl. Det fanns en särskild 
nordsjöskeppareexamen ända fram till 1960-talet. 

Den kungliga förordningen av den 29 mars i912 angående befäl i 
svenska handelsfartyg bestämde, att befälhavare på alla fartyg i "inre 
fart" med undantag av större passagerarfartyg skulle inneha minst 
"skepparbrev". Detta gällde även i Östersjöfart befälhavare på segel- 
fartyg och på ångfartyg under 100 ton. 

Ännu på 1920-talet ansågs segelfartygsutbildning fortfarande som 
självklar samt nödvändig för blivande sjöbefäl. En sjöman skulle for att 
få sjökaptens- och styrmansexamen ha tjänstgjort minst 12 månader på 
segelfartyg i Ostersjö- eller vidstracktare fart. Även en lotslärling måste 
har varit mönstrad på segelfartyg åtminstone 12 månader. 

Enligt Sjöfartsverkets kungörelse av den 15 augusti 1968 kravs som 
behörighet för tjänstgöring som matros minst 18 månaders fullgjord 
tjanstgöring på däck å handelsfartyg. 

Loggbok 
"Eet er et Snkort at forstaa Et andet Skib at fere." 

Ludvig Holberg. 

Enligt 1891 års sjölags 35:e paragraf skulle fartyg över 50 ton föra 
skeppsdagbok. 

Loggboken ar en skeppsjournal, där enligt lag allt väsentligt, som 
händer fartyget och dess besättning noggrant skall antecknas. Den för- 
des i regel av styrmannen eller bästeman under uppsikt av befälhavaren 
och innehöll under skilda rubriker anteckningar om väder och vind, 



Svea av Djupkds i Stettins hamn efter riggkaven. 

Gemensam middag på Fortuna av Djupekds i Stettin. Skeppare Knrl Hedberg längst till minster, i 
katt Gottfrid Svensson, Nadia. 



kurser och tillryggalagda avstånd, pejlingar, geografisk längd och 
bredd, vattenståndet i pumparna, skador som träffat fartyget eller las- 
ten, beslut som fattats av befälet i samråd, tiden när lotsen kommit om- 
bord och åter lämnat fartyget, förändringar inom besättningen samt 
ombord begångna förseelser och därför ådömda straff. Loggboken ar 
ett viktigt dokument särskilt vid haverier. 

Sa här sag formuläret ut förr i tiden: 

Knop l0:de- Stähud Av- Behallen Dis- Vind Baro- Themo- An- 
delar kurs drift kurs tans meter meter märkningar 

Det finns två klassiska loggboksanteckningar: 
1. "Kl. 11 dog kocken.""Kl. 12.30 sprang liket på märsseglet.'' 
2. "Styrman onykter" Varefter styrman skrev: "Skepparen nykter 

idag." 

Sjömanshus 
"The time has come, the Walrus said, to talk of many 
things ...." 

Lewis Carroll. 

Sjömanshus inrättades över hela riket genom ett den 30 mars 1748 ut- 
fardat reglemente "wharefter coopwerdieskeppare och skeppsfolk haf- 
va sig att rätta". 

Fartygen skulle betala: 
1. plåtavgift som erlades vid återkomsten till svensk hamn för resa 

till utrikes ort, 
2. lästavgift med 12 öre kopparmynt för varje läst, 
3. bötesmedel (förverkade hyror). 
Från 1749 även förhyrningspengar, vilket dock upphävdes 1828. 
1749 gjorde Karlshamns stad framställning hos K. Maj:t att få inrätta 

ett eget sjömanshus men fick avslag. En ytterligare förklaring om sjö- 
manshus utfärdades den 12 augusti 1752. Alla rikets stapelstader erhöll 
tillstånd att inrätta sjömanshus för att ordna rullföringen. Sjömans- 
husets ombudsman kallades Waterschout. Han skulle bland annat kon- 
trollera att sjömännen fick sin lön. 

I början av 1700-talet var lönen för sjöman ca tre riksdaler i månaden. 
På 1760-talet utfärdade Stockholms sjömanshus en taxa för lönesätt- 
ningen. 



1772 inrättades en "nationalkassa för hemförskaffande av utrikes förlist 
sjöfolk". Anslutningen var frivillig men anslutna redare skulle årligen 
erlägga 12 öre kopparmynt per läst för varje fartyg, som de sysselsatte 
utanför Öresund, och 16 öre per läst för Östersjöfarare. 

Under 1800-talet var sjömanshuset i Karlshamn inrymt i "Hoppet", 
som uppfördes av en skeppare i början av 1750-talet. Sjömanshuset ut- 
färdade enligt K. Förordning av den 7 februari 1835 "Antagnings- 
Bevis", som utgjorde en attest, att en sjöman tillhörde ett visst sjö- 
manshus. 

K. Maj:ts Nåd. Kung. den 8 april 1854 3 5: "om besättningen genom 
dödsfall, sjukdom, rymning eller annan orsak så förminskas att den- 
samma är otillräcklig ... neutrala staters undersåtar förhyras". Dessa 
fick ej överstiga en tredjedel av besättningen. 

Enligt K. Maj:ts kungörelse angående pension av den 29 januari 1864 
5 5 skulle sjöman för att erhålla pension vara 55 år, inskriven på sjö- 
manshus i 25 år utan rymning, samt äga behörigen vitsordad god frejd. 

Ännu 1869 skulle en sjöman avlägga ed inför sjömanshusets Skepps- 
Ombudsman. Den innehöll följande formulering: "Jag skall ock med lif 
och blod försvara det Konungsliga väldet.'' Den 4 mars 1870 utfärdades 
K. Maj:ts nådiga reglemente för Sjömanshus i riket. Ar 1902 var å sjö- 
manshus i Blekinge inskrivna 1 234 sjömän. 

1916 fanns sjömanshus under inseende av Kommerskollegium med 
en direktion på fem ledamöter i 47 stader och därav fyra i Blekinge, 
nämligen Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg. Då skulle 
varje svensk sjöman inskrivas vid det sjömanshus, inom vars distrikt 
han var kyrkoskriven. 

1905 diskuterades bättre pensionsförmåner för sjöman. Sjuklig eiler 
ålderdomsbräcklig sjöman kunde få ett årligt understöd liksom änkan 
samt fader- och moderlösa bam intill fyllda 15 år. 

1913 träffades ett avtal med Riksförsäkringsanstalten om försäkring 
för sjöfolk varvid gällde: 

årlig livränta: 500 kr för fuil invaliditet 
årlig livränta: 120 kr för änka 
årlig livränta: 60 kr för barn under 15 år. 
Varje fartyg om 20 tons dräktighet och därutöver, som från svensk 

hamn avgick tiil utrikes ort skulle erlägga tre öre per ton till distriktets 
sjömanshus. Vid avmönstring skulle en procent av hyran inbetalas. Vi- 
dare skulle av tonavgiftema för året inbetalas fyra kr för varje man, som 
var registrerad. Om dessa föreskrifter ej följdes, fanns olika bötesbe- 
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lopp fastställda. 
Varje fartyg hade en sjömansrulla, vilket gällde som kontrakt mellan 

befäl och den övriga besättningen för den tid rullan var fastställd. I All- 
männa Stadgar av år 1869 fastslogs: "1:o) Att inom två dygn efter pi- 
mönstringen, savida dervid ej annorlunda aftalats inställa sig till tjenst- 
göring ombord å fartyget." 

Om en sjöman rymde utan sin sjöfartsbok, som förvarades av skep- 
paren och motsvarade en identitetshandling, eller om han blev akter- 
seglad, sedan "Blue Peter" hissats så berättas, att han i Antwerpen vid 
fasttagandet blev visad mot en vägg, dar två aror var fastnajade och fick 
frågan vad det var för nagot. Erhöll myndigheten rätt svar fick sjöman- 
nen vanligen en ny legitimationshandling. 

Enligt gällande "Instruktion för sjömansförmedling" skall arbets- 
sökande till sjömansyrket förete erforderliga inskrivningshandlingar, 
vilket innebär att han eller hon skall uppvisa; sjöfartsbok eller handling- 
ar för att få dylik (galler svensk medborgare), giltigt pass, om man ar ut- 
ländsk medborgare, giltigt läkarintyg. 

Haverier och sjöräddning 
"Men nu sa ar Albertina bärgad hon är Mrgad ibland 
bränningar och skar" 

Evert Taube 

Vrakratt var en höghetsrätt, som redan utövades på vikingatiden. I Skå- 
nelagen ansågs alla havsstränder tillhöra konungen såsom "öde". P i  
medeltiden kunde skeppsbrutna förklaras som trälar av den som hade 
strandrätten, En del kungsgårdar hade rätt att låta upptaga och bärga 
strandvrak 

Kort efter ett möte i Varberg i november 1343 mellan monarkerna Val- 
demar Atterdag och Magnus Eriksson beslöts, att riddaren Knut Folkes- 
son av den svenska ätten Grip under tre år skulle ha alla avgifter dock 
med undantag av vissa specificerade pilagor samt inkomster av 
skeppsbrott, som kung Magnus förbehöll sig. 

På Verkö utanför Lyckeby påstods pirater tända villoeldar för att 
locka främmande seglare att stranda varpa de mördade besättningen, 

I 1670 års jordrevningsinstruktion för Skåne och Blekinge framhålles 
möjligheten att genom vraks strandande bereda sig inkomst genom 
dess bärgande, 



K. Brev den 18 juni 1754: 
"När frAga är om räddning af skepp, foik och gods, särdeles d3 fartyg mistat mast, segel 
och ror, m4 lots ackordera med främmande skeppare om hvad honom utöfver taxan bör 
tiiikomma, dock att han strax, när sA omtränger, gör sin yttersta iiit att bringa skeppet i 
hamn." 

Vid skattläggning 1759 av Norra Väderöarna i Bohuslän ökade jord- 
räntan för bland annat "berättigandet av vrakstranden med 2 dlr smt". 
Sjökapten Harald Jönsson har berättat om "En kantringsolycka i Hanö- 
bukten" den 3 november 1801. Bröderna Olof och Sven Pettersson från 
Hällevik budade foik och den 15 november gav sig 37 man med 8 vrak- 
ekor ut till fyndplatsen och bogserade iland fartyget, som var helt av- 
mastat. Skrovet reparerades i Hälleviksviken. Så småningom konstate- 
rades, att fartyget var Flaxton av Hull byggd av fur i Skottland 1794. Hon 
hade lämnat Memel med trälast. Efter haveriet hade besättningen san- 
nolikt bärgats av ett fartyg från S:t Petersburg. Fiskarna lyckades efter 
en process få rätt till fångsten, som sedermera hämtades i Hallevik av 
den tidigare skepparen, kapten Stephensen. 

Ar 1692 erhöll Södra Dykerikompaniet uteslutande ratt, att under tio 
års tid uppfiska skepp och gods, som strandade på kusterna av Skåne, 
Halland samt Göteborgs och Bohus län. Den senare så berömde meka- 
nikern Marten Triewald erhöll 1729 privilegium för Norra Dykerikom- 
paniet. Dessa kompanier lyckades bibehålla sin ställning ända till 1802, 
då ett enda, hela riket omfattande, "dykeri- och bärgningskompani" 
upprättades, Detta företag ägde bestånd till den 30 juni 1831 men för- 
lorade sin monopolställning 1823. Då berättigades varje svensk med- 
borgare att på svenskt område från havsbotten uppta fartyg och varor, 
som blivit övergivna av ägaren eller Dykerikompaniet. 
.& 1870 bildades "Bärgnings- och dykeriaktiebolaget Neptun", som 

1906 hade tio bärgningsångare, vilka konkurrerade med "Em. Z. Swit- 
zers Bjergningsenteprise" i Köpenhamn och "Nordischer Bergungsve- 
rein" i Hamburg. 

En livräddningsbåt skulle förvaras å varvet i Karlskrona enligt K. Brev 
av den 28 februari 1856 och användas för övningar i lotsfördelningsche- 
fens närvaro. 

Om hur gode män skulle bedöma beloppet av bärgarelönen för fartyg 
stadgades i K. Förordn. av den 9 juli 1862. 

Enligt K. Brev av den 22 december 1863 skulle vid räddningsföretag 
bestås traktamente till: Uppsyningsman 6 Rdr, båtförare 6 Rdr och båt- 
besättning 5 Rdr 50 öre. 
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Sjölagen den 12 juni 1891: 
"Hvar som bergar förolyckadt eller nödställt f a q g  eller dess last eller nagot, som hört 

till sidant fartygeiler desilast, s& ock en hvar, som vid bergningen medverkar, egeaf det, 
som bergats, undfa bergarelön. Kunna parterna icke enas om bergarelönens storlek, skall 
denna bestämmas av domstol." 

Det kunde bli långa förhandlingar om ersättning, då det rörde sig om 
stora summor och ansvarsfördelningen var svår att avgöra. 

Vid sekelskiftet gäilde, att bargarlönen bestämdes med hänsyn till: 
"Den fara fartyget varit utsatt för, om det övergivits av besättningen, 

faran för bärgarna och den skada de lidit, den insikt och drift, varmed 
arbetet bedrivits, den möda och kostnad som nedlagts samt det barga- 
des varde." 

Endast undantagsvis fick bärgarlönen sattas högre an till en tredjedel 
av värdet. 

Ar 1854 anslogs statliga medel till ett sjöräddningsvasende. "Svenska 
sällskapet för raddning av Skeppsbrutne" bildades 1907, och det bygger 
på frivillighet. Ar 1979 fanns 280 frivilliga. "Semper paratus", "alltid re- 
do", ar valspråket. 

Det ar ett skrämmande skådespel att se bit för bit av riggen brytas 
sönder och slå i däck så att bara maststumparna ar kvar och brottsjöar 
vräker fartyget allt närmare land så att det till slut rämnar. Man får ej av- 
vakta tills stormen bedarrat och lugnt vänta tills alla har drunknat. Det 
gäller istället att oförskräckt gå ut och hjälpa de i nöd stadda på sjön 
trots uppenbar fara. För de som försummat att "vid hamn och strand 
racka en hjälpsam hand åt den, som i sjönöd stadder varit" kunde straff 
utkrävas, Böter kunde efter undersökningen på stallet åläggas någon av 
räddningsmanskapet "för försummelse, tredska och olydnad enligt 
Instrukt. den 15 mars 1864 5 6. De bland manskapet, som vid skepps- 
brutnes raddning under svåra eller med livsfara förenade omstandig- 
heter sig synnerligen utmärkt kunde få belöning enligt 5 7. 

Under åren 1864-1868 gick sammanlagt över 6 300 fartyg förlorade 
över hela världen. 
i& 1872 berättade en fiskeritjänsteman från Orust att bankfiskefarty- 

gen byggdes allt svagare pi3 grund av den ökade bristen p i  gott 
skeppsvirke "hvarigenom den större förlusten av fartyg och mannisko- 
lif, som de senare årens fiske medförr finner sin förklaring. 

Redarna ville ofta att skepparna tog så stor last som möjligt men be- 
falhavaren hade det juridiska ansvaret. Att ligga på latten utan barlast 
innebar också ökad risk. 1835 föreslog Lloyd's of London ett fribord på 
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tre tum per fot av lastrummets djup. 
Fortfarande gäller att det vid bestämmande av bärgningsersättning 

skall tas hänsyn till hur riskfyllt det arbete varit som bogserbåtarnas be- 
sättningar utfört, vad som har bärgats och det bärgades värde samt hur 
daligt vädret var vid bärgningen. 

Havet ger och tar 
Vrakplundring var en viktig del i kusthushållet. Uttrycket att "havet 
välsignar stranden" hade realitet för dem som tog hand om förlista far- 
tyg. Det var en vedertagen binäring. Vrakgods ansågs av kustfolk för 
rättfängen egendom. Fartygsvrak kunde också ge vinterbränsle för 
kustbefolkningen. 

Efter ett skeppsbrott hölls vanligen auktion på timret. Kaggar och 
tunnor med sprit och vin var naturligtvis särskilt begärliga. Den hol- 
iändska sjölagen av 1563 artikel 13 mom 3 var mycket sträng mot dem 
som bärgade gods vid strandning. De skulle liksom godsets köpare 
"straffas med elden och godset icke desto mindre restitueras". I Sverige 
gällde "tjuvabalken". 

Vittus Andersson anklagades bland annat för att med falska eldar ha 
f ö ~ l l a t  seglare för att de skulle stranda på Trossö. 

Det berättas historier om Petter Gottberg, "Östersjöns siste sjöröva- 
re", som under 1800-talets tre första decennier levde på den då privat- 
ägda Gotska Sandön som fö~altare.  Gottberg lurade skepp att stranda 
längs Sandöns kuster, dödade besättningarna och plundrade vraken. 
Ingen vet hur mycket som är sant. Det är i alla fall dokumenterat, att 
Gottberg dömdes för vrakplundring och avtjänade fängelsestraff i Vis- 
by. 

Lasten från ett strandat fartyg såldes ibland på platsen efter kungörel- 
se och uppläsning från predikstolen i ortens kyrka. Då auktionen skulle 
hållas några dagar senare var dock stranden ofta närmast rensopad 
trots att länsman med kronobetjäning, kustroddare och strandfogdar 
skulle övervaka och assuransen ibland anställde särskilt vaktmanskap. 

Fortfarande gälide 1960 beträffande sjöfynd: "Enligt lag och tullstad- 
ga skall sjöfynd "evad det upptages från botten, anii-äffas flytande på 
vattnet eiier finnes drivande å strand av bargaren anmälas till polis eller 
tullmyndighet. Kan ägaren ej uppspåras tillfalla botten- och flytfynd 
bargaren, medan strandfynd tillfalla kronan efter avdrag av bärgarlön 
och på fyndet belöpande kostnader." 
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Förlisningar 
1795 förliste främst i november och december 46. svenska fartyg. 

1861-1865 strandade på Blekingekusten icke mindre an 15 fartyg, av vil- 
ka 9 blev vrak. Som jämförelse kan namnas att utanför Höganäs stran- 
dade på en kuststräcka från Strandbaden och till Svaneback 1856 inte 
mindre an 12 fartyg nämligen 7 skonertskepp, 2 briggar, 1 jakt, 1 galeas 
och en hollänsk koff. Av dessa fartyg var tre svenska. Dessa fartyg gav 
Höganäs-Lerbergets bärgarlag ca 10 000 kr. Ar 1875 inbringade nara 
75 000 kr. Byfogden träffade formliga avtal om bärgningssumman. 

1855-1877 strandade vid Höganas 108 fartyg, som totalt gav ca 
200 000 kr! Sedan gav Switzers bolag konkurrens. Fyrskeppet Svinbddan 
lades ut och Kullens fyr fick bättre utrustning. Av det Björkegrenska re- 

! 
deriets i Simrishamn första 48 fartyg gick 16 eller en tredjedel förlorade 
till sjöss. Rederiet blev sedan ändå Sveriges största segelfartygsrederi. 
Den 13 och 14 november 1872 förolyckades enligt. Bureau Veritas 427 

l 

seglare och 23 ångare, därav 34 svenska seglare och en ångare. 
I januari 1904 gick en svår storm fram över Hanöbukten liksom ny- 

årsnatten 1913. Mellan åren 1850 och 1910 bärgade det danska livradd- ~ l 
ningsvasendet 8 867 skeppsbrutna. Under första världskriget förlora- 
des 247 svenska fartyg. Ar 1922 strandade och grundstötte 78 svenska 
fartyg. 

På 1930-talet strandade skonerten Axel, byggd i Pukavik 1894,37 net- 
toton, vid Hanö och blev vrak. 

De räddningskryssare, som varit stationerade vid Hanö, räddade 13 
personer och undsatte samt assisterade 386 fartyg under åren 
1951-1974. 

Gränveshere bveed vid G. de Vries-Lentseh varv i Amsterdam 1958. 22x6 m. 90 ton. - ~~ ~ o ~ - ~ ~  o - , o n  ~~ ~~ - ~ 

Drottning Victoria L; 13.5 m, 85 hk, 8,5 knop. 
Gustaf Daklén byggd i Djupvik 1964, 18,5x5,8 m, 70 ton, tv3 Penta Dieslar 320 hk, 11 

knop. Aktionsradie: 1300 nautiska mil. Skeppare har vant Gösta Hellgren, Hallevik. 
Hugo Nyhlbn, Hallevik och Helge Svensson, Hörvik. 

Förhydning och underhall 
"Why spoil the ship for a ha'porth tar." 

Redan under antiken redogör Cato och Plinius för hur trä bör impregne- 
ras mot röta genom bestrykning med oljeskum. I Egypten användes 
bjälkar dränkta i olja. 

Ett fartygs undervattenskropp bör ha så jämn yta som möjligt för att l 



minska vattenmotståndet. Alger, sjögräs, snäckor och maskar sätter sig 
i botten på fartyg, som ligger länge i saltvatten. Ju varmare vattnet ar, 
desto mer bevaxning blir det. På våra breddgrader med ganska kallt 
vatten b l i  den däremot relativt måttlig. För fartygen innebar bevax- 
ningen större vattenmotstånd, vilket medför lägre fart och sämre 
manöverfönnåga. En resa 1908 från Vizagapatam i Indien till Phila- 
delphia tog 145 dagar för ett svårt bevuxet fartyg. Långhalsama på upp 
till 4 112 tum vägde 40 ton! Handelsfartyg tas inte upp för skrapning och 
malning lika ofta som småbåtar. De fartyg som gick på värmen var i all- 
mänhet kopprade. Om de sedan Kamst skulle gå i Ostersjö-fart kunde 
eventuella reparationer betalas genom försäljning av förhydnings- 
plåtarna. 

På grund av risken för galvaniska strömmar borde järnfartyg ej för- 
töjas i närheten av kopprade fartyg. 

Den första förhydningen med kopparplåt utfördes 1758 på den eng- 
elska fregatten Alarm. Under plåten lades ett lager tjarpapp. Förhyd- 
ningsplåtar av koppar för flottan skulle enligt Reglemente av den 20 maj 
1847 vara 4,l fot långa och 1,2 fot breda. Frans Henrik Kockum anlade 
1849 i Kallige ett kopparverk, som levererade förhydningsplåt till ör- 
logsvarvet i Karlskrona. 

På mindre träfartyg lades på 1920-talet 1 112 mm galvaniserad plåt 
med underlägg av tjärpapp. Under vattenlinjen smordes med black- 
warnisch och patentfärg och spikarna spacklades med cement. Under- 
vattensfärgen innehåiier vanligen kopparoxid, som ar $tig. 

De entusiaster, som skaffat sig en gammal gisten segelskuta, har dyrt 
fått erfara, hur arbetsamt det ar med kontinuerligt underhåll mot röta 
och rost. 

Ett fartyg kan, liksom en människa, bli hundra å~ bara hon vårdas väl. 
De gamla båtbyggarna håller sig till beprövade naturprodukter som 

trätjära, fransk terpentin, som ar rik på flyktiga oljor och rå linolja i rikli- 
ga mängder för träimpregnering. En båtbyggare använde på 1930-talet 
först mättning med rå linolja, sedan terpentin och kokt linolja och sist 
Holzapfels klarlack. Kronmärkt daltjara, som också kallades "stubba- 
tjära", hette på sin tid i England "Stockholm tar". Tjäran släpper ige- 
nom vattenånga bättre an färg. Därför bör exempelvis en livbåt inte må- 
las på bada sidor. Blåträ i fur ar en varning men minskar ej hållfasthe- 
ten. Däremot är ringrötan allvarlig. Tjära var universalmedlet förr mot 
röta i fartyg och hus. Den röda blymönjan skyddade bra mot rost i fuktig 
havsluft. 
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Djupekds hamn. Foto N.{. Nilsson 1959. 

Skeppare och skutor hemmahörande i Djupekås 
samt livet ombord 

"På Östersjön ock Kattegatt 
med skutor små jag seglat 
och kryssat genom sund och gatt, 
där klipporna sig speglat 
i havet, som min l~ngtan  tog, 
nar skepp gled ut om våren. 
Dd gladdes jag, och bort jag drog, 
Det var i ungdomsåren." 

Axel Lorin. 

I Djupekås finns ingen hamn bara kiser, "kauser", det vill saga båt- 
lagen som "gravats fram mellan stensamlingar" bland strandvegatatio- 
nen. De stora stenblocken fördes vanligen på plats på slädar, då isen 



Frdn Djupekds omkring 1905. 
Stående på hammaren, Sven 
N u s m  "bfaInless Sven", i 
ekan I& Swnsson och Anna 
Svensson, sittande på toften 
Emma Nilsson, stdende vid 
masten okänd. 

låg. Namnet Djupekås kan jämföras med Abbekas, Karra kas, Krokds, 
Kaseberga, Norrekas och Angakds. Kis som aven kan stavas "kos" i väst- 
ra Skåne är namnet på själva båtplatsen och omges av sma stenpirar, 
hammarns. 

I "Karta öfver delning av kiserna vid Djupekås fiskeläge i Mjellby 
socken, Listers härad och Blekinge lan", upprättad år 1873 af Kom- 
missionslandtmatare H. Norin, syns de smala markstrimloma med kå- 
ser efter "sämjedelning'. 

Vintrarna 1922 och 1923 byggdes en ny kas genom att sten, som 
sprängts på stranden drogs ut på isen till bryggan eller "hammaren". 
Aven utanför kasarna sprängdes och borttogs sten. De flesta i samhället 
deltog i arbetet. Nu finns det ett flertal båtlägen utbyggda som små 
hamnar med traskoning för lastning och lossning av redskap och 
fångst. 



Skutor 
Djupekås hade på 1940-talet samtidigt 21 fartyg med orten på namn- 
brädan och var då sannolikt Blekinges främsta sjöfartssamhalle. Det 
skulle kunna kallas "Blekinges Skärhamn". Som jämförelse kan näm- 
nas, att Brantevik 1899 hade 116 fartyg och Bergkvara 47 fartyg 1908. 

I 1873 års skeppslista finns inget fartyg upptaget från Djupekås men i 
1901-1902 års förteckning namns två skutor, nämligen A. Jönssons sko- 
nert Nordstjernan byggd i Pukavik 1899 av ek och fur, 40 ton, 2,l m djup- 
gående samt P. Larssons skonert Victoria, också byggd i Pukavik av ek 
och fur 1900, 48 ton och 2,5 m djupgående. 

Ar 1923 finns åtta skutor från Djupekås i skeppslistan, nämligen 
Adolf, Anni, Familjen, Haabet, Mazeda, Nadia, Uranus och Wandia. I hela 
landet fanns då 923 segelfartyg. 

Brantevik hade som mest 116 fartyg på 1 200 innevånare medan Dju- 
pekas som mest hade 21 fartyg på 150 innevånare. Vilket samhälle har 
då haft flest fartyg per innevånare? 

Sjömansslakter 
Bröderna Karl Johan (f. 1901) och Oskar Svedolf Hedberg (f. 1903) i 
Djupekås berättade under hösten 1979 om sitt sjöliv. Skeppare Ingvar 
Persson (f. 1914), som bland annat varit befälhavare på Luna, har bi- 
dragit med material. Han har gjort en förteckning över ett 60-tal fartyg 
hemmahörande i den lilla orten på östra sidan av Listerlandet, som en 
tid var Sveriges största skeppsredarort utan egen hamn och. ibland kal- 
lades "skutbyn". Ingvars farfars far var inom parentes båtsmannen 
Nils Gummesson Vanlig, som seglade till Medelhavet med ångfregat- 
ten Vanadis, byggd i Karlskrona 1862. 

Jöns Andersson, med båtsmansnamnet Stycken och hans bror Sven, 
som alltid kallades "Skepparn" tillhörde en annan Djupekåssläkt, lik- 
som fiskaren Sven Nilsson, som var från Hanö. 

Det ar från dessa familjer som största delen av Djupekås sjöman och 
skeppare härstammar, 

Jöns Anderssons son, Anders Jönsson hade fyra söner; Alfred, 
Berndt, John och Olof. Alla blev skeppare. Nils Gummesson hade tre 
söner; Knut, Per och Sven, vilka alla blev skeppare. Sven Nilsson hade 
sex söner, varav fyra blev skeppare; Karl, Nils, Emanuel och Alfred. 

Under senare hälften av 1800-talet utgjordes befolkningen i Djupekås 
ännu främst av fiskare. En del av dem fiskade torsk, flundra och gädda 



hemmavid. Andra fångade sill vid Bornholm eller bedrev laxfiske i &d- 
ra Ostersjön, och hade då tyska hamnar såsom Stolpmunde som land- 
ningsplats för fångsten. Båtarna, som anuhdes vid dessa farder, var ej 
langre än ca 25 fot lika med 7,5 m. En liten kajuta fanns akter over, an- 
nars var farkosten så gott som oppen. 

Då fisket några år blev dåligt och forsorjningsmojligheterna små, gav 
sig några av de yngre pojkarna till sjoss. De reste tili Köpenhamn eller 
Hamburg och tog hyra. NAr de, efter att ha varit på långfarten i olika 
omgångar, sedan aterkom till Djupekås, ville de själva forsoka skaffa 
sig en liten skuta. De hade seglat som matroser och segelmakare fM. en 
hyra pi4 mellan 50-60 kronor i månaden. De hade lärt sig att skära vådor 
och sy i i i  med enkla verktyg som grova segelnålar, segelhandske, kro- 
kar, ben och nålhom, vilket kravde skicklighet, omdome och talamod. 
De kunde sy nya segel, med gardering för dukem strackning till de små 
skutorna. Ett linnesegel tanjs ut, då det torkat efter att ha varit hktigt. 
Seglen var förr av hampa eiier lin, senare av bomull, som ar dyrare men 
tätare. 

Seglat på långfart med tyskar, norrman och britter hade Sven An- 
dersson, Anders Jonsson, Per Nilsson, Knut Nilsson och Per Petters- 



Galeasen Luna au Diiipekdc. 

son. Då hade de, som det hette, förvärvat "tågvirke i stället för senor 
och tjära istället för b lod .  Omkring 1900 seglade ca 5 000 svenska sjö- 
man under brittisk flagg. 

P. Pettersson, som senare seglade med Sine, berättar målande om si- 
na tidigare år på långfärder med olika skutor och ångare. 

P i  langfärd 1873-1878 
"Vi blev avmönstrade den 2 januari 73 i Tönsberg, jag gick därifrån till Saltverket, livad 
iae väntade 9 daear iae eick därifrh med d a m ~ a r e  till Larvik och sedan till Frederiks- . L. u 

tiamii oil, danfrdn t i l l  Kopenhamn hvdd lag lo5ierad~ hos l' lonsson i s\cn<k.i kall~ren 
Svea, N" I6 Ti>ldh,>gadc i I. dagar. sen monstridr. 12% med Damp4.ippei .Auot i t~c< i  ]ag 
\.ar med J r n  forskrlisa esnser DA Ilull London. Bodoiwk ' i  Frinhrikci. Kiel. KalunA- 
borg och Köpenhamn var jag avgick. Jag mönstrade med en tysk hrekgin Gustaf. Vi gick 
till Dieppe, därifran till Riga, därifrån till Kalais, därifran till Skjills, därifrdn till 
Swinemunde och Stettin, hvad jag lemnade, jag gick passagerare till Köpenhamn hvad 
jag mönstrade med skonaren Hjalrn som segelmakare mot en hyra a f  60 kronor i 
manaden. 

Vi gick till Libau, vi lag där öfver julen till söndagen därpa, då vi begjynte var resa till 
London. Nyarsdag kom in p5 Köpenhamn 111 74, den 1711 fortsatte resan och kom till 
London efter 3 uga (veckor) storm och kryssning, vi gick däriidn till Ipswich, därifran till 
Hälsinebore och Landskrona och därifran till Lociemouth i Skottland. därifran Gonetland ~m ~ -~ ~ 

(i Skottland). därifran till Petersburg i Ryssland, hvad ifrån till Köpehamn, därifran till 
London. dänfran till Malmö hvad jag kom pa Hospitalet i 5 dagar, da jag hade legat 14 da'r 



en gang och låg 8 denna efter vi gick till Stockholm, därifran till Köpenhamn da jag reste 
hem i besök i 3 uea. iae eiick ö11 Köoenhamn ieen hvad iae mönstrade med danska bark- - . --. 
skeppet Ushu vi gick till Hull och hubaka nll i?6penhai<lag m"nstradr db med svens- 
ka barkskipper Thendar Perkti fran Sonsvall. vi gjick till Barmiiulh Vi 16g lul och nvar dar, 
danfrdn hl1 luan ( i  Skottland). derifrh till Dlanarro ii Sydamrnka) hvad vi laatadr rom 
saker kokusnotter och sokrladr till Londtin, denhdn barlalt till Nurcnmu ( t  Nordamen- 
kaj, d e n h i n  hl1 Cardiff (i Wales, med trad. T111 Havanna p i  Kuba. Vectindicn lasta vi 
1 1 1876. vi eiick till Ouenston IDA Irland) for order. drrifran till Bristol uch lossa. drrifrdn -, 
aII "nyport" (i ~ n ~ l a i d ) ,  de r i f in  till ~ a i d s k r a n a  med järnbaneskenor hvad jag lemriade 
och gjick till Köpenhamn, jag levererade till banken 1025 kronor, då jag hade 400 kronor 
där för. iae mönstrade med eneelsk skonare loon Haap och eiick till Västemik och Gamle- .. -, 
by uch 1ás;dde trad. och skulle& nU &r> me" dagen for vi  skulle gd rymde lag iland frdn 
kladrr och allt, blon som tag giick ock stod tillika med ti.2 andra Jag hade blott iratt  om- . 
bord 3 uga, 1 pund och 10 skilling hade jag fatt, jag var mönstrad f& 3 pund 10 skilling i 
manaden som segelmakare. Jag telegraferade då ö11 Köpenhamn efter 200 kronor, sam 
jag mottog nagra dagar efter, jag var dar i 3 uga tillsammans med J. Joansen frän Helene- 
biaresom var en av dem som römde och som iae även betalte för tills vi mönstrade tillsam- , ,, , ., 
mans. Vi reste dänhdn till Stockholm \.ad \.i log Ii>@ p i  Hotellet Svea var v i  boddc i 9 da- 
gar, \d munstrade vi med Chaptrn Hoglander skeppet Hebe som lig i Sikra. V I  restc d6  p3 
fn forskaffning h i n  Stockholm hl1 Sikei med ingaren Ut?~aiz. v i  var 3 dagar p6 vagen dit. 
VI glick ifrin Sikei hl1 Hunflun ( i  Franl\nke). danfrdn till St 'Ibes (Seiubal i Pr~rtugal). dan- 
fran till Stavanger i Norge, vi blev alla avmönstrade sa när som pa mig och kocken samt 
skipparen blev kvar 2 manader över julen samt nyår 77 efter d& skippet bliv såld till Sta- 
vanger, jag blev omboid i nämnda skipp som nu blivit kallat MnttkaneJ, därifrån till St 
mes .  därifran till Kristiansand. därifran till Arkaneelsk. därifrin tillMarsielle hvar i ae  nu 
sitte;och sknver den 20 O g t ~ b e r  1877 Harifrin tilhonesires ii Sydamerika) var vi l<;sY.ide 
olja. kork. sement. danfrin i barlast r i l l  Rosari,, var \ . i  laatadr gras och glick t i l l  R i o  $dr 
danfran i barlast till Sant Thomas i Vastindienl var iar DA andra iiern sitter och sknvrr  
den 16 Juni 1878 ombord i skippe; Christiania k n  stavanger i s or ge." 

Skutfart 
I 1866 års skeppslista upptas en jakt med namnet Löparen om 11,2 ny- 
laster, byggd av ek och fur. Befälhavare: S. Andersson. I mantalsuppgift 
från 1893 står S. Andersson angiven som båtskeppare, född 1822. .&r 

1868 var 190 personer skrivna i Djupekås, varav en del bodde på Hanö. 
Bröderna Knut och Per Nilsson köpte, hemkomna från "deep water- 

sailing", år 1882 jakten Doris, som lastade 35 ton. Frakterna utgjordes i 
huvudsak av ved från Blekinge till Bornholm och den skoglösa Skåne- 
kusten samt sten till Danmark. Samtidigt förvärvade Anders Jönsson 
skonaren Sine byggd i Holland. Hon lastade ca 175 ton och gick på lang- 
re resor upp till Stockholm samt till Norrland. 

Ar 1881 flyttade en fiskare vid namn Nils Mattson (1857-1938) från 
Hörvik på Listerlandet till Djupekås i samband med giftermål. På sam- 
ma tomt som Nils Mattssons bodde också fiskaren Sven Nilsson. En av 
hans söner, Emanuel, (1870-1943), Mainles-Svens Malle, blev kom- 
panjon med Nils Mattsson på fiskebåten. Bröderna Karls och Oskars far 



Yrrrkcka f111 haws Teckntng ou Signar N. Bmgtsson 

var just Emanuel. Han tog sedan namnet Hedberg. Nils Mattsson var 
Ingvar Perssons morfar. 

Att fara i "vrak" innebar ett fiskesatt att ge sig ut på kvällen e l l e r  efter- 
middagen för att satta ut sill- eller laxgarn. Fiskarna blev sedan liggande 
ute på sjön fastnajade vid garnlanken under natten. Ibland t o g  de upp 
garnen innan det dagades och började hemfärden. Vrakekan e l l e r  stor- 
ekan hade förr i tiden en eller två master och loggertsegel men f i c k  sena- 
re sprisegel och stagfock. 

Anteckningar gjorda av Nils Mattsson: 
"Skonaren Ida. 
Ovanstående fartyg redades fran och med den 6 april 1883 till den 26 augusti 1 8 6 2  av Nils 
Mattsson i Djupekas. Befälhavaren var Per Pettersson i Istaby. 

Fartveets brutto 144,56 ton lastade 70 standard virke. Nils Mattsson ägde 3/28 och Per 
~ctter;& 14118 och siömannen Ola Iönsson 1/18. Fartvilet serlade mest m e d  tralaster . .~ -~ .~ -~ ~ ~ ~~ . ~ ,- ., 
fran Svenge. Finland och Ryssland till Danmark ozh Tyrkland men aven i inrikes . a4  

1883 boriade seclationen med 5314 kubihfot hokstuckar tdrnle 13 st lonil5dor fdn Sol. 
vesborg tili Stockholm. 
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Frakt kr 1002,27. 
Fran Stockholm-Söderhamn i barlast. 
Söderhamn-Horsens Danmark 10708 kubikfot bräder h 5 kr p& 31 112 Kf. 
Frakt 1699 kr. 
Fran Horsens-Lulea i barlast. 
Lulea-Kolding Danmark 10 270 kubikfot brader h kr 6 i 31 1 2 Kf Frakt k r  1 965.35, 
FrAn Kolding-sandviken Harnosands dtstr i barlast 
Sandviken-Ko enhamn 11 U79 kubikfot brader A kr 5 1 4  31 1 2  Kf. Frakt k r  1846.50. 
Köpenhamn- f sbacka Soderhamn distr. i barlast till Horsens. 
Till Horsens 10 470 kubkfor brader A kr 5 1 4  31 1 2  Kf Frakt kr 1 715. 
Detta var sista resan för seglationen. Blev sedan vinterlag. 

Bruttofrakten för dessa laster blev 
Befälhavaren hade under seglationen salt ved för 
Utgifterna belöpte sig pa 
Nettobehallningen blev 

Ndgut kopebmv pd vad skonaren Ido koclad~ tid inkup fran Tyrkland f i n n s  e )  men ett 
Lott Brev daterat Djupekds den 6 april 1883 visar. att sjomannen Ola Jonison f ran  Nogrr 
sund har betalt kr 444.44 for en Artondedel Id 18 = Kr 8 000 1884 blev ett s a m r e  Ar f o r  re 
denet DA hade skonaren Ido blott 4 laster inne med ett netto av Kr 6.25 

De fultande Aren fram till 1891 var el heller s& Ivsande Den 7 september 1 8 9 1  saldc sio- 
mannen.0. Jönsson sin lott, en 1118, lh N. ~ a t t g s o n  för kr 50. &et efter, d e n  26 augisa 
1893, led fartyget haven utanför Prero Dassemrt troligen p3 resa Ursviken-Liibeck och 
blev vrak." 

"Lott Bref 
No l 
uti 

Skonert Ida 
Fordelat uti Aderton lotter. har Herr Sloniannen O Jonsson Nogersund med skepps- 
redenrattigheter och skvldlgheter deltaget för Fn 1 lott ut1 tnberalningen af o v a n n a m n d a  
fartva, hvaket är inköpt fr& Tvskland Ö& mäter 144.56 rezisterton. .- 

Vid detta lortbrevi uhandigande ar0 alla p3 denna anpart bestamda inbetalningar ut- 
gorande Fyrahundrohrirohra (444) kionor och 44 ore fuliglordd, ifolld hdraf lot tagaren hl1 
kommer En ~rtondedel l l i8  af ovannämnda fartve. medalla dess inventarier 

TiiI samtliga delagare i detta skeppsrederis inb&des sakerhet och elterrattelse gilla for- 
utom Splagen och dit hcirande forfattningar vad vid blivande stammor k o m m e r  att be- . . 
slutas. 
Djupekas den 6 April 1883 
Nils Mattsson 
Huvudredare" 



Loggbok 

Utdrag ur loggbok 
Djupekås ar 1887. 
Tisdagen 26 

Onsdagen 27 
Torsdagen 28 
Fredagen 29 
Lördagen 30 
Söndagen 31 

Tisdagen 2 
Onsdagen 3 
Torsdagen 4 
Fredagen 5 
Lördagen 6 
Söndagen 7 

Måndagen 8 

Tisdagen 9 

Onsdagen 10 

Torsdagen 11 
Fredagen 12 
Lördagen 13 
Söndagen 14 
Mandagen 15 
Tisdagen 16 
Onsdagen 17 

Torsdagen 18 
Fredagen 19 
Lördagen 20 

Söndagen 21 

Mandagen 22 
Tisdagen 23 

Onsdagen 24 

Torsdagen 25 

Fredagen 26 

: förd av 

juli. 

aug. 

bästeman Per Pettersson ombord p i  rasegelskonaren Sine av 

Har böjat lasta tegel på Stockholm, har tagit in 7 960 st. 
tog in dem till middagen. 
Ingen last. 
Ingen last. 
Har lastat hela dagen. 
Fick in hela lasten och blev klar till att g5 ut. 
Gatt ut fran Malmö. iii. 11 aftonen passerades Falsterbo- 
fyrskepp, mycket aska och regn. 
Fnsk kuling av västlig, kl. 9 på dagen passerades Sand- 
hammaren. 
Kom in till Djupekåc. 
Lag till ankerc vid Djupekåc. 
Låg ö11 ankers vid Djupekås. 
Gatt ut fran Djupekas, fortsatte resan mot Stockholm. 
Kl. 12 middagen Olands Södra- uddes fyr tvärs. 
Seglat under pejlning av kända föremal. Ölands Norra 
uddes fyr tvärs kl. 8 aftonen. 
Vinden västlig med ftisk kuling, kom in till Landsort kl. 6 
pA aftonen. 
Kom upp till Dalarö och fått lots och fortsatte resan mot 
Stockholm men kam inte längre än till Kanholmarna. 
Vinden nordlig med regnbyar, kom upp till Stockholm 
kl. 12 pa natten. 
Har bö ja t  att lossa har lossat två tusen tegel, regn p& em. 
Har lossat hela dagen. 
Har lossat hela dagen. 
Hillt heligt. 
Har lossat hela dagen. 
Blev loss på eftermiddagen. 
Har tagit om bord badast och gjordt klart för att ga till Sö- 
derhamn. 
Ligger still i Stockholm för motvind. 
Vinden nordost med still. Ligger stilla. 
Vinden NV. Gatt fran Stockholm kl 5 p i  morgonen men 
kom ei Ianrre än till Vaxholm där vi ankrade. . 
Lyfte ankaret och gick till segels kl 6 på morgonen, men 
kom ej Iangre än till Växlet där ankrade vi kl 4 em för stillt 
och modvind. 
Seglat under pejling av kända föremal. 
Kom ut vid Simpnäs klubb, gick in vid Svartklubben och 
kom ut vid Oregrund. 
Hade sikte av Stojungfrun men kunde inte komma upp 
p i  grund av stark nordlig vind. 
Vinden västlig på morgonen. tog angbat och kom upp till 
Stugsund och lossade barlasten. 
Förhalat till Manehill och börjat att lasta plank och bräder 
till Odense. 



Lördagen 27 
Söndagen 28 
Mandagen 29 
Tisdagen 30 
Onsdagen 31 
Torsdagen 1 
Fredagen 2 
Lördagen 3 
Söndagen 4 
Måndagen 5 

Tisdagen 6 

Onsdagen 7 

Torsdagen 8 

Fredagen 9 

Lördagen 10 

Söndagen 11 

Mandagen 12 
Tisdagen 13 

Onsdagen 14 

Torsdagen 15 

Fredagen 16 

Lördagen 17 
Söndagen 18 
Mindagen 19 

Tisdagen 20 

Onsdagen 21 

Torsdagen 22 
Fredagen 23 

Lördagen 24 
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sept. 

sept. 

Lastat hela dagen 
Hallt heligt 
Lastat hela dagen. 
Lastat hela dagen. 
Lastat hela dagen. 
Fortsatt att la& hela dagen. 
Fortsatt att lastat hela dagen. 
Fick in lasten sent pa kvalen 
Frisk kuling av SV. Haller heligt. 
Vinden vanabel med regn. har vant i %<>derhamn och kla- 
rerar ur och gjori "Ilnng klart for att ga till sloss 
Gatt ut fran Stuesund men kom ei till siosr. Idz ii11 ankers 

u , , . "  
för natten. 
Lyfte ankare och gick till segels kl 7 p& morgonen kom ut 
till sjöss. 
Vinden NV frisk kuling passerat Understen på efter- 
middagen, kl 9 Söderarm tvärs. 
Vinden västlig med klar himmel frisk kuling, passerade 
Svenska Björn kl 1 pi  morgonen, styr bedevind SV, satt 
alla segel p& eftermiddagen, vinden SV. 
Vinden SV men labelr, Svenska Högarna i NVTV i syn- 
kretsen. Men p& aftonen fick vi storm fran SV. Kl l1 em 
Sandhamns fyr NVTV i synkretsen. 
Regn och storm p3 morgonen, vinden var SSV men gick 
p2 västlig och klarnade men p6 dagen drog sej p i  SSV 
och var jämt vader med klar himmel. 
Vinden SS0 men laber kl 8 p& aftonen. 
Vinden SO med Irisk kuling, styr SSV, kl 4 p& morgonen 
Huvudskär i NNV, p& kvällen nästan stillt. 
Vinden 0 S 0 ,  fick sikte av Gotland kl 4 tvärs Visby kl 10 
p4 aftonen har siktat Olands Norra uddes fyr. 
Vinden vastlig med regn, kl 4 p& morgonen Olands- 
Norra-uddes fyr i VNV i synkanten, ligger för styrbards- 
halsar Styr bedevind. 
Vinden västlig, har seglat under pejlning av kända före- 
m a .  
Vinden sydlig, kl. M har Kapelluddens fyr i VNV stillt. 
Nastan shllt hela dagen. har Kapelluddens f y r  [vars. 
Vinden vastlir med frish kulin* Olands Sodra udde iih " 
NV i synkret& kl. 12. 
Vinden nordlig med frisk kuling, styr VSV kl. 10 Cric- 
tiansö uti SV i cvnkretsen. kl. 12 Hammers-hus i SV i 
synkretsen. 
Vinden nordlig med iamn vind, kl 6 vasserat Sandham- 
maren satt all<segel, id. loaftonen ha; sikte avMön, Vin- 
den västlig. 
Vinden NNV med frisk kuling, Ligger & kryssar vid Mön. 
Vinden NV med storm, fick lots pA morgonen och kom in 
till ankers kl. 11 p& förmiddagen, men kom ej till Grön- 
sund, för lotsen gick iland. 
Vinden nordlig med s tom.  



Söndagen 25 " Vinden nordlig med frisk kuling, kl. 12 lyfte ankar och 
gick till segels och kryssade upp till Stubbeköping a ank- 
rade. 

Mandagen 26 " Vinden variabel, men blev SV pa' eftermiddagen sa vi 
lyfte ankare och gick till segels, men kom inte Ungt utan 
ankrade kl. 4 eftermiddagen. 

Tisdagen 27 " Vinden SV, kl. 6 p& morgoen gick till segels, kl. 6 pa af- 
tonen var tvärs av Sprogö. 

Onsdagen 28 " Kom till Odense, hade ångbat upp." 

Söndagarnas "Hållt heligt" ar verkligen stämningsförmedlande. Då 
lästes sannolikt ur bibeln och så sov besättningen ut efter allt vakande 
och vankande, som ofta var nödvändigt för att hålla värmen. I danska 
loggböcker skrevs: "Dagen hellig holdes". 

Ännu på 1950-talet antecknades i loggböcker, "Hållit dagen i helg". 

Sine a6 krvssnina: . . 
"I' I'ettrrsson ombiwd af S,nr S<indagrn den 22 juli IRRK.  Ligga orh kryssa nord af Un. 
dcrsrcn och Finska Msrkt.1 utan ndg.,n \turdi framg3ng. i dag har 1.1 10 Jagar5 kryrvung 
frdn Si,enqka Ilogarna och hid en niil n ~ r ~ l o s t  UnJrr~rcn,  i dag pd rormiddagen var arn 
cn hall storm, nu p i  efrermiddagen ar del he.t fl5gt nar  vi  -kall hinna till HnrnosanJ vet vi 

c) d.4 det gir helt smalt art ki>rnma framat, vi bvh.>fn snart Aa i land och prwiantprJ brann? 
da vi f a rbö ja  kjölna upp ronholten, madt hava vi nog i n  en tid.'' 

"Kjölna" eller "kölna" ar att elda. 

Ar 1887 sålde bröderna Knut och Per Nilsson jakten Doris till Pukavik. 
Knut återgick till fisket men Per beställde en ny jakt av byggmästare 
Magnusson i Ornavik. Den blev lika stor som Doris och lastade 36 ton 
dw. Den byggdes med klink i botten men kravell ovan vattenlinjen. Det 
blev billigare att bygga sa. En bonde med "i mantal satt jord" hade lovat 
att gå i borgen för skutan. Då Per Nilsson kom till äkern med lånehand- 
lingen för underskrift, ångrade sig bonden, men en annan hemmans- 
ägare tyckte att man skulle hjälpa den som ville framåt. Jaktens namn 
blev Emerentia. Den 21 juli 1889 seglade hon från Ornavik till Djupekås 
och blev därmed det första nybyggda fartyget, som tillfördes det lilla 
samhället. Sex år senare förlängdes jakten vid Karlshamns Skeppsvarv 
med 6 alnar = 3,6 m och klinken togs bort i botten. Lastförmågan öka- 
des härigenom till 50 ton dw. Med denna skuta seglade Per Nilsson till 
Danzig och Lubeck med stenlaster. 

Ar 1893 bodde 116 personer i Djupekås. I slutet av 1800-talet blev det 
ett stort uppsving för sjöfarten i vårt land. 

1895 hade Knut Nilsson tydligen slutat med fisket, för då köpte 
han och hans yngre bror Sven skonaren Emeli-Elida från Hällevik. Hon 
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Konossement på last frdn Stettin till Osknrshamn. 

lastade 60 ton dw. De behöll henne till år 1899, då hon såldes till Puka- 
vik. 

1896 hade Nils Mattsson och Emanuel Hedberg troligen tröttnat på 
fisket, för da köpte de från Karlshamn galeasen Martha om 35 201100 
ton. Hon var byggd omkring 1860 i Ziegenort i Tyskland och lastade 85 
ton dw. Nils Mattsson var skeppare och Emanuel bästeman. Första las- 
ten var björkved från Karlshamn till Köpenhamn och som returlast fick 
skutan 325 sackar gods till Karlshamn. Sedan blev det mest stenlaster 
till Tyskland och från mitten av oktober betor från Skillinge och Sim- 
rishamn till Karlshamn. Genomsnittsfrakten låg på ca 250 krllast. 17 las- 
ter hade kompanjonerna under första året. Seglationstiden var omkring 
åtta månader. Martha ar ej upptagen i 1901-1902 års skeppslista. Dessa 
listor var dock ej kompletta. 

Emanuel Hedberg berättade senare för sonen Oskar, hur Nils Matts- 
son och han samt en femtonårs pojke år 1896 vid "stumpakuling" i söd- 
ra Östersjön fick lånsa undan med Martha och söka la under Gotland. 
Nar man skulle hissa segel igen, slingrade skutan så att gaffeln brast, då 
den slog mot relingen. Nar stormen blåst halsen av sig fick gaffeln "skå- 
las" med bråder runt om, innan den åter kunde hissas. 



Skonaren Nordsijerna,i au Djupekas 

Motboken för Ingvar Perssons far, B.A. Persson, utfärdad av om- 
budsman Bengt Törngren i Sölvesborgs Sjömanshuskontor den 9 mars 
1898, är bevarad för hans andra år till sjöss som kock med galeasen Eme- 
rentia, skeppare P. Nilsson, "för en resa från Djupekås till Wismar och 
vidare för årets seglation emot en hyra av 6 kr i månaden". I motboken 
anges de fem artiklar, som Persson under förhyrningstiden noggrant 
skulle iakttaga såsom: "30) Att både i hamn och till sjöss på det sorgfal- 
ligaste vårda fartyg och gods, vare sig natt eller dag, söckne- eller helg- 
dag" samt till sist "Hvarjamte särskilt ar öfverenskommet att bran- 
vinspenningarna ingå i hyran." 

Den 8 februari 1896 skrev sjömannen Ola Jönsson från Limhamn till 
sin bror Anders i Djupekås, som var skeppare på Sine: 

"Broder Anders. Kan Du skaffa en Bästeman till En har. En brigg 
himma har. Det gör ingen ting om han inte har seglat som Bästeman 
men det får inte wara någon odåga." 



Större skutor 
Jakter och galeaser såides och ersattes succesivt med tvåmastade skutor 
som byggdes för egen räkning med sparade och upplånade medel. Tidi- 
gare hade man i Djupekås mest köpt andrahandstonnage. Slupar, som 
har skarvad mast, till skillnad från jaktens pålmast, var sällsynta på Lis- 
terlandet. 

Den första nybyggda skonaren levererades från Pukaviks varv 1899. 
Beställarna var Anders Jönsson, Karl Svensson och Adolf Svensson 
med en tredjedel var i skutan Nordstjernan, som redan omnämnts i in- 
ledningen. Hon lastade 100 ton dw och blev det enda fartyget som haft 
"Djupekas" på akterspegeln hela sin livstid. 

På våren 1901 skrev Nils Mattsson till skeppsmäklaren Lundström & 
Nilsson och förhörde sig om frakter under kommande säsong för Mart- 
ha. Svaret kom delvis på vers: 

Carlshamn den 4 mars 1901 
Kapten N. Mattsson 
Galeasen Marthn 
Djupekås 
När det blir öd att segla böja 
Vi skola nog för Martha sö j a  
Fast fdtmarknaden klen är vorden 
Försvinner "lasten" ej fran jorden 
Marthns bekymmer skall nog lättas 
Ty efter hvad vi hört berättas 
Skall danskarna, som förr om aren 
Ha hade sten och ved tiil varen. 

Sa nog f& Martha en last alltid, för närvarande ha vi emellertid ingenting som passar 
precis, men som sagt, dels ligger vi i underhandling om vedförsalining, dels blifver har 
säkerligen stedaster och det första bästa som kommer skola vi reservera för Martha och 
genast underrätta. 

Med hälsning vänligen 
Lundström & Nilsson 

Martha hade hemort i Djupekås i fem år, sedan såldes hon till Järnavik. 
& 1899 köpte Anders Jönsson och hans son, Alfred Andersson, sko- 

naren Aifa från Skillinge, lastande 110 ton dw. Nu följde allt fler i köl- 
vattnet. Aret därpå köpte Sven Nilsson Emerentia av brodern Per, me- 
dan Knut Nilsson blev kompanjon med Per Larsson från Djupekås. 
Denne hade kommit hem fran Förenta Staterna och hade säkert några 
goda daler med sig. Dessa båda köpte också nytt från Pukaviks varv, 
nämligen skonaren Victoria, lastande 110 ton dw. Karlshamns varv le- 
vererade 1901 skonaren Eleonora till Per Nilsson och Alfred Persson. 
Hon blev Per Nilssons tredje fartyg. 
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Pingstafton 1902 sjösattes skonaren Svea vid Ornaviks varv. Bygg- 
mästare var Måns Jönsson, beställare Nils Mattsson och Emanuel Hed- 
'-;:g fran n j j y ~ k å s  samt skeppsbyggmästarens son Olof Månsson. De 
ägde en tredjedel var i skutan, som några dagar innan leveransen den 
25 juni provseglades på Pukaviksbukten, till beställarens belåtenhet. 
Svea kostade fullt färdig 12 669 kr och 69 öre. penningvärdet har för- 
visso förändrats! Första resan gjorde Svea med last av sten från Pukavik 
till Stettin. Avgick från Pukavik den 28 juni kl. 9 fm och anlände till 
Swinemunde den 30 juni kl. 5 em. Last 108 ton till en frakt av 
310,63 kr, Nils Mattsson skeppare och Emanuel Hedberg bästeman. 

Sven Nilsson sålde 1904 Ernerentia till Limhamn. 1905 köpte han sko- 
naren Carl från Örnavik, som lastade 110 ton dw och då var sju år gam- 
mal. 

.&r 1907 var fem eller sex skonare, lastande omkring 100 ton dw var- 
dera, hemmahörande i Djupekås. De var sysselsatta med stenlaster till 
Tyskland och Danmark. Returlasterna från Tyskland bestod huvudsak- 
ligen av kol, briketter, cement, spannmål, foderkakor och lera. Allt ar- 
bete med lastning och lossning utfördes av fartygets besättning, Las- 
terna av gatsten och knott langades för hand, ibland upp till 100 ton på 
ett dygn. Lerlasterna till Sölvesborg hivades upp i baljor med en hand- 
vinsch. Arbetsfördelningen var en dag i vinschen och en dag i last- 
rummet. 

Dessa skutor var relativt nya och det behövdes, ty med tunga stenlas- 
ter tvärs över Östersjön, hade de säkert många gånger mycket vatten 
mellan relingarna, innan de kom till Swinemunde. Där klarerade de in 
och om vinden var förlig seglade man ända upp till Stettin. Dit var det 
över 30 distansminuter från Swinemunde. Vid motvind kunde fem el- 
ler sex skutor tillsammans ta en bogserbåt men många gånger gick ett 
par man på kanalstränderna och drog för hand i linor, som var fästade i 
masten. Det kallas "att träcka" och förekom även i Ronnebyån. Bog- 
sering med rodd i livbåten skedde också. 

Ännu 1939 användes i nordtyska hamnar familjepråmar av jam på 
400-500 ton, som bogserades eller stakades fram i Stettins hamn och på 
Oder. Därifrån fick man ofta segla "tomme" hem igen till Karlshamn 
eller någon hamn på smålandskusten. Returlaster erhölls mest från 
Stettin och Lubeck, sällan från Kolberg eller Stolpmunde. Aven från 
Blå Jungfrun lastades röd granit, virgogranit, ut tills ön blev national- 
park 1926. Resor till Stockholm och Mälaren samt till västkusten ägde 
också rum. 
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Besatiningen pd skonaren Svea 1908. Frdn Mgzr Nils Mattsson, Emanuel Hedberg, Ntls Nztsson 
och Knut Ndsson 

Under seglationen hån mars till december hade skutorna i medeltal 
femton laster. Denna sjofart pågick fram till1 första v&rldskrigets ut- 
brott. Bruttoinseglingen for året låg vanligen mellan 5 000 och 6 000 kr. 
Frakten per ton var omkring 3 eller 4 riksmark. 1 rm var då 89 ore. 

1910 köpte Bemdt Andersson och Berndt Stromberg skonaren 
Nore från Mörrum, lastande 85 ton, Samma år förvärvade Alfred Svens- 
son galeasen Olga, som lastade 50 ton. 

Den 18 december 1911 salde Emanuel Hedberg sin halvdel i Svea for 
4 750 kr till Knut Nilsson, som var son till Nils Mattsson. Tiiisammans 
med Henning Persson bestillde sedan Emanuel Hedberg en ny tvåmas- 
tad skonare av ek och fur från Pukaviks varv. Under tiden som Anni 
byggdes 1912, seglade Emanuel på galeasen Signe, byggd i Landskrona 
1910, 105 ton dw, med brodern Alfred Svensson som skeppare. Ann1 
blev färdig 1913 och lastade 105 ton (59,06 BRT). Priset var 15 000 kr. 
Emanuel ägde två tredjedelar och Henning en tredjedel. Anni riggades 
senare om till galeas för att få plats med stora lastluckor mellan mas- 
tema. 

Samtliga som har har nämnts som skeppare och medredare saknade 
nautisk examen, då dylik ej behövdes i Ostersjöfart. Först den 23 mars 



Skonaren Anni av Djupekds. 

1912 utfärdades en Kungl. förordning, att befälhavaren på fartyg under 
100 ton skulle ha minst skepparexamen. Enligt Kongl. Kungör. av den 
22 maj 1852 fick befälhavare utan examen märkligt nog även angöra 
"vid Elbefloden belägna hamnar", alltså på andra sidan Jylland. Eider- 
kanalen som byggdes på dansk mark 1777-1782 var Kielkanalens före- 
gångare. 

Ar 1912 köpte Anders Thorsson, bördig fran Skillinge, skonaren Göta 
från Barsebäck, som lastade 130 ton. Samtidigt förvärvade John An- 
dersson skonaren Sölve från Sölvesborg, lastande 135 ton. Alfred 
Svensson, som under året förlorat galeasen Olga skaffade galeasen Sig- 
ne, som lastade 110 ton. 

Sedan Per Nilsson och Alfred Persson sålt Eleonora köpte de år 1914 
skonaren Elna från Bohuslän, Hon såldes 1916 efter haven. 

Första världskriget 
Under början av första världskriget fortgick seglationen för dessa skutor 
som förr. Sedan man köpt större fartyg ändrades deras trader. Det blev 
trälaster,från Bottenhavskusten till Danmark. Som "upplaster" fanns 
cement och tegel till de nya pappersindustrierna längs norrlandskusten 
samt kalksten från Gotland till "Käppkina", som var benämningen på 
platser, vilka låg norr om Norra Kvarken. Trälasterna lastades vid såg- 



verken, där skutan förtöjdes med aktern i en dykdalb och med ankaret 
förut. Virket transporterades ut i pråmar, som förtöjdes längs sidan. 
Besättningen fick sedan sticka bräderna en efter en från pråmen över 
relingen och ner i lastrummet. Ett par man från land anlitades som hjälp 
vid lastningen. Dessa måste vara skickliga skutstuvare, ty de t  var en 
konst att lägga bädden i en skuta, som ej var plan i lastrummet, utan 
hade skrovets form. 

Det förekom också att skutorna direkt ur sjön lastade sparrar eller 
bjälkar, som under vintern bilats med yxor, ej sågats, och sedan lagts i 
flottar, vilka bogserades ut till skutorna. Största delen av dessa sparrar 
var så långa, att de inte kunde lastas genom lastluckorna utan måste tas 
in genom portar i stäven på skutan, genom kabelgatt och genom skan- 
sen, där besättningen hade sina kojer, vidare genom en lucka i skottet 
rakt in i lastrummet. Porten måste, efter isättningen, drivas och beckas 
innan skutan gick till sjöss. Beckningen utfördes med en "beck-kvast", 
tillverkad av ljusvekegarn, doppad i kokande beck, som blev hårt på nå- 
gon minut. 

På resorna under sommaren från Sydsverige till Norrland kunde be- 
sättningen, då vädret så tillät, måla och snygga upp skutan, men styr- 
ning och segelpassning skulle ske dygnet runt. Om det såg ut  att friska 
före mörkningen, bärgades l'attvindsseglen. 

Den första tremastade skonaren ankrade utanför Djupekås 1916. Det 
var Sven Nilssons Nadia uppkallad efter ena dottern, som gifte sig med 
Kalle Hedberg. Den andra kom året därpå. Det var Familjen. Efter ytter- 
ligare tvi år kom den tredje, Mazeda, som ritades efter Nadia men med 
större akterspegel. AUa dessa tre var byggda på Pukaviks varv och kom 
som nybyggda till Djupekås. De lastade mellan 170 och 195 ton. 

Familjen blev färdig 27 september 1917. En motor på 25 hk sattes in 
men byttes senare ut mot en på 80 hk. Hon var en vacker skuta på 170 
dödviktston (99,12 BRT). Familjen fick sitt namn därför att hon ägdes av 
fyra familjer, Emanuel och hans bror Nils Svensson samt Berndt och 
John Andersson. Berndt var skeppare. Djupekåsskutorna var förvisso i 
hög grad familjefartyg. 

Mazeda ägdes av Alfred Persson, Severin Karlsson, Sven Nilsson, 
Knut Nilsson, Anders Thorsson och Sven Börjesson. 
k 1914 köpte Nils Svensson och John Karlsson Uranus, som lastade 

140 ton. 
Ar 1918 förvärvade Anders Thorsson skonerten Jacob, vilken lastade 

180 ton. 
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Tremastskonaren Familjen av Djupekds 

Ar 1919 köptes S:t Patrik, lastande 130 ton, av Olof Andersson och Al- 
bert Mattson m. fl. 

Samma år köpte John Knutsson en liten jakt Agnes, som lastade ca 35 
ton. Han seglade med henne några år, sedan såldes hon, och han köpte 
en annan jakt, som hette Anna, vilken lastade omkring 50 ton och som 
såldes i slutet av 1920-talet. 

Ar 1921 köpte Sven Börjesson och Fridolf Karlsson tremastskonaren 
Vandia, lastande 200 ton, nybygge från Svendborg i Danmark. Hon fick 
den mest äventyrliga banan av alla Djupekåsfartygen och slutade som 
museifartyg på Hawai. 

Ar 1924 levererade Pukaviks varv tremastskonaren Svanen, lastande 
200 ton till Anders Thorsson. Hon blev det sjunde och sista fartyget, 
som Pukaviksvarvet levererade till Djupekås. 

Svea var tillsammans med Familjen och Uranus de första skutorna i 
Djupekås, som fick hjälpmotor. Det var 1922, som Skandia i Lysekil på 



sex veckor monterade motorer på dessa tre fartyg. Montörerna Si- 
monsson och "Lasse" lovordades mycket för sin prestation att klara ar- 
betet på så kort tid. Tack vare motorerna blev restiden kortare genom att 
man blev mer oberoende av väder och vind. Dessutom blev livet drägli- 
gare ombord tack vare motorvinsch för lastning och lossning. Läns- 
ningen blev då också automatisk. Pumparna från Svendborg i Danmark 
var särskilt uppskattade. Det fanns i allmänhet en reservpump ombord. 
Med motorn behövde skutorna ej heller barlast vid brist på nyttig last. 
Fartyg som ej behövde någon barlast sades " stå tom" eller "stå utan 
barlast". 

Falken av Pukavik byggdes senare efter samma ritning som Familjen. 
Det gällde att hålla sig under 100 ton brutto. En skuta på 100 ton dw kun- 
de ta 3040 standards virke. S:t Peterburgsstandarden var rymdmått för 
trävirke i Östersjöfart, Den ar på 165 engelska cub. feet bräder, plank 
och dylikt = 4,672 m3. 

Ett segelfartyg tacklades ofta om åtskiiiga gånger under sin aktiva 
tid. Särskilt populär blev tremastskonaren. Den har sina anor från far- 



S:t Patrik /"r styrbords hnisar i Kroiiol@bct nid inseyllng tt11 Köpenhaniii. 

tyg som seglade med sprisegel på inre vattenvägar i Holland och seder- 
mera med snedsegel. Den kunde segla bidevind val. Med sina triangu- 
lära försegel kunde skonaren med en val balanserad rigg relativt lätt gå 

i 
upp i vind och fånga vinden på andra bogen. ~ 

l 
Skonerten seglade vanligen bra dikt bidevind i frisk bris men ej lika 1 

val i medvind. Ett fullastat fartyg kunde föra komplett segelställ till 5 
Beaufort vid bidevind och 7 Beaufort vid förliga vindar. En fördubbling 
av Beaufortsiffran ger ungefär antalet i sekundmeter. Framför allt var l 
riggen utan råsegel lätthanterlig med färre arbetstempon. Bemanning- 
en hölls av ekonomiska skäl i underkant. Gaffelseglen krävde mindre 
folk samt var billigare i underhåll och därför konverterades många 
"square-riggade" fartyg till slättoppade Ill-or, som kunde seglas med 
en liten besättning och alltså med låga löpande driftkostnader. Det 
krävdes ocksa mindre kvalificerat folk, då man ej behövde gå till vaders 
för att satta, reva och bärga segel. 

Segel köptes vanligen från J.P. Jönssons segelmakeri i Råå och tåg- 
virke från skeppshandlare Jönsson i Sölvesborg eller Algot Bengtsson i 



Karlshamn. Carlsson i Göteborg levererade riggar till Pukaviks varv. 
Anni gick vanligen med gatsten från blekingska hamnar till Tyskland, 

med kol som returlast. Resan " n e d  gick i allmänhet på 1-3 dygn be- 
roende på vindstyrka och vindriktning, men då sydvästliga vindar är 
förhärskande i södra Östersjön under sommarhalvåret, gick hemresan 
ofta snabbare. 

Frakterna 1920 var mycket dåliga jämfört med krigstidens "hausse". 
Från Blekingekusten till Stettin betalades endast tre Mark per ton för 
gatsten. 

På nedresan till Tyskland ankrade skutorna ofta på redden i Djupekås 
men på återvägen måste man först anlöpa en tullstation. 

Anni fick 1924 en Dux-motor från Ljunggrens verkstäder i Kristian- 
stad. 

Svea och Anni var "39-tonnare" det vill säga underlästiga och därmed 
på den tiden ej lotspliktiga, eftersom gränsen gick vid 40 ton. En skuta 
skulle vara som en damsko, mata litet men rymma mycket, kanske yt- 
terligare skäl till att skutorna betraktades som kvinnliga väsen utöver att 
de var dyra att rigga och svåra att styra. 

Emanuel Svensson Hedberg hade sex söner, som alla blev skeppare! 
De övriga sönerna utöver Karl och Oskar hette Adolf, Emil, Helge och 
Sven. Det är en verklig skepparslakt. De flesta Djupekåsbor gjorde sin 
värnplikt i flottan. Karl var 1921 kommenderad på kanonbåten Skuld. 

Adolf blev skeppare på den tremastade skonaren Gefion byggd i 
Fredencia vid Lilla Balt 1926, Emil (t 1963) på Mars, Helge (t 1979) på 
Patria och Sven på Lister. Karl Hedberg hade 1925 del i faderns tre- 
mastade skonare Fortuna, byggd i Bart vid Stralsund 1916 och Berndt 
Andersson samt hans bror del i skonaren Sölve, byggd på Ystads varv. 
Vanligen var det fem ägare till varje skuta, för att få lagom riskfördel- 
ning. 

Ar 1923 blev skeppare Berndt Andersson sjuk, och Karl Hedberg fick 
vid 22 års ålder som bästeman befälet för tre resor till Tyskland. Han 
lyckades spara så mycket på alla utlägg till skutan och annat, att nettot 
blev ovanligt högt. 

Skepparen hade vanligen fast lön plus kapplake på fem ibland tio 
procent. Kapplake är ett holländskt ord som betyder "kläde till mössa" 
och innebar procent på bruttot, vilket gav varierande belopp under seg- 
lationen. Redan i 1765 års Sjö-Lexikon framhålles, att de sjötermer, som 
brukas i Sverige, i synnerhet härstammar från holländskan. 



Väder och vind 
Det gällde att snabbt skaffa bra laster genom goda förbindelser för att 
undgå att segla "på Iatten". Av vikt var aven förmågan att fånga lätta 
vindkärar optimalt, vilket krävde stor skicklighet. Ett av knepen var att 
vattenbegjuta de slaka seglen för att bättre fånga svaga kårar. Det kallas 
i Skåne att "smörja". Det var förbjudet att vissla ombord, ty Vidskepliga 
sjömän tolkar detta som att kalla på storm. Man fick däremot klia mas- 
ten för ati få gynnsam vind. Att ligga och bunka med vinden stick i stäv 
och då göra val avvägda långa slag är en konst, särskilt v i d  växlande 
vindar. Det gällde att ej knipa i vinden, det vill säga ligga för högt. Sär- 
skilt i Kalmarsund, där det också kan vara strömt, var det av vikt att av- 
passa slagbogarna genom att bland annat studera mörka d rag  på vatt- 
net och vindens förändring vid utskjutande landtungor. Det är också 
sjöbris på förmiddagen då land värms upp snabbare än vatten. Dess- 
utom vrider sig vinden medsols vid högtryck och motsols vid lågryck. 
Alla sjömän har inte samma tur som vindens gunstling, Sveakungen 
Erik Väderhatt, som aldrig hade motvind. Det var dock inte bara  viking- 
arna, som trodde att vissa man hade lycka med sig. Dylikt skrock fanns 
kvar hos sjömän längt in på 1900-talet. 

På segelfartyg var det av största vikt att förutse vindkantringar ge- 
nom olika tecken, som kunde ge varsel om ändringar i segelföring och 
kurs. väderleksrapporter erhölls i radio i slutet av 1920-talet via enkla 
kristallmottagare, men kallfronter kunde komma tidigare a n  beräknat. 
Såg det ut att bli oväder och barometern föll, bärgades toppseglen, 
underseglen revades senare om sä behövdes. 

SMHI sände 1881 sin första väderprognos, men med d e n  tidens 
teknik hade sjöfarten inte någon större nytta av dem. 

Kustbor, lotsar, fyrvaktare och sjöfolk brukar med åren lara sig en hel 
del om vindarnas vanor inom ett område. Fåglar ar ofta säkra väderspå- 
män. En del arter söker landkänning vid föraning om ökad vind och blir 
oroliga och väsnas. Tärnor däremot slår till långt ute i vikar och fjärdar, 
när dåligt väder väntas. Tänk bara pä hur snabbt svalor reagerar vid 
lufttrycksförändringar, I bondepraktikan av år 1662 kan vi erfara: 

"Om de Röde Skyar på Himmelen sta, 
om Aftonen när Solen nedergår. 
Den nästa dag blifver gärna skön. 
Det gifver aftonen oss till lön." 

Det kan märkligt nog blåsa kraftigare bakom öar, då det är en stabil 



skiktning i luften. Vinden pressas då samman, när den passerar ö v e r  en 
ö och kan s15 ned med ökad kraft mot vattnet på öns läsida. 

Laster 
Svenska skutor, under 150 BRT, i östersjöfart hade, till skillnad fran 

danska, inga lastmärken, "Plimsollmärken". 
Kolhandlaren Samuel Plimsoll (1824-1898), som fick namnet "The 

sailor's friend i sin kamp för att få bort "the coffin ships" -flytande lik- 
kistor - utgav 1873 "Our Seamen". Efter manga motgångar som par- 
lamentsledamot antog underhuset den 15 augusti 1876 "The Merchant 
Shipping Act", som bl a innebar förbud att föra däckslast under  tiden 
1 september-l mars. 500 sjöodugliga fartyg höggs upp inom kort .  Bok- 
staven "L" i plimsollmärket kommer av "lumber", det engelska ordet 
för timmer. 

Befälhavare och besättning bestämde i regel själva hur mycket de 
skuile lasta i fartyget. De tog hänsyn till fartygens ålder, kondition och 
till årstiden. Det kunde bli manga tons skillnad mellan last sommartid, 
inomskärs och en om hösten över öppna havet. De hade ingen redare 
som bestämde hur mycket som skulle lastas. Alla skulle ju vara med på 
resan. 

skepparna var ofta lättpurrade och hoppade snabbt ur britsen om det 
var fara på färde. 

Laster erhölls både i Sverige Sch Tyskland. "Fraktsökarna" vände sig 
under 1920-40-talen i Danzig till mäklaren Lothar Kreft och i Stettin 
vanligen till den duglige "Ystad-Nils", som förestod Henrik Hanssons 
firma. Vid förhandlingarna bjöds vanligen p5 kaffegök och cigarrer. 
Man sades ocksa "ta en klar". 

Det var i allmänhet fasta priser på oiiia laster. styrelsen för Svensk 
Skeppsrederiförening upprättade tabeller med zonberäkning. I Stetön 
låg skutorna förtöjda mellan pålar med pråmar vid sidan i vilken lasten 
läktrades. Pråmarna bogserades sedan uppför den stora floden Oder. 

I Stettin lastade man kol vid kaj. Däcket skulle skrubbas med piasa- 
vakvast, särskilt efter kollast. Detta gjordes barfota med Upprullade 
byxben, åtminstone under sommarhalvåret. 

I hamnar och lastageplatser från Båtskärsnäs i norr till Gävle i söder 
lastades stav och "splitved", spillbitar från sagning pa 112 till 5 fot. Detta 
skeppades till Danmark där det bland annat utnyttjades till lådor och fl1 
Tyskland där virket även användes till kobb för gatubeläggning. Denna 
splitved stuvades vid kaj eller på redden av gäng p& 6-7 "splitvedsjän- 
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Splitvedsjäntor, kvinnliga stuvare, i Bured omkring 1920. Foto Statens Sjbhistoriska Museum.  
i 

toi', som brukade vara mellan20 och40 år. Aren 1909-15 var förtjänsten I 

1 krona och 50 öre för 10 timmars arbete. Stuvningen måste ske om- 
sorgsfullt så att lasten ej började röra sig vid sjögång. Barlasten, som 
bestod av sand, måste hivas upp innan man kunde ta in ny last. Detta 

i l 
var kvinnoarbete på den tiden! Det var ett hårt jobb att lasta och skjuta 1 
de tunga kärrorna uppför landgångarna. 

Lastning och lossning med enkel vinschrulle var hårt arbete för 
! 

15-ånga pojkar. Arbetsdagen var 10 timmar och de skulle kunna hiva l 
upp en hektoliters korg fylld med stenkol eller en säck med 100 kg 
spannmäl eller två med 114 kg cement. Det kändes i ryggen vid dagens 

l 

slut. 
Ar 1920 hade en bästeman 130 kr i hyra i månaden, en jungman 50 kr 

och en kock 40 kr. 
Blocksten, gatsten, stor eller liten "knott" (8x10 cm) var en stor arti- 

kel från Blekinge till Tyskland. Gatstenen måste lastas och lossas för 
hand för att ej skadas. Kolet i Tyskland kom däremot i rännor. 

Ar 1920 bodde endast 123 personer i Djupekås. Ar 1925 fanns där 27 
stugor och 13 skutor. 



Tremastskonaren Svanen nu Djupekds. 

Livet till sjöss 
Pojkarna började segla på en skuta sedan de läst för prästen vid om- 
kring 14 års ålder. "Kockjungman" var den officiella benämningen, Vid 
20 års ålder var ynglingarna vanligen fullbefarna sedan de stegvis visat 
sin kompetens och passerat graderna jungman, lättmatros och blivit 
bästeman, som var skepparens närmaste man och ställföreträdare. Det 
var han som förde loggboken. Man fick gå långa vägen, vilket kallades 
"att hoppa in genom klysen" till skillnad från att ta genvägar genom 
förbindelser, något som inte tillämpades på Listerlandet. 

En fullbefaren sjöman skulle kunna hantera märlspiken för att utföra 
allt slags sjömaningsarbete såsom splitsning av tågvirke och wirar. Han 
skulle även kunna sköta nål och segelhandske, då seglen skörats. 

I Östersjön blåser relativt sällan ljumma vindar utan där kan vara 
mycket kallt. Det var ej sällan tre dagars "bottenrevad märssegelskult- 
je", som var en av benämningarna innan den engelske amiralen Francis 
Beauforts 13-gradiga skala infördes i Sverige under slutet av 1800-talet. 

Skot skulle halas och slackas och fallen behövde då och då sträckas 
upp. Seglen skulle också trimmas för att få ut mesta möjliga av nyckfulla 
vindar. Kryssbog efter kryssbog i envis motvind krävde ständig upp- 



Besiittningen pd Mazeda 1919. 
Frdn vänster Viiiam Karlsson, 
Alfred Persson, Robert Knuts- 
son, Anders Andersson och Se- 
uerin Karlsson 

marksamhet. Av oförklarlig anledning seglade en del skutor bättre på 
den ena bogen an den andra. En missad genomvindsvändning med 
back i seglen och dejsning vid Iäkust kunde bli ödesdiger. Skulle skutan 
gå över stag eller ligga kvar på samma bog? Att stå på hackbrädet och se 
en lästrand närma sig allt mer kunde vara en högst obehaglig upplevel- 
se. Om man istället måste "rumpla om", vända undan vind, förlorades 
ytterligare höjd och då ökades risken att hamna i lägervall. I kustfarvat- 
ten skulle ankaret städse vara klart för fällning. 

På fartygen fanns det förvisso alltid något att dona med. Segel skulle 
skötas, egna kläder lappas, lagas och vaskas på "fritiden". Tvätten tor- 
kades i riggen. 

Pumpen skulle också pejlas och med lackande fogar och "myrade" 
skutor kunde det bli många slag i minuten med svängeln; ett arbete som 
utfördes med handkraft, innan man fick motorer. Klankandet och den 
stötvisa strömmen var en evig musik. Myrorna tätade inte båten, det 
gjorde däremot barren. Bättre var sågspån men det fanns ej alltid till 
hands. En gammal småländsk skutskeppare sa en gång "det är lika 
svårt att hålla liv i gamla skutor som för Casserman att hålla liv i gamle 



Besättningen pd Louis, Edvin Knrlsson, Henry Bengtsson, Sven Hedberg samt okand. 

kungen". Kombinationen av otata skutor och stenlast var inte särskilt 
gynnsam. Med trälast kunde fartyget åtmmstone halla sig flytande. Det 
gällde att vara vaksam samt påpasslig och följa den gamla sjömans- 
regeln att alltid ha "en hand för skeppet och en för sig själv". Det ar ock- 
så speciellt viktigt på segelfartyg att ha ordning och reda ombord med 
alla tampar. Regeln ä r  "en plats för var sak, var sak på sin plats". Segel 
blev styva av fukt och köld samt ibland överdragna med isbark och där- 
med svåra att hantera, då de skulle sättas och bärgas. 

Till sjöss fick man ej ha tummen mitt i handen och ej heller segla "kof- 
fert", vilket betyder, att knipa från arbetet. På dessa skutor fanns sällan 
några "krumhultsgastar", som höll sig undan vid hårt arbete. Ordet 
"sysselsättning", "satta i pyssel", istället för arbete var inte uppfunnet 
på den tiden. 

När skutan låg till ankars för motvind i någon vik, fick besättningen 
ibland plocka drev. Det bestod i att repa upp garnen av ett gammalt 
hamprep. Detta drev användes sedan till att driva däck och bordlagg- 
ning med. Gamla träfartyg vrider sig i sjön och säges då "tugga drev". 



Besättningen på Marc, Adolf Hedberg, Emil Hedberg, Verner Stenros samt okänd. 

Nar det var varmt lappsalvade man stående riggen med talg och trä- 
tjära och fettade in jungfrurna, för att taljerepen av hampa skulle glida 
battre i de tre trånga hålen, och styvade upp vant, stag och barduner, 
som slackats. Vid snabba påkänningar hade hampa battre elasticitet an 
wire och vantskruvar. Multnat drev avlägsnades med "korpnäbb" ur 
nåten och däcket kalfatrades, det vill saga drev, blånor och beck pres- 
sades i nåten med hjalp av järn och drevklubba. Splitsar vulades med 
hjälp av en kladkyla mot skamfilning, syskonhakar musades, bänslar 
kollades. Skyddsklädseln i riggen, kragarna kring masterna samt pum- 
parnas packboxar sågs över. Ynglingen blev med tiden betrodd att stå 
till rors i överhandsväder och aven i platt lans och slör, då skutan ville 
skara upp i vind i den grova sjön. Särskilt i mörker då man ej ser de 



kanske sex meter höga brottsjöarna samt vid in- och utlöpande ur hamn 
fanns det risk för en farlig gipp, "gypp". 

Det var ofta genomsurt och kallt och besättningsmännen blev frusna 
och blöta under de långa och kalla nattpassen. Man fick även sprickor i 
de nariga händerna men i gengäld tycktes det finnas färre förkylnings- 
baciller till sjöss. Förmånen var mat och koj samt en liten lön. 

Besättningen gick vakt om vakt, och det gällde att halla sig vaken, 
särskilt då man seglade i trånga farvatten, i tjocka, och, under de  två 
världskrigen, i minerade vatten. Begränsad arbetstid var närmast 
okänt. 24 timmars arbetstid var inget ovanligt. Bestämmelser om ar- 
betstid fanns i Sverige 1912 endast för kvinnor och minderåriga. Mellan 
13 och 15 ars ålder fick man i industrin ej arbeta mer än 8 timmar om da- 
gen. Sjöarbetstidslagen kom 1919. En sjöman var ständigt antingen på 
språng eller på rygg. 

Livet ombord var inte alltid behagligt. Det berättas att en farsk kock- 
jungman på morgonen kom upp på däck sjösjuk och frägade var skutan 
befann sig. Han fick svaret: "Kräkångersnoret". Det blev kulmen! Or- 
ten ligger syd Bjurö klubb. De som ej tålde sjön sä bra tog i stället anställ- 
ning i land. Den förträffliga Nordisk Familjebok av 1917 ger beträffande 
sjösjuka rådet "att sluta ögonen eller binda för det ena för att hindra det 
stereoskopiska seendet". Ett annat råd var att dra en salt sill på ett snöre 
i halsen. Bästa sättet var dock hårt bröd och arbete. 

Det var ibland svårt att få ned toppseglen, som gärna hängde sig i 
vevlingar och ringar kring masten, även om man smort med kökenfett 
bestående av talg och gammalt smör. Mastringarna var vanligen tillver- 
kade i Danmark av kokt askvirke. 

Tjocka och navigering 
Oskar Hedberg berättade om en resa från Kalmar till Danzig med sin 
tremastade skonare Louis. Hans bror Sven, som förde Mars avseglade 
på samma @ng. I gryningen var de vid Utklippan och da kom tjockan. 
De seglade oberoende av varandra med död räkning och kom samtidigt 
fram till Rixöft  fy^, där Sven nära nog bordade en hamnpir sydost om 
fyren. 

I Oskars hem hänger en typisk "kaptenstavla" av Louis, målad av 
John Broberg 1933, året efter förvärvet av skutan. Kaptenstavlor har ofta 
vimplar och flaggor, som blåser &t fel håll. I övrigt skall alla fartygsdetal- 
jer vara exakta på skutan, som vanligen är målad platt från ena sidan. 



Navigationsutrustningen ombord var rudimentär och bestod, utöver 
handlod och skäddlogg med timglas på 30 sekunder, främst av sjökort, 
kompass, kronometer eller skeppsur, barometer, transportör, passare, 
en tung parallellinjal samt kikare. Fyrlista och Svensk Lots ansågs inte 
behövas, då fyrarnas karaktär fanns på sjökortet, och sextant behövs in- 
te i östersjöfart. Skeppsuret var vanligen en rund eller åttkantig vägg- 
klocka av engelskt, tyskt eller amerikanskt fabrikat, fastskruvad på ett 
skott i kajutan. Pejl installerades på fartygen först på 1930-talet. Lokal- 
kännedom och intuition baserad på erfarenhet fick ersätta instrument 
för att få ett hyggligt bestick. Kompassens deviation var också relativt 
obetydlig på skutor av trä. 

Vid tjocka, "tåge", skulle man enligt Kungl. Förordning av den 26 ok- 
tober 1906 klämta i skeppsklockan eller blåsa "lura" i hornet tills man 
längre fram skaffade sig en handvevad, mekanisk, norsk eller engelsk 
patentlur med kopparcylinder och kolv samt tratt, som råmade dovt 
som en ko. Fiskebåtarna hade förr i tiden ibland en sex fot lång trälur för 
att varsko andra fartyg med sina entoniga signaler. Då man inte såg ens 
en skeppslängd framför sig, måste alla sinnen vara på helspänn och 
man måste framför allt lyssna för att kunna bestämma i vilken riktning 
andra fartyg befann sig och loda, då det ansågs nödvändigt. Det är ju 
sällan härd vind och tjocka samtidigt. 

Redan i Apostlagärningarna berättas, att då Paulus år 62 skulle föras 
till Rom på ett skepp med vetelast så lodades i Adriatiska havet först till 
20 famnar och sedan 15 famnar. 

Södra Östersjön har en relativt jamn bottenprofil med ca 13-17 m 
djup. Assuransföreningarnas ständiga maning "Glöm ej lodet!" gav 
därför ej så mycket ledning, utom vid Oderbanken, som ligger på 
7-9 m. Utanför pommerska kusten ligger Stolpebanken, vars översta 
delar ej ligger många meter under vattenytan. I södra Kalmarsund från 
Utgrunden till tvärs Ölands Rev finns också en jamn bottenkurva på ca 
13 m. Genom att slå en knop på handlodets lina och sedan mana fram 
blylodet på 3-4 kg med sin hålpipa med talg för att kunna avgöra bott- 
nens beskaffenhet, kunde man se om man var på ungefär rätt kurs. 
Nära vissa orter och vid vissa vindar kunde besättningen, då alla kon- 
turer suddats ut i tjocka, lukta sig fram som vid Grönhögen på Öland, 
där gasbetong brändes. Vid Norrlandskusten kunde man vid vindar 
från land känna den karakteristiska lukten från sulfit- och sulfatfabriker. 



Mars au Djupekås med trälast. 

Skaffning 
Enligt "Spis-Ordning för besättningar å svenska handelsfartyg, enl. 
Kongl. Kungörelsen den 8 Mars 1859", som var införd i sjömannens 
motbok, skulle va j e  man i kost, dagligen under tre, dock ej omedelbart 
på varandra följande dagar i veckan få, 640 gram salt kött och 33 centili- 
ter ärtor eller små bönor. Under de återstående fyra dagarna i veckan 
320 gram salt fläsk och 10 centiliter gryn. I kött- och fläskvikten inbe- 
greps benen, dock borde "kött och fläsk vara fritt från halsar, läggar och 
skankar". Dessutom skulle varje man i veckan få 3,5 kg torrt bröd samt 
vetemjöl, smör eller olivolja, kaffe, t6 samt socker eller sirap. I hamn 
borde färskt kött erhållas minst två gånger i veckan. Fartygsbefälhava- 
ren var enligt 288 5 sjölagen ansvarig för att proviantartiklarna var av 
god beskaffenhet. Om vin, brännvin eUer andra spirituösa drycker ej 
erhölls, skulle varje man åtnjuta 1 krona 50 öre i månaden. 

En ny spisordning fastställdes 1881 och den gällde till 1925. 
Det var inte lätt att laga mat i en trång kabyss med bristfällig utrust- 

ning, särskilt inte i hårt väder. 
Talesätt: "Gud ordnar maten men Fan tar kocken." Maten är ju minst 

halva födan till sjöss och ett av glädjeämnena ombord samt ett ange- 



M a z d a  lossar fralast i Köpenhamn 1933. Gösta Persson, Xagnar Svensson, Sture Persson 
och Ingvar Persson. 

nämt avbrott i arbetet på däck. Matordningen på skutorna var vanligen 
följande: 
0630 morgonkaffe eventuellt med smörg3smat 
0900 frukost, havregröt, fläsk och ägg eller salt sill och patatic 
1200 middag med t ex korv, kallad "pölser", bruna bönor, ärtor, gryn, saItl3nga och po- 

tatis 
1500 kaffe 
1700 aftonvard med t ex stuvning 

Söndagsmiddagen i hamn bestod ofta av "färsksoppa" på kött. 
Det var knappast nigon vällagad eller omväxlande kost, som besätt- 

ningen undfägnades med. Skepparen åt samma mat som de övriga. 
Man hjälptes åt med matlagningen, men kock var den yngste ombord. 
Ofta blev det bara torrskaffning eller enahanda rätter såsom spickesill 
med kokt potatis. 

På sommaren förekom det ofta att skepparen hade sin fru eller en dot- 
ter med på skutan. Då blev kocken fri från matlagning, när de låg i 
hamn. Han hjälpte då gladeligen till med lastning och lossning istället 
för att stå i kabyssen. Det var många gånger inte så lätt för en 15 års poj- 



Motorfartyger ~ i a t e r  av Djupekås. 

Tremastskonaren Nadin av Djupekåg. 
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ke att åstadkomma några kulinariska anrättningar i en trång kabyss 
framme vid fockmasten. Det blev mycket bättre skaffning, när mam- 
man eller system var med ombord. Det var patriarkaliska sedvänjor 
ombord. De flesta hörde ju ihop i det lilla samhället. 

Bästeman på Evald av Hällevik sa' ofta "stek lite' fläsk" och fick därför 
detta namn. 

Anda till efter andra världskriget tog man i Djupekås vanligen om- 
bord ett tiotal grova rågkakor på >3,5 kg styck, "stenugnsbröd", med 
hård skorpa, bakat på surdeg och skållat rågmjöl, ofta förvarat i dukar 
för att hålla sig färskt länge. Dessutom medfördes ägg, då alla i Djupe- 
kis hade höns, samt en slaktad gris. Färsk mjölk användes sällan om- 
bord till sjöss, däremot kondenserad till kaffet. Vid proviantering i Dan- 
mark köptes konserver, pölser, corned beef och ankarstockar på vilkas 
förpackning stod: "Från Gedser till Skagen det kännes på smagen." I 

I Stettin åt man gärna "Eisbein", grisskank, eller "Gansebraten", 
stekt gås, på restaurant Hoppe, där skutornas besättningar umgicks 
med danskar, tyskar och landsmän. 

Vardagsliv 
Vid dåligt väder fick man ha egna oljekläder och danska träbottenstöv- 
lar. I övrigt var man klädd i "pjälta", vilket är ett dialektord för var- 
dagsriggen. Kojklader fickman hålla sig med själv. Oskar Hedberg gick 
från Djupekås till Sölvesborg och sin första skuta med en madrass fylld 
med Ianghalm samt ett täcke och sina tillhörigheter i en vanlig säck. 
Halmmadrassen kallades vanligen "åcnefrukost". Lakan förekom inte i 
skansen. 

Karl Hedberg köpte 1929 stålloggerten Hugo i Ijmuiden i Holland, 
byggd 1916, och seglade hem henne runt Skagen på fyra dygn. I Ij- 
muiden låg då ett 50-tal "loggertar" på ca 170 ton till salu, som inte var 
lönsamma för drivgarnsfiske längre. Evald köptes också där till Häl- 
levik. Kalle Hedberg skaffade sig sedan tremastade skonaren Bleking (1) 
byggd i Sölvesborg 1937, 225 ton, Zcylindrig maskin på 150 hkr, för- 
längd i Tyskland på 1950-talet varvid andra masten togs bort och last- 
förmågan ökades till 325 ton. Samtidigt insattes en 3-cylindrig motor på 
225 hkr. Hon såldes 1958 till Falkenberg och fick där namnet Margareta. 

Familjen Hedbergs fartyg hade lokalpatriotiska namn. Emils tremas- 
tade skonare hette Hanö, byggd i Sölvesborg 1941 och köpt 1951, Adolfs 
Lister, byggd av stål i Norge som valfångare, sedan förbyggd i Sölves- 
borg. 



1945 hade Brantevik bara åtta fartyg kvar av sin fordom så stolta se- 
gelfartygsflotta och Skillinge arton. 

Vinterlag i Djupekås 
Man seglade i allmänhet till juletid och ankrade då upp i Vassen, 
300-400 m bakom Långören-revet i Kålleviken, på 2-5 m djup. Här var 
inte helt la, men revet och udden minskade vågbildningen och skyd- 
dade skutorna från bararmad sjö. Förr i tiden fanns två röda och två grö- 
na fyrar, så att skutorna kunde gå in i viken nattetid. Dar red som mest 
17 vinterliggare på en gång för stockankare och svängde med vinden så 
att det blev många törnar i kättingarna, nar ankarna skulle lattas på vå- 
ren. Det ar en god ankarplats, trots att sjökortet inte har någon marke- 
ring om detta. Botten ar nämligen av sand men därunder finns lera, som 
ger god hållbotten. 

Vintersegling med is och snöstormar, hala däck, nerisad rigg och 
hårdfrusna segel samt indragna bojar och prickar krävde högre försak- 
ring. Däremot var liggekostnaderna låga på den tiden. 

Då skutoma lagts upp för vintern slogs segel samt löpande gods ifrån 
och torkades noga innan det fördes iland till någon lämplig och torr 
husvind. Slitna segel lagades, lik kollades liksom kauser och skothorn. 
Löst gods stuvades i rummet. Skutorna skulle också hållas lans främst 
tills frosten började. 

På 1930-talet började man inrätta styrhytt på skutorna. Kommerskol- 
legium utfärdade i mitten av 1940-talet nya bestämmelser för skansin- 
redningar, varför skansar och kajutor byggdes om, vilket gav problem 
med alla smygvinklar. 

Så länge sjön var isfri fiskade besättningarna torsk till husbehov, och 
då isen låg saker "pådade" man "aul", det viii saga stack med ett fyr- 
uddigt åljarn, som vanligen tillverkades av smeden Erik Lind i Lörby. 
Man fiskade aven gadda med stångkrokar. 

På kvällarna bands torsk- och sillgarn för hand med hjälp av kavel, 
"bödenål" och "röjebagge" av benved, bok, syren eller horn, vilket 
var ett drygt arbete, då det finns många, många maskor på en kvad- 
ratmeter. På ett sillgarn ar det ca 20 mm mellan knutarna, En kvinna lär 
ha klarat 330 000 maskor under vintermånaderna. Ett nät ar som helast, 
då det har flest hål! Handgjorda garn anses fortfarande vara överlägsna 
de maskintiiiverkade. 

I slutet av februari då vårsolen värmde, gick det vanligen bra att gå 
runt skutoma på isen och driva, becka, skrapa och tjära bordlaggning- 



Vinterliggare i Djupekds. 

en, vilket var ett tidsödande arbete, som måste utföras noggrant, men i 
gengäld kunde man njuta av den ljuvliga doften av tjära. Färgen har en 
långt fränare lukt. 

På vårsidan, då havet åter gav öppen väg, gjordes sjöklart igen. Tåg- 
virke skars i och seglen slogs under. Kvinnorna i familjen bidrog till vår- 
rustningen genom att sodavaska skansen, kajutan och kabyssen i alla 
krokar samt sedan hjälpa till med målning inombords. Aven i alla skåp 
och lådor gjordes rent och snyggt. Det skulle ju vara ett andra hem i 8-9 
månader och det borde ej vara "mögigt". 

Under vintermånaderna på 1910-, 1920- och 1930-talen kom från 
skeppsmäklarna Vonsild &Son, Holm & Vonsild samt Pettersson, Möl- 
ler & Hoppe i Köpenhamn fraktlistor fullskrivna med trälaster, varie- 
rande mellan 35 och 200 stdr, från Sverige och Finland till Danmark. 
Fraktpriset uppgavs per standard. Lastens specifikation kunde vara 314 
plank och bräder, resten under I', så kallade rävskinn. Lastningsdatum 
lastningsdistrikt och lossningshamn var också angivna. Om någon av 
lasterna passade för fartyget, skrev skepparen till mäklaren, att han ac- 
cepterade den eller den lasten. Mäklaren tog då kontakt med trälast- 



handlaren och fick medgivande att befrakta fartyget. Det förekom ofta 
att lastkontrakt skrevs om leverans "vid första öppna vatten"(f.ö.v.). 
Det finns en annan benämning "last open water" (1.o.w.) för leverans, 
innan sjöfarten upphör på grund av ishinder. Certepartiet, fraktavtalet, 
skrevs ut av mäklaren och en kopia sändes till skepparen. Befraktnings- 
kurtage på tre procent av bruttofrakten var mäklarens arvode. 

Det fanns ingen slip i Djupekås utan istället användes vanligen Karls- 
hamns Skeppsvarv, vars ägare sedan 1937 var maskinist Klas August 
Andersson, Karlskrona. Han kunde lämna lång kredit om så krävdes. 
Andersson grundade Rederi Kroneken i Karlskrona 1925 och blev för- 
mögen på att 1929-31 köpa ett antal skutor och ångbåtar, som var p& 
gränsen till skrotning. Dessa rustade han upp och sålde med förtjänst, 
Han hade åtta ångare och en motorseglare, däribland ångaren Hilda, 
inköpt från Svarta Havet. Om han litade på skepparen och hanterades 
rätt behövdes inga papper eller ränta, till skillnad mot bankerna, som 
dessutom krävde borgensmän. Men, kom en skeppare på kant med ho- 
nom, så var det totalstopp. 

De anställda hade stor respekt för den kortväxte och dominante 
maskinisten, som var spontan och närmast hämningslös. Andersson 
sysselsatte på den tiden 30-40 man på varvet med reparationer. Här gick 
han omkring i keps och skjorta samt en gammal gensare, som han själv 
lagade. I tysthet gav han frikostiga bidrag tiil synskadade, och skol- 
barnen i Karlshamn fick 10 kr vid examen, vilket var mycket på den ti- 
den. Tffl sin död vid 75 års ålder förvarade han en stor del av sin för- 
mögenhet i en grön kista och i skokartonger. Han hade inga arbets- 
ledare och om myndigheterna enligt hans åsikt blev alltför närgångna, 
skrädde han inte orden utan hotade högljutt med att "då får korna beta, 
där varvet låg". 

Berömd är historien om vad som skedde när han skulle göra affär 
med skeppsredare Sven Salén. Salén kom för att underhandla när 
maskinist Andersson satt på kontoret och groggade med sina maskinis- 
ter. Ut kördes maskinisterna. Andersson frågade Salén om han ville 
ha en sup - ljummen folkkonjak. Salén tackade artigt nej, dels därför 
att det var tidigt på dagen, dels för att han inte kände sig hågad. Då 
tyckte Andersson att affären också kunde vara, varpå Salén gick, men 
ropades tillbaka och det hela reddes upp och fartygen såldes. 

På 1930-talet kom 15-16 åringar från hela Listerlandet till Djupekås för 
att "förhyra sig". Det lilla samhället sysselsatte över åttio man till sjöss! 
Trots att sjön var en hård skola och inget för veklingar hade skutorna en 

70 



stor dragningskraft. Detta berodde kanske till en del på att fiske och 
l 

jordbruk på mager jord innebar lika hårt men ej så omväxlande liv som 
arbetet på sjön. Tjära luktade kanske också bättre än "jordbökarnas" 

l 
1 

gödsel. Musiken från gnisslande block och fladdrande segel finner kan- 
ske många vara vackrare än komas råmande. 

Ännu 1940 var det endast 148 innevånare i Djupekås. 

Kölhalning 
Den sista kölhalningen i Pukavik utfördes 1920 med Anni. Kölhalning 
innebar att skutan krängdes eller "omkullhivades" med två kraftiga 
@skurna kullvindningsginor fästade under salningshornen och i ring- 
ar i stenhällar eller i ett stort ankare i fjärden. Öppningarna tätades på 
den fartygssida, som skulle tryckas ned under vattenytan för att man 
skulle kunna komma åt fartygsbotten, först på ena sidan och därefter på 
den andra. 



Kölhalning. Bilden hämtad ur Nordisk Familjebok. 

Lösa inventarier och förråd fördes först iland och ibland avriggades 
fartyget vid en kölhalning. 

Det var tre man i varje spel och två man i avhållet, som palmade hem, 
medan skeppsbyggmästaren ledde arbetet, vilket var en känslig ope- 
ration. Ofta sjöng man en halevisa för att dra i takt. De stora blocken 
vägde ca 45 kg och var upp till 65 cm höga. 

Gmndtåg och kontra-grundtåg anbragtes för att halla skutan på plats. 
Bottenplankorna skrapades rena f d n  sjögräs och alger samt fick en ny 
malning och drivning. Den fruktade skeppsmasken Teredo Naualis, som 
helt kan förstöra trävirket i vattenlinjen, trivs dock inte i bräckt vatten. 

Det fanns en sjösäkerhetsförordning av den 23 december 1915, som 
innebar att om fartygen ej var klassade, krävdes besiktning varje år. 

Skutförsäljning 
Annons 1905: 

Herrar ångbåtsredare och Fartygsspekulanter! 
83 lastångare och fisketrawlare samt 45 fiskesmackar till salu. 
Messrs Barton Ltd, Hull. 
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Köp och försäljning av fartyg skedde för det mesta under vintermå- 
naderna. Då kom listor med fakta om fartyg som var till salu från far- 
tygsagenturerna i Göteborg och Köpenhamn. uppgifterna omfattade 
byggår, klass, riggning, tontal brutto och netto samt dw, motor hk samt 
för övrigt alla data, som köparen kunde vara intresserad av. Till sist 
prissumma eller "försöker basta bud". 

Med våren kom oron i kroppen att få komma ut på "sjöen". Många 
skeppare längtade nog också till sjöss, dar de gick hemma och knappt 
var "bästeman" i egna huset! 

Isen gick vanligen upp successivt vid sydostlig kuling och då fanns 
det risk för ombordläggning i den trånga Kålleviken. 

Flera fartyg inköptes under de kommande åren, så att det år 1937 
fanns tretton tremastskonare, fem tvåmastskonare och två galeaser 
hemmahörande i Djupekås. Fram till år 1940 kom också nya fartyg av 
stål, byggda på Sölvesborgs varv, till det lilla samhället. 

1941 fanns enligt uppgift i hela Sverige endast sex segelfartyg utan 
hjälpmotor. 

Danska och svenska fartygsaffarer förmedlades förr i tiden till stor del 
genom Charles Hvilsons "Kj~benhavns Skibs-Salgs Bureau" i Havne- 
gade 21 men Oskar Hedberg fick 1951 genom maskinist Andersson tips 
om att ett motorfartyg Anton (ex Mars ), byggt i Torskog vid Göta alv 
1900, skulle säljas på auktion i Simrishamn. Efter mycket dividerande 
lade Oskar in ett bud på 256 000 kr och fick henne för 10 000 kr i hand- 
penning samt ett rejält lån från Karlshamns Skeppsvarv. Det nya nam- 
net blev Tarnö. 

Islandsfiske 
1949 styrde flera skutor ut på djupt vatten mot Island för sillfiske. Det 
var bl a Bleking, Gun, Louis, Mars och Svanen fran Djupekås och Evald 
från Hallevik. Den sistnämnda köptes 1969 för 75 000 riksdaler av 
Skeppsholmens folkhögskola i Stockholm och omnamnades till Sham- 
rock. 

Louis startade den 17 juli och behövde en vecka till den stora ön. Dar 
var god tillgång på fisk och i stort sett vackert vader. Fartygen hade 
chartrats av Bröderna Arneln, som ställde garn, salt och tunnor till för- 
fogande. Ackordet var 85 kr per tunna, och det fanns 1 000 tunnor i 
rummet. Man fiskade med drivgarn och satte alltid garnet på samma 
djup, vilket dock var omodernt. Fartygen hade då inte ekolod. Utöver 



skeppare och bästeman fanns sex bohusfiskare på varje båt varav en sal- 
tare. De hade som brukligt del i förtjänsten och logerades i en speciellt 
byggd skans föröver. 

Bohuslänningar från söder om Gullmarsfjorden kallades av bleking- 
arna för "hittar". De som bodde norr därom kallades "baggar". 

Sedan man seglat på Atlanten kunde man ej beskyllas för att ha 
"näckrosmalaria", vilket var djupvattensseglarnas benämning på dem, 
som bara seglat på Vänern och i bräckt vatten i Östersjön. 

Den 17 september var Louis åter i Gravarne. 
Skepparna från Djupekås tog vanligen 2:a klass skepparexamen i 

Malmö. Om de hade tio års erfarenhet från sjön blev den vanliga och 
ibland enda frågan om de hade 20 kr var till de två examensförrättarna. 

l:a klass skepparexamen tog de vanligen i Kalmar. Det fanns i början 
av 1800-talet en lägre navigationsanstalt i Karlshamn och enligt Kungl. 
brev av den 7 april 1841 navigationsskolor i Stockholm, Göteborg, Mal- 
mö, Gävle, Kalmar, Härnösand, Strömstad, Västervik, Visby samt 
Karlshamn. Hösten 1912 drogs fem navigationsskolor in och nu skall yt- 
terligare två, Malmö och Stockholm, läggas ned. Nu heter det sjöbefäls- 
skolor. 

Assurans 
Redan 1347 infördes sjöförsäkring i Genua men i Sverige först 1667. Ar 
1917 fanns i vårt land 31 ömsesidiga sjöförsäkringsföreningar. Det gäli- 
de för redarna att främst gardera sig vid totalförlisning. 

I Register för "Blekinge Ömsesidiga Sjöförsäkringsförening" bildad 
1897 och upplöst i början på 1952, finns angivet fartygets nummer, be- 
fälhavarens namn, fartygstyp, fartygets namn, tontal och hemort, re- 
darens namn samt fartygets taxeringsvärde och assuransbelopp. 

Ar 1937 fanns 63 anslutna fartyg, 1939 61 och 1943 var 57 fartyg anslut- 
na. Som jämförelse kan nämnas, att Snassuransforeningen "Aern" 1901 
hade 199 fartyg försäkrade från det berömda Marstal. 

I protokollen från årssammanträdena i Karlshamn, tryckta på AB 
E.G. Johanssons Boktryckeri, kan man läsa om inkomna havenhand- 
lingar och föreningens beslut med anledning härav. sammanträdena 
på vintern var mangrant besökta. Vid behandlingen av eget ärende fick 
vederbörande gå ut. Ofta fick redarna närmast tigga sig till ersättning, I 
rött på första sidan av protokollen står med stor stil den ständiga ma- 
ningen "Glöm ej lodet!" Det fanns ju ej radar på den tiden. 

Kollisioner med andra skutor i trånga sund var relativt vanliga. 



Vid årssammanträdena beslöts också om eventuell besiktning av vis- 
sa fartyg. I övrigt gällde lagen av den 16 oktober 1914 om tillsyn av far- 
tyg enligt vilken fartyg av minst 100 ton bruttodräktighet skulle undergå 
sjövärdighetsbesiktning med vissa intervaller. De fartyg som hade allt- 
för många haverier fick segla ut ur Assuransen. Genom ett förbiseende 
var Blekinge assuransförening ej registrerad trots att anmälan insänts 
1902. Detta uppdagades först 1937 vid en oenighet angående ersättning 
vid ett haveri. Tyvärr lär alla föreningens handlingar ha förstörts. 

Hösten 1938 medförde svåra stormar och föreningens förlust blev I 

61 930 kr trots att ersättningarna vid haverierna var anmärkningsvärt 
små. En begagnad skeppsbåt värderades 1938-1943 till endast 200 kr. 

l 
l 

Fartygens sammanlagda taxeringsvärde var 1938 1 732 500 kr och för- 
säkringsbeloppet 1 026 500 kr. 

Då det var många haverier och kassan liten i Blekinge Ömsesidiga 
Sjöförsäkringsförening ville några skeppare i Djupekås bilda en egen 
förening i likhet med Skillinge, Brantevik och Bergkvara. Den 18 februa- 
ri 1939 inbetalades en procent av fartygens försäkringsvärde till en 
grundfond. Den förste som betalade var Oskar Karlsson på MIS Kurt. 

Under åren 1939.1940 inbetalades som grundkapital 7 000 kr. Ar 1941 
försäkrades Djupekås skutor i ett eget sjöförsäkringsbolag. Ar 1950 in- 
betalades i årspremier till assuransen 9 832 kr och 79 öre. Utgifter och 
haveribidrag detta år var endast 831 kr och 40 öre. Samma år beslöts, att 
det grundbelopp, som satsats under 1939-1940 skulle återbetalas till 
medlemmarna, vilket skedde den 7 februari 1950. Procentsatsen på för- 
säkringsbeloppet var under de första tio åren sex procent för att sedan 
successivt minska så att det 1963 endast var tre procent. Ar 1950 var 13 
fartyg försäkrade i den egna assuransen och då fanns ett grundkapital 
på 50 942 kr och 73 öre. Ar 1960 fanns tolv fartyg kvar i försakrings- 
föreningen och kapitalet var hela 142 968 kr och 50 öre. 

Då assuransen upplöstes 1967 fanns 162 000 kr i kassan, varav 
154 000 delades ut till de sista försäkringstagarna, 

Andra varldskriget 
Så kom andra varldskriget med vargatider för sjöfarten. Redan den 4 
september 1939 träffades avtal om krigsriskersättning. Det blev ranso- 
nering av oljan först med 50 % och sedan med 30 % av normal tilldel- 
ning. Skutorna tilldelades endast dålig tjärolja i små kvantiteter. Därför 
fick toppsegelstängerna riggas upp igen och nya toppsegel sys. För den 



Motorfariyget Tamö av Djupekås. 

mindre sjöfarten var detta en besvärlig tid med fastbeckade kolvar samt 
igensotade spridare och ventiler, som klibbade ihop av tjäran. För att 
inte tala om händerna på dem, som fick ligga och rota i motorerna. Någ- 
ra skeppare lat barka nya bomullssegel för att slippa jordslag och röta. 
Medlet var en blandning av ekbark, järnvitriol och trätjära, som köptes i 
handelsboden och kokades i stora kittlar. Den heta röran smordes på 
det utbredda seglet. 

Nar det år 1945 var slut med "dårarnas julafton" med minor och 
hamnbombardemang, hade Djupekås förlorat två fartyg; Patria, min- 
sprängd vid Möen, besättningen klarade sig och Chatrin försvunnen 
med man och aUt. 

Under åren efter andra världskriget dominerade motorfartygen Dju- 
pekåsflottan. Sjöfarten pågick fram till mitten av 1960-talet, då den bör- 
jade awecklas i samband med att en ny tid började för godshantering- 
en. Många varuslag försvann också från marknaden. 

Karl Hedbergs sista fartyg blev Bleking (II), som byggdes under be- 
ställarens tillsyn och kontroll på det nya Kustvarvet i Höganas 1959. Dar 
hade d& lagts tre bäddar för att kunna seriebygga fartyg. Samtidigt 
byggdes tre motorfartyg, det andra för Hallevik (Bewe). Det tredje blev 
Tunis av Skarhamn. Under mastfoten lades vanligen en blank slant för 



att bringa lycka. Det nystartade varvet hade dock dålig likviditet och 
gick senare omkull. 

Bleking (II) fick senare "quarterdeck", kvartsdack, vilket innebar, att 
fartyget fick större kubik. 

Karl Hedberg gick iland först 1974 efter 60 år till sjöss u t a n  ett enda ha- 
veri, men hans två söner Sven-Erik (f 1929) och Janne (f 1932) fortsätter 
familjetraditionen och äger M/F Tanto på 1500 ton,  "öppen" 
1000-tonnare, som förvärvats från Svenska Sockerbolaget. Hon ar 
chartrad för socker- och kalkstenslaster främst från Gotland och Öland. 
1980 hade hon sex mans besättning mot förr ca femton. Det  står "Djupe- 
kas" i aktern. 

Ar 1961 var Tamö första båt på våren i Töre, längst inne i Bottenviken. 
Den ortsbo, som gissat ratt datum för ankomsten av ett fartyg, fick pris. 
Aret därpå salde Oskar Tamö till Gävle för 175 000 kronor, gick iland och 
lade upp, "svalde ankaret", som det ocksä heter. 

Romantik och verklighet 
G~ndfalska "sjömansvisor" med text som "klarar alla släckta fyrar på 
erotikens ocean" hade föga med verkligheten att skaffa under segelfar- 
tygsperioden. Livet i hamn rörde sig ej så mycket om fala quinnor utan 
hemma hade man fästmö eller "kamnga", som är en diminutivform av 
"kar". En skeppare med egen skuta var mer intresserad av dräktighet 
an lastbarhet. 

I ett upprop från Helsingborg 1894 till svenske sjöman, skeppsredare, 
handlande och alle som hysa intresse för sjöfartsnäringen och dess id- 
kare framhålles att "i långt högre grad an andra näringsidkares ar sjö- 
mannens yrke hdrdt, mödosamt och farligt " och vidare att "i ur och skur, i 
storm och stiltje, under tropikernas glöd och isregionernas köld måste 
förrätta sina sysslor" samt "när elementena befinna sig i raseri, nar or- 
kanen ryter, när vågorna torna sig himmelshögt och slunga fartyget 
knng som ett nötskal nar blitrarna hoppa från rår till rår". Avsikten 
med detta upprop var att bilda en pensionskassa för sjömannen. En 
skeppare, född 1914, som vant sin egen i 15 Ar till sjöss hade 1980 en sjö- 
manpension på 2,14 krldag! 

Även om uppropet ovan nu verkar patetiskt var dock sjömannens lott 
för hundra år sedan förvisso hård, mödosam och farlig. Författaren seg- 
lade själv 1932 som bramkorpral på flottans övningsbrigg Falken (byggd 
1877, 140 ton dw), men det var helt andra förhållanden med gott om 
folk. Det var det året, som det tyska skolskeppet Niobe försvann med 



man och allt i en åskby utanfar Femern den 27 juli. Falken köptes efter 
andra världskriget av baltiska flyktingar, som seglade henne till Argen- 
tina trots att trävirket var ganska ruttet. 

Med stigande oljepriser diskuteras nu att alltmer utnyttja naturkraf- 
terna för transporter till sjöss och därför ritas åter igen ekonomiska se- 
gelfartyg. 

Mazedas laster under 44 &r 

Vilka varuslag var det som lasterna bestod av? Här ar en förteckning 
över de laster, som Mazeda från Djupekås bar över sjön under 44 segla- 
tions*, från den första lasten den 6 april 1919 från Simrishamn till Kö- 
penhamn med sand till den sista lasten fran Degerhamn till Sölvesborg 
den 12 november 1963 med last av cement. 

Bräder plank sparrar 
Splitved och stav 9 567 stdr. 1 stdr = 4,672 m' 
Massaved 14 023 m' 
Kastved 2 212 m' 
Rundtimmer 629 m' 
Slipers 325 m3 
Parkettstav 210 m' 

Monteringsfärdiga trahus. 
Cement 11 076 ton 
Gödning 6 928 ton 
Fodervaror 6 589 ton 
Vete 4 785 ton 
Briketter 4 522 ton 
Sten 4 467 ton 
Tegel lervaror 3 686 ton 
Kalisalt 3 684 ton 
Kol 3 621 ton 
Koks 3 117 ton 
Salt 2 826 ton 
Lera kaolin 2 762 ton 
Järnskrot 2 549 ton 
Raps 1 796 ton 
Pappersmassa 1668 ton 
Sand 1614 ton 
Maltkom 1444 ton 
Fältspat 1393 ton 
Murkalk 1214 ton 

Tackjärn 
Havre 
Frusen fisk 
Salpeter 
Järnslagg 
Klorkalk 
Potatis 
Knta 
Sulfat 
Styckegods 
Margarinolja 
Tjära 
Kishränder 
Le jord 
Rasacker 
Isoleringsbeck 
Potatismjöl 
Tennismassa 
Fartygsplat 

ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 
ton 



M g  
Kalksten 
Kalkkväve 
Ytong 
Gips 
Dolomit 
Foderkalk 

Bensin Fotogen 
Brännolja och 
Smörjoljor 
Garvextrakt 
Tomfat 

1226 ton Järnvägsskenor 135 ton 
975 ton Pappersrullar 130 ton 
870 ton Sockrad mjölk 120 ton 
860 ton Rågmjöl 120 ton 
860 ton Myrmalm 109 ton 
717 ton Masonit 95 ton 
700 ton Ost 10 ton 

4563 fat 
500 fat 
774 st 

Lervaror fran Höganäs 
bestod av glaserade drä- 
neringsrör och brunnar, fran 
10 cm till 80 cm diameter. 
Glaserade svinhoar samt hun- 
dratals av de nu så populära 
Höganäskmkoma, val stuvade 
i den skinska halmen. 

Sand 
Gödning 
Cement 
Osläckt kalk 
Maltkorn 
Tralast 

Salt 
Lera 
Bensin 
Råg 
Bensin 
Trälast 
Maltkorn 
Trälast 
Kal 
Raps 
Fisk 
Cement 

från Simrishamn 
från Landskrona 
från Sölvesborg 
från Oaxen 
från Landskrona 
från Hudiksvall 

från Lybeck 
från Lybeck 
från Stockholm 
från Ahus 
från Stockholm 
från Ursviken 
från Malmö 
från Brahestad 
från Stettin 
från Landskrona 
från Simrishamn 
från Degerhamn 

till Köpenhamn 
till Örnsköldsvik 
till Stockholm 
till Piteå 
till Stockholm 
till Lybeck 

till Skelleftehamn 
till Sölvesborg 
till Sundsvall 
till Gävle 
till Örnsköldsvik 
till Lybeck 
till Stockholm 
till Köpenhamn 
till Visby 
till Karlshamn 
till Stralcund 
till Sölvesborg 

8.50 kr. 
6.50 kr. 
5,25 kr. 
8.25 kr. 
6,03 kr. 

42 mark 
a 0.89 kr. 

7,00 kr. 
3,50 kr. 
1.50 kr. 
5.94 kr. 
1,75 kr. 

22.5 mark 
12,5 kr. 

110.0 kr. 
14,0 kr 
13,2 kr. 
0,90 kr. 

13.98 kr. 

pr. ton 
pr. ton 
pr. ton 
pr. ton 
pr. ton 

i 
pr. stdr. i 
pr. ton 
pr. ton 
pr. fat 
pr. ton 
pr. fat 

pr. stdr. 
pr. ton 

pr. stdr. 
pr. ton 
pr. ton 
pr. lada 
pr. ton 

Mazeda lastade och lossade under dessa 44 år i 173 olika hamnar och las- 
tageplatser i Sverige samt 70 utländska. I Stockholms hamnområde an- 
vändes 24 skilda kajplatser. 



62 fartyg, som tillhört Djupekas under åren 1870-1980 
Adoif byggd 1912 i Svendborg, 3-mastad skonare, 61 nettoton, 155 ton dw. Köpt frin 

Svendborz &r 1921 av partrederi med Bemt Andersson som huvudredare. Motor 50 hk. 
1923 befärh: John F. Andersson. Sild till Bror Evert Berndtsson i Stackevik 1937. 1945 
hemort Skärhamn (Sören Pettersson), namnet ändrat till Gun-Britt. Efter nagra Ar sildes 
hon till Lars R. Johansson, Hovenaset. 

Agnes jakt, ca 50 ton dw. Befalh: John Knutsson. 
Alfa byggd i Danmark. 110 ton dw. Köpt frin Skillinge 1899. Befälh: Alfr. Andersson. 
Anna jakt, ca 30 ton dw. Befälh: John Knutsson. Se Bitologen 1981:2, s 92. 
Anni byggd i Pukavik 1913, 2-mast.skonare, 59,06 BRT, 105 ton dw. Motor 35 hk DUX. 

Befälh: E.S. Hedberg, O. Hedberg och S. Olsson. SAld till Bohuslän 1945. Namnet ändrat 
till Maybritt. 

Astor jakt, byggd i Danmark, 40 ton dw. Motor 40 hk. Köpt frAn Skärhamn 1928. Om- 
byggd i Nogersund till tankbat med lösa tankar frin ett vrak p i  Krikrevet. Befalh: Knut 
Nilsson. Sad  till Danmark 2513 1929. 

Bleking (I) byggd i Sölvesborg 1937 som 3-mastad skonare med 150 hk motor. 230 ton 
dw. Förlängd p& 1950-talet, 300 ton dw. Motor 225 hk. Befälh: Karl Johan Hedberg. SAld 
till ~alkenbirg1958.0mnamnad till Margaretk. 

- 
Bleking (II) byggd i Höganäs 1959 för Karl Johan Hedberg, motorfartyg, 499 BRT. För- 

längd i Tyskland p6 1960-talet. 710 ton dw. Motor J.M. 420 hk. Redare och befälh: Janne 
Hedberg. S6ld 1974 för 650 000 kr till Mohommed Tabit, Beinit, Libanon. 

Carl byggd i Omavik 1898, skonare, 110 ton dw. Köpt frhn Örnavik 1905. SAld till Böda 
o6 Öland 1914. Befäih: Sven Nilsson. 

Chatrin byggd i Kiel 1921, galeas, 105 ton dw. Motor 80 hk. Köpt frin Danmark 1939. 
Försvann med man och alit pA resa Karlshamn-Stockholm hösten 1943. Befälh: V. Svens- 
son. 

Dogny byggd i Ystad 1926 som 3-masrad slätskonare som det sista i Sverige byggda se- 
gelfartyget. Kopt darifrh som ny 175 ton dw. Moror IM hk. Befalh: Sven Nilsson. Wd- 
Iiam Svensson och Karl Si,ensson. Sald hl1 Buhuslan 1954 Fick eld ombord och fi>rlistr 
utanför Gotlands västkust. 

Doris byggd i Danmark, jakt, 35 ton dw. Köpt frin Pukavik 1882. Såld till Pukavik 1887. 
Befälh: Knut Nilsson. Delaeare Per Nilsson. 

Elwnoro byggd i ~ar l shamn 1901, skonare, 100 ton dw. Befalh: Per Nilsiun och A Pers- 
son. Sald till Krokis 1913. Edv Mhrtensson. Forlist p& Faron 1924 

Elno bveed u i  Sodra Garns varv vid Gota alv 1910. skonare, 160 lon dw. K o ~ t  frin Bo- 
huslän i9'ii. iefälh: AM. Persson. Sild tiil Danmark 1916. Förlist utanför ~a;ma 1918. 

Emeli-Elida skonare, 60 ton dw. Köpt W n  Hallevik 1895. Saliare var "Hansabenta Jös- 
se". 1. Benetsson. Köoare var Sven  ilss son och Knut Nilsson. ~efäih:  Knut Nilsson. Cild 
18~'9'hll ~ a h l s s i n ,  pikavik. 

Ernerentio byggd i Ornavik 1889 som jakt. 36 ron dw med botten klinkbyggd. Forlangrl 
med sex alnar vid Karlshamns Skcuosvan 1896 samtidiet med att klinknineen i botten ~ ~ A. 

boktogs och ersatte med kravell. Dw ökades W1 50 ton. Omriggad iiii galeaL Hon var ej 
klassad. Skeppare och befalk Per Nilsson. Sild till brodern S. Nilsson 1900, som sedan 
silde henne till Limhamn 1904. 

Eugenia byggd i Holland 1919, stil, 3-mastad, 450 ton dw. Köpt 1932. Motor 250 hk. Be- 
f ä k  William Svensson och John Svensson. Sild till VasteMk 1939. Förlist i Biscayabuk- 
ten den 113 1972. ~~~~~ ~ ~- 

Familjen byggd i Pukavik 1917 som 3-mastad skonare, 99.12 BRT, 190 ton dw. Var en av 
de första som fick motor, 25 hk, senare 80 hk. 1921 redare N. Svensson, befälh: Berndt An- 
dersson, Carl Hedberg och Erik Andersson. Sild till Karlskrona 1946. Piseglad och sankt 
utanför Borgholm 17/12 1950. 
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Skonaren Adolf av DjupeMs 

Fortuna byggd i Ban vid Shalsund 1916 som 3-mastad skonare, 160 ton dw. Köpt från 
Tyskland 1925. Motar 60 hk, insatt i Karlshamn. Befälh: Carl Hedberg. Såld till Skärhamn 
1929. 

Gefion byggd i Frededcia i Danmark 1926, 3-mastad skonare, 195 ton dw. Köpt från 
Danmark 1935. Motor 130 hk. Befälh: A. Hedberg, Gustav Rodhammar och S. Hedberg. 
Sald till Skillinge 1947. 

Gunn byggd i Sölvesborg 1939, 3-mastad skonare, 250 ton dw. Matar 18Ll hk. Förlängd i 
Tyskland 1958 samt ändrad till motorfartyg. 340 ton dw. Motor 360 hk. Befälh: G. Svens- 
son, Hugo Nilsson och Hamy Svensson. Chefredaktdr Lars Enzqvict, Arbetet, vars far var 
varvsarbetare i Karlskrona, tog ett"sabbatsår" från skolan och-& jungman på Gunn någ- 
ra månader. Såld till Kalmar 1969. 

Göta bvagd i Siötom 1900,Z-mastad skonare, 130 ton dw. Köpt från Barsebäck 1912. Be- 
fälh: ~nd:; ~hórcsok. Såld 1916 till Fribere. Stvrsö. ~~~ ~~~ ~~ -~~ u 2 

Haabet byggd i Svendborg i Danmark 1910 av ek, Z-mastad skonare, 130 ton dw. Motor 
60 hk. Köpt från Grönhöaen 1923. Befalh: Sizfnd Knutsson och H. Knutsson. Såld till Bro- 
berg, Skiiinge 1951. ~ m n a m n a d e c  till ~ n s k ä r .  Skeppare: Robert Persson. 

Hanö byggd i Sölvesborg 1941, 3-mastad skonare, 200 ton dw. Förlangd i Tyskland 
1957,320 ton dw. Köpt fran Island 1950. Motor 180 hk. Befälh: Emil Hedberg. Såld till Kal- 
mar 1967. Kantrade och sjönk vid Häradsskär i november 1968. 

Hugo byggd i Holland 1916 och köpt därifrån 1929, stålloggert. Ombyggd vid Sölves- 
borgs VaN till fraktfartyg. Motar 70 hk. Befälh: Carl Hedberg. Såld till Bohuslän 1936. 



Hulda bvgad i Södra Gam 1912. 3-mastad skonare. 250 ton dw. Köot fran Viken 1936. 
Moror 12Uhk. Befalh: William Si,ensson Kantrade med trala\! i ~inskivikcn hosten 1938 
Bargades och fordes in ttll Hango. dar hon ratades upp och lossades. Saldes darelter till 

Ingeborg byggd i Kiel 1920, av stal, galeas, 110 ton dw. Motor 60 hk. Köpt frdn Danmark 
1936. Befälh: B. Andersson och Sivert Pettersson. Sdd till Bohuslän 1943. 

Jacob byggd av ek och furu i Sölvesborg 1894.2-mastad skonare, 180 ton dw. Reparerad 
1897. Köpt från Bohuslän 1918. Befdh. Anders Thorsson. Sald till Västkusten 1922. 

Kurt byggd i Tyskland 1915, 2-mastad skonare. 130 ton dw. Motor 50 hk. Köpt fran 
Tyskland 1927. Befälh. 193k1937: Karl Oskar Karlsson. SAld till Kristianopel 1946. Kon- 
demnerad 1978. 

Lister byggd av stal i Norge 1926 som valfangare. Köpt frdn Göteborg 1947. Ombyggd 
vid Sölvesborgs VaN 1948 till motorfartyg, 320 ton dw. Förlängd i Tyskland 1951. 450 ton 
dw. Motor 240 hk. Befälh: A. Hedberg och S. Hedberg. Sald till Danmark 1965. 

Listerland byggd i Göteborg 1907, motorfartyg, 500 ton dw. Köpt frdn Lidköping 1957. 
Motor 300 hk. Befälh: Gustav Rodhammar. S&ld 1973 till södertälje. 

Louise byggd i Viken 1910, 3-mastad skonare, 225 ton dw. Motor 110 hk. Köpt fran Vi- 
ken 712 1933. Befälh: Oskar Hedberg. Sald till Malmö 1952. 

Luna byggd i Rad 1931, galeas, 1lÖton dw. Motor 80 hk. 1942 lyckades Luna skeppa 26 
judar från Stubbeköping p4 Falster till Trelleborg men tyskarna fick senare vetskap om 
detta och Luna kunde under kneet ei länere e& till Danmark. Könt frdn lotsförman R.N Ra- ~. -~~~~~ ~-~~~ 

wall, Råd 2412 1950 för 33 000 k ; l ~ ó ~ e b Y e v  i n n s  bevarat. Skeppare: ln&ar Persson. SAld 
till Bohuslän 1956. 

Löparen byggd av ek och fur 1847 i Guövik, jakt, 11 nyläster, förbyggd 1864, dnven.1869. 
Djupgelende 7 fot. 1871 redare och befälhavare: S. Andersson. Troligen sdld 1872. Agare 
1873: M. Liljedahl i Guövik. 

Mors bveed i Danmark 1920. 3-mastad skonare, 220 ton dw. Motor 130 hk. Kövt frdn 
 anma ark zÖ/3 1929. Befälh:   ma nu el Hedberg, Adolf Hedberg och E. Hedberg. &Id till 
Bohuslän 1950. 

Martha bveed av ek och fur i Zieeenort (Stettin) omkrine 1855. ealeas, 35.22 ree.ton. 80 
lon dw. ~ { u k d e n d e .  2.05 m ~ o p i f r ~ n  Karlshamn I836 &r 3 5 6 k r  Kopebrev linns be- 
varat. 1900 redare E. Svensson. Befalh: Nils Mattsson SAld til l  Kulldkra. Jarnavik 1902 
S ~ r a n e  läck utanför Swinemiinde och siönk i börian D& 1900-talet. . , . 

Mmda byggd i Björkenäs, Pukavik 1919 av ek och fur, 3-mastad skonare, 99.39 bmt- 
toton, 74 nettoton och 180 ton dw. Motor 100 hk June-Munktell. Redare Sven Nilsson, ce- 
nare A. Persson. Befälh: Alfr. Persson. Inevar Persson. Albert Mattsson och B. Arne . " 
Mattsson. 1939 registrerad som motorseglare. SAld till Stockholm 1967 som lustseglare. 
Siönk 1979 vid Sundbyhalm i Mälaren. 
'Nadia byggd av ek ;ch fur t Pukavik 1916, 3-mastad skonare, 95.53 bruttoton, 180 ton 

dw. Motor 80 hk. 1921 redare Sven Nilsson. Befälh: Sven Nissan, Alfred Persson och 
Gottfnd Svensson. SAld till Bohuslän 1939. 

Nordstjernan byggd av ek och fur i Pukavik 1899, skonare, 55,3l bruttoton, 100 ton dw. 
Djupgiende: 2.10 m. Motor 35 hk. Redare B. Andersson, 1901 A. Jönsson och 1921 Pella 
Svensson, Befälh: Nils Svensson, Alfr. Andersson och Anders Andersson. Gick p& grund 
i Karlskrona skärgard och sjönk 1942. 

Nore byggd av ek och fur i Örnavik 1886, skonare, 85 ton dw. Köpt frdn J. Olsson i Mör- 
m m  1907. Befälh: B. Andersson och B. Strömberg. Sdld 1918.1923 redare: Gust. A. Rvlan- 
der, Revsudden och befäih: F. Kindström. 

Olga ( I )  bygzd i Tyskland, galeas, 50 ton dw. Köpt 1910. Befälh: Alfr. Svensson. Förlist i 
~ a n z i ~ e r b d i e n  19i2. 

Olga ( I I )  byggd i Landskrona 1931, 3-mastad skonare, 170 ton dw. Motor 100 hk. Köpt 
fAn Kalmar 1963. Redare och befälh: Ingvar Persson. Sdld till Tyskland 1967. 
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Skonaren Wnndin at? D~>ipekas. foto f 6 n  Blckinge Larrs Tidrigrig. 

Patris byggd av stål i Holland 1918, skonare, 200 ton dw. Motor 130 hk. Köpt från Hol- 
land 1937. Befälh: Helge Hedberg. Minsprängdes utanför Möen 1944. 

S:f Patrik byggd i England 1885, bankskuta, galeas, 125 ton dw. Köpt från Bohuslän 
1919. 1921 Redare Nils Svensson, Befälh: O. Andersson och A. Mattsson. Seglade sista 
året 1930. Drev i land vid ostlig storm och bogserades till Knussabryggan i Djupekås. Köpt 
av Sven Nilsson för 500 kr. sedan uonhueeen. Av fartveets eneelska ek tillverkades en , ,  .,,, ,.. " 
ord~orandeklubba till Blckingelrctic.n av >veris?; iegeli.irt\,g~liiren111r: 

I'JJI bvpgd a v  stil i 0 4 0  1026 <om v.ilfAngdre Kopt fr.in Gotcb~r,: 191.1 Omb\.ggd p2 
Halmstads varv t i l l  m<ir<,rfarrvr 330 ton dsv Mortir 21, hk Refalh !rik AnJr,rss~n SA1.i , ". 
till Malmö 1953. 

Signe byggd av ek och fur i Landskrona 1910, galeas, 110 ton dw. Befälh: Alfr. Svensson. 
Såld till Tärnavik 1929. 

5rdrl.t b ? g ~ d  i Pukavik 1901 av fur .,ch ek f.ir Sv Graniibril. i Storhliolm. 3-masr.iii sko- 
nan'. IhO [.>n ds\,. .\lot.ir i0  hk Drtnlh \I Andrrjson 1'123 rc.i,trr Sil, t r e m h q  zol\c>.- 
borauch brfalh E Silaxm Kom tran >oliesb.)rc 192,~ Befalh :\lir Si'i.ns.;i,n och A.i<>lf 
Svenison. Yld 1111 Norrkoping 

~ I Z I P  byggd i tis>lland okant A r .  koff. 2-m,,stad rdrcgcl.ik~i,are, 175 lon di\. Knyr lr6n 
Danmark 18NJ 1x93-19135 br.lalh: Anders I.iniciin Sdld t i l l  Ri.rzLv,ird 13;3 ellr,r 1U05 dar 

u 

hon blev sänkt och använd till kaj. 
Spes byggd av stål i Holland 1919, galeas, 200 ton dw. Motor 180 hk. Köpt från Holland 

1937. Befalh John Andersson och Verner Andersson, Siritorp. Såld till Tyskland så sent 
som 1977. Panamaflagg. "Spes" betyder hopp på holländska. 



Svanen byggd i Pukavik 1924, ritad av Anders Thorscan, 3-mastad skonare, 126.67 BRT, 
200 ton dw. Motor 130 hk. Befälh: Anders Thorsson, E. Rodhammar och G. Rodhammar. 
D6 Gunn förlängdes köpte Gustaf Rodhammar stormasten av draget stil och satte in den 
p6 Svanen. C61d till Bohuslän 1956. 

Svul byggd av ek och fur i Örnavik 1902, skonare, 39,95 reg.ton, 60.2 BRT, 100 ton dw.  
Klassad av Bureau Veritas 2615 1902 som 3-3 P = l . l .  Bureau Veritas arundades i Paris re- 
dan 1828 och d r  aldst av Lla,jifi;eringsinsr~turen %!oror 23 hk Urn 13 12 191 1 ailde Emd- 
niiel Hedberg sin hali,del r t l l  slomannen Kiiur Nili\cin for 4 7511 Lr Kopcbrev frdii l o  de- 
cember 1911 Ianns bevarar Reialh Nils hlartsii>n. t m .  lle.lb?rx. Nils Silss.in<,rh Knut T 

\ 

Nilsson. S&ld till Skärhamn 1927. 
Sydkust hydgd i Karlsrad 193:. 3-mairarl sLonart,. 280 t i ~ i  J w  hluror 151 hk Kopt irJii 

Halmstad 1951 Brfalh. lienry Knuts,on Sald 111: Lidkoping 1970 
b n l ~ r  bvred i Yatltd. skanare. 135 ton d\\, K ~ o i  fran 5ulvcsbor~ 1912 Betall> Iohn An- 

derccon.'$yd 1920. 
Tanto byggd iFalkenberg 1960, motorfartyg, 1 500 ton, L: 65 m, B: 10.5 m, djupg: 13 fot, 

960 hk, 12 knop. 
Tärnö (ex Mors, ex Anton ) byggd av stal i Torckags Mek. Verkstad 1900, dimensioner 

31,38x6,93~3,07 m. 127 nettoton. Motor 135 hk. Ar 1942 förlängd till 38,l m. Tonnaget 
ökat till 171 netto freg.ton. Köpt fran Brantevik 1951. Befalh: Oskar Hedberg. Såld till Gav- 
le 1962 för 175 000 kronor till sjökapten I. Gudmundsson. 

Undine bvaad i Tvckland 1952, 600 ton dw, motorfartyg. Köpt fr6n Bohuslän 1952. Be- ... . 
falh: ~ber1'~;kerss;n Hemorten andrad 1953 Ii11 Kalmar 

Utrnus bydgd i Ystad 1911 a v  ekijch tu r ,  skanert 150ton di<. Mulor 35 hk. lYl8 hcfalh. 
lohn R Karlsson Redar? Nila Sv~nsson Forlisi 1925 pa resa med Idst a i  Raisten mellan - 
Karlshamn och Stettin utanför Swinemtinde i nordvästlig storm, varvid bl a skepparen 
omkom. Ende överlevande var jungmannen Sven Käck. 

Vandia byggd p& J .  Ring-Andersens varv i Svendborg 1921, 3-mastad skonare. L: 28.09 
m, B: 7,08 m, djupg: 3.2 m, 139 BRT, 92 nettoton, 200 ton dw. Motor mars 1926 100 hk. 
Köpt fr6n Svendborg 1921. Befälh: Sven Börjesson. Hemort ändrad 1923 till Sölvesborg. 
I oktober 1947 cald tiU Böriessons Rederi AB i Karlshamn och 1950 till Fritz Albin Efraims- 
son m fl i Hovenaser 1950 sald till I'atnk Peterssun m fl i Skarhamn. Hosten IYb2 kopt av  
John E H Burne1 i Chelwnham, England. Senar? regisrrtrad fur \Valter Gillis I I'andma. 
1967 sAld till Tuckg Thom.i>n. USA och lagd i docka (ich ombpggl som valfangar* pa La- 
haine, Haivai med namne1 C.~rthngi,~ta,t 2 ? 19.2 rurliir under bohqering. 

I'ikio?in (I) bwad  okant Ar. Jakr med r& bil lon dn. Horde hemma I q u p e h a s  mellan 
aren 1860-1875. Kfälh: Sven Andersson. 

Viktoria (II) byggd av ek och fur i Pukavik 1900, skonare, 56,93 BRT. 100 ton dw. Befälh: 
Knut Nielcson 1901. Redare P. Larsson, Sigfr. Knutsson 1921. Sald till b a n d  1923. 

Winda byggd i Tyskland 1922. 3-mastad skonare, 220 ton dw. Motor 130 hk. Köpt fran 
Swinemiinde 1930. Befälh: Sevenn Karlsson. S6ld till Karlshamn 1952. 

Fortyg med hemortsrätt i Djupekds 

Ar Antal 
1870 1 1930 14 
1880 - 1940 19 
1890 2 1950 14 
1900 5 1960 10 
1910 8 1970 4 
1920 12 1980 1 
Sex gator i Djupekås fick 1980 namn efter Anni, Familjen, Mazeda, Nodia, Nordstjernan och 
Viktoria. 



Sölvesborgs stad och hamn 

"Et t  gammalt vikinganaste kar blivit ett fredligt sate for 
handeln. " 

N .  H. Sjöborg. 

Gränsen mellan Skåne och Blekinge går vid Saxaviken och Sisseback. 
Det ar märkligt att inte Saxaviken blev Sölvesborgs hamn, då den har 
klara nautiska fördelar jämfört med Sölvesborgsviken, som inte var 
nådig att anlöpa vid sydostlig kuling. Det ar fortfarande fem meters 
djup vid östra stranden av Saxaviken. 

Sölvesborgs stadsprivilegier förnyades 1445. Tidigare privilegiebrev 
ar dock ej bevarade. 

Sölvesborgs kyrka var helgad åt S:t Nicolaus, som var skepparnas 
skyddshelgon och hjälpare åt dem, som befor havet. 

Den danske sjömilitären och kaparen Sören Norrby var under en kort 
period från februari 1525 länsherre i Sölvesborg. Han erhöll Blekinge 
och Lister i livstidsförläning av Fredrik I. Härifrån oroade han sjöfarten. 
Den 24 augusti 1526 stod ett slag mellan en förenad dansk och lybsk flot- 
ta understödd av fyra skepp och sex jakter från Sverige, varvid Norrby 
blev slagen och flydde till Narva. Han slutade sitt oroliga liv i Florens 
1530. 

Ar 1616 hade Sölvesborg bara 107 innevånare. 
1641 avgick från Sölvesborg 67 fartyg på mellan 8 och 20 laster las- 

tade med ved och timmer. 
Ar 1651 utlöpte hån stadens hamn 90 fartyg med ved, timmer, pott- 

aska, beck och tjära, stalloxar, hastar, viktualier, ål, hasselnötter samt 
huggen sandsten, så kallad ledsten. Adeln hade privilegier att salja sina 
egna produkter, främst stalloxar. Exporten av oxar över Sölvesborg var 
på 1600-talet större an den över Ronneby. Det gick två stalloxar på en 
skeppslast på 1690-talet. Det fanns aven speciella oxskepp. 

Riksrådet Christer Bonde rapporterade den 19 augusti 1658 till rege- 
ringen: "En half mil inom Blekingska gränsen ligger den fläcken 
Sölfvitsborg." Flack var benämningen på en liten stad. 

Bonde beskrev Sölvesborgs hamn som "en lång vik, vid pass en halv 
mil in, och tammeligen god, der kunna skutor af måttlig storlek ligga in- 
vid bron". 

Hösten 1658 beordrades borgaren och skepparen i Sölvesborg, Hans 
Flensborg, att med sin skuta transportera en last ammunition och krut 
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till svenska lagret på Sjalland. Skutan blev på återresan uppbringad av 
danskarna. Carl Gustav Weibull har redogjort för dess öden. 

Ar 1659 fanns ett fartyg på 50 Iaster, som var hemmahörande i Sölves- 
borg. Det seglade bland annat till Stockholm. 

På 1600-talet var köpman ofta egna redare. De tjänade ej i första hand 
på frakten utan på handeln med varor, såsom salt och vin. En administ- 
rativ författning från 1636 hette "ordning för köpman och skeppare" 
och gällde till 1760. 

Sölvesborgs stad betalade endast 60 riksdaler specie i skatt de  senaste 
åren innan Blekinge blev svenskt, medan Ronneby betalade 200 riks- 
daler. 

Stapelstadsratt igheter 
Staderna konkurrerade med varandra om stapelstadsrattigheter som 
var mycket åtråvärda, En stapelstad hade ratt att idka handel med ut- 
landet samt aven nederlagsratt och ratt att uppta tolag.Den första rang- 
ordningen angående stapelstader faststalldes 1647 och den senaste 
1853. 1600-talets seglation var rigoröst reglerad till stapelstäderna. 

Då Karlshamn anlagts, miste Sölvesborg sin stapelfrihet och därmed 
ratt att segla på utrikes ort, vilket var ett hårt slag mot stadens ekonomi. 1 

I K. Resolution av den 17 september 1664 fick"sjöfartsutövare urnytt- 
ja sin fornratt till handelssjöfart uteslutande så vida dess borgerskap vil- 
le idka den seglation såsom dependenter av Kristianstad och till dess 
magistrat erlägga därav flytande rättighet". Sölvesborg fungerade som 
ett slags uthamn till Kristianstad. 

Ar 1663 hade Sölvesborg ett fartyg på 16 Iaster och 1670 fanns i den lil- 
la staden en skeppare, tre styrman, en skeppskock och sex båtsman och 
nio fiskare. Ar 1674 ägde staden ett fartyg om 20 Iaster och två om varde- 
ra 26 Iaster. Enligt skeppslista för Sölvesborg var borgaren Martin Niel- 
sen 1673 partägare i skutan Falcken tillsammans med skepparen Svend 
Olsen från Ystad. Hon var på sex Iaster. 

Sölvesborg stred med Kristianstad om seglationsrattigheter på 
1660-1690-talen, då Kristianstads magistrat föraktfullt betecknade Söl- 
vesborg som en "öppen flack, fastan den faktiskt var en uppstad 
"varuti en del oroligt och styvt folk sig nedsatt hava". 

Ännu 1674 drev staden utrikes handel trots Kristianstads och Karls- 
hamns ideliga klagomål. 

Den 8 mars 1675 indrogs stora sjötullen i Sölvesborg, vilket var ett 
dråpslag mot utrikeshandeln. Detta medförde att den främste skepps- 
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Skonerten Gustaf ( III )  au Cölwsborg 

redaren i staden, Fredrik Höjer, sade upp sitt burskap i Sölvesborg. Han 
blev liksom sin kollega Morten Christensen och skeppare Jens Sören- 
sen, inskriven i Kristianstad. De båda förstnämnda flyttade sedermera 
tillbaka till Sölvesborg. Omkring 1690 flyttade skeppsredare Fredrik 
Höjer till Karlskrona. 

Helsingörs borgmästare C. Braems skref 1675 i sin dagbok om Sölves- 
borg: "Det är en liden dog smuck by, haver ing seiling." 

Jens Sörensen blev sedermera dansk sjökartedirektör och ritade 1719 
en karta över västra Blekinges kust. Han har märkligt nog ritat en vat- 
tenförbindelse mellan Vesans sjö och Sölvesborgsviken. 

Den 1 september 1683 förbjöd K.Maj:t, på Kristianstads begäran, all 
utrikes seglation på Sölvesborg. 

Sekreteraren Elias Palmsköld berättar, att Sölvesborg den 18 mars 
1689 fick K. Maj:t resolution att få behålla sina vanliga förmåner och 
"denna stad har en kostelig hamn för seglande, de dar av storm och 
oväder söka sig salveras elier att avvakta vind och aga dit sin undflykt 
och utom fara - kunna därsammastädes betjäna sig av allehanda slags 
vindar". 



Besiittizingen pd Gustaf (iii) Rr 1935. S k q ~ p n r e  Hi l r i ia i i  Olssot l ,  bi istcl i iori Oskar S o ' l c r ~ ~ ~ ~ ~ ,  lart- 
matros Harry Carisfrörn, jungman Thore johi?ssoit och kock H~aimnr Hzirnnnssoii. 

Ar 1718 fanns endast tio borgare i Sölvesborg men 1753 hade antalet 
stigit till 79. Ar 1752 var stadens invånarantal 355. 

Chronholm skriver på 1760-talet: "Fartyg eller jakter är inga utan någ- 
ra fiskebåtar och ekor av 4 till 6 bord.. ." Sedan Karlshamn och Karls- 
krona blivit anlagda har i Sölvesborg ingenting förelupit som kan sys- 
selsatta en historieskrivare." Det var nog en viss överdrift. 

Genom K. Resolution av den 2 november 1765 fick Kristianstad nytt- 
janderätt och obehindrad fart på Landö hamn, norr om Ahus, vilket 
ytterligare försvårade Sölvesborgs situation. 

På 1770-talet ägnades större intresse åt hamn- och skeppsbyggen än 
tidigare. Det fanns tre hamnar, nämligen: 

Skeppsbryggan med sju fots djup, skansbryggan med tolv fots djup, 
inre sidan av sandreveln vid inloppet till hamnen mellan Kuggeskäret 
samt Sintorpslandet med 16-18 fots djup och god ankarbotten. 

På 1770- och 1780-talen fanns endast en handlande som ägde fartyg i 
Sölvesborg. 

Ar 1790 ägde en handlande en jakt, som gick på inrikes orter. 



Ar 1792 hade Sölvesborg inga fartyg trots att hamnen var ganska god. 
Ar 1802 ägde Nils Malm två fartyg. 
Ar 1805 hade staden 707 invånare. 
Sedan skeppsbryggan reparerats 1812 infördes hamn-, bro- och köl- 

halningspenningar enligt taxa. Denna ändrades 1830 efter farkosternas 
beskaffenhet. 

Handlanden Cedergren i Sölvesborg hade 1816 ett fartyg, som fördes 
av skeppare Mats Nilsson i Kivik. 
h 1828 hade staden åtta fartyg, varav hälften mellan 20 och 30 läster 

och resterande mellan 5 och 10 läster. De senare gick till de övriga stä- 
derna i Blekinge med varor, som skepparna själva upphandlade. 1833 
var antalet fartyg nio; en skonert, en galeas, en jakt samt sex större och 
mindre fartyg. Fem av dessa hade 20-40 lästers dräktighet. 

Sölvesborg fick stadsrättigheter år 1835 och skeppsbron utvidgades. 
En 95 alnar lång och 4 alnar bred kajbyggnad anlades. Hamnen fick sin 
första kaj 1836. Den byggdes på utfyllningen nedanför Lindströms fas- 
tigheter på den plats, som nu ligger längst in i innerhamnen. Det bil- 
dades en vinkel ut i viken, som fortfarande finns kvar. 

Ar 1843 förliste ett av stadens största fartyg och därefter återstod nio 
fartyg om 271 läster. 

Ar 1847 uppmuddrades hamnen för tolv fots djupgående fartyg. Ar 
1849 anlöpte 142 fartyg staden. 

Ar 1853 hade handelsflottan en topp med elva fartyg om 449 laster. 
Följande år hade antalet minskat till nio fartyg om 401 läster. h 1855 var 
invånarantalet 1 479. 

Sedan Sölvesborg 1856 trots Karlshamns protester fått stapelstads- 
rättigheter gick staden framåt och blev uppflyttad från 5:e till 4:e klas- 
sens stad. 

Hamnen blev nu stadens skötebarn och stora summor lades på för- 
bättringar. Ännu på 1860-talet hade hamnen ett djup av tre meter och 
hamnanläggningarna var ytterst primitiva, men sedan skedde ett be- 
tydande arbete. Kajer utfylldes, inloppet muddrades och Srbelysning 
ordnades. 

Ar 1861 ägde staden tolv fartyg. 
Den 1 maj 1874 öppnades jarnvagen Sölvesborg-Kristianstad för all- 

män trafik och den 22 december 1886 invigdes jarnvagen till Karls- 
hamn. 

På 1880-talet förbättrades inseglingsrännan så att 16-17 fot djupgå- 
ende fartyg kunde anlöpa hamnen. 
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Motorfartyget, lidignre galeasen, Lima au Söiuecbarg. 1 

Ar 1890 var stadens invånarantal 1 531. &en 1895-1900 byggdes en ny 
kaj av sten, som blev 272 m lång och hamnbassängen förbattrades. Den 
23 maj 1901 öppnades järnvägen Sölvesborg-Olofström-Älmhult. Aren 
1900-1905 förlängdes kajen med ett 50-tal meter i huggen granit. Inseg- 
lingsrännan muddrades till 5,0-5,2 m och hamnbassängen till 
2,4-4,7 m. En isfri yttre hamn med en 97 m lång träkaj anlades två kilo- 
meter från staden. Aren 1907-1911 erhöll ytterhamnen ytterligare 100 m 
kaj. 

Sölvesborg var förr en av de mest fartygsrika städerna på sydkusten 
men 1980 fanns där endast en bogserbåt, Hafnia, kvar. Annorlunda var 
det kring 1910-talet, då närmare ett 75-tal fartyg hörde hemma i staden. 
Räknar man med alla fartyg på Listerlandet, fanns det säkerligen hund- 
ratalet fartyg, som hade anknytning till sjö- och stapelstaden vid Söl- 
vesborgsviken. 

Ar 1915 hade staden 20 fartyg om 11 851 nettoton, varav 7 ångfartyg 
på 7 738 ton, och på 1920-talet fick hamnen inseglingsfyrar. 

Ar 1917 hade invånareantalet i staden vuxit till 3 518. 
Aren 1924-1934 erhöll inseglingsrännan ett djup av 5,8 m med en me- 

delbredd av 45-80 m. 



Skeppsredare Oscar A. Paborn var 1931 den störste skeppsredaren 
för motordrivna segelfartyg på den svenska östersjökusten. Flottan 
bestod av sju fartyg och hade ett sammanlagt tonnage av 854 bruttoton. 
I hela landet var det endast en redare, som överträffade sölvesborgaren, 
nämligen skeppsredare Axel Lewold i Viken, som med åtta fartyg dis- 
ponerade ett tonnage av 1 100 bruttoton. Som tredje man i raden kom 
skeppsredare Axel Kindbom i Rödesund vid Vättern, vilken ägde sju 
fartyg om 382 ton. 

Tabell över ankommande och avgdende fartyg 

Utrikes siöfart 

Inrikes sjöfart 
1900 
1910 
1920 
1930 
1939 

Ankommande fartyg 
76 

267 

Avgiende fartyg 
19 

Varvsrörelse i Sölvesborg 

"Build me straight, O worthy Master! 
Stanch and strong, a goodly vessel 
That shall laugh at all disaster, 
And with wave and whirlwind wrestle." 

H e n y  Wadsworth Longfellow, 
"The building of the Ship." 

Det första varvet 
Den 2 mars 1801 fick handlanden J.A. Carlstrand, Karlskrona, privilegi- 
um av Kommerskollegium att anlägga och driva ett skeppsvarv för att 
bygga och reparera skepp i Sölvesborg trots att staden ej var stapelstad. 

Varvet var belaget vid gamla Skansen på södra Utmarken, ungefär 
d& det senare varvet låg. Förvarje skeppland skuiie årligen erläggas en 



Rdr sp. Ar 1803 Överlät Carlstrand privilegierna på varvet till en söl- 
vesborgsbo, handlanden Nils Malm. Det blev dock inte Iange man fick 
ägna sig åt skeppsbyggeri vid varvet. Närmaste konkurrenten i skrået, 
Karlshamns Skeppsvarv, var oroad av den nya rörelsen och överklaga- 
de Kommerskollegii beslut att ge privilegium åt Sölvesborgsvarvet, 
Följden blev att K. Maj:t den 8 juni 1804 beslöt, att privilegiet skulle ogil- 
las. Skalet var, att det inte Överensstämde med den principförklaring 
som "kungen" avgett i samband med att ett skeppsvarv skulle anläggas 
i Karlskrona. 

Preussiske konsuln Fredrik Chr. Kellner hade förmodligen ekono- 
miska intressen i varvet. Han skrev till K. Maj:t och anhöll, att varvet 
skulle hålla få hålla på med sin verksamhet så Iange att delägarna hölls 
skadeslösa. Det blev dock blankt nej på framställningen, Varvsrörelsen 
lades ner och det så snabbt, att man inte ens kunde färdigställa ett byg- 
ge, som fanns på slipen, utan detta fick ruttna ner. 

Det andra varvet 
Fabrikören J. Th. Lilljedahl, en man med stora vyer och inte utan skal 
kallad "Sölvesborgskungen" fick idén att bygga ett fartyg. Lilljedahl 
hade en omfattande rörelse och ägde efter bara ett fåtal år den största av 
de tre Iäderfabrikerna i staden. Fartyget var främst avsett för att trans- 
portera hem hudar från Sydamerika. 

På Lilljedahlska läderfabrikens tomt byggdes barken Hilda, som sjö- 
sattes 1874. Barken var på 340,59 registerton och hade dimensionerna: 
38,15x8,75~4,50 m. Befälhavare på jungfruresan, som kom att vara i he- 
la sex år, var sjökapten Sven Nilsson. Istället för hudar bestod lasterna 
främst av té. 

Hilda övergick snart till ett rederi, som bildades av bland andra Söl- 
vesborgs stadsfullmäktiges förste ordförande, handlanden Nils Holm. 
Rederiet fick namnet "Holm & Co" och innehade Hilda i sex år, innan 
hon såldes. Ar 1910 höggs barkskeppet upp vid Råå varv, som köpt far- 
tyget för 4 300 kronor. 

Det Lilljedahlska varvet låg vid Sölvesborgsviken, invid Iäderfabri- 
ken, och byggde bara Hilda. 

J. Th. Lilljedahl hade i sin expansionsiver troligen satsat för högt. I 
förening med dåliga tider fick han 1879 eller 1880 överlåta laderfa- 
briken. Fabrikör Samuel Frost blev en av delägarna. 



Det tredje varvet 
Ett varv anlades 90 år senare på samma plats som det första. Nu hade la- 
garna förändrats, och sjöfarten blomstrade. I mars månad 1891 väcktes 
en motion i stadsfullmäktige av apotekare Moberg. Varv med torrdocka 
borde anläggas i staden för att främja handeln. Detta vann gehör hos 
stadens invånare och de hade turen med sig. Två driftiga utsocknes sjö- 
kaptener, Johan Ingemansson i Mörrum och Bror Banck från Helsing- 
borg kom någon vecka senare in till stadens fullmäktige med en för- 
frågan om plats kunde upplåtas för anläggning av ett varv med torr- 
docka. Stadsfullmäktige var inte sen att tacka ja till denna erbjudan, 
även om det inte skedde helt utan protester. Häradshövding Svenander 
och den inflytelserike Balkenhausen reserverade sig mot förslaget. Efter 
mycket debatterande beslöts den 29 maj, att varvet med dess torrdocka 
skulle byggas. Dockan skulle byggas av trä med stenbotten och 60 meter 
kaj anläggas. Staden stod för kostnaderna av en 150 m lång träkaj ut- 
med varvsplanen. Arbetet påbörjades omedelbart. Den totala kost- 
naden beräknades till 75 000 kr. 

Sölvesborgs torrdocka blev en av de få privata i landet. Den har i dag 
måtten 89,07x17,81~4,45 m. 1950 kunde den ta in ett fartyg på 3 400 ton 
dw. 

Gamla segelfartyg och ångbåtar inköptes av varvet till låga priser och 
reparerades. Då reparationsarbeten saknades sysselsatte man sig med 
nybyggen. varvsägarna hade en skicklig byggmästare, K.A. Johans- 
son. Det första nybygget var en skonare byggd av trä. Hon blev färdig 
omkring 1894. Handelsbolaget Sölvesborgs skeppsvarv hade då unge- 
fär 90 anställda. 1893-1894 byggdes tre stycken tremastade skonare. 
Jacob, Constantsia och Amelia. 

Det första stålfartyget, som byggdes, var en tremastskonare, som fick 
namnet Star, och blev färdig år 1902. Detta fartyg var antagligen svårt 
att sälja ty hon drevs av varvet fram till år 1904, för att sedan avyttras till 
Danmark. Star sänktes i Nordatlanten av en tysk ubåt 1917. 

Kontorspersonalen på varvet bestod av en man, kamrer M. Persson. 
Han hade förlorat sitt ena ben och åkte i landå till vawet varje morgon 
och hämtades därifrån på samma sätt. Innan arbetet började hölls varje 
morgon en kort betraktelse. Byggmästare Johansson var nämligen 
mycket religiös. Varje anställd fick en träbricka på vilken antecknades 
namnet på det fartyg, där han under dagen arbetat. Lönen var inte hög. 
Flitpengar tycks dock ha utdelats till dem, som byggmästaren ansåg ha- 



Tremastskonaren Louis av DjupekBs. 

de arbetat bra. Såg han, att någon hade den ratta svingen i släggan, vid 
skrotningsarbetet, så att många gamla nitnaglar trillade n e d  efter sla- 
gen, blev det genast en uppmuntran med något öre mer p e r  timma. 

Det är oklart nar och varför det tredje varvet i Sölvesborg upphörde 
med sin verksamhet. 

Det fjärde varvet 
1915 togs varvsrörelsen upp igen med 170 arbetare. SIS Haga, 2 130 ton 
dw, var det första fartyg som kölstracktes. Hon löpte av stapeln 1917 
och levererades 1918 till Banck i Helsingborg. 

Det var Bror Banck, som präglade uttrycket: "Det är ingen konst att 
bli miljonär, bara man har tjugotusen i startkapital." 

Då fisket gick dåligt eller det var brist på annat arbete tog listerborna 
anställning på varvet i Sölvesborg. På 1970-talet övertogs varvet av Gö- 
taverken. Till och med år 1980 byggdes 91 fartyg, där Hanösund var nr 
85. 

Den 5 juni 1980 beslöt riksdagen i en varvsproposition, att Sölves- 
borgs varv skulle få ett år på sig att bli lönsamt. Varvet fick 27 milj. kro- 
nor för övergång till alternativ produktion. Avsikten var att  det skulle 
ombildas till en verkstadsindustri. Antalet anställda i slutet av  1980 var 
215. Detta skall fram till 1982 bantas till 40 man för att användas som re- 
parationsvarv i kommunens regi. 



\D m 
BESTALLDA OCH LEVERERADE FARTYG F d N  SOLVESBORGS VARV 

Lev. Rederi Byggn.nr Namn TYP DW ton Reg.t. Dimensioner, met. Ki 
brutto LppxBMxDhuvxDsh 

WS l Haga S.L. 2130 1309 73.15x11.13d.64 
SIS 2 Pan S.L. 2130 1309 73,15x11,13x5.64 LR 
SIS 3 Lister S.L. 2200 1361 73,15x11,58~5,66 BV 
F-4 Muddclpnim PR. 42 15.4x5.5x1.65 
M& 5 5ylw L. 195.57 32.13x7.95x3.20 BV 
F-6 Mudderpntm PR. 50 m' 20,0x5,2x1.65 
F-7 Prdm nr I PR. 40 12.90~4.85~1.80 

11.30 4.25 

Banck, Halsingborg 
AIS Pan, Bergen 
Falkvik, Sölvesborg 
Hamnen, Sölvesborg 
Assarsson, Ven 
Hamnen, Karlshamn 
Varvet, Sölvesborg 

Finska AngfartAB Hel- 
singfors 
Malmö Hamn 
Gavle Lotsplats 
Limhamns Hamn 

. . 

SIS 8 Maud S.L. 

F-9 Lastprdm PR. 
MiC 10 Lotsbd1 LO. 
F-l1 Mudderprdm PR. 
F-l2 . ~ PR. 
F 13 Kalprdm PR. 
MiS 14 Quick F 
MiS 15 Bleking M.SL 

O.V. Karlskrona 
Hälsingborgs Hamn 
Kapt C. Hedberg Dju- 
pekds 
Kapt S. Börjesson Söl- 
vesborg 
Kapt G. Svensson Dju- 
pekds 
I. Leonard Landskrona 
K. Ewers, Boras 
K. Flottan 
CompAnonima Vene- 

zol de Nav. Caracas 
. . 

MiC 17 Gunn M.SL 

M 6  18 Frido M.S.L. 
MiS 19 Niofilra M.S.L. 
F-20 PO. - -. ~ - 

MIS 21 Tachira Q.L.P. 
(ex. Anromeda) 

MiC 22 Nueua Esprin " 

(ex. Konsul Sar- 
for,) 



9yggn.m Namn TYP DW ton Reg.t. Dimensioner, met. Kl. Kälslr. Avläpn. Lev. Rederi 
brutto LppxBMxDhuvxDsh 

Anrwlqlui 
(en. May)  
Folcon 
(ex. Ba~hur) 
Gälnan 
Loko 
Help Smith 
Alfa 
Beta 
Kolla 

M S  z 
MiS 26 
MiS 27 
M15 28 
MJS 29 
MiS 30 

K.  Kustartill. 
. . 

And. Smith, Stockholm 
Coasting, Göteborg 

~ ~ 

F. 
O.L. 2600 
O.L. 400 
O.L. 400 
O.L. 2100 

~ ~ 

Eimskipafelag 
Reykjavikur H.F. 
Coasting, Göteborg 
Snmblrlenskra 
Samvinnurielaga 
S.A.G. & A  Puris 

Esso, Stockholm 

S.A.G. bi A. I'aris 

Det Forenede 
Bugserselskab 
A 6  Dannebrug 
Gorthon, Hälsingborg 
BP, Guleborg 
Sten A. Olsson 
Arendals DIS 
Myisten. Stockholm 
I. Manne, Göteborg 

. . 

Gamma 
Armfel1 

O.L. 400 
O.L. 2300 

Cap Gris Nei O.L. 2330 

T. 30 

O.L. 14VU 

B. 

1389 eng. 
1790 sv 
31.11 
11.78 
1259 eng 
1301 sv 
100 

Rhorb 

MJS 36 

SIS 17 Harrildsbo~,q 
Esbjörn Gorth. 
BP xvrrr 
Stefan 
Arendal 
Slib 
Catln 
cypnus 
Boge 
Cora 
Askja 
Lake 

Q.L. 3580 
O.L. 3500 
T. 30 
S.L. 940 
O.L. 772 
S.L. 940 
O.L. 1010 
O.L. 1010 
O.L. 1065 
O.L. 1042 
O.L. 1065 
O.L. 1065 

.. . 
MiS 38 
Mls 39 
MiS 40 
MJS 41 
MIC U 
MIS 43 
Mls 44 
ws 45 
MiS 46 

\O MiS47 
U MJS48 

Myrsten. Stockholm 
I. Manne, Göteborg 
Faaberg, Island 
Svea, Stockholm 



Namn TYP DW ton Dimensioner, met. 
LppxBMxDhuvxDrh 

Lev. 

w64 
m65 
MIS 66 
ME 67 
MIS 68 

Ofdia O.L. 1055 
Valerin O.L. 1055 
Octauia O.L. 1055 
Vinia O.L. 895 
Edith O.L. 1065 
Orcjund O.L. \ 1065 
Orsund SK.P. 

Polor Reefer O.K. 8W 
sundet B. 227 ~ ~ 

Nordinnd Sago C.L. 1500 
Fjougen S.L. 960 
Arneb O.L. 1850 
Nogi S.L. 1WO 
Ihre O.L. 1100 

Otto Priess S.L. 632 

/ärpm Pricss S.L. 620 
66 Pokettm C0.L. 323 
A M  P. 
Polar Viking OK.  920 
Andm Salman O.L. 2640 

Harting O.K. 970 
Michel Salmnn O.L. 2640 

Blue Finn Tra. 320 
Red s~nappn Tra. 320 
Engelshrg T. 3800 
Credo T. 1425 
Contank Ubpdr T. 2060 
Polar Kristall O.K. 2990 

Rederi 

Sv. Lloyd, Göteborg 
. - 
. . 
. - 

J. Andersson, Hbg 
Fänge & Paso" 
Aalborg Vaerft 

Red. AB Polar 
Malmö Bogser AB 

VS Nordatl. Köpenh. 
Rob. Myrsten, Siite 
Lien Steams, Göteborg 
Kapt. N. Torwaldsson 

. . 

Dr Tage &sr 
Nyköbing Mors 

. - 
66-bolaget, Rönne 
Rederi AB Slite 
Redeti AB Polar 
Swedish Gull Line AB 
Göteborg 
Redeti AB Hasting 
Swedish Gulf Line AB 
Göteborg 
SIDA (Indien) 
SIDA [Indien) 

~nsténrson, ~ o n s ö  
Hamburger Lloyd 
Redeti AB Polar 





Fartyg i Sölvesborg 
"Den farten ar  en miring som både saknar och äger anor, 
avkomling av vårt lands urgamla sjöfart. Den näringen 
har en tid varit hånad sdsom ett saftlöst skott p& en för- 
torkad stam. Den har varit föremal för angrepp, som 
knappast kan sägas hava hållit sig inom lojalitetens ra- 
marken och den har fatt kampa hart för sin tillvaro." 

Tullkontrollör C. Rudberg: Om motorseglare. 

Adolph byggd av ek och fur 1841, skonert, 44 ton, djupg: 10 fot. Redare 1850-1872: B.O. 
Collin. Befälh. S. Nilsson. 

Alfhild byggd i Timmernabben 1883, skonert. Redare 1930-1938: Bernard &terberg. Be- 
fälh: K.M. Johansson. Reg.nr 815. Se "Skutor och Sjöfolk s. W. 

Anna (l), skonert, 110 tons dw, 35 std. Redare: O. Paborn. 
Anna (II), barkskepp, 315,37 ton. Befälh: N. Larsson. 
Argo, 3-mastat barkskepp, 1 800 ton. Köpt fran Norge. Redare: Nils Fremberg. Befälh: 

kapten Adamsson, Karlshamn. 
Atlanten (1) . . 
Atlantm (II) (e* Gnyskou, Nilz Persson, Sirerorp. var pimonslrad under andra varlds- 

kriget som steward och John Jonsson. Solvesburg var anstalld som kock. 
Bsra lex Btn Corltc) bvaad i Sunderland IRRY, 3 OOU ton dw. I n k o ~ t  i havererat skick av . ,-u 

Otto Banck, Helsingborg 1902. Reparerad vid Karlshamns Skepp&arv. Sald till Norge 
1916. Levererad 1947, kapten Eck. Hamnmästare Harry Bengtsson, vars far seglade om- 
bord p i  Beta, hade en malning av henne signerad "F.M.". 

Bror (1) se Pukavik. 
Bror (II), 3-mastad skonare, 210 tons dw, 72 std. Redare: skeppsmäklare A.C. Hansson. 
Carl byggd vid Ekenäs skeppsvarf 1877, skonert, 49 nettoton. 1900 köpt till Sölvesborg 

av skeppare S. Wendel Larsson för 5 750 kr. 1903 totalförlist vid Sandhammaren. 
Carl Oskar byggd av ek 1841, slup, 32 ton. Redare: A. Petersson. Befälh: J. Molander. 
Castor byggd av jam i Göteborg 1875,569 BRT, Y00 tons dw ink1 bunkers, 200 std. Rede- 

riab Falkvik (Nils Fremberg). Kolliderade i Nordsjön med den engelska trålaren Kurd av 
Hull. 

Cmo. bark ske^^. Befälh: k a ~ t e n  Nils Tönsson . . 
Dadny byggd i Assarebo vid Gota alv 1906, skonert. 118 nettoton, 230 tons dw, 80 srd. 

1918 kopr av slokapten C. Wingrcn 1922 sald till Brantevik. Sc "Skuror "rh Siofolk s. 
255. 

Dam (ex Ilriranyj byggd av prn i Tyne 1R71. 610 ton. reparerad 1899 120 hk Redare. 
Solvesborgs Skeppsvari. Bef.4h. Brcmbrrg. 

Banid byggd av ck och Iiir IRhl, 22 tons, djupg 8 lo1 Redare: O. Udnielason. Befôlh I 
Westerberg. 

Dema (ex Adekur K.W. 18) byggd av jam i Uitenboogard iHolland 1916, galeas, 115 BRT, 
81 nettoton före födängning, L:83,8, B: 21,3, motor 64 hk 1916, 165 tons dw, sedan hon 
förlängts. Inköpt till Sölvesborg (Oscar Albert Paborn) frin AB Karlshamns Ckeppsvad, 
som riggat Dema som galeas och monterade in 130 hk Skandia hjälpmotor. Befälh: kapten 
J.A.E. Nilsson. 1936 riggades hon om till 3-mastskonare. Redare efter 0. Paborns bort- 
gång 1940 blev Beröl Stihl, Sölvesborg. Befalh.1946 M. Johansson. 1959 sild till Ham- 

I burgsund (John Jonasson). 1965 cald till utlandet. 
Dina 
DOM 
Dorotea Mari 26 tons (se 1881 ars skeppslista). Redare: B. Pettersson. 



Eb~l  byggdi Oikarshamn 1405. 3-marra3 skonar*. 133 BRT. 113 nett.,ri>n. 1325 hupr rill 

Solve,br>rg av Nils Llungkld for Y 5d0 kr. 1031 f~rsedd  med 6U hh motor 19.35 sild I L I I  
Akersberga. 

Edvardina (ex Leucadia) byggd av jarn vid Walter Hood & Co i Aberdeen 1870, bark, 896 
nt, djupg: 6 m. Inköpt 1898 till Sölvesborg av Bengt Törngren för 2 410 pund. Befälh 1898: 
sjökapten Janne Olsson, Sölvesborg, som var delägare med 901540 delar. Då Törngren av- 
led 1900 blev John Balkenhausen huvudredare. 1901-1904: sjökapten Nils Larsson. Hon 
seglade bl a till Kaplandet, Ceylon och Kuba. Befälh 1905: sjökapten Charles Larsson. 
Strandad 1905 utanför Costa Rica på resa från Guayaquil till Punta Arenas. Hela besätt- 
ningen räddades. Malning finns på hamnkontoret i Sölvesborg. Se Sölvesborgs Tidning 
2511 1973 och Sydsvenska Dagbladet 512 1973. 

Elisabeth byggd av ek och fur i Halmstad 1919.3-mastskonare, 177 BRT, 150 hk. Redare 
1923: Oscar A. Paborn. Befälh: kpt Oskar Nilsson. Befälh 1941-1945: Roy Helmer Hiller. 
Redare 1946: Oskar Bertil Ståhl. Befalh 1946: K. Olsson. 

Elsa ca 135 ton dw. Redare: Bengt Jönsson. Befalh: 617 1917-22111 1918: Hilman S. 01s- 
son. Fick hjälpmotor ovanligt tidigt. 

Emma byggd i Finland 1865, skonare, 197 ton. Redare: O. Holm. Befälh: E. Larsson. 
En och T d  Bröder byggd av ek och fur i Pukavik 1856, jakt, 13 nyläster. Redare 1870-1876: 

S. Holm. Befälh: O. Larsson. Se Nogersund. 
Erato byggd av jarn av Ramsey & Co på Isle of Man 1864, bark, 60,80~10,10x7,08 m, 

1238 BRT. Inköpt fran England den 817 1892 för en köpeskilling av 30 100 kr. Den 7111 
1893 inregistrerad på Handelsbolaget Sölvesborgs skeppsvarf (Ingemansson och Banck). 
Befälh: Sjökapten Janne Svensson-Kronberp, Nvhamnsläge. Pd resa Helsinebore-Liver- .. ,. 
pool mcil 19-211 mans besättning ~rranda.Ir'€~nlii kl U6 ~1c.n: 2 1591 v ~ d  Spirl>.>cken ca en 
mll soder om Holen (gamla hkagcn, Bcsdirningrn raddad iin~icr .tar dramatik undcr led- 
ning av Christoffcr Dalseaard. s < m  mrdalicrodcs bd& i Danmark o<h Svenec En aldr* 
timmerman avled. ~ o d &  av Erato finns 1 Forntidsminderne i Skagen. Se&dsvenska 
Dagbladet 1813 1972 och Sölvesborgs Tidning 2413 1972. 

Erik, hamnens bogserbat. 
Eriko byggd av ek och fur i Omavik 1918 för Nils Fremberg, skonert, 269 BRT, djupg. 

4.4 m. Vitmalad vid leveransen. Befälh: sjökapten Harald Jönsson, Sölvesborg. Första re- 
san gick med passagerare till Passages i Spanien. 1922 redarebyte efter Nils Frembergs 
död (N.J. Idén). Seglade på 1920-talet från Ronneby till Island på elva dygn. Såld våren 
1931 till Berlin med hemort i Stettin. Omnamnad till Arkona. Användes som skolskepp 
med 16 elever. 1937 såld till Figuera de  Foz, Portugal, omnamnad till Atla samt riggad till 
slättoppare och försedd med motor för att användas till fiske vid New Foundland. 

Erna byggd i Assens 1870, skonert, 220 tons dw, 70 std. Redare: Carl Wingren. Nils 
Jönsson, far till sjökapten Harald Jönsson. var befälhavare 1916-1922. Han var liten till 
växten men stor i anden och kallades ''Yes-Yes''. Skicklig segelskuteskeppare, som han- 
terade squareriggade fartyg med pondus och elegans. Han svor mestadels på engelska. 
Då skepparen vilade i sin koj höll han ett öga på skvallerkompascen, som var placerad i 
kojtakit: Höll inte rorsman anbefalld kurs sparkade "gubben' i skottet och r i t  till. När 
han gick iland till skeppchandlaren eUer mäklaren, var han alltid som tecken på sin var- 
d i ~ h e t  riggad i kubb och käpp med cilverkrvcka . . 

?nlk,ik (;x Niird~liertza!z) byggd a v  ,151 i ~ i r . 1  1x99. 792 nerloton. 52U hk. Redenab Fnlkiik 
( l h  <:arl$zon) Bcfalh. B. I'ersc<in. Rrfalhavarc under andra \arldskrigcr uranfor spnrrrn 
var slokapren Harald Junwon, som avled 22 11 1980 Skrotad 1955 Redenab Falkvik har 
behindlais i Bhtologen 1965. Se även Sölvesborgs Tidning 1018 1971 och Sydsvenska 
Dagbladet 2119 1974. 

Familjen byggd av ek i Marstal 1873, skonert, 223 BRT, 110 std. Redare: Nils Fremberg. 
Befälh: H. Persson. 



Fingol (ex Foresl) byggd av jarn i Newcastle 1883, reparerad 1895 och 1899, 1 182 net- 
toton. 2 4W ton dw. Kbpt fran Cardtff av tianck och Inamansson 1910. Belilh 1910 - no- 
vember 1911: ~ordfe1dt:~edare: Sölvesbores ske~osvarf.  Befälh: S. Iönsson. SAldes 1918 ~~~ ~ u .. 
till AB Svenska   me rika-~exicolinjen och omnamnad till Larnani. &dan Asta av Ström- 
stad. Haveri 1927. 

Frode byggd av sthl i Göteborg 1889. L39.58, B:6,83, Dj:4,04, 340 BRT,229,69 nettoton, 
180 hk. RederiFalkvik (Nils Fremberg). Befälh: Ch. Larsson, Göteborg. Rep. 1921. Klass 
Veritas. 1922 F.L. Pettersson. 

Fardig byggd av ek och fur i Sölvesborg 1872, skonert, 7 nylaster. Redare: J.F. Lilljedahl. 
Befalh: J. Pettersson. 

Gwrge (ex Chim) byggd av järn i S. Shields 1877,468 BRT, 360 hk. 1916 köpt av Rederiab 
Falkvik (N. Fremberg). Befälh: J.W. Strömberg. SAld till Finland 1939. 

Gl& byggd i Oskarshamn 1906, motorseglare, 180 tons dw, 60 std. Redare 1917-1921: 
Bengt Jönsson, 1921-1922: N.N. Lindeberg. SAld till Nordvik 1922. 

Gullan byggd av stil i Solvesborg 1937, I70 BRT, 3-mastskonare, som förlängdes med 
8 m o& nedriggades öli galeas. 150 hk. Redare: Sven Börjesson. Befälh: R. Patricksson 
och senare Gösta Wid6n. 

Gustaf (I) byggd av ek och fur pA Ungholmen i Stockholm 1863, slup, 13.5 nylaster. Re- 
dare: J.F. Lilliedahi. 

Guslaf (II) byggdiTimmemabben 1868, skonert, 176 nettoton. 1917 köpt av handlanden 
B. Jönsson för 8 250 kr. Senare sald till Rederi AB Sverige-Island. 

Gustaf(I1I) byggd av ek och fur i Ystad 1918, skonrrt, 76.6 nettoton. 190 tuns di". 65 std, 
60 hk Redare 1921-1948: sjbkapten 0. Pabom. Betalh. H S. Olsson 1918: Nils Sodergren. 
1919-1949: Hilman S. Olsson och Hialmar Hilmansson. Fick motor 1932 sald till K J  Wik- 
torcson, HöMken 1950. Förlist i september 1953. 

Götn (exRishnnglys) byggd av järn i S. Shields, England 1877,823 tons, 140 hk. Köpt 1898 
av Sölvesborgs Skeppsvarf. Befalh: Sjökapten M.C. Nordenfeldt. Shld till Oskarshamn 
1917. Skotad 1975. 

Hafnia byggd i Landskrona 1934, bogserbht, 630 hk. Skeppare: Saivo Agren. 
Hanna (ex Alice) byggd i Oskarshamn 1877, 293 nettoton. Rederi AB Falkvik. 
Hanm byggd av ek och fur i Pukavik 1918, 3-mastskonare, 146 BRT. Redare och befalh. 

1923: Olof Nilsson. 1933 shld till en kanadensisk köpman, som handlade med kol. 
Hans, byggd i Sjötorp 1903, skonert, 225 tons dw, 72 std. Redare 1917-1921: skeppskla- 

rerare A.C. Hansson. 
Harald (ex Settie) byggd av K. Preede i Angem, Kurland 1901, 3-mastad skonare, 243 

nettoton. 1916 köpt av Carl J. Wingren. Befalh. 1912-1916: Anton Andersson Sjödin. Den 
5 maj 1916 sankt av tysk ubAt i Nordsjön. 

Harald Hildetand byggd 1852 av fur, reparerad 1862, 127 ton, djupg. 13 fot. Redare: N. 
Holm. Befalh: J.H. Hultman. Harald Hildetand var en dansk sagokung. 

Heda (ex Lemmer) bveed av iam i Lemmer i Holland 1916, ealeac, 187 BRT, motor 70 hk. 
.,-u . 

Inköpt av Karlshamns Skepprvarf och 1930 sbld hl1 ~ o l v e s b a r ~  (O. Paborn). Befilh. 1946. 
S. Andersson 1948 redarbyte, Bertil Stdhl. 1964 sdld till Degerhamn (John V. Johansson). 
Omnamnad hl1 Alud. 1973 remstrerad DA Sickla Bat AB (Bo Arearden, Stockholml. 

Hmnan byggd av ek och f;; i ~ k e n i s  1858, skonert, 28 nyl&ter. Redare 1883-i899: J. 
Nilsson. Befälh: C.A. Rosenlund. FrAn 1899 hemort Oskarshamn. 

Hilda (I) byggd i Sölvesborg 1874 p& Lilljedahlska Läderfabrikens tomt, bark, 384,88 
BRT, 383 nt, för rederi Holm & Co ( k ~ t  Sven Nilsson). Dimensioner: 38.15~8.75~4.50 m. 
Sald 1880 till N M. Pbhlsson. ~els ingl ;or~ fbrca 25 G kr. Dnven och kopprad 1894. 1908 
omtacklad hll skonert. Upphuggen i Ra6 1910. Se Solvesborgr Tidning 1413 1972 och Syd- 
svenska Dagbladet 1 W 3  i971 
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Hilda (11) byggd av ek och fur i Södra Garn vid Göta älv 1914, skonert, 94.8 BRT. Redare 
1918-1937: Nils Fremberg. Befälh: P.A. Larsson, kallad "Vanna Lasse", som var en god - - 
sjöman samt klung och sparsam. 

Hilding, brigg. Förlisning. Se Longitud nr 10 c. 586. 

Inga byggd av ek och fur i Ornavik 1920 för N. Fremberg, Sölvesborg, 3-mastad skona- 
re, 167 BRT. Befälh: A. Bengtsson. 1922 redarbvte till N.T. Iden, Sölvesborg. 1937 sald till 
St Kurno (K Jonsson) i Bcih;slnn 1966 kopt a\;U ~ u t e n ' b r r ~ .  Stockhsloi, :.,m planerad<, 
att anlucqd en konservfabrik i \'astafrika 1np.i stran.iade 19hh p6 hollanasha kusten p& rc- 
sa till ~ ä i  Verde-öarna. 

Irene (ex Otta) byggd av ek och fur i Trollhättan 1906, skonert, 87 BRT, 55 std. Redare 
1917-1924: Nils Fremberg. Befälh: K.S. Karlsson. Sald till N. Jönsson Idén. Frin 1928 
hemort, Skärhamn. Avfördes ur registret 1967. Ligger sjunken vid Södertälje. 

Isolda byggd av trä i Halmstad 1918 för rederi i Astol(1.F. Wikström). 3-mastskonare, 99 
BRT, 140 tons dw, 65 std. 1919 sald till Sölvesborg (Bengt Jönsson), 80 hk. 1922 ny huvud- 
redare: Oscar A. Paborn. Befälh. 1922: M. Wahlton. 1947: K.S. Olsson. 1948 ny huvud- 
redare: Bertil Stahl. 1956 havererad utanför Stralsund och inbogserad dit. Skrotad. 

lenny byggd av ek och fur i Mönsteras 1863, skonert, 25.5 nyläster. 1873 huvudredare: 
N. Holm. Befalh: S. Larsson. 

Joel byggd av fur p i  Aland 1865, skonare, 54.3 nyläster, 26 tons. Redare 1873: S. Holm. 
Befälh: H.B. Landegren och S. Larsson. SAld till Kivik 1893 och omnamnad till Mathiida. 
Prdm 1902. 

Johanna byggd av ek och fur i Karlskrona 1861, jakt, 22 ton. Redare: Handlande Eduard 
Södergren. Befälh: N.B. Landegren. 1869 såld till Brantevik. Se "Skutor och Sjöfolk 
s. 298. 

John byggd av fur, skonert, 49 tons (1864). Redare och befälh: J. Larssoii. 
Josephine bysgd av ek och fur, jakt, 10 ton (1864). Redare: B. Viberg. Befälh: H. Dahl. 

bäck. 
Kalla byggd i England 1870. Redare: A Balkenhausen. Befälh: Thor Balkenhausen. 

Karin byggd av C. Thorén i Oskarshamn 1901, skonert, 109 nettotan, 230 tons dw, 80 
std. Redare: skeppsklarerare A.C. Hansson. 

Kerstin (ex Twee Gebroeders I l )  byggd av stal i Balnes 1916, skonert, senare nedriggad till 
galeas, 116 ERT, 70 hk. Redare: Ellen Caroline Julia Idén, Kristianstad. Befalh: H. Nils- 
son. 

Kyros (ex Oden). Se Hällevik. 
Lima (ex Doxxersbnnk KW 39) byggd av järn i Enkhuizen i Holland 1916, galeas, 99 BRT, 

71 nt. 155 tonidw. motor 59 hk:fiöot iiil Sveriee av Karshamns ~keoas;arv och utrus . ~~ 

tad med 75 hk motor. 1931 sald till Söiveiborg (&car ~ I ~ a b o r n ) .  ~efäh.-l922: sjökapten 
W. Nilsson. 1946: Axel Andersson, Skönabäck. 1948 redarbvte, Bertil Stdhl. 1964 såld till 
Rönne p i  Bornholm. 

Linnea byggd av ek och fur, jakt, 16 ton (1864). Redare och befälh: T. Larsson. 
Lister byggd i Sölvesborg 1928, 1 362 BRT. 2 250 ton dw, 750 hk. Red. AB Falkvik. Tor- 

pederad i Nordsjön 1939. 
Lober byggd av ek och fur 1856, 125 ton (18641, djupg. 13 fot. Redare: N. Holm. Befälh: 

E. Monn. 
Manningham byggd av järn i Newcastle-on-Tyne 1881.1 504 tons, 234 hk. Köpt i havere- 

rat skick 1896. Nya pannor 1899. Redare: Sölvesborgs Skeppsvarf. Befälh: A. Jansson. 
Sald 1916. Krigsförlist 1917. 

Margot. Redare: Skeppshandlare Jönsson. 
Maud (ex Phila) byggd i Amsterdam 1918, 2 WO ton dw, 650 hk. Red.AB Falkvik (Thure 

Carlsson). 



Skonerten Norden av Sölvesborg. Akvarell av L P .  Sjöström 1880, original och foto Statens Sjöhi- 
storiska Museum. 

Nutanael (ex Natal, ex Emma ) byggd i Ekenäs 1883, jakt, 39 BRT. Redare 1894.1899: 0 .  
Andersson. Befälh: E. Andersson. 

Norden byggd av ek och fur i Pukavik 1868, skonert, 38 nylaster. Akvarell av L.P. Sjö- 
ström 1880 i Statens Sjöhistoriska museum. Kapten N. Rosenlund. Redare och befälh: 
L. Nilsson. 1901 redare: J. Balkenhausen och befälh. S. Törnquist. 

Nordstjernan byggd av ek, jakt, 18 ton (1864). Redare: S. Holm. Befäih: S. Jönsson. 
Oddmld (ex Odenswld) byggd i Sunderland 1883. Redare: Oscar A. Paborn. 
Orion (1) 51,5 nylaster. Redare: J. Andersson. 
Orion (II) byggd av fur i Sundsvall 1863, skonert. 164 BRT. Redare 1901: K. Balkenhau- 

sen. Befalh: E.A. Mattsson. Redare 1888: Bengt Törngren. Sald till Kivik 1907. Skrotad 
1908. 

Ossian byggd av ek och fur i Värnanäs?, slup, 22 ton (1864). Redare 1861-1867: S. Holm. 
Befalh: K. Jönsson. 

Otelia byggd av ek och fur i Ornavik 1901, galeas, 75 BRT. Redare: Oscar A. Paborn. Be- 
falh. 1946: M. Mattsson. 

Pelle (ex August DI) byggd av stAl vid Finnboda varv i Stockholm 1890. Redare: Falkvik 
(Thure Carlsson). Befälh: E. Amandus Nilsson. 632 BRT, 400 hk. "Spök-Pelle" var styr- 
man ombord under 2:a VK. Se Skanska Sjöfartens historia s. 349. 

Robert Steffersson byggd i Sunderland 1862, brigg, 288 ton. Redare och befäih. 1881: 
Christian Nilsson. S&ld 1885. 

Rosa (ex Christine-Elisabeth) byggd av järn i West Hartlepool 1870,668 tons, 130 hk. Köpt 
havererad av Sölvesborgs Skeppsvarf 1893. Befalh: A. Nilsson. SAld till Italien 1914. 



s 
- .- j , . .  

Barkskeppet Superior au Sölueshorg. Akwrell ari L P .  Sjöström 1880, origiital och foto Statens 
Sjöhistoriska Museum. 

Rosalie, bark, kapten Sven Nilsson. 1869 rakat ut för tyfon i Kinesiska sjön. Se Kristian- 
stadsbladet 2214 1972. 

Runo byggd av järn i Sunderland 1873. 798 nettoton, 119 hk. Köpt havererad av Sölves- 
borgs Skeppcvarf. Befalk C.P.J. Norrthon. Förlist 1901. 

Sigrid byggd av ek och fur i Pukavik 1904, rep. 1918. 96 ERT, 74 nettoton. L:25,14, 
B:6,88, dj:2,44 m. Dj. pa last 3 m. "Fruntimmersrederiet" (Nils Fremberg). Befälh: Kap 
ten Elias Nilsson, Siretorp. 1927 till Djupekas och 1941 till Lörby. SAld 1970 till Norrköping 
för att bli lustfartyg. 

Siri (I) byggd av ek och fur i Ystad 1907 som spekulationsbygge, skonert, 73,4 ERT, In- 
ropad pA auktion för 15 000 kr av Olof Nilsson. 1914 haven i en hamn p i  Bornholm vid 
storm. Reparerad vid Karlshamns Skeppsvarv. Kollision utanför Stettin, varefter fartyget 
sjönk. Bärgad och reparerad vid tyckt varv. 1918 såld till Damernas reden (Nils Frem. 
berg). Befälh: H.J. Nilsson. Sald till Bornholm 1924. 

Siri (II), byggd vid Ljunggrens Verkstad 1882. L51 fot, 30 hk, fart 9 518 knop. bogserbat. 
SAld till F.O. Larsson, Tranas. Omnamnad till Stramsholmen. 

Solide byggd av ek och fur i Karlskrona 1870, slup, 14,5 nylaster. Redare: C.O. Lund- 
gren. Befälh: A. Fagerström. 

Spekulation byggd i Wismar 1834. brigg, 325 tons dw, 100 std. Redare 1916: Nils Frem- 
berg. Omtacklad till skonert. Upphuggen 1923. 

Stjemen byggd av ek och fur i Stavanger 1856, jakt, 15,5 nyläster. Redare: S. Holm. Be- 
fä lb  A. Fagerström. 



Superior byggd av fur 1843, barkskepp, 125 ton (1864). djupg. 14 ton. Redare 1862: N. 
Holm. Befalh: N. Roseniund. Reparerad 1856. Förolyckad 1867. Akvarell av L.P. Sjöström 
1880 i Statens Sjöhistoriska Museum, Stockholm. 

Swa (ex Port Errol) byggd av stal i Glasgow 1894, skepp, 1 811 tons. Redare: Sölvesborgs 
Skeppsvarf. Befälh: A.W. Ek. Var pa sin tid Sveriges största segelfartyg. Sades till Tysk- 
land 1901. 

Sven Renshom, ingfartva. Befälh: Th. Balkenhausen. 
Sölwbyggd i~stad19Ch?ör A.C. Hansson, Sölvesborg, skonare, 135 ton dw. Redare se- 

nare: N.E. Malmberg. 1912 sild till John Andersson, Viupekas. 1920 till Bohuslän. 
Sölve, mudderverk. Sild till Stockholm 
Solur (ex Valcheren) byggd i Dordrecht. Holland 1947, bogserbdr 
TIIure (ex Alexnnder Keillw) byggd i Gotebora 1871, 312 nettoron. 650 tiinï chv inkl b u n  

kers. 150 std, 200 hk. Kopt fran Guteborg 1915 av Rederi AB Falkvik (Sds Fremberg). Be- 
falh: W .  Moller. SAld till Estland 1929 och forlist 1930. 

Timan (ex Teilfield) byggd av jarn i Goteborg 1883. 467 ERT. 695 lons dw. 160 std. Kopt 
1918 som havrnst av Rederi ABTiman. Befalh W . H P  Nilsson. 1924 redad av O. I'aborn ~~~ 

och omnamnad till Wh. Sald till Tallin 1929. 
Tno byggd av jarn, angfartyg. Redare: Svenska Granit AB, därefter Ifö, Bromölla. 
Tvd Bröder byggd av ek och fur, jakt, 19 ton (1864). Redare och befalh: 0. Jönsson. 
Tyra 
Ulla byggd i Lödöse 1937 för Helge Källson, Lidköping. 126 nettotan, 285 ton dw. 1939 

sdld till O. Pabom. Befalh: Hilding Johansson. 
Uno byggd iGroningen 1909, motorseglare, 200 tons dw, 65 std. Köpt som havererad av 

O. Paborn 1917, reparerad och sild till Rederi AB Timan. 1923 sild till Lidköping. 
Wally byggd i Göteborg 1892, 321 ton, 75 hk. Redare 1899-1915: A.W. Balkenhausen. 

Befäh: T. Balkenhausen och Bror Nilsson. 
Walter byggd i Anelam 1904,3-mastad skonare, 150 tons dw, 50 std. Redare: O. Paborn, 

1917-1921 ckeppshandlare Benat Iönsson, Sölvesborg. Befäh. ~$1920-talet: August Nils- 
son, Siretorp:$ild till ~ r a v a r n e  1921. 

- 
Wandia byggd av ek i Svendborg 1821, 3-mastskonare, 39 ERT. Redare: Sven Börjesson. 

Befalh: E. Olofsson. Sud till Hovenaset 1950. 
Vem II) motorfarkvr. 141 reeisterton. 
V& (ii) (ex ~otdi ;d)  hemmahurande i E~blerg Kopl av Reden AB Falkvik 2 150 ton 

dw Siokapten Bror Nilsson var befalhavare i slutet a\, 1920-talet ach blev rpdlad overbord 
i ~ o r d s j ö i .  P i  resa 1934 frin Klintehamn med pressade höbalar till en engelsk hamn raka- 
de Vega ut för en orkanartad storm i Nordsjön och med den höga däckslasten av höbalar 
kranade fartvaet vdldsamt i den gropiga siön. Siönk efter torpedering utanför Terschel- .- . -  , - 
ling 1939 samma dag som rederiets andra fartyg Lister torpederats. Besättningarna räd- 
dades. Befälh: Axel Johansson, Vitemölla. 

Verona (ex Pax) byggd av stal i Zoutkamp 1909, galeas, 69 nt, 140 ton dw, 80 hk. Köpt 
fran Holland av T.E. Saaer. Steninge, som omgaende salde henne till C.T.M. Win~ren. 
Solvesborg. seda* vandrat acnom-manga hander fur att 1932 dtervandalill 56lve;borg 
(Oscar I'aborn). Gick med cement i sackar mellan Vegerhamn ach Sodra Malarstrand. Be- 
falh. 1946. A. Nilsson. 1949 sAld till Hallekis. 1976 aaare. lohannes Melsalo. Sriickholm. 
som silde fartyget samma ar för 10 000 till Kalju ~ e i s a l o ;  USA. 

Victm byggd av ek och fur, jakt, 26 ton (1864). Redare och befälh: C.P. Cederberg. 
Vida (ex Elsa YM 85) byggd av järn i Vlaardingen 1916, galeas, 93 nt, 180 ton dw, 71 hk 

motor. 1929 inköpt av Karlshamns Skeppsvarf. 1930 sild till Oscar Paborn i Sölvesborg. 
Befälh: kpt Natanael Kaleb Fridlund, Guön. Vida var det första fartyg i Sverige, som tog 
lös cement ilastnimmet. Befälh. 1946: R. Hiller. 150 hk. 1949 ny huvudredare Bertil Stihl. 
1959 sald till Herbert Görling i Tingen. 1964 sald till utlandet. 



Wira (ex Timan) byggd i Göteborg 1883, 314 nettoton. Redare: Oscar A. Paborn. 
Virgo (I) (ex Endymion, ex Cioseburn) byggd av järn 1869 i Glasgow, bark, 960 BRT, 711 

nettoton. SAld till Norge p2 1800-talet och 1910 till Tyskland. 1914 Ater till Norge och om- 
namnad till Virao. 1915 sald till Nils Fremberg i Sölvesborg. Befalh: G.A. Johansson. 1919 
sdld till ~ e d ~ ~ ~ r ~ r l .  rom 1920 ayrtrade h&ne hl1 ut1a"det Inkopt i apnl 1921 t i l l  Kivik 
(tranr Brckmanl SAld l928 till Viken Se Solvesborqs Tidning 25 1 1372 och S).dwenska 
Daebladet 2614 1972 

Virgo (II), barkskepp. 
Alun byggd av stAl i Lödöse 1939, 3-mastskonare, 277 BRT, 225 hk. Redare 1946: Oscar 

A. Pabom. Befälh. 1946: Hilding Johansson, kallad "Fuela-Hilding" efter Faglasjö i Sire- 
torp. Älva var Paborns 1l:e fartyg. 

Vid Sölvesborgs kajer, fanns på skutornas tid, blott en vattenpost pla- 
cerad vid fisktorget. Men hamnen hade en vattenbåt, som bar det por- 
tugisiska namnet Auqia-Frisko, som vrickades fram med en storåra, 1 ! 
längs kajerna, av den reslige "hamnservisen" Knut Aronsson. ! 

Siretorp 
"Ner med rodret i la,  han firar på 
skotet och pressar 
dikt upp i vinden sin båt, denna går 
bra över stag." 

Viktor Rydberg. 

I en berättelse om Lister 1858 heter det: "Allmogen ar begifven på han- 
del. Uppköpet sker merendels i Skåne af råg, malt, ärter, gryn, svin, 
kreatur m m hvilka försäljas i Carlskrona." 

Fartyg från Siretorp: 
Agn byggd vid Södra Garns varv vid Göta älv, 100 tons dw.  Skeppare: Sven Sandquist, 

Torsö. 
I Siretorp registrerades ocksa det stora skonertskeppet Föreningen, reparerat 1892. Hu- 

vudredare 1901 0. Svensson, Siretorv eller Norie, skeppare S. Svensson. 
Gusinfw Murta (ex Haab~tl byggd i vanmark okant ir,' ;akt. 2R BRT. forbyggd i Ilelsing- 

ur ,  svensk egendom 1873. d& hon hoptrs till Simrishamn lh83 nll I'ukavik med Fni Encs- 
son som ensam aeare och befalhavare Furbsrrd i Pukavik samma dr .  Forbwed i Karl*- - . . ..- 
hamn for Jonac Jansson Befdlh: Enc Ericsson. som nu el iangrr a r  .iclAgarr 1892 t i l l  Sir+- 
torp, zkeppdrc Johan JDnsson Id93 hemort Snliesborg. men agdc.5 a v  Sven Svensson 
frJn Gualot.. befdlh . samt Anders Hansson frin Kbb~l6f 1899 nlll~~rnavik Ilu\,udredar 
Nils Olof Persion och befalh. lohan hlattsson 19011 n). belalh Aug r\lbert hlattsion Irdn 
Karlshamn. 1901 till skeppare Rasmus Jonsson. Pukavik. Delagare ilch befalh Johan RJS- 
mosson. som 1303 var ensam arare November 1YOh ibrlist vid Allbi>le.iii~n. ''laner kuiten 
mellan Karlshamn och ~ o n n e g f ' .  

u 
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Herman byggd i Ekenäs 1858, skonare, 94 tons. Redare och befälh. Jöns Nilsson. För- 
byggd i Karlshamn 1883 för Nilssons räkning. S&ld i oktober 1899 till Oskarshamn. I sep- 
tember 1903 strandad vid Stubbeköbing. 

Mbrta (ex Ansgar, ex Ellen Benzon, ex Ansgar) byggd av ek och fur p& stålspant vid Karls- 
hamns Skeppsvaw 1915, tremastad skonert, L: 27.41 m, B: 7.10 m, djupg: 2,92 m, 235 
tons. Köpt fran Norge 1925 av kapten Nils Alfred Svensson, Sietorp. S&ld i havererat 
tillstånd den 29 ~ U N  1928 till sjökapten Artur Fagerström, Hangö i Finland. Den 20 januan 
1930 sald till kapten August Carlsson, Göteborg, omnamnad till Dick, erhöll 70 hk Bolin- 
ders r&oljemotor. 12 april 1937 sald till Erik Lennart Albinscon, Karlskrona, som ägde 
henne 1957. Sedermera Korshamn. Pram 1964. 

Maria (ex Marie) byggd av järn i Martenshock 1911, skonert, 79,7 BRT. Lär ha strandat 
vid Hällevik 1917 och därefter köpts till Sölvesborg. 1923 huvudredare och skeppare Nils 
Alfred Svensson. 1924 cdld tiU utlandet. 

Västra Näs och djupvattenseglare 

"Tro ej allt vad skeppare förtalja 
om oerhörda ting som de erfarit." 

Ecaiac Tegnér. 

Västra Näs bebyggdes av fiskare först på 1890-talet. 
I Västra Näs fanns även djupvattenseglare, som velat se större vyer 

och därför följt det gamla ropet: "Westward Ho". De hade seglat för om 
masten på engelska skepp, om ej på alla jordens sju hav så åtminstone 
på Atlanten. Det var förr i tiden bättre lön på engelska fartyg än på 
svenska. Ar 1831 var de svenska lönerna lägre än de norska och bara 
hälften av de engelska. 

Den engelska navigationsakten upphävdes år 1849 och utländska far- 
tyg fick åter föra laster till brittiska hamnar. 402 svenska skepp ankom 
till London år 1850. 

Ar 1880 sysselsattes 400 svenska fartyg i oceanfart. Av dessa var en- 
dast ett ångfartyg, nämligen Atlantic av Helsingborg, 941 ton. Ocean- 
fararna låg i medeltal på 450 ton med besåttningar på 12 man. 210 svens- 
ka faryg Iamnade detta år engelska och irländska hamnar för resor på 
transoceana länder och sydliga latituder. 

1891-1893 dog 300 skandinaviska sjömän i seglats på Sydamerika. 
Den svenska barkantinen Zephyr  låg länge i Cantos hamn eftersom hela 
besättningen dog i feber. Skutan såldes till Marstal, som hade stor trafik 
på Sydamerika. 

Enligt den gamla sjölagen skulle förhyrningskontrakt gälla två år för 
resor på Atlanten men tre år för resor på "djupt vatten", vilket innebar 
runt Goda Hoppsudden eller Kap Horn. 
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Rdsegelskonaren ida ar, istaby. Tillhöraiide Nils Mattsson och Per Pettersson Li' Sjöström 18x0. 

Dessa "deepwater-men" kunde besvara frökens blyga fråga, om det 
var sant att sjöman hade en flicka i varje hamn, med det klassiska: "Det 
ar förbannad lögn! Jag har aldrig varit i Pernambuco." 

Visserligen finns det en gammal ha1arvisa"What shall we do with the 
drunken sailor", men krogvärdar och flickor tog inte hela hyran. En del 
kom faktiskt hem med pengar på sjömanskistans botten. Sjömanskis- 
torna på långfart hade vanligen segelduk på locket och två flätade strop- 
par pa gavlarna. Inuti kistan fanns vid ena sidan en "laddika", en liten 
låda med lock för brev och småsaker. 

Nybörjare utsattes för "hönsning", skändning, vid passage av Kullen 
eller Skagen. Man försökte lura de oerfarna, att den, som första gången 
passerade Kullen, skulle erlägga en månads hyra till "kalas för besätt- 
ningen". 



Fartyg från Västra Näs: 
Aquila byggd av ek 1% i Gnmsby. tremarrad skonare. 60 ron dlupg 2.80 m, reparerad 

1899 Kopr den 7 auausn 1899 for 6 2W kr av lohan Olsion, Torso. frAn den danske makla- 
ren ~ a r s ~ i l s s o n .  ~Gvudredare var Gustaf  ensso son, Västra Näs, Johan Olsson ägde hälf- 
ten. Befäh. O. Svensson fran Höwik. Skutan förliste i Valjeviken den 6 oktober 1901. 

Aros. 
Betfy byggd av ek i Barth 1894, galeas, 39,97 ton, djupg. 220 m. Redare 1901 S. Larsson 

och befalh. 0 .  Carlsson. Senare redare och skeppare, 0. Svensson. 
Fix (ex Hanm Cecilia) byggd av ek och fur p& Bornholm 1858, galeas, 49 ton, djupg. 

2,50 m, förbyggd 1894. Huvudredare 1901-1902, John Johansson. Skeppare, B. Nilsson 
och 1921 Erik Nilsson. 

Olof Nilsson och hans äldste son Fridolf (f. 1880) samt Olofs svåger 
Fredrik Månsson (f. 1869) hade 1898 köpt en skuta, Rosalie, i Norge om 
99 registerton. Vid Gravame i Bohuslän råkade de ut för en fruk- 
tansvärd storm. Ankan Tilda lämnades i små omständigheter med sex 
barn, sonen Harald och fem flickor. Harald blev med tiden skeppare på 
Idéns galeas Kerstin av Sölvesborg. 

Torsö 
"Utomskärs fdngas en myckenhet sill, 
som nr god, fast av den smärre, och 
torsk, som är känd for sin läckerhet." 

N . H .  Sjöborg, 

Torsö fiskeläge anlades i mitten av 1700-talet. Här fanns 12 fiskare år 
1793. Fiskehamnen har nu ett djup mellan 1,3 och2 meter. Ar 1933 fanns 
20 yrkesfiskare. 

En gammal skröna berättar: "De styrde nord för nordlig vind med 
squara brassar och akterlig vind." Hur kan detta vara möjligt? Jo, skutan 
hette Nord, skeppare Per Törnberg. 

I Torsö bor sjökapten Edmund Listerud, som seglat på de stora haven 
i många år. Han kan berätta om hur hårt det var för en 16 års pojke att ar- 
beta med tunga cementsäckar på traden Gotland och fastlandet. Han 
seglade med Paborns Heda av Sölvesborg men också som bästeman un- 
der Oscar Hedberg på Louis av Djupekås. 

Fartyg från Torsö: 
Alhi byggd i Brakestad 18R5, skonert, 30 BRT 1 mar, 1891 kopl frAn Finland av Eliar och 

Olof Nilsson, Torso CAld i september 1891 hl1 Landskrona Kondemnerad i Helsingborg 



Betty galeas, Befälhavare: Ola Karlsson och bästeman: Sven Larsson. Denne gifte Sig till 
en bondgård i Kullarp och blev sedan kallad "styrmannen i mossen". 

Föreningen, jakt. 
Grazla 
Ida lex Elisabeth) bveed i Blankenese, 144 nettoton. Köpt 1882 av Nils Mattsson och Per , ,V"  

petteison men med hemort i Istaby. Ida strandade den 26 augusti 1896 vid Dasserorts fyr 
vid Stralcund. Kondemnerad och såld. 

Det finns en "Anteckninesbok till skonert Ida öfver dess seglationstid fran 1882 förd af 
~ u k u d r e d d a r e n  N.M." belvarad. Mellan 1883 och 1891 varp. Fettersson skeppare. I mars 
1886 betalade huvudredare Nils Mattsson i kronockatt kr 5,35 och i kommunalskatt 15,M. 

Henriette byggd i Engelholm 1865, jakt, 29 BRT, 25 nettoton. Köpt i mars 1892 från Hel- 
singborg av Elias och Olof (befl Nilsson, Torsö. Efter fyra manader såld till Allinge, Born- 
holm. (C.J. Nielsen). Såld 1896 tillbaka till Sverige. Skeppare: C.]. Larsson Berg, Karls- 
hamn, men redan efter en månad sald till Sven och Olof Nilsson i Norje. 1901 till Aug. 
Bengtsson och Mattis Rasmusson, Pukavik. Efter den sistnämndes död 1907 blev Lars 
Persson, Pukavik befälhavare 1907. Awacklad och slopad. 

Istaby 
"Dar segla man med mod i hag 

fram afner väldig vastervåg 
aldrig i världen käckare sjömän man s8g." 

Göran Svenning. 

Istaby har ingen egen hamn 

Fartyg fran Istaby: 
Annil (ek Suntth) byggdav ek i Sunderland. barkskepp, 311X.25 br 296.53 nertoton. ' I n n i  

g~ck med rralazier mrl1,in norrlandshamnar och England. 27 i 1MO iiifardades inlerims. 
fnhrei av eeneralkunsuln i I.ondun for reia t t l l  Stenge 23: 1880 utlirdade. rnbrev n r  
213. ~uvuzredare :  Anders Edvard Osterberg, arrendator i Istaby. Delägare: Skolläraren 
J.P. Osterberg, Mjällby, Enkan Karna Knutsdotter, Istaby, svärmor till Anders, och hem- 
mansägaren J.W. Osterberg, Istaby. Befälhavare men ej delägare: sjökapten Per Olsson. 
1715 1884, ny befälhavare, sjökapten Nils Larsson, Norje, sedermera Karlshamn och slut- 
ligen Sölvesborg. 714 1884 anmäles. att 216 av fartyget sålts fran J.P. och ].W. Osterberg till 
A.E. Osterbera. 413 1891 anmäles. att 114 salts av Karna Knutsdotter och A.E. Osterberg 
hl1 befalhavarin Nils Larsson, fodd i Noje 24 3 1833, dod I Sdwsborg l5  1 l 1917 siokap: 
tensexamen vld nav~gationzikolan i Karlshamn 1878 komplcrrrrad nied examen for &ng- 
fartvgsbefälhavare 1883. 24112 1891 reeistreras fartveet, varvid anges. att huvudredaren , ~. 
agcr 3 R, cnkan Karna Knursdortcr 3 R iich befalh. .N\llls Larsson, Solverborg. 2 R. 25 9 1597 
inkommer fartyget svert lack till Nyn Varvet i Goreborg under en resa Gde-Srock!on med 
trä. Hon flvteiiå trälasten med h k l ~  av vindmölleiln-moen. Hon kondemneras den 2719 

L .  

1897 och dén 2411 1898 säljes hon tili~ramfors AB samt seglar pa sommaren upp till Här- 
nösand i barlast. Hon strandar utanför Härnösand men togs loss och infördes till Här- 
nösand, dar hon ändras till pram. 

Anna byggd i Sundsvall, bark. 
Filip byggd i Papenburg 1859, 192 tons, förbyggd 1863 i Malmö, 1875-1891 redare: Per 

Mattsson, Befälh. P.N Holmgren. 1891-1899 i Sölvesborg, 1899 omriggad från bark till 
skonertskepp. 



Ida se Torsö. 
Martin (ex Ellen) byggd av ek 1866 i Odense hamn, skonert, 119 tons, djupg. 3,439 m, re- 

varerad 1896. Huvudredare 1901. T. Larsson och skmoare. H. Larsson och H. Svensson. 
Norden (n) byggd i P u k a d  1868för~ars  ilss so nk h ilstaby, skonare, längd 83 fot, 117 

tons. Redare 1881, L. Nilsson. Frin 1888 i Sölvesborg, redare, B. Törnzren. 1907 till Saxe- - 
mara. 

Orion byggd i Sundsvall 1863, brigg, 154 tons. Redare och befälhavare 1883, Lars Nils- 
son. 

C:t lokannes bveed i Pommem 1802. briee. 216 tons. Redare 1881. Lars Nilsson. 
7k;le byggd avek och fur i Karlshamn %3, brigg, 252 tons, djupg, 14 fot. 1879 redare 

och befälhavare. J. Andersson. 1885 till Karlshamn. Aven registerad p& Torsö. 

Mörby 
"Hastigt jag vande till skeppet igen och befallde mitt manskap 
att bege sig ombord och att akterlinorna lossa." 

Odysséen. 

Fartyg från Mörby: 
Mauritz byggd i England, okänt ar, brigg, 284 ton. Huvudredare, N. Persson och skep- 

pare, 0. Molander. Briggen ägdes av tolv Mörbybönder. 
Norden (I) byggd 1856 i Noje av ek och fur, galeas, 35-40 ton, djupg. 2,80 m, förbyggd 

1868, reparerad 1892. Redare och skeppare 1901, N. Nilsson. 
Osknr byggd av ek och h r  i Västervik 1871. skonert, 37 nylaster. Redare och skeppare. 

O. Molander. 
Sigrid galeas. 



Hallevik 
"Hellewik ar en bekant havsvik, som 
fiskare och sjöfarande ha sig bekant 
och besöka. " 

Christopher Cronkolm. 

Hallevik, som nu har ca 700 invånare, ar det äldsta fiskelaget på Lister- 
landet och var en replipunkt för samfärdseln till sjöss. 

Man skiljer meilan uddhammar och vikhammar. Kråkenabben ar en 
lång, ej bebyggd, udde, som skyddar Halleviken från ostliga vindar. 
Björkenabben ar dess motsvarighet mot väster. Vid stranden finns fort- 
farande en stor samling båtkåser med långa hammare. "Att näbba bå- 
ten" var att dra upp den mellan stenbumlingarna, som vardera kunde 
vaga flera ton. Har låg båten mellan de parallella stenraderna skyddad 
från tre håll. Vid storm måste båtarna dras upp på land för att ej slås 
sönder. Från den 29 augusti 1829 finns en förteckning över "Ahle- 
kåsar". Vågbrytare och pir byggdes 1916-1924. Varen 1933 muddrades 
hamnen. Nu finns en utmärkt lustbåtshamn, men sanden måste hållas i 
schack genom upprepade muddringar. 

Sölvesborg hade på medeltiden monopol på fiskhandeln i Hallevik. 
Ett fiskekapell helgat åt S:ta Gertrud uppfördes i "Böckers have", 
tunnbindargården. Den 18 augusti 1473 fick Sölvesborgs stad av kung 
Kristian privilegium på handeln på Hallevik. Borgmästare, rådman och 
allmoge i staden mötte upp inför kungen och framförde klagomål över 
att innebyggarna på Sjalland och annorstädes for till fiskarna på Hal- 
levik med kläde, lärft, salt och annat, som de sålde till bönderna, sta- 
dens invånare till förfång. Kungen utfärdade förbud för alla, vem det 
vara månde, att komma till Hallevik och sälja varor. Den som ville fara 
dit för fiskets skull, fick göra det, men om han hade med sig några varor, 
skulle han sälja dem i Sölvesborg och inte någon annanstans. Handeln 
fortsatte sannolikt, trots förbudet. 

I Hallevik fanns det "havdrangar", som fiskade åt storbönderna mot 
lega eller partlön. 

Halleviksfiskarna var svåra att få bukt med för Sölvesborgs stad på 
1700-talet. Stadens besvär var uppe i sju riksdagar fram till 1765. Ar 1767 
bekräftade K. Maj:t Sölvesborgs rättigheter, att alla fiskvaror från Hal- 
levik skulle föras till torgs i Sölvesborg. För att undandra sig skyldig- 
heter flyttade de berörda till andra stallen på Lister och kunde då han- 
visa till, att de inte bodde i Hallevik. 
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Personlig hygien ombord. Foto frdn Hälleviks fiskemuseum 

Christopher Cronholm skriver 1753: "Vid fisket brukas endast fem- 
eller sexbordsekor, som man kallar dejor, och ej vrakekor, eller stora 
som österut i landet." 1836 blev blekingska fiskare inkallade av hus- 
hållningssailskapet i Halland "för inlärande af fiske på djupt vatten från 
dackade båtar" och 1863 inköptes bohuslandska fiskebåtar till Blekinge. 
1883 var endast fem av 523 fiskebåtar dackade i Blekinge. 

I Halleviks Fiskemuseum, dar snickaren Stig Henriksson gjort och 
gör ett högst förtjänstfullt arbetet, finns SG 120 Doris, en däckad vrak- 
eka, byggd av ek. Har finns aven en styrhytt till en vrakeka, som tillhört 
Arthur och David Persson. Nu för tiden byggs styrhytterna på tråiarna 
av aluminium. 

Anton Johansson och Henrik Jönsson i Hallevik var framstående båt- 
byggare. I Hallevik bygger Kjell Svensson fortfarande små fiskebåtar av 
ek. 



Afton vid hamnen. Efter uykort från Hälletrik. 

Slakten Mattsson i Hallevik 
"Den som inte kan styra en skuta, kan aldrig styra 
sig själv eller något annat.': 

André Oscar Wallenberg. 

Max Konrad Mattsson, som har ärftlig belastning från sjön och dess- 
utom är mycket minnesgod, har berättat följande: "Mattis Mattsson ha- 
de 1898 en blekingsk vrakbåt Columbia. Hon var byggd 1897 av Bens- 
Ola, O. Olsson, och fick sedermera numret SG 130. För 10 000 kronor 
köpte B.A. Mattsson år 1900 Margot av ek och fur på 100 ton dw från 
Köpstadsö. Hon var byggd på skutvarvet i Sjötorp 1895, som produce- 
rat omkring 500 fartyg, och var en 39-tonnare." B.A. Mattsson sålde 
Margot 1916 och köpte en tysk galeas, Olga (I), på ca 95 ton dw. Hon ha- 
de nedseglats av Sveaångaren Rhea i Sölvesborgs hamn omkring 1910. 
Järnhandlare Emil Malmberg och B.A Mattsson köpte skutan, där hon 
låg på botten. Med hjälp avMargot och ett annat fartyg, Sölve, samt med 
biträde av mycket folk lyftes Olga. Malmberg och Mattsson blev seder- 
mera okontanta och den senare köpte Malmbergs del. Han köpte ek- 
virke på Listerlandet och reparerade Olga. Sedan såldes hälften av sku- 
tan till Alfred Svensson i Lörby. På resa mellan Stettin och Köningsberg 
gick Olga på vid Hela-halvön i storm och blev vrak. 

B.A Mattsson köpte istället Signe, byggd av ek och fur i Landskrona 



Cakmbra, vrakhit frdn Hallevtk 
Ihiten frdn vnnster Muftis Mattsson, 
Masse Mattson oih Herman Ohlsson 
Foto frdn Blelnnge Museum 

1910,100 ton dw, då hon var tio månader gammal för 10 500 kr. Ar 1920 
sålde Mattsson Signe till Alfred Svensson, som i sin tur sålde henne 1925 
till Viktor Svensson i Garnanas. Alfred Svensson köpte därefter Sigrid 
från Damernas rederi i Sölvesborg. Motor sattes in i Sigrid 1930. 

B.A. Mattsson köpte skonaren Asta från Skillinge, byggd i Aalborg 
vid Limfjorden 1877 för H. Sörensen, Nyköbing, av ek men med botten 
av bok, som ar ett bra virke under vattenlinjen. Reparerad 1907,80 BRT, 
djupgång 2,85 m. 1922 såld av Emil Lundgren i Skiilinge för 5 750 kr till 
Mattis Mattsson i Hailevik. 

Det finns ett foto taget den 6 juni 1923 i den lilla danska staden Hor- 
sens med Mattis, Max samt Albert Eriksson och Nanfrid Persson, samt 
ett annat kort av den vackra skutan utanför Aalborg. Skeppare 1923 var 
B.A. Mattsson. 

Asta blev vrak den 10 oktober 1926 i Hallevik vid en storm. B.A. 
Mattsson och Max skulle lagga ut ytterligare ett ankare och hivade dar- 



för hem på ankarkättingen för att få bättre rum, innan man lat det andra 
ankaret gå, men skutan draggade. Hon hade då en last av ekbark från 
Bergkvara till Köpenhamn. Den togs delvis upp och såldes till "bran- 
ne". För skutan erhölls 6 000 kr av assuransbolaget. 

B.A. Mattsson köpte, med Max som redare, 1927 den tremastade 
skonaren Betty, byggd av ek i Swinemunde 1908. De tyska skutorna 
var enligt Max Konrad ej lika bra bultade som de, som byggdes i de nor- 
diska länderna. Fartyget hade en motor på 70 hk. Skeppare 1927 blev 
Bengt Alfred Mattsson. Mattsson blev svårt skadad 1930, då mesan- 
bommen brast. Han fick den tvärs över ansiktet och alla hans tänder 
slogs ut. Skeppare 1930 Max Konrad Mattsson. Ar 1933 såldes Betty till 
två bröder i Böda på Öland, som senare avyttrade henne till Kalmar. Ar 
1930 förde Max vid 25 års ålder Wandia några resor bland annat till Stet- 
tin. Max var 1936-1947 skeppare på Skånska Cements tvåmastade sko- 
nare Otelia, byggd 1901 i Ornavik, 125 ton dw. 

Nancy, byggd 1912 av Gustavsson & Söners varv i Landskrona, som 
annars var specialist på 90 fots fiskebåtar. Fartyget köptes 1948 och sål- 
des 1956 till Ven. 



Asta an Hällevik utnnfir Aalburg Foto frdn Halleviks fiskemuseum 

Olga ( I I ) ,  som enligt Max Konrad var en av de finaste skutorna i hela 
Östersjön, förvärvades 1956 från Ven. Hon var byggd av ek i Landskro- 
na 1931 på samma varv som Nancy. Från början var hon tremastad sko- 
nare men riggades om till galeas. Det var Gustavsson & Söners sista 
bygge, 170 ton dw, 105 hk. Hon såldes 1961 till skeppare Arne Karls- 
son, Kalmar. 

Nästa förvärv blev 1961 motorfartyget Urnan från Umeå, 300 ton dw, 
byggd av stål i Groningen i Holland 1947 som Uni-S för rederifirman Sa- 
lomonsen. Hon hade då en 200 hk Bronsmotor men fick senare en 240 
hk Alfa. Hon döptes om till May-bee. 

Fiducia var byggd i Holland i Hellevoutslos vid det gamla inloppet till 
Rotterdam 1957 som singeldackare. Namnet betyder trohet. Fiducias 
ratt ligger under ett glasbord i Max Komads "kajuta", och hon f i n s  av- 
bildad 1977 av en dansk målare, Peter Hässeldahl. Fiducia såldes 1977 
till ön Raratonga i Stilla Havet efter förmedling av den kände fartygsa- 
genten Charles Hvilson i Köpenhamn. 

Max Konrad Mattsson köpte motorfartyget Netteli (ex Svendborg- 
sund) byggd i Fredrikshamn 1964, 580 ton dw, 299 BRT, halv shelter- 
däckad, 425 hk Alfa. Såld till Härnösands sjömanskola år 1979. 

Mats Anders (f. 1940) köpte motorfartyget Saralil, byggd i Ringkö- 
ping 1973, ca 650 ton dw, 299 BRT, 6 cylindrig Alfa på 600 hk. Hon döp- 



Fiducia au Halleuik. Foto f l n  Halleviks fiskemuseum. l 

tes om till Sternö (II). Mats Anders har l:a klass skepparexamen, som 
medger behörighet till stor kustfart i Östersjön och Nordsjön. 

Max Konrad hade som talesatt, att skutan skulle gå dit han ville. Om 
så inte, borde skepparen gå iland. 

Så långt slakten Mattsson i Hallevik. 

Harry Carlssons fartyg 
"Fran morfars far och farfars mor har slakten i sin saga 
två aror och en slaga." 

Gabriel Jönsson. 

Nils Harry Carlsson (f. 1912) har och har haft följande fartyg: 
Idalia (ex Argo) byggd 1904,3-mastat skonertskepp, 350 ton dw. Inköpt tiilRaa (A.R. R&- 

wall) 1922 s&ld till N.O. Leander Persson, Hällevik i februari 1935. Befälh: Nils Harry 
Carlsson, sam senare förvärvade delar av fartyget och 1954 hela fartyget. Förbyggd utan 
att tas upp p i  slip. Sald 1959 till Ernst Södergren, Hällevik. 1962 ändrad till motorfartyg. 
Eldhä jad  i Sölvesborgs hamn 1965 och sedan uppbränd i Hällevik. Gordon Mac Fie av 
skotsk och bohuslänsk släkt har tecknat Idalia. 

Hut,>u ( I i  lexllurznr~r, H.amburg) byggil ho< I ians Rrind. OlAenbur~ 1953,499 BI<T 6%) 
ton di,. "nscd qu.irrrrdeck ' \ r  19% inki>pl Ii11 Ilallc\ik I rna! 1.i-3 5ald till Nils orh Hd- 
ding Grönroc, Bovik, Aland och omnamnad till Bovik. 
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Skonertskeppet Idalm av Huilmik 

Nog! ( I )  byggd I Solvesborg 1962 for N~ls  T Torwaldssun. Slitr, 499 BRT. I O j U  ton dw 
Inkopt fran Stockholm till Hallevik 1968 G ~ s t a  Widen var skeppare 1968-1969 Sbld 1974 
hl1 Italien och hck dar Panamaflaee 

u- 

Nogi (n) byg d i Falkenberg 1967 för Gösta Svensson, Textil AB, Göteborg, 1 338 BRT, 1 2 625 ton dw. r 1974 köpt till Hällevik. Ar 1979 cbld till Tongaöarna, Nya Hebriderna, där 
hon fick namnet Vili av Nukualufa. 

Tiw (I) (ex Weserstrom) byggd hos Hans Brand, Oldenburg, 1962, 499 BRT, 1 096 ton 
dw, shelterdäck, Deutz 999 hk, 12 knop. & 1972 inköpt frdn Brake till Hällevik. Ar 1975 
sald till Panama-reden. Ett fartyg med openlclosed shelterdäck far enligt Lloyds 
Surveyors ta mer last. 

Havsö (II) (ex Karin Bma) byggd i Danmark 1975, 1 499 BRT, 2 750 ton dw. Inköpt till 
Hällevik 1976. Förlängd vintern 1979-80 med 8,4 m till 3 200 ton. 

Tina (II) (ex Indian Coast) byggd i Danmark 1975. Systerbat till Havsö. Fran Danmark 
1979. Förlängd vintern 1979.1980 med 8.4 m till 3 200 ton. 

Hausö (II) och Tina (ii) gar bl a med spannmbl fran Kalmar, Norrköping och Västeras till 
Tallin (Reval) och Wentspils (Windau) samt med sand fran Malmö till Söraker i Anger- 
manland. 



Tina (1) au Haileuik 



Holländska järnloggerten Altair au Halleuik. Foto frdn Hälleviks fiskemuseum 

Andra fartyg hemmahörande i Hallevik 
"Kommer regn, kommer vind. 
kommer bramseglen in." 

"Persapojkarna" i Hallevik hade också skutor. Mästerlotsen Per- 
Anders Persson ar son till Herman (f. 1880). De senaste åren har de 
gamla titlarna för lotsarna försvunnit, däremot f i n s  ett så kallat "gub- 
batiilagg". Per-Anders har eget fyrtorn i Hallevik. Det finns 12 namn- 
brädor utanpå fyren, varvav 9 engelska kuttrar. Per Persson hade sex 
söner, som alla var delägare i skutor. 

Altair byggd 1917, holländsk järnloggert, 70.6 nettoton. Aren 1939-1943 redare Nils Olof 
Leander (Lalie) och Lennart Persson skeppare. 

Anna 297 tons, 1881 redare: A.E. Osterberg. 
Baltic byggd i Myggelsborg i Holland 1897,138 BRT. Säld öU Mälaren och sedan till Fin- 

land. & 1943 var Nils Olof Leander Persson redare och Gösta Olofsson befälhavare. 
Bewe byggd av stä1 i Höganäs 1959 samtidigt som Blew (Il), 487 BRT, 400 hk. Redare: 

Bror Anton Persson. Skeppare: Bror och Verner Persson. 
Böljan byggd 1917, 3-mastad skonare, 98 nettoton, June Munktell120 hk, 1937.1943. Re- 

dare och skeppare: K. Johansson. Bästeman 1942: Gösta Widbn. 
Edit 



Motorfartyget H.A.  Hermansson au Hallev8k. Foto /"dn Häller,iks fiskemuseum. 

Eiianna byggd av fur i Norge 1892, galeas. Redare och befälh. 1915: Nils Olof Södergren. 
Euold byggd 1915, holländsk järnloggert, 66,9 nettoton. Köpt 1929 fr6n Vlaardingen. 1 

1937-1943 redare och skeppare Bror Persson. Helge Svensson (f. 1916) var kockjungman 
1931. Såld 1957 till Hallsbäck på västra Tjörn. Skolfartyg i Stockholm och omnamnad till 
Shamrock, som betyder vitklöver. 

Gerda 
i 
! 

Gratin byggd i Groningen 1946, motorfartyg, 350 tons dw. Köpt 1966, gick ännu 1979 
mellan Karlshamn och Falkenberg med Hany Hermansson, son tiil Herman Persson, 75 I 

år, som redare och styrman medan hans son Harton är befälhavare. Fartyget har nu fyra 
mans besättning mot tidigare tio, då han gick pa Spanien och Grönland. 

Helge (ex Vesta) byggd av fur i Björkö i Finland 1895, skonert, 39,66 tons. djupg. 2,0 m. 
Huvudredare och skeppare 1901: Jöns Bengtsson. 

H . A .  Hermansson byggd i Groningen 1946, motorfartyg, 200 ton dw. Köpt 1950 av HA. 
Hermansson. 

Hilma byggd p6 Aiilds Läge 1843, jakt, 28 tons. Redare och befälh: P.B. Hellberg. 
Hydio (ex Patky) byggd i Elmshorn nära Bremen 1878, 120 tons dw, galeas. Köpt frdn 

.&hus 1920 av fiskaren Carl Duvell som huvudredare och hans bror Ernst Duvell som skep- 
pare. Hydro förliste i Husaröleden i Stockholms skärgård 1922, d6 hon lag på kryss och 
stagvände för cent. Skeppsuret fran Hydro med texten, "God Bless Hydro", finns på 
Fickemuseet i Hällevik. 

Iolrnth> byggd av ck i Brixham 1883. galc.ii. X5 BRl, 133 tons ALV, dlupg 3.5 m 24 nk 
Huvudrcdarr. ,,ch ~kepparr  1923-1937 John A Persson 

lacoh h ~ e z d  1916. W 3 brutroron Rcdare 1W9-1943 lohn ,\lck.ind~r Pers,on iizh rkrr>- , -v . . 
pare Helge Svensson. 

123 



Baltic av Hallevik. 

John byggd av ek i Bideford 1876, galeas, 91.8 BRT, 150 tons dw, djupg. 3 m, 24 hk. Köpl 
fr&n Edshultshall. 1919 huvudredare Bror Persson och skepparn L. Persson. Sjönk i maj 
1929 syd om Sävsund med cementlast. 

Kapdufwn byggd av ek och fur i Halmstad 1895, galeas, 55 BRT, 25 hk. 
Karl byggd av ek och fur i Ekenäs 1867. Redare 1881: J. Olsson. 40 tons, djupg. 2.40 m. 

Förbyggd 1895. Huvudredare och skeppare 1901: S. Larsson. 

Kerstin (ex Twee Broeder) holländsk iärnloaeert, bvpgd 1916, 160 ton. Köpt fran Sölves- ~ , "" 
borg av &mer Persson. ~ b l d  1957 ~ ö t e b o r ~ .  

Kyros (ex Oden) byggd av fur p& järnspant i Motala 1859, reg.nr. 318, ångfartyg, 164 
tons, djupg. 3 m, förlängd 1892 i Sölvesborg, 40 hk. 1901 redare S. Hörberg och skeppare 
J.P. Hörberg. Användes bl. a. tii! brännvinslaster. Se "Batologen" 1979:I s. 26. 

Leon ealeas. Redare: bröderna Duvell. Ernst var skeppare och hans fm Elin arbetade 
ombor~liksom lohn Enksson, Hallevtk 

Maj-Rrilt byggd av tra i Groningen 1904, galeas Kopt av Harry Hermanszon 1931 For- . .. 
list l&3. 

Maria, engelsk fiskekutter. 130 ton dw. Skeppare: Nils Södergrnn. Tillhörde Hällevik på 
192k1930-talen. 

Matrona byggd i Danmark 1869, skonare. Redare: Sven Olof Svensson. Befälh: Bengt 
Larsson. 
Nanny 
Phonix. danskbveed. 2-mastad skonare, ca 200 ton dw. Siste ägare: Ernst Södergren. , -" 

Haveri vid Granten p& Gotland. 
Presto byggd i Frankrike 1860, brigg, 185 ton. Redare och befälhavare J. Olsson. 

Sundsvall byggd i Sundsvall 1871, barkskepp, 314,69 ton. Inköpt 1893 av fiskaren John 
Olsson. En delägare boddei London. Befälhavare var d& Olof Svensson från Skanör. Han 
ersattes den 30 apnl 1898 av sjokapten N\'ilr Larsson Sundswlls hisloria under Larsrins 
befäl blev korr. Hon avseglade fran Malmö i juni 1898 till Sandvik (HaparanJadistnklet), 
vanfran hon eher lastning seglade lill Malmo for provianterng och urnisrning. 1 sluter av 



Motorfartyget Gratin av Hällevik. Foto fran Hälleviks fiskemuseum. 

juli avseglade hon till Brasilien. Den 10 mars 1899 meddelar Generalkonsulatet i Rio de 
Janeiro att fartyget kondemnerats i Bahia, som följd av haven efter läckage på resan. Hon 
saldes p i  offentlig auktion. Hon blev ater iståndsatt och seglade sedan under namnet 
Cecilia av Bahia. 

Svluia bvgad i R@., galeas, 60 ton BRT, 22.6 nettoton. 1937 och 1939 redare Leander , uv " 
Persson och skeppare Per Persson. Vedskeppning till Stockholm. Per Persson, som till- 
hörde "Kalla-Pärerna", omkom till sjöss. 

Thomac (ex Thomas Lenning) var från början en engelsk fiskekutter (bankskuta) byggd av 
ek, alm och fur i Hull 1882, galeasriggad, 84.37 BRT, 135 ton dw. Förbyggd 1914. 1921 re- 
dare: Bror Persson. Ar 1937 redare, Leander Persson och skeppare, Herman Persson. Hon 
ägdes 1938-1958 av Harrv Hermansson efter att ha bvgpts om till motorseelare. De ene- 
eka fiskekuttrarna av ek på 120-130 ton dw var billigarinköp. Thomas lagunagra ar 
lagd i Sölvesborgs innerhamn i väntan pa försäljning. Herman Persson, som blev hundra 
Sr varen 1980, kunde ännu som 90-&ring räkna upp va j e  prick efter kusten fran Strömstad 
till Haparanda. Vid 1929 ars slut fanns i Sverige 2 173 prickar upptagna i en särskild för- 
teckning. 

Tre Vänner byggd av ek och fur i Anlds Läge 1843, jakt, 28 tons, djupg. 6 fot, förbyggd 
1873. Redare och befähavare 1881: Per B. Hellberg. 

Ulla-Britt (ex Georg), byggd i Viken 1907 för reden i Rda. (L.P. Malmberg), 3-mastad sko- 
nare, 115 nt. Efter första världsknget såld till Karlskrona (D. Kindborg). 1930 utrustad 
med motor. 1932 sald till Kaleb E. Karlsson, Järnavik. 1935 sald till Guön (N. Fridlund). 
1954 sAld till Hällevik (Nils O. Persson), omnamnad till Ulla-Britt. 1959 kankat vid Bjurö- 
klubb och havererat. Senare intagen till Skelleftehamn. Anmäld upphuggen. 

Wilhelmina byggd av ek och bok i Tielendorf 1874, skonare, 39 tons, djupg. 2,25 m. 1901 
redare B. Jönsson och skeppare B. Larsson. 

Wiola byggd av ek och fur i Livland 1904, skonert, ägare Nils Ivarsson och Hillman 01s- 
son. Kassaboken för 1914 finns bevarad liksom skeppsdagboken för 1914-1915, Gick bl a 
med bä, fältspat och huggen sten till Tyskland. Hemmahörande i Hällevik mars 
1913-april 1917. 



-- 

Elin Duvell "rattar" Leon. 
Kalmarsund den 6 augusti 1925. 
Foto från Hälleviks fickemuseum. 

Galeasen Leon av Hällevik i Arkösund den 28 juli 1925. Foto fnfn Halleviks fiskemuseum. 
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"Som bärgad kapten" 
"All sailors belong to one farnily." 

Joseph Conrad. 

Att äga och finansiera fartyg genom partrederier är urgammalt. Del- 
ägarna svarar i proportion till sin andel för riskerna och får då också sin 
del i vinsten. För att bli skeppare på en skuta kunde en betrodd fullbe- 
faren sjöman få gå omkring i bygden och tala för varan samt försöka få 
besuttna att teckna andelar trots att sjömannen saknade egen fastighet 
som säkerhet. Men man ställde upp för varandra. Om teckningen ej 
räckte till måste den presumtive skepparen försöka få lån i ortens spar- 
bank. 1895 fastställdes en lag att aktiekapitalet skulle vara minst 5 000 
kr. Gränsen höjdes genom beslut i riksdagen först 1973. 

Exempel på teckningslista: 

"Undertecknad vill härmed anmoda vänner och bekanta till inköp av fartyg, Brigg eller 
Skcpp. nll sammanlagt helopp cirka Femr.>nni$en. l 5  UOO. ~ronur'da fart,& -kall inde- 
lar I 6u sii kallade aktier eller Idtter, d i  hvar oih ?n ~ e ~ k n a r  sans namn for ilen summa .it' 
önska i lott eller aktie. 
Teckningen kommer att ske saväl denna som nästkommande &r. 

Hellevik den 13 december 1880 
S.S. Hellgren" 

Som första namn på listan stod J. Nilsson, Siretorp och sedan ytter- 
ligare listerbor, varav sju från Hällevik, tre från Stiby, fyra från Istaby, 
tre från Hörby, ytterligare en fran Siretorp samt en från Sundstorp. Ett 
partrederis säte brukade följa huvudredaren. 

Det högst tecknade beloppet var hela 6 000 kr och det lägsta 300 kr. 
Den sammanlagda summan blev 18 000 kr eller 3 000 kr utöver det ovan 
angivna målet. Detta satt att teckna lotter var dock ovanligt på Lister- 
landet. För 18 000 kr kunde man på den tiden få en brigg eller en bark. 

Ett fartyg borde helst köpas som det stod så perfekt uttryckt i ett 
norskt avtal "fritt från alla skulder av vad namn de vara må, på alla hav 
hamnar och strömmar." 

Sjölagen den 12 juni 1891 85 3: 
"Sjöman som visar, att han kan f& fartyg att föra, ege rätt att erhalla entledigande, om han 
utan ökad utgift för redaren sätter annan duglig karl i sitt ställe.'' 

En välkänd skeppsmäklare var Charles Hvilson i Köpenhamn. I en 
katalog från Kjöbenhavns Skibssalgs Bureau 1909 utbjuds 730 segelfar- 



Besättningen pd skonaren Wiola av Hällmik. 

tyg däribland 7 fullriggare och inte mindre an 90 barkskepp samt 12 
briggar. Högsta utbudet var 68 000 danska kronor för en fullriggare på 
3 400 ton dw byggd av ek, ceder och pitchpine, amerikansk fur, i Maine 
1898. För 15 000 dkr utbjöds ett barkskepp på 1 600 ton dw, ett "meget 
smukt och godt skib". I katalogen fanns flera barkskepp i prislägen 
kring 10 000 dkr och dar under. Offererade siatskonare låg dock relativt 
högt i pris. En skonare på 250 ton dw byggd 1899 av ek och fur på jarn- 
spant i Sverige utbjöds för 42 000 dkr. Hon var emellertid utrustad med 
"dampmaskine" på 80 hk. 

Bark som skrovtyp försvann under 1800-talets första hälft. Barktack- 
ling innebar råsegel på de främre masterna samt ett gaffelsegel med 
toppsegel på den aktersta masten. Sveriges sista barkskepp lär ha varit 
Jonstorp (II) byggd i Grimstad 1891, som gick förlorad i Östersjön i bör- 
jan av 1930-talet. 

Barkskeppet Elze om 357,19 ton, byggt i Uekermunde, Tyskland, 
hade under tiden 17 mars 1884 - 20 juni 1889 sjökapten Elias I. Heligren, 
Hällevik, som befälhavare. Fartygets hemort var aven under denna tid 
Hällevik. Hos konstnär J. Henry L. Hörberg finns ett stort antal kvit- 
tenser för utdelningar för Föreningen under åren 1880-1891, barkskeppet 
Ocean av Haiievik 1882-1889 samt barkskeppet Elze av Hallevik 



Skonaren Matrona av H~l lez> ik .  

1885-1889, som hade 16 partredare med O.P. Hörberg som första namn. 
Den 12 april 1889 var utdelningen bara 10 kr per lott. I "gengä1d"var ris- 
ken vid förlisning desto större. 

Briggen var ett tvåmastat fartyg med råsegel på båda masterna samt 
dessutom ett stort gaffelsegel på stormasten. Den var lättmanövrerad i 
trånga farvatten men krävde större besättning an en tremastad skonare. 

Vid första världskrigets slut fanns bara fyra briggar kvar i Sverige, 
däribland Gerda av Pataholm, som köptes av ett konsortium i Gävle för 
att bevaras som ett minne från segelskutornas tid. Hon sjönk som mu- 
seifartyg i Gavleån 1951. Gerda byggdes 1868-1869 på Brodins varv i 
Gävle för ett rederi i Mollösund. Då seglade ca 400 svenska briggar. I 
mitten av 1800-talet hade briggarna en besättning av 10-15 man. Antalet 
minskade mot slutet av seklet till 8-10 man. Ar 1905 fanns 69 briggar 
kvar i vårt land. 

Barkskeppet Ocean 
Ocean byggd av fur i Karlshamn 1839, skepp, 82 nyläster. Redare: Win- 
berg & Meijer, Karlshamn. Befalh: L. Dahlman. Förbyggd i Karlshamn 
1860. 1883 till Hörby i Mjallby socken. Huvudredare: Ola Jönsson och 



befälh. P.N. Holmgren. Den sistnämnde omkom i Dover. Lars Nilsson 
blev hans efterträdare. Inga anteckningar finns i fribrevsdianet i Riks- 
arkivet om vidare öden. 

Fribrevsdiarie 1881, nr. 156. 1816 /nytt/. Barkskepp Ocean, 349.9 ton. Truls Svensson Hell- 
gren, huvudredare: snickare Sven Hörberg, Mjellby. Anm. Förolyckat vid Boulmer, fn- 
brevet aterställt enl. C.nr. 29511892. 

Fribrev 15111881, 1816 /nytt/: Barkskepp Ocean, Hellevik by. Sunderland ek & teak, 348,9 
ton tillhör: Snickare Sven Hörberg, nämndeman Knut Johansson, hemmansägarna Per 
Andersson, Per Nilsson, Knut Nilsson, sjökapt. S. Hellgren, fiskare Sven Svensson, Ola 
Bengtsson, Ola Hörberg, Sven Olsson, Bengt Henriksson, sjöman Sven Hellgren, sjö- 
kapt. J. Nilsson, hemmansägare Sven Trulsson, sjökapt. L. Nilsson. P. Pettersson, bon- 
desönerna NIls Jonson, Nils Persson, snickare Per Olsson, sjökapt. P.N. Holmgren, 
bondsonen Bengt Persson, hemmansägarna Sven Svensson, Sven Persson, Per Persson. 
Huvudredare är S. Hörberg, bef. Tmls Svensson Hellgren. 

Bilbrev Sölvesborg 1316 1881, där John Sutton intygar genom bevis att fartyget byggts 
1867 i Sunderland av ek & teak med dim. 118,8x27,5~17 fot. Hemortsbestamning och re- 
dare d. 1316 1881. Ommättes i Karlshamn 1515 1883. 

Skrivelse fnfn Magistraten i Sölvesborg 2518 1888, att 1160-del genom köp övergatt fran 
sjökapt. L. Nilssons konkursbo till sjökapten B.J. Törngren dessutom hade 11100-del i arv 
tiilfallit giirdmannen Per Svensson efter den avlidne brodern Nils Svensson. 

411 1889 meddelas, att till sjökapt. T.S. Hellgren genom köp övergatt V30-del fran Knut 
Nilsson och 1160-del fran S. Hellgren, Hellevik. 
2811 1880 meddelas att till Ola Bengtsson i nr. 45 Hellevik övergatt 1160-del genom köp 
fran Sjökapt. L. Nilssons konkursbo & 2160-delar genom w fran Bengt Persson, Hörby 
till dennes omyndiga barn Bernt Emil Bengtsson med 1160-del och 1160-del till dottern P. 
Bengtsson och efter hennes död den 1160-del genom köp övergatt till nämndeman An- 
ders Perhsson, Mjellby. 

115 1889 meddelas att Per Olsson nr. 11 Istaby den 2714 salt 1160-del i fartyget för 200 
kr. till sjökapt. 0. Svensson, Hörby. 

Ocenn avseglade ifrån Malmö den 22 april 1890 med last av tegelsten för Sundsvall. An- 
kom dit den 29 april. Lossade sin last och reparerade en del skador hon erhallit under en 
storm därstädes. 

Intog en last av soanar för Harlingen i Holland och avdck ifran Sundsvall den 31 mai. 
~ n k o m  till ~ar l&en den 3 juli. Lossade lasten och iniog barlast samt avgick därifran 

ater till Sundsvall den 13 juli. 
Ankom dit den 28 juli och intog en last bestaende av sagade trävaror för West Hart- 

lepool. 
Avgick Sundsvall den 21 augusti och ankom till West Hartlepool den 23 september. 

Lossade halasten och pick i torrdocka för renaration av undervattensskador. Lastade se- - 
dan kol för Malmö 

Avgick i f rh  West Hartlepool den 24 oktober och ankom till Malmö den 10 november. 
Fartveet dck i vinterlae. och besättnineen avmönstrades. 713 1891 meddelas att sibkant. ," u ~,. , . 
T.S. Hellgren genom kop forvarval 260-delar frdn Ola Bengtsson, 1 60-del fr6n I'ehr Nils- 
son, Z/M)-delar fran Sven Svensson och IlbOdel fran O. Horberg alla i Hellevik. 

Meddelande i Jn>wlse bdn Malnid 7 8 1891. all bcfälhavarebvle skeit och att Frednk Cor- 
neiius Nordfeldt tillträk, som 1113 1879 erhhllit styrmansbrév. 

Ocean strandade i snötjocka vid Seaton Pont nara staden Amble i Ty- 
nedistriktet p& resa mellan Harlingen och Burntisland i Skottland med 



Barkskeppet Ocean av H~lrwik. L.P. Sjöström 1885 

80 ton halm och 175 ton barlast. Steam-båten Nactulus från N. Shields 
och en fiskare försökte assistera men förgäves. 

Gösta Hellgren i Hällevik har en kopia av det officiella "Examination 
on oath instituted by the receiver of wreck" alltså en edsvuren under- 
sökning av vraket. Ocean låg på styrbordssidan och hade blivit totalt 
vrak. Ingen förolyckades dock utan besättningen kunde gå iland vid 
lågvatten. 

Skeppsdagbok lämnad av Malmö Sjömanshus Direktion N1 Kpt T.E. 
Hellgren förande skeppet Ocean finns bevarad. Daterad Malmö den 1 
april 1890 och undertecknad J.P. Fagerlind, ombudsman. 

Transumt av Generalkonsulatets i London skrivelse 11110 1892. 
Med anmälan att barkskeppet Ocean, Hellevik fört av kapt. F.C. Nordfeldt under resa fran 
Harlingen tiil Burnt Island med halmlast den 1511 innevarande ar strandat vid Boulmer 
och sedermera blivit vrak far jag härmed till Kungl. Kom.Kol1. insända fartygets över- 
korsade fribrev, medan däremot fartygets övriga handlingar hemförts av befälhavaren. 

Skrivelse fran Generalkonsulatet i London l112 1892 till Kam.Koll. 
Med anmälan att barkskeppet Ocean, Hellevik, förd av sjökapten F.C. Nordfeldt under re- 



sa Harlingen-Burnt Island med halmlast den 1511 1892 strandat vid Boulmer och senare 
vrak, far jag härmed äran till K.K. insända fartygets överkorsade fribrev, medan däremot 
fartveets öwiea handlinear hemförts av befälhavaren. Iämväl tillater iap. mia anhalla om . "  " . .. 
ersattning fur vicrkunaulernas i Benvick Neivcastlr & Hulls utlagg enl. har bifogad rak- 
ning med venfikanuner hl1 ett sammanlagt belupp av f 31:13:13 uppgAcnde utgifter fix ... 
hef-och besättnineens underhåll och he<förcka>inine. 
London den 1112 k 2  G. Juhlin Dannfeldt. 

Rakning pd utgifter för förlista sjöman. 
Sjökapt. F.C. Nordfeldt, styrman J. Pahlsson, svenska sjömännen J. Andersson, G. Ols- 
son, J. Karlsson, Albin Andersson, E. Ehner, S. Bengtsson, S. Olsson. 

Uppehu  i Boulmer 15-18 jan. 13 dag1 för 9 man á 4 sh. Idag £ 5166. samt resa i Loug- 
hougton W1 Newcastle för bef. & 9 man E 0:15:10. 

Uppehall iNewcastle 18-22 jan. samt transport & resa från N. till Hull för Y man. tillsam- 
mans E 8:9:19. 

Uppehall i HUU 22-W jan. transporter samt &nghitsbiljetter för 5 man till Göteborg och 
för stymannen och 3 man till Köpenhamn, totalt £ 163. Uppehåll i Newcastle den  112 och 
transport för kapten Nordfeldt E 0:8:48. Kapten Nordfeldt var bef. och de övriga ovan- 
nämnda männen utgjorde besättningen a det den 1511 1892 vid Boulmer strandade bark- 
s k e o ~ e t  Ocean fran Hellevik. Samtliea blevo av vicekonsuln i Bemick sända till New- . . 
castle, daiifrin dock kaptenen dtrn,ande i redenrts arrnden. Ilan bestred slalv sina IU5c 
,ich ovnga ulgifter intill den I fcbr da han törpa\.adet alt frdn Sc\~~ca.;tlc till 1.andskrona 
medfolla fartyget dngf Alma frdn Gotehorg kapten'lh Anhersen DA hyra till Sverige r) 
kunde anskaffas blevo styrmannen "ch besartningen i saknad av  laniplip. diwkt lagenhrr 
sanda till Hull. danfran styrmannen och siomanncn J Karlsqcin S Beng1,son & 5.  Olsson 
sändes med engelskt anif. tiu ~ ö ~ e n h a m n ,  samt de aterstående sj&ännen likaledes 
med engelskt angf. till Göteborg. 
London den 1112 1892. G. Tuhlin Dannfeldt. 

Skonertskeppet Föreningen och Liverpool 

"O blow the man down 
in the Liverpool town." 

Föreningen byggd av fur 1871 i Gävle, skonertskepp, 259-264 tons. Re- 
dare 1881: S. Hörberg. "Kaptenstavla" i Halleviks Fiskemuseum. Capt. 
B. A. Wilibergh. 

Föreningen seglade bland annat till Sydafrika och Australien. Konst- 
när Henry Hörberg har i sin ägo "Statement of General Average" från 
Natal av den 12 april 1875 efter ett haveri samt "Skepps-Dagbok lemnad 
af Sölvesborgs Sjömanshus Direktion till Kapten M. K. Nordfeldt för- 
ande skeppet Föreningen. Dagboken som innehåller 160 folier är under- 
tecknad av ombudsman Bengt Törngren och daterad i Sölvesborg den 6 
augusti 1889. 



Skonertskeppet Föreningen au Hälleuik. 

En vackert bemålad brevlåda av bleckplåt för Föreningen Kapten 
J. P. Hörberg, Sölvesborg, skeppsmäklare J. Chr. Hanson & Schau, 
Liverpool ar också bevarad hos Henry Hörberg. 

En annan kand skeppshandlare och skeppsmäklare i Liverpool var 
Christensen & Due. Många bodbitraden åkte ut i världen och blev "cler- 
ker" i England. Om ett skeppsmaklarföretag i Liverpool berättas 1857, 
att det hade "alla de persedlar, som ar nödvändiga för fartygs utred- 
ning". En mäklare skulle vara en fixare i alla lagen, en "Madchen fur 
alles" eller som engelsmannen säger "Jack of all trades". 

Det ar intressant att notera, att det förr i tiden fanns många smarta 
danska skeppsmäklare över hela jordklotet, liksom norska hamnkap- 
tener. 

Kung John av England beviljade 1207 privilegier för en ny stad vid 
Merseys smalaste del. Mersey har vid Liverpool en bredd av 1-3 km och 
mynnar 5 km längre ned i Irländska sjön. Framför mynningen ligger 
stora sandbankar. 

Skeppet Antelopes framgångsrika resa till Västindien 1667 var början 
till stadens första "boom". 



En skillnad mellan ebb och flod på över 8 m krävde dockor och redan 
1710 började anlaggandet av världens första docka. Det var de höga 
vinsterna på slavhandeln, som finansierade byggandet. Den äldsta 
dockan var Salthouse Docks. Befolkningen växte från 2 000 år 1660 till 
15 000 år 1730. Det var främst den så kallade Liverpool-triangeln med 
handeln från Mersey till Västafrika, med slavar till Västindien och däri- 
från socker samt kryddor till England, som kunde ge stora vinster. En- 
bart under decenniet 1783-93 gjorde mer än 300 000 negrer resan över 
Atlanten på fartyg från Liverpool. Nära hälften av den totala slavhan- 
deln ombesörjdes av Liverpool. Omsatt tonnage växte från 27.000 1710 
till 540.000 1791. 1910 var kajernas längd i dockorna hela 43 km. Dess- 
utom fanns 14 torrdockor. 1950 hade den stora hamnstaden ett 90-tal 
"våta" dockor och 25 "torra" som upptog 10 km av Merseys strand. 

Liverpool var en kosmopolitisk köpmansstad, hemmahamn för Cu- 
nard-linjen (från 1840) och Vita Stjärn-linjen, vars passagerare fick se 
den berömda Royal Liver Building vid Merseyside. 

"See you in Liverpool"var under segelfartygsepoken den traditionel- 
la avskedshälsningen av en engelsk lots, då han lämnade ett fartyg, var 
det an skedde. Staden vid Mersey anlöptes på 1850-talet av ca 7.000 
skepp årligen genom Queen's eller Formby-inloppen mellan sand- 
bankarna. 

Den svenska sjömanskyrkan bö jade sin verksamhet dar 1870 och har 
sedan dess vant i oavbruten verksamhet. På 1880-talet kunde det sam- 
tidigt ligga ett 90-tal skandinaviska fartyg vid Liverpools langa kajer. 

Det ingaende tonnaget var år 1800 450.000 ton men 1909 hade ham- 
nen en omsättning av 14.341.000 ton oberäknat kustfarten, vilket mark- 
ligt nog var något mindre än Cardiff och sex miijoner ton mindre än 
London. 

Liverpool var dock främst den stora emigranthamnen. En stor del av 
den miljon svenskar, som utvandrade till USA, seglade över Atlanten 
från Liverpool, vanligen via London. Dar hade fröken A Hedenström 
ett skandinaviskt sjömanshem, som invigdes 1888 av Oscar II. Vid se- 
kelskiftet lär Arligen 250.000 skandinavier ha emigrerat över Liverpool. 
På 1860-talet behövde man 100-165 riksdaler för en färd från Blekinge till 
USA. I staden finns Merseyside Maritime Museum. 

På 1890-talet var 415 av det förenade Sveriges och Norges handelsflot- 
ta norsk, och Norge ville därför ha ett eget konsulatvasen. Denna fråga 
var en av orsakerna till brytningen mellan länderna 1905, och att 
unionsmärket försvann från svenska flaggan, som dessförinnan kal- 
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lades "sillsallaten". Den 17 maj 1905 antog stortinget ensidigt en lag om 
eget konsulatvasende och den 9 juni klockan 10 hissades på norska ör- 
logsfartyg den egna flaggan, och Sverige fick sedermera en "ren" flag- 
ga. 

Skeppsklarering 
Den första utförliga svenska kungliga förordningen om skeppsklare- 
ring fastställdes den 11 mars 1748. Enligt denna förordning fick ingen 
befatta sig med skeppsklarering, om han inte blivit antagen och för- 
ordnad till skeppsklarerare och avlagt ed inför magistraten. Det fick inte 
antagas fler skeppsklarerare än nödvändigt för att betjäna fartygen. Be- 
träffande klarerarens kompetens föreskrevs, att han skulle äga insikt i 
tullförfattningarna och de övriga förordningar, som berörde skeppskla- 
rering. Han skulle också vara kunnig i fråga om befraktningar. Skepps- 
klarerarens uppgifter reglerades genom utförliga bestämmelser. Ar- 
betsuppgifterna ar i stort sett de samma an i dag. Vid avslut av befrakt- 
ningsavtal skulle endast skeppsklarerare få medverka, om sådana 
fanns att tillgå. 

Genom 1748 års förordning skapades ett monopol, som kom att bestå 
ända tills näringsfriheten genomfördes. Nämnda förordning ersattes 
därför år 1861 av en ny skeppsklarerarförordning. I denna föreskrevs 
visserligen, att skeppsklarerare vid behov skulle antas av vederbörande 
magistrat, men magistratens godkännande var inte nödvändig för rät- 
ten att bedriva skeppsklarering. Samma ståndpunkt hävdades aven i de 
följande skeppsklarerarförordningarna, av den 25 november 1874 samt 
den 9 juni 1893. På så sätt kom stränga skyldigheter att ligga på de av 
magistraten antagna skeppsklarerarna, medan däremot andra perso- 
ner som agnade sig åt skeppsklarering inte behövde bry sig om andra 
föreskrifter än de, som gällde för yrkesutövare i allmänhet, 

Sveriges Skeppsklarerare- och Skeppsmaklareförening bildades 
1919. Den 4 maj 1934 utfärdades en ny skeppsklarerarförordning, enligt 
vilken antingen auktorisation eller "tillfälligt tillstånd" krävdes av 
K. Kommerskollegium. 



Kaser i Halleviks hamn. Foto N.J. Nilsson 1956, Blekinge museum 

Adolf Hellgren 
"Ingen blir god sjöman förrnn han prövat håraa 
stormar." 

Gustav Adolf Ferdinand Hellgren blev kock på jakten Hilma 1893 vid 11 
års ålder med 10 kr i månaden. Skutan skulle med P.B. Hellgren som be- 
fälhavare gå "fil Köpenhamn och flera olika platser". Två spant av Hil- 
ma finns bevarade. Adolf var äldst av sex syskon. Då hans far drunkna- 
de i Bottenhavet, blev han familjeförsörjare vid tidig ålder. Adolfs nästa 
fartyg blev 1895 Sksk Philip av Sölvesborg med H. Larsson som skep- 
pare. 
1896 skeooet Anna av Sölvesbore. Befälhavare: N. Larsson. . , u 

Id97 skonerten Vorden av Solvesborg Befalhavare 5 Tomquist 
1898 S S Sven Renstroni sol ves bor^ Befalhavarr Thor Balkenhauien rdmr senare p2 drel 
Carl Brobeck. 
1900 ångaren Wally av Sölvesborg som lättmatros. Befälhavare: Thor Balkenhausen. 
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Vid 17 års ålder emigrerade Adolf Hellgren till USA. Vid denna tid mås- 
te man vid invandringen kunna visa upp en dollar. 

När han återvänt från USA blev Adolf 1911 båtsman på ångaren Wally 
med Bror Nilsson som befälhavare, Samma år matros på ångaren Skane 
av Helsingborg med A.H. Mohlberg som befälhavare, 

1912 angaren ~ m r n ~  från Motala som mahos 
1913 galeasen Signe av Hällevik som bästeman 
1914 sk Wiktoria av Djupekas som bästeman, Befälhavare: S. Knutsson. 
1921 angaren Norrköping av Norrköping som matros. Befälhavare: Hj. Sandin. Långfart 

till bl a Syd-Afrika. 
1923-1929 Elsic av Gamleby som matros med J. Nordgren sam befälhavare. 

På denna skuta for far och sonen Gösta med åtta skåningar, och han 
berättar, att det var den svåraste tiden i hans liv. Man nöter på varandra 
i trånga utrymmen och det frestar på sämjan mellan "ship-mates". 

Hanö 
"With ships the sea was sprinkled far and nigh." 

William Woodsworth. 

Hanö, som dagligen omnämns i radions sjörapporter, ligger fyra km 
från fastlandet vid Listerhuvud. Ön har en areal av 2,2 kmi och är 55 m 
hög. 

Hanös karakteristiska toppiga profil, som ar ett bra sjömärke, gav an- 
ledning till en historia i flottan. Då sjökadetterna var ute på sina sed- 
vanliga sommarexpedition upptäcktes en spetsig bergstopp vid hori- 
sonten men den ansvarige flaggkadetten var osäker om laget. Då påpe- 
kade den erfarne fartygschefen att han bara sett två öar med en liknan- 
de silhuett; Stromboli i Medelhavet och Hanö. Eftersom fartyget varken 
passerat Kielkanalen, Engelska kanalen eller Gibraltar sund borde laget 
vara ratt klart. Redan riksrådet Christer Bonde konstaterade detta 1658, 
då han skrev om inseglingen till Bodekull, Karlshamn: "Ön Hanö, hvil- 
ken är hög, och nar den seglande får henne i sigte vet han strax utan nå- 
gon irring." 

1869 tändes en fyr på ön och 1904-1906 uppfördes ett 16 m högt fyr- 
torn av betong med linsapparat av 3:e ordningen och en ljusstyrka av 
65 000 hefnerijus. Fyren ar den näst högst belägna vid Östersjön och 
den mest ljusstarka. Den visar tre blixtar var 20:e sekund. 

Hanö hamn byggdes på västra sidan av ön 1901 av firman A.K. Fem- 
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Hanii hamn. Foto N.J .  Nilsson 1956, Blekinge museum 

ström, som använde egna fartyg vid byggandet. Som reservhamn för 
mindre fartyg användes "Lasthallen", en berghäll på norra sidan. 

Hanö omtalas i danska kartläggningsarbeten år 1559 med anmärk- 
ningen, att ön kallas "paa tydsk Hwijija". 

I Kristianstads museum finns ett sjökort över Hanöbukten från år 
1588 av den nederländske kartografen Lucas Janzoon Waghenaer. 

Den 19 juli 1679 ankrade den danska flottan under Hanö och följande 
dag gjordes en landsättning på Listerlandet. Den 4 augusti avseglade 
dock flottan. 1683 fick främmande örlogsfartyg ej inlöpa i Karlshamn, 
då "vatten kunde hämtas på Hanö eller Listers hufvud. Vid Listers hu- 
vud fanns en berömd kalla, "Ulfaknuten", som "räckte för en hel flot- 
ta". 

Bönderna drev säsongfiske från en enkel bodbebyggelse vid stran- 
den och på 1740-talet vistades Sölvesborgs borgerskap under hela som- 
maren på Hanö, för att fiska. 1752 års fiskeriförordning medgav "fritt 
fiske och bosättning ph kronans parker". Tidigare hade man fått betala 
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dryga avgifter för var fiskebåt. På våren samlades mycket folk från 
Karlshamn, Mjallby och Kivik på Hanö för att fiska sill och torsk. Lands- 
hövding Lars Dalman konstaterade i mitten av 1700-talet att det för- 
nämsta fiskelaget var Hanö, dar fiskarna gick med båtar 2 k 3 mil till 
sjöss för att fiska sill och småtorsk. Dalman framhöll, att större ekor och 
jakter borde byggas i intressentskap så att fiskarna kunde gå längre ut 
till sjöss och få större fångst. 

Hemmanet Hanö hörde till Sölvesborg 1796. Det berättas att: "Ön 
nyttjas till bete och ha fiskare dar sina kojer vilka de bebo blott om 
sommaren." Cronholm uppger att ett spöke kallat "Hanögubben" 
skrämde bort folk från att bosatta sig på ön. Kor och får gick aven under 
vintern på ön. 

Enligt Cronholm hade Hanö på 1750-talet ett överflöd av skog. Ett 
danskt bolag awerkade skog på Hanö på 1700-talet. Ännu på 1850-talet 
var ön "omkransad af tack löfskog" men nu ar toppen naken. 

I början av 1800-talet lydde Hanö under Karlshamns åldermanskap 
och hade en master- och en sekundlots, som lotsade till Karlshamn och 
Matvik. Fram till 1929 fanns lotsstation på ön. 

Under den engelska kontinentalblockaden av Napoleon 1810-1812 
ordnade engelska flottan konvojeringstjanst i södra Östersjön, van- 
ligen varannan vecka till Balten. Den största konvoj, som avseglade 
från Hanö i juli 1810, omfattade över 100 handelsfartyg. Vilket skåde- 
spel! 

Flag rear admiral Sir James Saumarez (1757-1836) hade, från Nelsons 
gamla flaggskepp Victory, 98 kanoner, 850 mans besättning, befälet 
över 18 linjeskepp, 5 fregatter och 22 mindre fartyg. Hanö var bas för 
den engelska flottan och har uppfördes stora förrådshus, i vilka lag- 
rades timmer, tågvirke, tjära, beck, harts, linolja, terpentin, segelduk 
samt whisky. I november 1810 hade Sverige nödgats ansluta sig i frans- 
mannens blockad, men det var ett "låtsas-krig" i Östersjön och på Vast- 
kusten, där Sverige var minst sagt "välvilligt neutral", vilket i hög grad 
gynnade svensk handel. Hanö var rena marknadsplatsen, och befolk- 
ningen gjorde goda affärer. 

På Hanö finns två begravningsplatser från denna tid. Man känner 15 
namn på de engelska sjömän, som avled mellan 1810 och 1812. Ett stort 
kors av ek tillverkat av en engelsk fartygsmast restes 1973. 

Ar 1870 byggde tio fiskare från Djupekås hus på ön. Man tog hand om 
driwed från fartyg, som strandat. Till lyse hade man sillolja, som koka- 
des från sillrens. Från salar, som man klubbade på vintrarna, fick man 

139 





tran och från fåren talg att stöpa ljus av. På skäret Malkvarn, 1,6 km 
nordost om Hanö, fanns fasta anordningar för sälfångst, Malkvarn hör- 
de på 1750-talet till Karlskrona fiskerisallskap. 

Ar 1924 var antalet invånare på Hanö, 260 personer. Ar 1950 hade ön 
200 bofasta och 1977 var folkmängden 110. On är helt bilfri. 

Ar 1980 fanns endast en fisketrålare kvar, Valter Bengtssons S 627 
Vale, ca 45 ton, byggd i Bohuslän. 

Den kommunagda färjan Hanösund tar nu ca 20 minuter över till ön 
från Nogersund. Avståndet ar 3,3 nautiska mil. 

Hanö hade 1980 2 182 övernattande gastbåtar. 

Mjallby 
"Then som wil en ratt Styreman wara 
Loolijnan måste icke spare 
Nöchter cok waken warether nust, 
Flitigh och acktsam beprydher Mst, 
Ackta tin Kompass, gör gissning oc så, 
Tå medh Gudz hielp all ting wal af@." 

Johan Månsson. 

Mjallbyslatten är gammal sjöbotten. En plats heter Mjällby Sund. 
Enligt traditionen var det ett germanskt folkslag, heruler, som bosatt 

sig på halvön. Herulerna lämnade östersjölanderna för att på 200-talet 
sla sig ned vid Svarta Havet. Nar de på 500-talet underkuvats av longo- 
barderna skulle en del av dem återvänt till Mjallby. Ännu på 1700-talet 
sades det om en stor bonde på Lister att "han var en akta jerul". Enligt 
Wulfstan tillhörde Blekinge svearnas kustlandskap. 

Mjallby skrevs år 1304 "Myedelby" och senare Mellby. Sock- 
nen hade magert bete och lejde därför sin boskap till Jämshög, som ha- 
de goda betesmarker. Under pesten 1710-1711 dog 629 personer i Mjall- 
by. Ar 1792 fanns tre fralsebatsman i socknen och det berättas att "pas- 
tor bygger själv prastgården mot helgonskuld, en skäppa korn av vart 
nummer". Mjallby hade då 2 200 invånare. Den gamla prastgården i 
Mjallby var uppförd av material från den forna träkyrkan i Karlshamn, 
vilket troligen fraktades per båt till Listerlandet. 

På ett sjökort från 1920-talet kan man se den nedlagda jarnvagen mel- 
lan Sölvesborg och Hörviken. Det var den senast byggda jarnvagen i 
Sydsverige. Den kallades allmänt för "Blindtarmen" och "Sillatåget". I 
slutet av 1940-talet kunde det vara 6-7 vagnar med isad sill. Det tåg som 
avgick fran Sölvesborg kl. 06 kallades "Sillsexan". 



Bönesiicken, Hanö. Foto I .  Atterman 1962, Blekinge museum. 

Per Persson skriver 1916 om järnvägen: "Nu ar gåendet tämligen af- 
lagdt, och engelska och tyska kol, torvmossar och skogar fara med stan- 
digt ökad fart genom lokomotiv- och fabriksskorstenar". Innan jarn- 
vägen kom kunde sjömanshustrur gå tre mil för att hämta sina "träcke- 
pengar", månadsavlöning från redaren för det fartyg, på vilket 
mannen var anställd. 

Mjallby socken hade år 1911, 5 417 invånare. Ar 1976 hade tätorten 
1 509 invånare och socknen 5 669. Blackstone ar idag den industriella 
basen för Mjallby och den största arbetsplatsen i Sölvesborgs kommun. 

Man bmkar saga att det tar cirka tre år för en jordbrukare eller fiskare 
att vänja sig vid att stå stilla vid en maskin, sedan de vant vana att fritt 
vanka omkring och sköta sig själva. 

Fartyg hemmahörande i Mjallby: 
Anna byggd av ek i  Sunderland 1866,297 ton, 1881 redare A.E. Osterberg och befhlh. P. 

Olsson. 
Karin (ex Union) byggd av jarn i Kiel 1883, angfartyg, 356 BRT, 245 nrt, 475 ton dw, 200 

hk. Köpt fran Ahus 1917, reparerad 1917och 1919. Huvudredare 1921-1923, Sven P. Nord- 
gren. Rederi AB Lister, Mjallby och skeppare N. Hakansson. Sad till skeppsredare J. 
Rang, Reval (Tallin) 1924. Omnamnad till Jupiter. Skrotad 1936. 

Sundspilen byggd i Karlshamn 1961,passagerarfartyg, 18 ton, 86 hk. Redare: Mjällby 
kommun. 



Hömiks fiskelip 1905. Vykort. 

I kustsocknarnas kyrkor finns vanligen votivskepp, så även i Mjällby. 
1920 skänktes ett modellskepp till kyrkan, vilket påbörjats av kustrod- 
dare Joel Nilsson i Hörvik och färdigställts av hans son John. Enligt en 
anteckning på pastorsexpeditionen "förkom" ett äldre votivskepp på 
okänt sätt. Ett nytt vitmålat votivskepp skänktes från Hörvik omkring 
1950 och har namnet Hörvik på akterspegeln. Det är antagligen en fan- 
tasiprodukt i form av en tremastad bark, grovt byggd som ett skepp. På 
1950-talet skänkte kapten B. Lister, Hallevik, en modell av en råsegel- 
riggad vrakeka till kyrkan. Den ar nu deponerad i Hälleviks fiskemuse- 
um. 

De fyra bokstäverna V.F.G.A., som ofta finns på votivgåvor, betyder 
"Votum Fecit, Gratiam Acceptit" eller "han angav ett löfte och erfor 
n å d .  

Mjallby sparbank låg närmast till för listerborna, då de ville ha lån till 
skutköp mot borgen. Från början godtogs bara jordbrukare med mark 
och hus som borgensmän. Efter hand mildrades synen på säkerhet och 
redarna skrev på för varandra. Däremot användes på Listerlandet säl- 
lan principen med lotter på 100 och 500 kr i Brantevik och Skillinge. 

På 1920-talet miste en fattig skeppare sin skuta men många skrev på 
hans låneansökan så kamrer Olsson på Sparbanken, kunde bevilja lån 
till en ny skuta. Dessutom fanns rederilån. 



Tremastskonaren Olga an Hällevik. Fofo N.1. Nilsson 1959 Blekinge Museum. 
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Hörvik 
"Listers huvud är ett för sjöfarande markvärdigt berg." 

N .  H .  Sjöborg. 

Listers huvud är 83 m högt. 
Hörvik är ett av de största fiskelägena på Listerlandet. Bebyggelsen 

började har på 1700-talet. 
Efter den engelska blockadtiden, 1810-1813, kallas en brygga i Hörvik 

för "Engelska bryggan". Från den tid då salt sill exporterades till Tysk- 
land fanns tidigare en "salterihamn". Hörvik har nu en utmärkt fiske- 
hamn med 3,3 m djup. 

Sten skeppades från Hörvik till Tyskland. Från början ansåg inte bön- 
derna att sten hade något större värde men år 1898 bröts sten på inte 
mindre an 1369 stallen i Blekinge. Den gråaktiga jarngnejsen, som 
innehåller magnetit, användes sarskit till gatsten. 

Frän ett stenbrott i Sprogle hall norr om Krokås och frän Getberget 
sydväst om Hörvik transporterades sträcksten, stenstolpar, "suggor" 
och knott till hamnen på tunga och slamrande kärror och slädar. Med 
hjälp av speciella "stenbjörnar", ett slags hästvagnar med löstagbar 
bakaxel, transporterades sten från Stibyberget till Hörvikens hamn för 
utskeppning. Berggrunden utgörs har av grov ögongranit av karls- 
hamnstyp. Sedan en rad hål borrats sattes ett kilblock in, och blocket 
delades med en stor slägga. Arbetarna hade fem öre per hål, som var 
7-8 cm djupa. Det gällde att ha stor skicklighet, kalladsnits", med den 
platta remmaren. August Svensson var "allehandsmaklare", och den 
som förmedlade stenaffärerna. 

1868 köptes den första "rundgattingen" till Hörvik från Råå. 
Enligt Hamnkalendern 1933 fanns det en segelsömmare i Hörvik. Det 

var sannolikt Oskar Korsberg, som seglat som "sails" på de djupa vatt- 
nen. 1946.1950 var Karl 1. Wiktorsson, Hörvik, befälhavare för Natalia 
av Oskarshamn med Samuelsson som redare. 

Under 1950-talet gick bland annat Luna och Otelia med frusen sill från 
Hörvik till Stralsund. 

Fartyg hemmahörande i Hörvik: 
Alfa byggd av ek i Danmark 1869, skonert, 45 tons, djupg. 2,70 m. Huvudredare 1901: 

B. Jönsson, skeppare A. Jönsson. 
Elsie byggd i Obendorf 1901, galeas, 110 ton dw. Skeppare: Karl J .  Viktorsson. Said till 

lustfartyg. Låg vintern 1981 i Las Palmas p& Kanarieöarna tillsammans med en Djupekas- 
skuta, Gefion. 



John byggd av fur i Björnö i Norge 1853, skonert, djupg. 2,60 m, förbyggd 1896, driven 
1896. Köpt fran Djursvik 1898. Huvudredare och skeppare: 0. Persson. 1906-1908 ägd av 
Emil Palsson, Pukavik. SAld 1908 till Oskarhamn. Strandad vid Falsterbo mars 1915. 

Natalin av Oskarshamn. Redare: Anton Gunnarsson. Befälh. 1946-1950: K.J. Wiktors- 
son, Hörvik. 

"Blekinges inudnare äro även begivna pd resor ock han- 
del, särskilt i Lister kärad. I Skane upphandla de viktua- 
lier, vilka de med vinst försälja i Karlskrona. Denna om- 
tanke ock verksamhet hjälper ndgra, men stjälppr andra, 
som därigenom allt för mycket försummar sitt dker- 
bruk." 

N . H .  Sjöborg. 

Krokas fiskehamn har ett kajdjup av 1,5 m 

Fartyg hemmahörande i Krokas: 
Alpha 
Anna byggd i Pukavik. Redare: fiskhandlare August Nilsson, som ocksi ägde en annan 

skuta, vilken var köpt i Tyskland. Den strandade vid Laxören utanför Hörvik omkring 
1916. 

Brill byggd av ek och fur i Hull 1877, galeas, 70 ERT, djupg. 3,5 m. 1923 var John Jöns- 
son, Hällevik redare och E.S. Duvell skeppare. 1937 var Ola Olsson redare samt Kristian 
Ohlsson skeppare och sedan redare. Brill kändes igen p& salningen pa mesanmasten. Sis- 
te ägare var Arthur Johannisson, Karlskrona. 

Eleonora byggd av ek och fur i Karlshamn 1901, skonare, 100 ton dw. Redare: M. Mar- 
tensson och Edvard Mirtensson, 1923 redare: Christian Mirtensson och befälh. E. Mar- 
tensson. 1 augusti 1923 gick Mkrtensson fran Visby med 100 ton cement och i regntjocka 
med 35 sekundmeters storm förliste hon vid Later pd F6rö vid en klippa, som kallas Diger- 
huvud. Mirtensson med tre minderariga barn samt bästeman räddades, men skutan blev 
vrak. 

Elsa Redare och skeppare; Axel Martensson, p3 sin tid Sveriges yngste skeppare vid 21 
ars alder. Elsa strandade p& Hanö. En av MArtenssönerna blev ihjälosad, d.3 Elsa lag Ui- 
frusen i Swinemunde. 

Gösta byggd av ek och fur i Karlshamn 1900, jakt, 40 tons, djupg: 2,50 m. 1901: huvud- 
redare Nils Persson och skeppare Nils O. Kullberg. 

Herman bveed i Karlshamn 1901. skonert. 59 nettoton. 1924 k ö ~ t  tiU Krokas av C h h -  ~ , - > -  

tian M&rtensson. 1933 omtacklad hi1 galeas, "trustad med 60 hk mGtor. Redare 1937. Hjal. 
mar Bernard 1.ind~ren. nr 2 av 15 svskon. och Adolf hldrtrnsson hasicman Dennes son 
Christian a arten si on var befälhaváre. 1939-1943 var E. Mirtensson äzare. 1945 s.3ld till - ~~ ~ ~~ 

Göteborg. Se "Skutor och sjöfolk, s. 288. 
Otelia (se Lörby), Nils Persson, Joel Nilsson och Nils Kullberg. 
Thomas (se Hällevik) Huvudredare 1923: Leander Persson. Anders Larsson var ocksa 

delägare, och skeppare var O.H. Persson. 
Trimleur byggd av ek i Grimsby, galeas, 71,76 BRT, djupg: 3,513 m, reparerad 1908. Re- 

dare: Konrad Olsson. 1923 var John Jönsson, Hällevik ägare och S.G. Larsson skeppare. 
Blev vrak vid Viken 1925. 



Galeasen Brill lossar splitued i Kopeiiizamn. Foto frdn Halleurks fiskemuseum. 

Tv8 Bröder byggd av ek och fur i Pukavik 1856, galeas, 40 tons, djupg. 2,40 m, reparerad 
1867 och 1890. Huvudredare och skeppare 1901: Ola Hansson. Nils Lindgren hade del i 
galeasen bara 14 dagar. Köpkontrakt finns kvar. Tvd Bröder ar ett ofta förekommande 
namn i skuhegistret. 

Skeppare John Olsson hade Amora tillsammans med en skeppsredare 
i Karlskrona. 

Nogersund 
"Saltsjöfisket i Blekinge föder mdngfaldiga människor.'' 

N .H .  Sjöbmg 

Nogersund anlades i mitten av 1700-talet. Ar 1793 fanns endast 13 fiska- 
re i samhället, men 1885 hade antalet ökat till 126. 

På 1880-talet gick ångbåtar med saltad sill hån Nogersund till Tysk- 
land. 

En hamn byggdes 1916-1921. Hamntaxan var 1933,200 öre för 100 kg 



Nogersund, fortfarande en levande fiskehamn. Foto Blekinge Museum. 

fä~sk lax och å1 men bara 35 öre för motsvarande mängd rödspätta och 
piggvar. I slutet av 1940-talet fick hamnen 268 m kaj och ett kajdjup av 
3,2 m. 1949 uppfördes fryshus. Vid hamnen ligger "Bötboden", dar nä- 
ten lagas. Då fiskarna får "mås" eller "paddasiike", smuts och alger, i 
näten säger de: "Det ar inget arbete att plocka skit." 

Vid en storm i december 1979 bildades en 20 m bred sandbank i 
hamninloppet, som minskade djupet från 4,5 till 3 m. Barren muddra- 
des bort av mudderverket Björn. Staten bekostade förbättringar med 2,4 
miij. kr. 

Nogersund ar, vid sidan av MjäUby, den ort på Listerlandet, som ex- 
panderat mest på senaste år och var 1980 Sveriges näst största fiske- 
hamn efter Fiskeback vid Goteborg. 



Besättningen på Brill. Från vanster 
Manne Thorscon. Nogersund. 
Per och Karl Dur,ell, Hallevik. 
Foto frdn Hälleviks fiskemuseum. 

Fartyg hemmahörande i Nogersund: 
Amor (ex Evangeline) byggd 1871 i Yarmouth, den stora fiskehamnen på Englands ost- 

kust av P.P (pitch-pine?), skonare, 37,73 tons, djupg: 2.30 m.  Redare 1901: L. Persson och 
skeppare: N. Södergren. Sald till Lysekil och 1916 till utlandet. 

Carl byggd i Wismar 1873. skonert, 77 ERT. Köpt fran Tyskland 1894. Redare: Per Ols- 
son. Kondemnerad 1900 och upphuggen. 

Emma (exMignetta ?)byggd av ek i England, galeas, 30 tons, djupg: 2,70 m. Redare och 
skeooare 1899-1907: Ola Persson Norderen. Skeppare senare K. Nilsson. Skeppare Nord- . . . . . . 
gren seglade till USA med en skuta. 

Frithiof byggd av ek och fur i Pukavik 1899 för E.J.L. lohanscon i Halmstad, skonare, 
56,94 BRT, 40 tons, djupg: 2,10 m. Den förste skepparen var A. Svensson. Huvudredare 
1901: Nils Nilsson och skeppare John Svensson. John Svensson blev senare skeppsmäkln- 
re i Stockholm. 

Hamilton byggd av ek och fur 1876, engelsk bankskuta. galeas. Redare 1901: J.P. Hör- 
berg, Karlshamn samt skeppare O.]. Nordholm och ].A. Nardholm. 

Hilnor angare av trä. Redare och skeppare: Per Persson. Seglade bland annat till Preus- 
sen med saltad fisk. Mätbrev är bevarat. 

Mario (I) skonare. Förlist. 



Marin (II) byggd i Islip 1855, skonert, 284 BRT. Köpt 1888 frin Höganäs till Nogersund 
av Per Olsson. Befälh. O.P. Nordgren. 1894 shld till1 Tjockö i Bohuslän. Prim 1902. 

Nordstjeman (ex Louise) byggd av ek ph Prince Edwards Island p i  Kanadas ostkust 1859, 
brigg, 193 ton, djupg: 10 fot. Reparerad 1874. Redare 1881: 0 .  Jönsson och befälh. O.P. 
Nordgren. 

~ r e ~ r ö d e r  
Tv& Briider byggd av ek och fur av byggmästare M. Olsson p& Pukaviks varv 1856 för brö- 

derna skeppare Ola Jönsson och sjömannen Per Jönsson, Nogersund samt hemmansäga- 
ren Ola Danielsson, Jämshög, jakt, 23 771100 svira läster. Befälh: Ola Hansson, Noger- 
sund. Den ursprungliga jakten blev ombyggd till skonert. Den 26 april 1879 saldes skoner- 
ten iill grosshandlaren S. Holm, skepparen Sven Larsson och 0 .  Larsson med Sven Lars- 
son som befälhavare. 1877 blev skepparen N. Eriksson befälhavare. Sjömannen S. Ys- 
berg, Noje köpte i r  1878 en fjärdedel av skonerten av Nils Eriksson. 

Ända fram till 1881 hette fartyget En och tv& bröder men detta &r s ö k t e , ~ h  fick man lov att 
ändra namnet iill Tvd brinier. Ombyggnaden ägde rum 1890 vid Ornaviksvarvet. PA 
1900-talet ägdes fartyget av Ola Hansson, Krokhs (1910). och han var även befälhavare. 
1916 saldes sh fartyget till ett stockholmsrederi, och senare samma hr sildes hon vidare till 
en annat rederi i Stockholm, för att bli ombyggd till prhm. 

Efter 1914 fanns inga skutor kvar i Nogersund. 
Statens fiskehamnsanläggningar i Hällevik och Nogersund med löjtnant F. Sjöqvist 

som chef 1921 ägde: 
motorfartyget Stmbjörn 110 tons dw 

Bertha 60 " " 

Gerda 40 " " 

bogserangaren Ingeborg 9,47 " " 

Stenbj6m byggdes 1918 i Hällevik, prhmskuta, som fraktade sten, skonamgg, tvi mas- 
ter. Byggdes samtidigt som hamnen, sedan till Mälaren. 

Lörby 
" H u r y  up, basteman, sld reven ut 
fem streck snålt i varenda klut." 

Nils E. Mansson. 

Lörby har i gamla tider varit en större boplats. Man har enligt en visita- 
tion i Mjallby den 17 maj 1817 funnit lamningar av kallare, krukskärvor 
och stenverktyg i Lörby och Norje. Det finns ett gravfält, som kallas 
"Skebergs rör" eiler "Skebbes rör" i Lörby skog. En stockbåt har påträf- 
fats i havet utanför. 

Fartyg hemmahörande i Lörby: 
Fride byggd 1895, 37,5 nettoton. Redare 1939: Dagny Svensson och skeppare Carl 

Svensson. 
Kurt. Skeppare: Carl Svensson. 



Kurt no Lörby. 

Otelia, galeas, tidigare hemmahörande i Sölvesborg med samma namn, skeppare Algot 
Olsson (f. 1901) seglade med fisk till Tyskland. Fartyget sprang lack utanför tyska vallen. 
Blev vrak väst Ystad 1 december 1959. 

Signr byggd i Landskrona a i  ek och f i i r  galeaj, 54 Y3 BRT, dlupg 2.5 m Huvudrcddrc. 
(ich skc~parc 1923 Alfrrd Svensson (1672-1945,. son A d ~ l f  Svr.ncii>n ( f  1901). annan ron 
Karl sv&sson (1908-1970). 

Sigrid, köpt fran Djupekas. Ägare: Adolf och Hilding svensson. 

Timmerman, senare byggmästare Konrad Johansson, Lörby (f. 1900) 
seglade till 1938 bl a på tremastade barken Virgo av Sölvesborg. 

Norje 
"Titta pa kursen, den bar ju rent at 
hälsingland galet - fem streckförkert - 
ar du förbenad!" 

Smith 1899. 

I ett gammalt danskt sjökort skall enligt N.H. Sjöborg denna förmaning 
funnits: "När du seglar in vid Norjes by mod Wesens söe og agter dig 
mod Sölvevig, saa vakte dig for Abbors steen." Vesan lär förr ha an- 
vänts som vinterhamn för sjöfarande, innan gyttjan tog överhand. 

Gränsen för Listerlandet i ost brukar sattas vid Orlundaån vars myn- 
ning kallas No rjesund. Det äldre Lister bestod av fyra socknar. Det se- 



nare Listers härad hade åtta. I analogi med det danska önamnet Falster 
bör Lister ha betecknat en ö. 

Vid Norje fanns en gastgivaregard. Den 23 juli 1671 brände snappha- 
nar Noja bro. Noje skans byggdes av svenskarna 1678 men fick för- 
falla efter kriget mot danskarna. Inspektor Magnus Tidström, som 
skildrat landkapet, var salpetersjudare, för tillverkning av svartkrut, i 
Norje by. 1790 flyttade skeppsredare Morten Christensen f d n  Sölves- 
borg till Norje. 

Bakom Norje Boke och ön Norje Gryt finns skydd mot sydliga vindar. 
Djupet är på 2-10 m och har är enligt sjökortet en lämplig ankarplats. 

Fartyg hemmahörande i Norje: 
Dorothea Maria bveed av ek och fur i Skelsker 1801, iakt. 26 tons. d i u ~ e .  6.5 fot. K ö ~ t  

, ~ , U  . .- 
Irbn Bornholm. Huvudredarr <ich skeppare 1871 B I'rttersson. 1892 sald n11 Johan Svens- 
son, Fahallen (Morrum). Forlistc i Vresund i juli 1894 

EmelieEllida bveed a; ek och fur i Vekerum 1875 för Nils Lafvesson. Vekerum. skonare. 
31 rons. ~edare'G78 Johannes Bengtsson IM1 till Jons Bengtsson. Hallevik Forbyggd 
1884 p& Helcneberes varv i Karkhamn 19iN redare och shcppare Emil John Svensbon, 
~arlshamn.  ~efälh.)ohn Petersson. 1910 till Ronneby. f ed are-~ustav Johansson och be- 
fälh: S . 0  Gustafsson. 1911 till Sandviken och 1920 omnamnad till Emmy. 1926 till Giyt. 
Förlist med man och allt i oktober 1927. 

Cermania,slup, 1902 köpt frAn Simrishamn av Olof Nilsson. Skeppare var en bror till re- 
daren. 1903 förliste fartyget i en snöstorm. 

Föreninpen. ealeas. 45 tons. Redare 1901: 0. Svensson och befalh. S. Svensson. " . u  . 
Henriette se Torsö. 
Karl byggd avek och fur i  Örnavik 1898, galeas, 40 tons, djupg. 2,5 m. Huvudredare och 

skeppare 1901: C.]. Bengtsson. Frin 1903 Djupekas. 
Karl XVbyggd av ek och fur i Bergkvara 1868, slup, 29 tons. Redare 1881: Bengtsson och 

befälh. N.J. Larsson. 
ffirolim Cecilia bveed av ek och fur vid Kolboda varf svd Kalmar 1847. lakt. förbveed 

,c," , -. 
I M .  7.5nylisrer. 26.1 nettoregisterton, 5.7 fotsdjupg. Huvudredare han 182:  slokapten 
Mathas Nordhiilm och skeppare Ola Olsson 1874 ibld nll John Bengtsson i Ysanc och 
1884 till Lars Sjöström, NO&. Redare och befälh. 1883: 0 .  ~etterss&. 1894 redare och 
skeppare: Olof Nilsson. 1887 sald till Ola Pettersson, Noje och 1894 till Olof Nilsson, Nor- 
je. Upphuggen 1899. 

Nanny byggd av ek och fur i Örnavik 1900 för lantbrukare Nils Larsson, galeas, 49 tons, 
djupg. 2.50 m. Huvudredare 1901: P. Nilsson. Skeppare: Olof Nilsson, som köpte skutan 
1903. Förliste den 613 1906 vid Rugenwaldemunde. Blev vrak. 

TIA Bröder byggd i Pukavik 1850, skonare, 50 ton dw. Redare och befälh: Nils Eriksson. 

Fartyg hemmahörande i Norjeby: 
Hilda, köptes han Sölvesborg. Skeppare 1937: August Bengtsson. 
Lili byggd 1895, motorseglare, 64.4 nettoton. 1939 redare Helge Hedberg, Djupek&s och 

skeppare Algot Olsson. 
Nore, skonert 1898. 



Farfypsbyyge i Öntavik omkring 1915. 

Ornaviks skeppsvarv 
"Neptunus treudd nr jordens spira." 

I slutet av 1800-talet och fram till första världskriget byggdes flera fartyg 
i Ornavik. 

Nore byggd av ek och fur 1886. skonare. 85 ton dw. Köpt 1907 till DjupekBs fr4n Mör- 
rum. 1973 från Kalmarsund till Nordafrika. Agare: B. Eliasson: Troligen förlist. 

Emerentia byggd 1889, jakt, byggmästare var Magnusson i Ornavik och beställare per 
Nilsson, Djupekås. 

Emil byggd av ek och fur 1896, skonert. 40 ton, för O.E. Lundström, Karlshamn. 
G r 1  byggd 1886. skonare, 110 ton dw. Hemmahörande i Ornavik. 541d 1904 till Sven 

Nilsson, Diu~ekås. , A 

Nanny byggd 1900. Se Noje.  
Otelia byggd av ek och fur 1901, galeas. 75 BRT. Sölvesborg. 
Svea byggd 1902 av byggmästare Måns Jönsson för Nils Mattsson och Emanuel Hed- 

berg, Djupekåc. 
Ebba, byggd 1907 av Olof Månsson. Såldes 1932 avSven Olssons sterbhus till Ernst Lud- 

vig ~ n d & z o n ,  Torhamn. 
Erika skonert av ek och fur. 270 BRT. Beställd 1918 hos skeppsbyggmästare C. Johanc- 

son av konsul Nils Fremberg, Siilvesbo~g, som var delagare i varvet. Befälhavare novem. 
ber 1918-1931: sjökapten Nils Jönsson (f. 1868). 
Inga byggd 1920, tremastad skonare. Var varvets sista bygge. Redare: Nils Fremberg. 

Ragnar Nordstedt, vars far arbetade på Ornaviks varv, byggde båtar 
i 50 år. Den största var en 32 fots fiskebåt för Enok och Albert Asper i 
Nogersund. 



Pukavik 
"Man lär ej kunna neka, att Sverige i anseende till dess 
vidsträckta gränser vid tvd särskilda hav, dess mdnga 
förträffliga hamnar och erforderlig tillgdng på skepps- 
byggnadsämnen bör räknas bland de länder, som natu- 
ren danat för sjöfart." 

Kommerskollegium 1801. 

Pukavik är strategiskt väl beläget i skärningen mellan skogs- och slätt- 
bygd samt mellan skärgård och öppen kust. Listerhalvön har sämre 
hamnförhållanden än övriga Blekinge men vid Pukavik finns en natur- 
lig hamn och en liten skärgård med vågbrytande öar, vilka har träd- 
namn såsom Björkholmen, Ekholmen och Rönnholmen. Väst om den 
sistnämnda ön finns en för alla vindar skyddad ankarplats med 6-7 m 
djup och bottenlag av sand. På Skansholmen har sannolikt funnits en 
befästning, 

I Danmark stadgades 1540 förbud för bönder att idka sjöfart. Undan- 
tagna från detta förbud var dock bönder från Blekinge och Halland, som 
fick rätt att utöva inrikes sjöfart med trä och sten. 1550 och 1575 klagade 
borgarna i Sölve'sborg på att utländska köpmän i Pukaviks hamn drev 
handel; de sades dar uppköpa oxar, fläsk och andra feta varor samt sälja 
till bönderna de varor de införde. Följden blev förbud mot all handel i 
Pukavik, som ju ej var en privilegierad hamn. Men de socknar i Listers 
och Bräkne härader, som anlitade hamnen, gjorde gällande att Pukavik 
av ålder besökts av främmande köpmän och att det aldrig tidigare varit 
socknarna förmenat att hos dem förse sig med varor till husbehov. Inom 
ett par månader upphävdes förbudet och efter 1582 fastställdes att Pu- 
kavik var en laglig hamn om än med flera restriktioner. I början av 
1600-talet var orten en av de största bondehamnarna i Blekinge. 

Landskapet hade till skillnad från södra Skåne mycket skog. Pukavik 
låg närmast till de danska öarna, som behövde mycket bränsle. I början 
av 1600-talet kallades Blekinge för "Danmarks vedbod. Aren 1612-1617 
var trafiken särskilt livlig med årligen 25-40 skutor till Bornholm och 
30-35 till Köpenhamn med ved. Bondeskepparna Hans och Jens Ander- 
sen lastade 1621-1622 ved sju gånger till Köpenhamn. Olle Pedersen i 
Holje var 1629-1630 befraktare av ekplankor. Björk och al exporterades 
till Tyskland, sedan bönderna den 18 juni 1623 erhållit tillstånd. Ännu i 
slutet av 1600-talet fanns ek och bok på Listerlandet. 

Redan i slutet av 1600-talet var Österlens slättbygd skoglös, bland an- 
nat hade Andrarums alunverk skövlat mycket. 
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Från Jamshögs socken, dar det fanns den "skönaste ekskog och kost- 
lig bokskog" föryttrades speciellt pottaska, timmer, klappholts, ved, 
kol, beck och tjära. Vedskog kallades på 1700-talet för "surskog". "Tall" 
var förr i tiden benämning på träd som användes fil  ved, medan "fur" 
var lämpligt till timmer. 

Pukavik hade under dansktiden aven en stor export av boskap, has- 
tar, kött, fläsk, smör, hudar och skinn. Det finns noggranna tullregister 
från slutet av denna tid. 

Då Karlshamn grundades 1664 fick staden sig tillerkänt Pukavik, Ma- 
devik och Guevik som dess enskilda lastageplatser. Varken främmande 
eller andra fick driva någon handel dar, än mindre ut- eller inskeppa sitt 
gods. 

Malmögrosshandlaren Frans Suell d a, som 1714 fick burskap som 
handlande förbjöds efter en långvarig process att anvånda Pukaviks 
hamn som utskeppningsort. Han hade låtit skeppa ut virke, som var 
fällt "ej blott å frälse utan också å krono- och skattehemman" i Blekinge. 

Ar 1669 klagade köpmannen i Simrishamn över att spannmål trans- 
porterades tiil Blekinge med fiskebåtar. I början av 1730-talet klagade 
simrishamnsborgarna hos landshövdingen i Kristianstad över illojal 
konkurrens från blekingebönderna, som bö jat  segla tiil Skånes ostkust 
med "deras store båtar dräcktige till 30 i 40 tunnors storlek och somli- 
ga med små fartyg till 100 eller 200 tunnors storlek ock där inlastande 
spannmål". Genom förordning av 1831 fick allmogen i Blekinge rätt att 
för eget husbehov köpa upp säd på den skånska landsbygden. 1775 
släpptes handeln med spannmål och potatis fri, vilket ökade bondeseg- 
lationen. 

I strömmarna i närheten av Pukavik fanns "8 st sågkvarnar vid vilka 
en stor myckenhet bräder och plankor skaras". Vid Petrifors, sederme- 
ra Olofström. tillverkades spik, smide och ståltråd. Jöran Johan Oller 
berättar 1800 om Olofström: "Varandes ganska förmonligt för ut- 
skeppningen åt Pukaviks Lastage-Plats ar allenast en och tre fjerdedels 
mil från Bruket, belagen." 

Den öppna båten Lyckan byggd på klink och omalt, d v s ej matt, sål- 
des till Lars Tyssenius, Karlshamn och mottogs den 13 maj 1766 i Puka- 
vik av skepparen N. Svensson, Karlshamn. 

Då Växjö stad i slutet av 1770-talet anhöll om stapelstadsrättigheter 
och att få anlägga en nederlagshamn vid blekingskusten förordades Pu- 
kavik som lämplig ort. Handelssocieteten i Karlskrona framhöll, i vilket 
aven Karlshamn instämde, att Pukavik var belaget på ett "rysligt ställe 
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vid havet" och att detta helt säkert skulle befordra ett "landsfördärvligt 
lurendrejeri", ty aven en talrik tullbetjäning skulle icke kunna avvärja 
smuggleri och underslev. 

Det förekom omfattande export med ved och tjära till Bornholm från 
Blekingehamnarna, ofta med brännvin som returlast. N.H. Sjöborg 
skrev om Pukavik 1792: "Har är en märkvärdig lastageplats". Mycket 
ved från Jamshögs och Gammaltorps socknar utskeppades dar. 

Blekingeallmogen framförde besvär vid riksdagen 1801, att de ej fick 
föra ved och trävaror från Blekinge till Skåne. Trävaror skulle uppläggas 
vid Pukaviks lastageplats och fick sedan transporteras av "lantman och 
allmoge" i Blekinge samt av invånare i Ingelstads och Järrestads ha- 
rader - men ej av andra. Farkosterna skulle vara maximalt stora nog att 
lasta tolv famnar ved. I annat fall krävdes särskilt tillstånd. Genom K. 
Brev den 26 oktober 1804 undantogs uttryckligen ek, som var gammalt 
regale och reserverat för örlogsflottans behov. 

Landshövdingen förordnade en särskild tillsyningsman i Pukavik. 
Denne begärde av skepparen eller båtföraren en fraktsedel med uppgift 
om namn, titel, hemort, båtens beskaffenhet samt önskad last. För ut- 
fardande av fraktsedel skulle betalas 8 skilling specie. Dylika finns en- 
dast bevarade för maj och juni 1805 och första halvåret 1806. Fraktsedlar 
insändes till landskansliet 1819 och är sedan utgallrade. Det fanns yt- 
terligare tre lastageplatser i Blekinge med tillsyningsman, bl a Guövik 
och Jamavik (kanske Björkeryd). 

Enligt K. Brev av den 1 juni 1820 fick "transport av ekvirke till Kro- 
nans skeppslastadier ej ske de tider av året, då allmogen hade sina dra- 
gare oundgängligen af nöden för ikerbruket, bergningsarbeten eller då 
vägarna var djupa och svåra". 

Ar 1819 öppnades alla hamnar i Blekinge för vedtransporter, vilket 
medförde en stor pendeltrafik mellan Skåne och Blekinge. Veden i Ble- 
kinge avverkades på vårvintern och skeppades till Skåne på sommaren. 
Man matte i trealnarsfamnar om 2.63 m3. Fiskare fick bara ta tre fam- 
nar, motsvarande cirka sju ton, medan större ekor kunde ta upp till 12 
famnar. Småbåtsseglationen från Skånes ostkust var helt inriktad på 
Blekinge. Blekingarna seglade bl a till Simrishamn med stora öppna 
vrakekor. Dessa ekor kunde ta 4C-50 tunnor i 165 liter, eller totalt cirka 
7 000 liter. En läst var 24 tunnor spannmål. Det fanns stora ekor med r&- 
segel p& 50 m*, som hade ett par mans besättning, Storekorna korsade 
under 1800-talet Hanöbukten lastade med byggnadstimmer, långved, 
korgar och björkkvastar. 
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Tremastskonaren Eolus sista bygget z Pukauik, utanför stora varushuset. 

I en Kunglig Förordning om lantmannaseglationen 1832 kungjordes 
att "då en uhvidgad kustfart bidrager till bildande af sjöfolk, både för 
den aflagsnare handelssjöfarten och för Örlogsflottan, samt billigheten 
fordrar att åt Allmogen wid Rikets kuster och insjöar i allmänhet med- 
gifwa samma frihet till sjöfartsidkare, som af ålder warit innewanarne i 
vissa landskap förunnad ... ." Detta innebar fri fraktfart i kusttrafik samt 
på de nordiska länderna. 

Pukavik var enligt K. Brev av den 23 december 1852 samlingsplats för 
Blekinge 6:e båtsmanskompani. 

Pukavik lades 1855 under Sölvesborgs tullområde. Skråtvånget av- 
skaffades i Sverige 1846 och 1864 avskaffades regeln, att lanthandel ej 
fick drivas närmare än tre mil från en stad. 

Från Portcharges-böckerna hos skeppsmäklarna Lundström & Nils- 
son i Karlshamn kan vi inhämta, att capt. Anton Skoog förande galea- 
sen Salus om 48,48 ton till Kiel i mars 1894 enligt anteckning av Joh. 
Jaenson i Pukavik betalt kr 6,51 i utgående fyr- och båtavgift, 2,75 i sjö- 
manshusavgift samt 1,50 för skepparombyte. 

1906 var djupet i Pukeviks hamn 3,s m och vid tvenne bryggor 2,l m. 
Ännu på 1930-talet var Pukavik en viktig lastageplats. 



Blekinge lans tidning 318 1935: 
"--Trafiken vid Pukaviks hamn har under vintern vant eanska liflie. med nedforslandet " 
af nihentals lass huggen gatsten och famnved till dervarande lastbryggor skrifves till 
K A Denna Iiniga mahk fortfar allqemt, flera fartyg aro \vsselsatla med lastning och er[ 
större antal ditvantas för lastning a'f gatsten med.cfestinaiion till tyska orter. 

- 
Den utmärkta hamnen i Pukavik med sina billiga hamnafgalder besökes ofta af vinter- 

liggare, som derstades söker vinterhamn. Afven flera fartyg hafva derstades under sist- 
förflurna manad undergatt reparation och en skonert ar under byggnad. Flere större och 
mindre batat hafva jemväl blifvit fardigbyggda under senaste tiden, säger K.A." 

Pukaviks markesek har en vit tavla på stammen för att underlätta in- 
seglingen. 

Pukaviks varv 
"Sjöfart idkar i synnerhet der dugligt och raskt sjöfolk ar 
att tillg8." 

I Danmark förbjöds bönderna 1574 att bygga större skepp an med 12 al- 
nar köl och att utföra större timmer an "af Arilds t i d .  

I april 1658 gav amiralitetskollegium uppdrag åt kapten Peter v. 
Edam, att på ort och ställe undersöka var skeppsbyggeri funnits för 
danska flottan. Han fann, att Pukavik och Bodekull var passande. 

På 1600-talet var det ont om med gediget timmer på Listerlandet, och 
virke måste därför köpas från nordligare bygder. 

I Bohuslän mattes fartyget vanligen efter "alnar i kölen" men i Ble- 
kinge efter "fot melian stavarna". 

Skeppsbyggmastare Mathis Jonasson verkade från 1860 i Pukavik 
och dog ca 75 år gammal 1892. Han kallades "Sjongare-Matsen". Aven 
hans far var bitbyggare. På den tiden sågades ännu "på kran", virket 
låg på en stallning och iv& man sågade, den ene uppifrån och den andre 
nedifrån. 

Mathis Jonasson byggde bland annat barken Philip för ett rederi i Söl- 
vesborg och den vackra råscgelsskonaren Jarnavik för några redar- 
bönder i Jarnavik. "Sjongare-Matsens" varvsdrang hette Lave Nilsson. 
Han satte senare upp eget i Klaven vid Mörrum. 

1894 blev Karl Johansson skeppsbyggmastare i Pukavik. Hans första 
fartyg var skonerten Axel (1894), 37 nettoton. Ännu 1937, då han var na- 
ra 80 år gammal, sysslade han med spantrutor och dylikt. 

I Blekingeboken 1969 har Nils Nilsson skrivit en utomordentlig arti- 



Mostresning nid Lastbrygga,i. Drtalj ur Thure Wahlströ,ns ocf! Karl-Alhiti StrO,nheiys siodell aii 

Pukaviks uaru pd Blekinge museum. Foto Blekinge niuseuin. 

kel om Pukaviks varv, dar det i detalj framgår, hur man byggde stora 
fartyg med sma resurser och enkla hjälpmedel utan att de blev sneda 
och vinda. I artikelns förteckning över fartyg, som byggts vid varv i Pu- 
kavik saknas dock: 

Alma 1848 
En och Tvd Bröder 1850 
Charlotta 1856 
Tvd bröder 1856 
losefina byggd 1861 
Dannio jakt, 14,3 nyläster, 48 nettoton, byggd 1861 av Mathis Jonacson för rederi i Hjems- 
hög (lanthandlare S Nilsson) 
Hilda byggd 1866 av Mathis Jonasson för Ola Svensson Kappelin, Kivik 
Viktorina 1867 
lohanna Ce:il:n ja!.!, 7 nylasier. 22 regrrin, byggd Idhd a v  \fathi3 Jon2sc.m for rederi i 

Branrevik \N\'ils Andersion) Se "Skutor (ich >piolk ' i 300 
Olga byggd 1898 för ].E. Olsson i Mörrum 
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Smdbdtsvaruet. 
Detaljer ur Pukavtksmodellen på Blekrnge museum. toto mmrr irromwrg 



Sdgverket drms med lokomobil. I förgrunden stockcdgning pd kron. 

--. . . ~ -  

Spuntlaueii "id Norrc Naiihe. 



Drott byggd 1905 för skeppsmäklare A.F. Andersson i .&hus, tremastad skonert. Skutan 
förliste redan efter sex manader 1906 p& Brantevikskusten och som ersättning byggdes 
Iris (77 BRT) till billigare kostnad. 
Föreningen byggd 19W 
Brithiik bveed 1908 
Nnemi b+&; 1916 
Len byggd 1947, tremastskonare, 320 ton dw, 1966 tiU USA. SAld 1973 tiii Panama och om- 
namnad till Erawan. 

Ännu i början av 1900-talet användes det gamla uttrycket "skepps- 
s m e d  för skeppsbyggmästare. Den äldre betydelsen av ordet smed så- 
som i fornsvenska smedher, smidher, var hantverkare som arbetade 
antingen i metall eller i trä. Det fornsvenska ordet för snickare, tim- 
merman, var tresmidher. "Han war en aff the bezta trcevsmide (trä- 
smeder) som tha war0 i alla weroidene", heter det i Didrikskrönikan 
från slutet av 1400-talet. Det gick åt mycket smide tiU ett fartyg. På 
1940-talet hette smeden Karl Svensson. 

Det sista bygget i Pukavik, Eolus, löpte av stapeln vid Nore-Nabbe 
måndagen den 16 november 1948 kl 11.15. sjösättningen skulle utförts 
redan den 13 november, och Albert Svenssons "gubbar" hade kletat 36 
kg såpa på glidklossama under skutan, men "fredagen den 13:e" fick 
skutan inte löpa ut, det beskedet kom från blivande ägaren Artur Win- 
gren i Oskarshamn. 

Efter några år i fraktfart runt Ostersjon och Kattegatt, mer eiler mind- 
re avmastad och moderniserad, fanns skutan i Ramsgate, England. Här 
fick hon ny maskin, radar, hytter i däckshus samt helt ny rigg och segel. 

Fockmasten tredelades, undermast, märs- och bramstång fick säll- 
skap av stormast och mesanmast med stänger. Fockmasten erhöll fyra 
rår för bredfock, märs- och bramsegel. Mellan stor- och fockmast ng- 
gades stagsegel. Skutan blev "skonertskepp". På skeppsvarvet i Rams- 
gate skrevs en rakning på närmare 100 000 engelska pund till den nye 
redaren för Panama. Skutan bytte namn till Black Opal och seglade på 
kryssningar med passagerare. Efter två turer runt Australien fanns hon 
till salu i Singapore. Kryssningarna hade blivit olönsamma. Man var nå- 
got vidskeplig och lät skutan återfå namnet Eolus. Skutan bytte ägare 
igen och kallades då Black Pearl, hemort Panama. Hon kryssade i Medel- 
havet och råkade ut för storm och svåra grundkänningar vid sydkusten 
av Malta den 30 september 1978. Fartyget nådde hamnen i Valetta men 
hon var svårt läck och kunde ej hallas flytande. För att bärga maskin- 
och navigeringsutrustning sattes aktern på grund och förskeppet fick 



Eolus stapelavlöpning den 16 november 1948. 

sjunka under vattenytan. Sommaren 1979 fick hon ny ägare. Detta har 
mästerlots Persson i Hällevik berättat. 

Tullan (ex Orion), lämnade aven Thisted i Danmark för varmare län- 
der, dit andra gamla "Pukavikare" som Ariel, Svanen, Sofia och Yngve 
(ex Lindö) ställt sin färd. 

I Pukavik byggdes på 1920- och 1930-talen många så kallade rundgat- 
tingar, som utvecklats i Bohuslän. Den sista rundgattingen levererades 
1978 till fiskaren Wiljamsson på Hanö, som då var 81 år. Det var en 
18-foting, som kostade 23 000 kronor. Ar 1928 byggde Albert Svensson 
en 17-fotare för 250 kronor. 

Slipen i Pukavik hade 1933 en kapacitet av 65 ton. 
Den stora röda varvsbyggnaden, som byggdes 1944 för tremastade 

skonaren Orion beställd av Reden AB Tellus i Oskarshamn, revs 1965. 
Orion hade styrhytt på poopen. 

Kontrakten för Orion, Ariel och Eolus finns bevarade. 
Nu bygger Albert Svenssons son ~engt-Ake blekingsekor av ek med 

hjälp av klämma och kil istället för med skruvtving. Normalt tar det två 
och en halv vecka full tid att bygga en sexton fots blekingseka. Träet väl- 
jer båtbyggaren ut när det växer på rot. Efter fällningen följer en lång 
naturtorkningsprocess. 

Hans svärfar Oskar Olsson i Pukavik har seglat till sjöss större delen 
av sitt liv. Tredje generationen Michael Svensson kommer förhopp- 
ningsvis att fortsätta båtbyggartraditionen. 



Pukavik-skutor 
"Det var Blue Bird au Hull, 
det var Blue Bird, en brigg 
som med sviktande stumpar stod pd 
själva julafton, sjuttiotvd." 

Evert Taube. 

Berthn byggd hos Gustavsson & Söner i Landskrona 1912, galeas 58 BRT, 42 nettoton. 
Redare och skeppare 1940: Bernard Johansson. Redare 1946: Astrid Linnea Johansson, 
Björkenäc. Bertha var den sista skutan i Pukavik. Såldes till Aland. 

Bror byggd 1902 av fur och ek med krumväxt gran till knän i Rättaregården vid Väners- 
borg, som byggde mariga fartyg under skeppsbyggmästare Gustaf Perssons ledning, 
129,5 BRT, djupg 3.10 m, tremastad skonare. (Ett systerskepp hette logiskt Syster.) 1903 
inköpt till Höganäs (Emil Jonsson), 1914 såld till Ystad (John Andersson). Reparerad 1921, 
skans p8 däck. Huvudredare 1923: Ernst Olsson och skeppare Rudolf Pålsson. Tor Pals- 
son (f. 1895) har foto. Såldes till Grundsund (Johansson?). Redare 1947: Cone Bengtsson, 
Agerum. 

Tor Passon var på 1970-talet enligt uppgift Sveriges äldste aktive sjöman. 
Charlotta 
En och Twf Bröder bveed av ek och fur i Pukavik 1850, iakt, 45 tons. d i u ~ a .  8 fot. Revare- , . ~v 

rad 1878. Redare o& K f ä h  1881: M. Eriksson. 
Falken byggd av ek och fur i Pukavik, sjösatt 8 april 1920, tremastad skonare, 98.5 BRT, 

175 tons dw, djupg. 3 m. Albert Svensson var huvudredare 1923, skeppsbyggmästare 
Carl Johansson, Björkenäc, Mörrum och kapten Hjalmar Johansson, son till Carl Johans- 
son, var delägare. Byggnadcpris: 70 000 kr. Overtogs efter ett par år av Carl Johansson, 
som vägrade att montera in motor, varför sönerna Emil och Hjalmar fick sämre möjlig- 
heter att konkurrera. Sald till handlanden S.A. Andersson, Björkenäs. Den 20 mars 1929 
köpt av kapten Oscar Olausson, Skärhamn för 23 000 kr. En 56 hk motar inmonterades. 
Se Svenska Segelfartyg juni 1939 s 40. 

Gustava Maria se Siretorp 
Henriefte se Torsö 
lenny byggd av ek och fur vid Nynas skeppsvarv i Mönsteras 1862-1863 för Timmernab- 

ben, skonare, 74 tons, djupg. 10 fot. 1868 till Sölvesborg. 1880redare: handlanden P. Mag- 
nusson och befälh. 0 .  Olsson. 1890 strandad "å Danmarks kust och såld som vrak i Kal- 
lundborg". 

John se Hörvik 
losefina byggd av ek i Pukavik 1861, 6,5 nyläster, djupg. 7 fot. Huvudredare och skep- 

pare: C. Svensson. 
Linnh byggd av O. Bengtsson i Karlshamn 1854, jakt, 9 nyläster (eller 16,M svåra läs- 

ter), 50 ton dw. Köpt 1895 från Skillinge. Befälh. från 1902: Nils Svensson. Redare: P. 
Magnusson och befälh. Söderman. Försvann sparlöst i svar storm i Hanöbukten den 19 
april 1903 p6 resa till Köpenhamn med björkved fran Pukavik. 

Mathias byggd av ek och fur i Kroknas, Kalmar län, 1841, slup, 34 tons, djupg. 2,10 m, 
förbyggd i Guövik 1871, reparerad 1882. Redare och skeppare 1883: Nils Larsson, Puka- 
vik. Upphuggen 1907. 
Nils bveed av ek och fur i Landskrona 1913, zaieas, 24 BRT, d i u ~ g .  2,40 m. Huvudreda- 

re och ;këppare 1923 John Boberg. Sdldrs rllien akeppsmaklárg ;130rgholm. 
P o l l t v n  byggd i Thuro 1900. Fran boqan tremastad skonare med rar p i  furliga masten 

och alltsd berittlead t i l l  benamnineen s k c m  Rarna toas sederm*ra ned 220 BRT Kupr 
från Danmark 1G1. Redare: Emil Få~sson: ifter haveri; december 1933 såld till ~ a l m á n  
och omnamnad till Ann-Ida. 
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Bengt-Ake Svensson i sitt konstverk. Foto Haris-Peter Bloom 

Solide byggd av ek och fur i Karlskrona 1862, slup, 14,5 nyläster. 45 tons, djupg. 8 fot. 
Redare 1873: C.O. Lundgren, Sölvesborg och befälh. A. Fagerstrom. Redare 1881: P. 
Magnuscon och befälh. B. Persson. Huvudredare och skeppare 1901: Lars Persson. I okto- 
ber 1905 gmndstött utanför Djupekas. Blev vrak. 

Sulfid (ex Kielkond) bveed av fur och ek DA Ösel 1898.160 ton dw. skonert. 99.99 BRT. 92 . ,  . . ,,... 
nl. d p p g  3 m. 1903 inkopt r i l l  Hoganas(Ernillonssan, 1414 Yld I I I I  \zlad ( loh Anderi- 
son) Hiivudrrdarc 1923 Rudolf P.?lsson och skeppare Ji>hnn Ol<,f liihanss~n AIgi>i 1'61,- 
son köpte senare Johanssons lott. Hemorten ändrad till Björkenäs. Helge svenison var 
kockjungman en tid och hade d i  tio kr mindre i minaden an för samma arbete tidigare p8 
Evald av Hällevik. 1938 hade hon en motor p i  35 hk. Fartyget finns ej i 1943 ars ckepps- 
lista. Vrak i Pukavik 19451 1960 anmäld upphuggen. 

Viking byggd i Pukavik 1907, galeas, 3 8  BRT. Ägare Nils Larsson. 



Olga av Hállevik i Hörviks hamn. Foto N.J. Nilsson 1956, Blekin$e museum. 



Emil Pålsson 
"Om blott jag kunde, vill jag än 
pd djupa vidder gunga 
som förr. Nu ar det längese'n 
jag hörde sjömän sjunga 
sin muntra sing vid brass och fall. 
Nu flyktat ha de åren - 
En härlig tid, jag minnas skall, 
dd jag drog ut om vdren." 

Axel Lorin. 

Emil Pålsson föddes den 15 november 1870 i Pukavik och avled i augusti 
1956. Han gick tidigt till sjöss och kom under sin sjömansbana att vara 
ägare till flera skutor. Han började först segla som kockpojke i danska 
skutor och sedan som jungman i en jakt, som hette Hanna Carita. Han 
mönstrade av den 13 december 1887 med drömmen om att vid nästa 
seglations början få ge sig ut som sin egen. A 1889, han var då inte mer 
än 19 år, köpte han tillsammans med brodern, Rudolf Pålsson, en jakt 
som hette Doris. Själv var Emil då inte myndig och alltså inte behörig att 
vara befälhavare utan det fick brodern vara. 

På jakten Doris var Rudolf påmönstrad som bästeman fram till den 28 
november 1891, då skutan förmodligen såldes. Aret därpå blev Emil 
ägare till jakten Alma,  som han seglade med först som bästeman och se- 
dan som befälhavare till den 18 oktober 1892. 

Frånsett Helena och Elisabeth var Emil Pålsson ägare till samtliga de 
skutor, som finns med på kopian av en "kladd till hans sjötjänstutdrag 
i utrikes sjöfart. Han hade sannolikt också köpt Helena och hade lott i 
Elisabeth. 

303 112 månader blir 25 år till sjöss! 
Det var en sjöman, som verkligen kände skutor från kölen till kaltop- 

pama. 
Emil Pålsson måste sluta sin sjömansbana efter en olycka i samband 

med lossning av trälast ombord i tremastskonaren Pallesen, hans sista 
fartyg. Ett sling "kalvade" högt upp under bommen, en nedstörtande 
planka träffade honom i huvudet, och han slogs medvetslös. 

Efter sjukhusvistelsen försökte Emil åter gå till sjöss men han tålde in- 
te motordunket. Smärtorna i huvudet blev olidliga för honom, han mås- 
te till slut ge upp och gå i land för gott. 



Emil Pilsson 
Inskriven vid sjömanshuset i Karlshamn den 714 1880. 
Avförd frin sjömanshusets register 1937. 

Befatining Partygets cert Resans Pimönstrad Avmönshad Tjänstgjort ombord 
ombord och namn mål 

Ar och dag i Ar och dag i manader dagar 

Kock 

Jungman 
Bibman 

Befälhavare 
Bästeman 

Befälhavare 

Jakten Hanna 
Carita ."_ 
Jakten Doris 

Jakten Alma 
.'I_ 

Galeas Ludvit 
_*'_ 
_"_ 

_,I_ 

Sk Emelia 
Elida 
-. 
.IZ_ 

_,,_ 
Sk Ludvig 

.,,c 

Sk John 
_,I. 

Jakten Veshr 
.,,. 
.,,L 

.IT_ 

Sjötjänst i uhikes.fart: 
1886 714 (Karishamn) 

Här 
1881 129  .,'c 

1889 2914 Sölvesborg 
1890 517 Här 
1891 2014 Sölvesborg 
1892 2017 Här 

Här 

_,I. 

.,'. 

.,,. 
_"_ 

.,,. 
_"_ 

_,,L 

_Ir. 

.,,. 

_"_ 

.,,. 
_Ir_ 

Ystad 
Här 

_"_ 

_I '_ 

.,,L 

.Ir_ 

.,,. 
.,I_ 



Galeas Vesta -"- 
Skonare .z,. 

Fritiof 
.,,. .,,. 
.r,. .,,L 

Skonare 
H e l m  
.,,. .,,. 
_'I_ _"_ 

_I'_ . . 
_"_ _"_ 

3-mastskonaren -"- 
Elisabeth 

.,,. .,,. 

.,,. .,,. 
3-mastskonaren -"- 

Tdman 
_"_ .". 
_'I_ .,,L 

Sk. Aldo _'I_ 
_"_ _"_ 

Mlsk Aldo _'I_ 
3-mastskonaren -"- 
Pallesen .**. 
3-mastskonaren -"- 
Pallesen 

_'I_ 

.,,. 

.,,L 

.,,L 

Ystad 

Marstrand 
Malmö 
Har 
_"_ 

Ystad 

Har 
Sölvesborg 
Bergkvara 

Sölvesborg 
Här 
Sölvesborg 
Här 
"_ 

Endby 
Här 
_"_ 

.,,. 
_"_ 

Marstrand 

Lidköping 
Här 
. . 

Sölvesborg 

Kipph. 

Här 
.,,L 

_'I_ 

_"_ 

_"_ 

_"_ 

. . 
Oskarshamn 

Totalt 



Sjöman från Lister 

P3 Mjallby och Ysane kyrkogårdar vilar många personer med anknyt- 
ning till Listerlandets skutfart. Gravstenar finns bland annat för följan- 
de personer: 

Pd Mjällby kyrkogdrd från Djupekds 
Skeppare Knut Nilsson 
Skeppare Per Nilsson 
Skeppare Sven Nilsson 
Skeppare Karl Svensson 
Skeppare Nils Svensson 
Skeppare Emanuel Hedberg 
Skeppare Emil Hedberg 
Skeppare Helge Hedberg 
Skeppare NiisMattsson 
Skeppare Knut Nilsson 
Skeppare AlfredAndersson 
Skeppare Bernt Andersson 
Skeppare /oh- Andersson 
Skeppare AlfredPersson 
Skeppare Sigfrid Knutsson 
Skeppare Anders Thorsson 
Skeppare Oskar Karlsson 

frdn Siretorp 
Sjökapten Joel Nilsson 
Skeppare Johon lansson 
Skeppare August Nilsson 
Skeppare Elias Nilsson 
Skeppare Nils Svensson . 

Jrdn Vastra Näs 
Skeppare Olof Nilsson 
Skeppare Gustaf Svensson 
Skeppare Ola Karlsson 

frdn Torsö 
Skeppare Sven Thörnquist 

frdn lstaby 
Sjökapten Per Persson 
Sjökapten 0. Jönsson 

frdn Mörby 
Sjökapten Henrik Larsson 
Sjökapten Nils Nilsson 



hdn Halievik 
Skevvare Truls Larsson . . 
Skeppare Ii n\ Iien<t<ioit 
Skeppare H t l n r . ~ ~  .>ls.vt 
Sken~are Krt5t!a!t O.j<.*?l . . 
Skeppare Ernst Södergren 
Skeppare HugoNilPn 
Skeppare Leander Persson 
Skeppare Lennart Persson 
Skeppare Bror Persson 
Skeppare Per Persson 
Skeppare Bengt Mattsson 
Skeppare Bengt Larsson 
Kapten Nils Södergren 
Kapten Oskar Södergren 
Sjökapten Edvard Nilsson 

frdn Hörby 
Skeppare FoikeMatticson 

från Skonaback 
Skeppare AxelAndersson 

frdn Mjnllby 
Sjökapten Suen Nordgren 
Sjökapten JoelNordgren 
Sjökapten Suen Bengtsson 
Sjökapten Edvin Bengtsson 
Sjökapten Stig Berntsson 

fran Hurork 
Skeppare Anton Gunnarsson 
Skeppare Karl Viktorsson 

fian Krokas 
Skeppare EduardMdrtensson 
Skeppare Mtrten Mdrtensson 
Skeppare Kristian Mårtensson 

på Ysane kyrkogdrd frdn Norje och Pukauik 
Skeppare Johannes Bengtsson, Norje 
Batsman Sven Eng 
Skeppare Nils Eriksson, Norjeby 
Styrman Suen Johansson 
Sjökapten Nils Larsson, Pukavik 
Sjömannen Olof Mdnsson 
Sjömannen [oh. Persson 
Styrman Johan Soensson 
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Blekinge musei- och 
hembygdsf örbund 1980 

Medlemsföreningar 

KARLSHAMN. firlshnmns museum Kpa. Ordförande advokat Hugo Santesson, sekretera- 
re f d hamnkamrer Tage Jönsson. 

Museets samlingar, konsthallen, punschmuseet har varit öppna för allmänheten under ti- 
den 14 juni - 20 augusti, men har vant öppna s& gott som hela aret för skolor, föreningar 
och oremicationer& olika slae efter 1ele'f;inkontäkt med museet. Under aret har ett söe- " " 
dellt tidningsmuseum inrättats, sedan maskiner, redskap och materiel erhallits fran det 
nedlagda AB E. G. Johanssons Boktryckeri, Karlshamn. Museet har genom anslag från 
staden kunnat förvärva ett antal båtmódeller förfärdieade av K. A. ~trcmbere och i ovriet 

u " 
har influtit givor av skilda slag. 

Kulturdagar har hallits den 1P15 juni som upptakt till säsongens öppethallande. Ge- 
nom ett anslag & kr 20.000:- fran Lions Club hoppas styrelsen kunna inreda ett speciellt 
Alice Tegnérsmm i före detta bibliotekslokalema. Omkring 6.000 besökare har museet 
haft under &r 1980 och styrelsen kan konstatera ett alltmer ökat intresse för de kulturella 
sammankomster som ordnats under verksamhetsaret. 

T.Jn. 

KARLSHAMN. Stiftdsen Skottsbergsh gdrdens i Karlshamn bevarande. Ordförande folk- 
skollärare Ruth Henriksson, sekreterare f d hamnkamrer Tage Jönsson. 

Garden har varit öppen för allmänheten under turistsäsongen 14 juni - 20 augusti 1980 
med särskild anställd euide. Under andra tider har earden varit öooen efter hänvändelse " u .L 

till Karlshamns Museum och har saväl museets vaktmästare som styrelseledamöter ställt 
upp som guider. Antalet besökare under aret har varit 3.707 personer. Kulturdagar var 
anordnade den 14 och 15 iuni 1980 med stort antal besökare. Den eamla handelsbutiken 
var oppen med forial~ning av kerdmtk .>ch h~mkokta karameller I dcn Invilli&a ssprhos- 
ban hade ~nkommir b60 - och gd\,a hade influtit pa 300 - Flera orp,an~cationcr begagnar 
sie av earden för konferenser Och sammankomster och iulmarknad hölls i december av 
u " 

Karlshamns Husmodersförening. Under aret har reparation pA plåtarbeten och rännor 
vidtagits. 

T. In. 

KARLSKRONA. Föreningen Gamla Carlsnona. Ordförande byradirektör Bert Svanstein, 
sekreterare Kerstin Södöö. 

Arsmötet h'öiis den 10 mars varvid Julius MArtensson och Gunilla Necksten underhöll 
med musik. Föreningen tillägnades sangen "Oarnas s t a d  av Gert Necksten och Stig 
Bohnsack. Gun Wilstadius, som avgick efter mangirigt arbete, avtackades för sina stora 
insatser. 



Föreningen Gamla Carlsrronas ordförande Bert Svanstein samt sekreterare Kerstin SädM har just 
emottagit Karlskronas kulturpris 1980. Frdn häger kommunpresidiet: Göte Telleborn, ordf., Tors- 
ten Wikström, kanslichef, Siv Elofsson, 1:e v. ordf. 1 bakgrunden Karlskronas 300-drsfana. Foto 
Gunnar Ekström. 

"Gamla Carlscronas" 35-årsjubileum firades under stora högtidligheter i Konserthuset 
med efterföljande maltid pA Sjöofficersmässen. 

Vid HMS Carlskronac sjösättning p& Karlskronavarvet den 28 maj och efterföljande 
kungalunch representerades föreningen av ordföranden. En paradfiagg överlämnades 
tiU fartvget samt fem föreninzssköldar och en akvarell till mässarna. 

~erk&mheten har under aret i hög grad anpassats till Karlckronas 300-arsjubileum. 
Den 9 augusti uppvaktades kommunen av föreningen med ett dussin silverskedar samt 
en akvardl. ~esi;tom arrangerades en morgonrevdj med ABF:s musikkar. 

Av alla övriga aktiviteter kan nämnas utfärder till Karlshamn och Skärva, "Vega- 
Yrnec-kväil i konserthuset samt flera andra konserthustraffar med film- och bildförevis- 
ningar i samband med musik. 

1 mars månad utgavs boken "Sparvagnen Ladan" av Ake Ulvesjö. Under hösten fär- 
digställdes boken om "Näthabybanan" med Lennart Welander som författare. Till för- 
enhaens 35-arsiubileum utgavs en iubileumsckrift författad av Benat Gartina. 

~ G e n i n ~ e n  h'~d<.lades ~a-rlskrona. kulturpns 1980 - 13 000 krunir  riset-utdelades i 
samband med kommunfullmaktiges sista \ammantrade for Aret i Kon3erthuset den 18 dr- 
cember. Ar 1980 har vant svnneriiaen aktivt. Samarbetet har utvecklats till att omfatta vt- 
terligare ett flertal organisationer, vilket föreningen är mycket tacksam över. 

Medlemsantalet har ökat och uppgick vid arets slut tiil 3.618. 



Den 29 juni gästades Stenbackamuseet i Acarum av Motorqkclhisiorisk klubben. Bengt-Ake 
Henrikscon och hans maskin tillhör de yngre veteranerna. Foto Nils Magnusson, Asarum. 

RONNEBY. Ronnebyortens hembygdsförening. Ordförande Nils Ohrctedt, sekreterare Bar- 
bro Grenstad. 

Föreningen hade under tiden juni-augusti en Kockumsutställning. 15 febmari inkom en 
uhedning, gjord av fil. dr Bengt Bengtsson Lund, angaende ortens museiverksamhet, vil- 

Medlemsantalet var 287. 
Den 16 aumsti företoe stvrelsen en studieresa till Saltärna där Karl-Axel Biörkquist visa- " " ,  . . 

de utgrävningarna. 
Den 6 september gjordes en utfärd till Karlskrona där Jubileumsutställningen på Ble- 

kinee museum visades av Karl-Axel Biörkauist. Därefter eiordes en batresa med MF Axel , . 
till Kungsholms fort. Besöket avslutades på Krutviken. 

Antal medlemmar 267. 

SOLVESBORG. Sölvesborgs fornminnesförening. Ordförande f d bankdirektör Karl Ryding, 
sekreterare fru Gunnel Olsson. 

Under aret har beslut fattats om att föra över föreningens samlingar från Gammelgarden 
till Balkahuset. före detta Innovaearden. där ett nvtt stadsmuseum skall bveeas under ., . 
It,dn,ng a v  anhlvarie Karl.Axel Rpirkqui~t. fil1 museet komnier att frigai en hall f21 tillfal- 
liga ursrallningar. Arbetet herakns. vara klart i novemher lYol For den torrsarra driften 



kommer en museistiftelse att svara, med Fornminnesföreningen och Sölvesborgs kom- 
mun som bildare. 

K. R. 

Asarums hembygdsförening. Ordförande slöjdlärare Nils Magnusson, sekreterare fru Thyra 
MAnsson. 

Under Aret har föreningen lämnat yttrande t iU Länsstyrelsen angAende handlingspro- 
gram för naturvarden samt besvarat en intresseredovisning för kulturminnesvarden. Till 
Gnsstvrelsen har också överlämnats en broinventenne. 

~ ö r e n i n ~ e n  har till Karlshamns kommunstyrelse limnat synpunkter p& den kom- 
mande bebyggelsen vid BAtsmansvägen i Asarum. 

Vid Arsmötet den 1 amil medverkade sanearfarnilien Albert. Elsa. och Sten-Inee Peters- 
u u 

son, Agronom Nels Nelsson taladc om redskap och maskiner I aldre rrders lordbruk 
Hostsammankomsten inleddes av Ingnd Karlsson och Blorn-Eyvind Swahn med ett 

moeram i ton och bild om författare fran~lekinee. ~ästande'foreläsare var denna eaneen . " " "  
landsantikvarie Ingemar Jeppsson, som redogjorde för seder och bmk med anknytning 
till äldre föremal. 

Stenbackamuseet har under sommaren haft en lamn strom av br~okare Vid uppnandet 
for sasongen den 15 juni demonstrerades pd sedvanligt satt en del aidre hantverk 

Tolfte dredneen av "Asarumidalen" rrvcktt., i l 500 c* och blev fardip. omkr in~  l de- - - 
cember. 

N. M. 

Bräkne-Hoby Samhälls- ock Hembygdsförening. Ordförande Klas Wennerberg, sekreterare 
Bengt Vriksson. 

Föreningen förvaltar Hoby Ekbacke, som hyrs ut till Hoby GOIF för anordnande av dan- 
ser. Bada föreningarna far goda inkomster av denna verksamhet. 

Sedvanliga arrangemang har genomförts valborgsmäss och vid jul. 
Arsmötet hade en publik DA omkrina 400 personer. TrädeArdsväxter och deras skötsel - .  

behandlades i föred& och ;tställning. 
Torpinventeringsarbetet har fortsatts. Medlemmar har börjat utföra bandade intervjuer 

för at; dokumentéra äldre Hobybors minnen. 
Antal medlemmar, 205. K. V' 

Fridlevstads hembygdsförening. Ordförande f d riksdagsman Rikard Svensson, sekreterare 
f d kriminalinspektör Martin Johansson. 

Fndlevstads hembygdsforening hol1 sitt drsmote den 9 apnl 1980 
Av drsberattclscn for 1979 framgick art foreningen erhbllii ett extra bidrag nll bland an- 

nat insättandet av nva fönster i m;ceibveenaden.samt en del öwiea renovirinesarbeten. 
2 U" u 

Arbetet var nu avslitat, och styrelsen var mycket tillh.edsstälid &er resultatet. 
M h z a  värdefulla gavor har under Aret erhallits till samlingarna, vilket tacksamt kon- 

staterades av arsmötet. 



Den traditionella "Hembygdens dag"avhö1lc den 7septembe1, i samarbete med kyrko- 
radet. Föredrag hölls av f d prosten Robert Ramfjell, som talade över ämnet "Hembyg- 
den''. Han framförde mAnga intressanta synpunkter i sitt föredrag vilket mottogs med 
stor tacksamhet av en t a l k  publik. 

Under Aret har hembygdsmuseet besökts av mdnga människor frAn när och fjärran. 

Halasjö hembygdsförening. Ordförande eltekniker Karl-Erik Johansson, sekreterare kassör 
Elsie Johansson. 

Verksamhetsaret har präglats av hög aktivitet i föreningsarbetet. Nottastugan i Bakemala 
har blivit ett uppskattat besöksmA1 under sommarsöndagarna med olika temadagar som 
en  nyhet för året. Hembygdsgarden i Halahuit har fatt en ny entr6 och fasad, ny  värme- 
pump har installerats. 

Medlemsantalet var 287. 
K .  E .  1. 

Hembygds- ock Studieföreningen Focklan, Hällevik. Ordförande Gösta Andersson. sekretera- 
re Aina Jeppsson. 

Lagom till säsongöppnandet av Fiskemuseet, den 1 juni, utgav föreningen e n  Ibsidig 
museiguide med ett rikt bildmaterial. Besökarnas antal har under 8ret vant 3 300 perso- 
ner. 

En förridsbyggnad för tillvaratagandet och lagring av museiföremål har uppförts i an- 
slutnine till HembvedseArden. u ," u 

Arets kulturdag "Gamla fiskets dag" visar fortfarande p& en  stor publikanslutning. Det 
var attonde Aret i fölid som vi detta Ar kunde hälsa mellan 3 500 och 4 000 personer väl- 
komna att se och hora de över 100 Dersoner som är aktiverade vid detta tillfalle. 

Studie- och ungdomsarbetet fortsätter att utökas med aktiviteter för ungdom varje fre. 
dagskväll. 16 studiecirklar i skilda ämnen har varit i arbete. 

Medlemsantalet är 186. 
G. A. 

Järnshdgsosortens hembygdsförening. Ordförande avd. chef Lars Svensson, sekreterare folk- 
högskollärare Thorsten Paulin. 

Arsmotri holli den 22 februnn vailid fhrfattannnrn \nna Katsa Hallgard. Heinse. talade 
over amncr "Der gotlnnd~ka anger . apoitrofr,rad med rtt knippe tolkoiwr Iramforda av 

~ - 

Katalin Hajas oc<lillemor ~ i n d ~ r e n - ~ a s f i .  
Föreningen har under Aret avgivit remissvar rörande Intresseredovisning för kultur- 

minnesvarden i Blekinge. 
I likhet med tidigare ar har hembygdsföreningen medverkat i sedvanliga festligheter 

vid valborgsmassoafton och midsommarafton. Vidare har tv& samtalsaftnar anordnats 



med ämnena "Gamla ord i bygden" och "Ollerska sockendräkten" Den 28 september ar- 
rangerades i samarbete med LT:s förlag en kulturdag kring litteratur, konst och musik. 
Tv& ufflykter till Eriksbergs naturvdrdsomrdde och en till Oland har anordnats. 

Samlingarna har utökats med gavor fr&n olika hall och museet hade under Aret cirka 
2000 besökare. 

Medlemsantalet var vid drets utgång 156. 

Kyrkhulfs hembygdsförening. Ordförande kyrkvakhnästare Jan Ottosson. sekreterare in- 
genjör Lars-Göran Ohison. 

I likhet med lorepaende Argax slyrelsen u1 ertdraprugr.im omlaliandc I 4  olika aktlvireter 
Dessa bestod bl a i lem hemb)gJsrandnngir rvd bussresor en hrasalron och tv6 hlmaft- 
.. 
Den rurp!nwnIering som man arberdl med har komplerl~rats med ytrerligarc b y v  I sju 

bvar ar invenrenngen halt avklarad och ~61ar meo zkyll ar  uppsalla vid ruinerna . . 
Av bussurfarderna var den ena en dagstur till Osby dar man med hjalp av gulder hbn 

Osby Hemb"gdsforening kunde bese furnminnen och andra begibenherer. Den andra re- 
zan var -n wddaears utfard ri.1 Valrerearland med besok bl a DA Kinnekulle och i Tivedsn 
~~~~ ~~ .~ " 

Vid brasaltonen. som var forlagd t i l l  hr inghqan i..d Alorrumsdn kunde drlragnriia. 
som var ert 100-tal. ZA en npsproniendd i den vackra naturen och srdan I )  ssna till Ivar An- 
derssons spel- och berättaikonst. Under hembygdsvandringarna har i snitt ett 50-tal del- 
tazare varit uteoch strövat föratt besöka ruiner av för länge sedan raserade torp och för att 
h&a berättas om torparnas livsöden 

Arsskriften Var ~ e m b ~ ~ d  har redigerats, tryckts och utgivits i en upplaga av 1900 ex. 
Dessa har i likhet med föregående Ar, p.4 kort tid, blivit nästan slutsålda. Föreningen, som 
ständiat ökar sitt medlemsantal, har 424 medlemmar 

L-G. O. 

Olofströms hembygds- och fornminnesförening. Ordförande förvaltare Eric Lindblad, sekrete- 
rare redaktör Harry Johansson. 

Styrelsen har under Aret haft 2 pmtokollförda sammanträden och dessutom flera tele- 
fonkontakter. 

Museet har varit öppet varje söndag mellan kl 13-15 under tiden 1 ma] -1 september. 
Andra öder efter överenskommelse med Göthe Persson. Fönitom permanentutstä1lnin~- 
en har visats en avMalmöMuseum sammanstälid utstallnina av mineral och berearter u:- 
der rubriken "Skånska Brottsplatser" Tillfälliga utctällning~r av egna föremål -< huvud- 
sak emalj - har ocksa visats. 

Antalet besökare har varit 1386. 
Den 24 augusti anordnades en svampexkursion under ledning av Leif Jörgen Persson, 

Colvesborg. 
Den 29 november företog föreningens medlemmar en bussutflykt till Johannishuc slott 

som visades av greve Wachtmeister. Samtidigt besöktes i Karlskrona Blekinge Museum 
under ledning av landsantikvarie Ingemar Jeppsson. 

Den 21 augusti hade Riksförbundet för Hembygdsvdrd en torpdag i Karlskrona varvid 
Eric Lindblad frAn v& förening var närvarande, 

Sparbanken Kronan i Olofström har skänkt 50.- till föreningen for "gagnande verk- 
samhet inom bankens verksamhetsomr&de". 

H. J. 



Östra Blekinge hembygdsförening. Ordförande generalmajor Birger Björnssan, sekreterare 
redaktör Hakan Andersson. 

Arsmötet hölls den 17 augusti, varvid föreningen hrade sitt 10-Arsjubileum med högtidstal 
av ereve Hans Wachtmeister och musikalisk underhAllning av Iamiö muciksallskao samt -~ 
Knstianopels kyrkokör. 

Under 1980 har föreningen arrangerat 11 olika aktiviteter p& skilda platser inom verk- 
samhetsomradet. B1 a en folkmusikafton p3 Sturkö, sedvanlig musikalisk varhälsning ph 
Kvarnberget i Jamjö, midsommarfirande, gökotta och föredrag. Utfärder har arrangerats 
till Skarva och Fridlevstad. 

Föreningen har även genomfört en broinventering samt avgivit svar p5 remisser ang&- 
ende länets naturv5rds- och kulturv%rdsplaner. 

Medlemsantalet var vid arets slut 412 

BLEKINGE MUSEI- OCH HEMBYGDSFORBUND 
OCH BLEKINGE MUSEUM 
&möte, styrelse. 

Arsmötet hölls den 13 iuni i Karlshamn och inleddes med besök pa Karlshamns museum 
och i Konsthallen A;,moresforhandltngarna holk p2 Kactrllei Ordforandeii, g rwr  
Hans Wachtmeiater halsade de nanmande valkomna och uttrvckte sin gladje over der 
stora antalet deltagare. 

På förslag han styrelsen valdes med acklamation förbundets vice ordförande Sture 
Aspegren till hedersledamot. 

Styrelsens ledamöter 1980 

Greve Hans Wachtmeister, Vambåsa, ordförande 1980. 
NaturvArdsdirektdr Karin Brunsberg, Lvckeby. ,upplean1 

F d Sradslunst Sture Aspegrcn, Karlskrona. v .  ~rdlorande 1980 
Stadsarkitekt rars Thtirsén. I<arl,kr<ina. supplr.ant 

Miiseichrf Pewr von Dusch, Karlskrona, 198M1 
Avdelningschef I'rter Althini, Krisrtanoprl. suppleant 

Rcdakior Rolf Ohlsson Aspo. 1980 
Byggnadssnickare Gosta Andersson. Flallevik. quppleanr 

F<ilkskollarare Gustav Eranle. Kallinge. 1980 
Bankdirektnr Bengt Gabrielsson, Karlshamn, supplcai~t 



Busschaufför Sven-Gunnar Mansson, Kyrkhult, 1980 
Lärarinnan Raenvi Hvlistedt. Karlskrona. suv~leant  

Teckningslarare Enk ~ á n ~ e r n a r k .  Karlskrona, i<8C-81 
Riksdagsman Hans Cusldvssun. Kallinge, suppleant 

Rektor Thorsten Paulin lams ho^. 1980-81 . , u. 

Kontorist Göthe Persson, Olofström, suppleant 
F d Kommunalborgmästare Lennart Norrman, Sölvesborg, 1980-81 

Bankdirektör ~a; l  Rvdine. Sölvesbore. suvoleant 
Overlanhnätare ~ a v i i ~ b ; ~ ,  ~arlshamn,  lbi0 

Slöidlärare Nils Maanusson, Asarum, suppleant 
Genz;almalor Birger 6ornsson. lam1oslatt,'i~8@41 

fil mag Klas Wannerberg, Brakne-Hoby, supplcant 
Bvradireklor Bert Svanstein, Karlikrona. 1980 

Yrkesvalslärare Bengt Garting, Karlskrona, suppleant 

Expeditör Elisabeth Mattisson, utsedd av landstinget 
Lantbrukare Egon Nilsson. suppleant 

" 

Stahonrrnaitarc Manka Carlsson, utsedd av Karlskrona kommun 
Landsantikvarien, sjalvskriven ledamot 

Styrelsens förvaltningsutskott 1980: 
Greve Hans Wachhneister, ordförande 
F d stadsjuristen Sture Aspegren, vice ordförande 
Herr Birger J6nsson 
Herr Erik Laneemark 
Fru Marika ~ L c s o n  
Fru Elisabeth Mattisson 
Herr Gustav Branie. su~vlean t  , . .. 
Herr Lennart Nomnan, suppleant 
Herr Thorsten Pauiin, suppleant 
Herr Göthe Persson. suvilieant 

A s 

Hem Sture Peterson, suppleant 
Herr Bert Svanstein, suppleant 
Landsantikvarien, själv&riven ledamot 
Valberedning: boktryd<are Nils Abrahamsson, Karlskrona, sammankallande, rektor Anna 
Kiemedtson, Bräkne-Hoby, herr Erik Alvemalm, Kyrkhult, herr Sten Jönsson, Sturkö, 
herr Stig Henriksson, Hällevik. 

Blekinge museum 

Samlingar 
Föremålssamdingarnas tiilväxt under 1980 utgjordes av 335 katalogförda föremål. De fles- 
ta är d v o r  av vika kan nämnas: oliemålning, "Barnamordet i Betlehem", av Julius Kron- 
bcrgCuskankt a\, familjen Rubens donahonsfond hl1 minne av Mon= Ruben. fodd 1812. 
texttlier, bland annat en kavnng och broderade lakan samt ett hckur av silver gavs av fro 
ken Ineebore Malmck. Farsta. nll minne av frokcn Ingeborp. Larsson. född i Saby, Ram- " ., 
dala; dockskåpsservis i glas, av fröken Signe Bóckert, cpps&; akvareller och olje&&lning 



utförda av Ola Olson, Hakarp, av fröken Anna Andersson, Hörby; två kistor med kiste- 
brev, av Ingrid Forsse, Karlskrona resp. h Margareta Ahlm, Lund; marmorrelief, ung- 
domsarbete av Anders B ~ n o  Liljefors, av herr Erik Langemark, Karlskrona; svarv och 
snickeriverktyg, av Gunnar Gustafssons sterbhus, Karlskrona; stenåldersyxa av grön- 
sten, av h Hulda Nilsson, Halmstad; koraller av herr Arthur G. Pettersson, Lyckeby; 
skyltar, broschyrer och möbler m m av Theodor Lindbloms sterbhus, Karlskrona; hattar, 
klänningar m m frAn 1950-talet av yrkeslärare Karin Wettenuik, Karlskrona. 

Av inköpen kan nämnas: sjömanskista, som under Aret ingatt i utställningen Sjö- 
mancminnen; trAlfickemodell i skala 1:2W utförd av Bertil Andersson. Iämiöslätt; eus- . . u 

ravianskl moblrmang hcstdcndi' a\. soffa. ivra sl<ilar och en lahurrtt avsctt att placeras i 
Iljort5berga praqtgdrd i Vamoparken. 

'l'ill\~axten till museels bibliotek var 42R i,olvmer. varav 61 edvor. 175 bvten och rcstcn " 
inköp. 

Bildarkivet har utökats med 444 svartvita negativnummer och 87 färgdia 

Utställningar 

Basutställningar: 
Stilinteriörerna (gustavianska salongen och 1800-talsrummet) har kompletterats under 
Aret och fatt en mer tidshogen prägel. 

Tillfälliga utställningar: 
Aret inleddes med en vandringsutställning från Naturhistoriska Riksmuseet MAN- 
NISKAN, URTID - FRAMTID - UTVECKLING. 

I samarbete med Svarbanken Kronan, Skolstvrelcen, Länsskolnämnden och Karls- 
krona konsrfurening \;sades i fehrudn ursrallningin KARLKSKRdNA CEKOhl BARN.4- 
UC;<)N, resultater av en uppmaning till harnen i kommunenc skolor att skildra sln egen 
mill<'. 1 samband mod utslallningen utgavs aven en bilderbok med de basta hadr.igt,n 

5\'ENSK BOKKONST var en ut~tallning tran Kungliga Biblioitaket arrangerad av Blc. 
k i n ~ c  museum och Blckinge hyckcnforr'ning med lorre reklarn for Skoldn fur Bokhanr- 
verk, Fredrik Baaee, som itstai~~neskom&ssarie 

"U u 

Under mars arrangerades tillsammans med Karlskrona konstförening en samlings- 
utställning kallad KONSTNARER I KARLSKRONA. Mer än 600 verk av 120 konstnärer 
med ankivtnine till staden hade inlämnats till den iurvbedömda utställnineen . .. 

Museet5 \tora vimmarulst~llning 300 AR I K A R ~ s K R O N . ~  gav en hrrd'~xpus6 avcr 
stadens histona Utstallningcn visdde motsatsernas Karlskriina sdvsl den officiplla bil- 
den av den stolta örloesstaden som verkligheten bakom kulisserna, Utställnineen möi- 

v u 

liggjordec genom anslag från Karlskrona kommun. 
I augusti visade Vavaregården i Eringsboda valda delar ur sin produktion. Under ut- 

stallniiestiden demonstreFades röllakaisvavnine i Grevaeården 
Cnder augusti-\eprembrr var kommunens jubileum-pjvor utstallda p i  muieet 
lubilcumiutstallningen avlostes av ndgra \,an~lrinpsut.tallningar Ctsrollningen IIET 

V..ARAS FOR KVARTFRFT \YACHT\IFISTER var ett rkaniensarhete frdn Lunds rcknirka 
hopskiila och utglorde Irirïlag till sanenng <>ch bevarande av kvarteret 

Sl',\REN FORSKRACKER - en pilotutstallnine, fr5n Riksutstallning.ir i samarbete med 
Karlskr& skolstvrelse vars svfte var att använda konsten som eti oedaeoeiskt h i a b  . , . 
medel. Utställningen förhandsvisades på museet för att sedan gA ut till olika skalor. 

Under november manad hade UNO SVENSSON - e n  internationellt känd konstnär, 
född i Blekinge - en stor utställning som arrangerades i samarbete med Karlskrona konst- 

181 



Frdn kappseglingen pd Borgm~starefjirrden den 26 juli. Foto Erling Klintefors, Blekinge miiseum. 

forening. Samtidigt visades en utställning fran Dalarnas museum om en &Iderdodig 
handarbetsteknik, tvAändsstickning, DJÄRA SUKKOR MIN BAD ÄNDUM. 

Karlskrona Rymdsällskaps VI I UNIVERSUM och TRE MALARE med Karlskrona- 
konstnärerna Kaj Bernstone, Bob Matson och Sten Vindels avslutade arets utställningar. 

Vandringsutställningar: 
I samrad med Lansskolnamnden I Blekinge producerade mureet utslallningen .MOBBAD 
i yu exemplar \amt I anslutning harnll en illuztrerad katalog forfartad av Elisabeth Ander- 
mark och Gunilla Weibull. - 

Ett urval av det stora barnteckmgsmatenalet fran urstalln~ngen KARLSKRONA GE 
NOM RARNAOGON iordn~n~stalldrs for vandnngsut~tallningbverkbamhel och vhadcs 
bl a DA S~arbanken Kronan. iasarettet och v ull be rna siukhus; . . 

Blekinge lans landshng har dvsatr medel nll Blekinge museum for urforande av inini- 
utstallningar rdnkta alt van dr^ runt p6 olika vdrdinrnthungar 1 Blekinge TVATTA, STR\- 
KA. MANGLA och !3JOMANSMINUEN sandei u t  under Aret. 

Övriga arrangemang: 
VINTERLOVSAKTIVITETER anordnades i samarbete med Fritidsnämnden och Spar- 
banken Kronan. Där bjöds ett rikt utbud av filmer och levande verkstad samt demonstra- 
tioner av polis, brandkar, Lyckeby ridklubb m fl. 



Från kunyabesökrt den 10 augusti. Foto Erling Klinfefors, Blekinge museirin. 

En rad evenemane har under iubileumcsornmaren varit förlaeda till Blekinee museum. 
Som ett led i Sail Karlskrona &rangerades den 26 juli en KÄPPSEGI;ING"MED BLE- 
KINGSEKOR pa Borgmästarefjärden. For arrangemanget stod Blekinge museum, Karls- 
krona kommun samt seeelsällskauen i Karlskrona, lernavik och Matvik. 

1''i jAi\Gt;YS P,\C :.n 1 luni'frnrnrr,i<l~c nirr a n  31,) . i np re  in!,,r cn ~.<lnl. publih 
\lc<lvcrkandc var Rleklnye Im, kur~srbund, Hkkmge I.mi s.irig.irrorbiind, 5indgrrn;ha 
manskören samt ABF:s manskör. 

T A ~ U ~ .  Arraneörer var ~arlsk;ona teateifärenine Öch ~ult;rnämnden. lubileumss~elet 

kesoeares STORMEN. 
Ln \.,llbrs.ikr VISAFTON arranqer.!dcs den 22 ull i b~ro<kira.lgirdcii .ii. Kiilrurnrnn. 
.i,>, t jarnarbrtp mcd'iuristbvr~n iriidiiriirhunden I4lekiiigr. ILins 1hldningr:orbiind rsmr 
Blekinee museum. ~ e d v e r k á n d e  var Olle Adolfsson. lan ingelstedt. ~ e i e t  Girborn. Per " u v 

Chenon samt Inge Wijk. 
Under sommaren har Hembygdsgillet sam under tidigare ar haft FOLKDANSUPP- 

VISNING u4 museet. En sene FRILUFTSKONSERTER har vidare givits i barockträd- 
garden under medverkan av Regionmusiken m fl. 



JUBILEUMSDAGEN hedrades museet med besök av kungaparet. Deras besök i staden 
avslutades med visning av museet och mottagning i barockträdgarden. 

Sedvanligt JULSTOK ägde rum den l:a advent med bl a demonstration av olika sys- 
selsättninzar som har anknytning till julen. Det lyckliga genomförandet möjliggjordes ge- . - 
nom en rad frivilliga insatser. 

Undervisning och information 
Blekinge museum har under ~ubdeumsdrcl 1980 bcsokts av inte mindre an J2 Y15 peno- 
ner Som sig bor har verksamheten i hog grad praglats av Karlskronas 300-drslubileum 
~ k o ~ a s s e r , s t u d i e ~ . k l a r  och föreninaar h& i ö L d  Ömfattnina u ~ ~ t ä i k t  nvttanoch nöiet " u . .  
med museet och dess samlingar Uuieetp gansteman har vant flitbgl engagerade som 
foredragshdllare och undervisare s h a l  i muceet som runt om i lanet 

Hjortsberga prästgard har som vanligt upplatits för länshemslöjden. Utställningen GAM- 
LA BONADER lockade manea besökare. Tv& kurser i BLEKINGEBRODERI anordnades 
av hemslöjden i prästgarden. 

Olika nöjestillställningar arrangerades av flera av kommunens föreningar bl a i sam- 
band med det nordiska vänortsmötet I s 1 4  juni, midsommar och Sail Training Race. 

Blekinge museum hade aven dagliga visningar av de kulturhistoriska stugorna inom 
parken. 

Inventering och dokumentation 
Pa u ~ ~ d r a e  av länets församlinear har Blekinee museum under aret eenomfört en doku- .. " " " 
mentation och registrering av stoldbegailiga inventarier i ett flertal kyrkor Arbetet, som 
omfattar futugrafering, beskrivning, skadebesikrning och markning har utforls av Karl- 
Axel B)örkquist. Fotograf: Erling Klintefors Inventenngen kommer an  fortstitta under 
19R1 

Ett dokumentationsprojekt om tatuerlngar har pabörjats med bl a fotodokumentation 
av tatuerade blekingar. Resultatet kommer an  redovisas i Blekingeboken. 

Antikvarisk verksamhet 
Blekinge museum är remissinstans för riksantikvarieämbetet i fragor rörande kyrko- 
byggnader och deras inventarier. Detta har under Aret föranlett besök och besiktningar i 
ettstort antal av Iäneb kyrkor. 

Museet har ockca ingatt i ledningsgrupperna för bebyggelseinventering p& Trossö och 
Ronneby centrum. 

Övrig radgivning till länets kommuner i byggnads- och planärenden samt antikvarisk 
service till allmänheten har visat en fortsatt ökning när det gäller antalet handlagda ären- 
den. 

I samband med fasadrenoveringen av Helga Kors kvrka i Ronnebv fick museet eenom 
forsamluigens hllmotesgdende, tilfalle att &ra en b;ggnadsarkeológisk undersiining 
Arbetet utfordes av tlennk Jacobsen och resultatet kommer art publiceras i Blekingebo- - 
ken. 

Pd inihahv a,. docent Inga Seming. Stockholms Universitet har ett forskningsprolekr 
rorande den aldre larnframstallnlngen i Blekinge pdbor~ats Lansniuseer har i samband 
härmed bl a del tai t  i undersöknin&n av en cGg&arp i Hjortsberga sn. 

En begränsad arkeologisk undersökning genomfördes under hösten med anledning av 
serviceanläggningens utbyggnad. Det sparsamma fyndmaterialet utgörs i huvudsak av 
keramik från 1600- och 1700-talen. 



Personal 

Av Blekinge musei personal var under arets förra del 11 personer arkivanställda. Efter 1 
september är samtliga dessa anställda pa personliga tjänster med statligt Iönebidrag. 

Landsantikvarie och museichef: 
1:e antikvarie: 
Antikvarie: 
Skattmästare: 
1:e kanslist: 
Museivaktmästare: 
Biblioteksassistent: 
Kontorsvaktmastare: 
Receptionister: 

Museitekniker: 

Fotografer: 

Muieibiträden: 

Fastighetsskötare: 
Projektanställd personal 
Utstaliningar: 

Antikvarisk uppdragsuerksamhet: 
Textilinventering: 

Tillfilligt anstalld personal: 

Ingemar Jeppsson (1977) 
Anna Järpe (113 - 31112) 

Thomas Persson (1980) 

Eric Andersson (1973) 
Marianne Thorcell (1975) 

Peter Niklasson (1977) 

Arne Petersson (1979) 

Knut Andersson (1977) 
Marta-Lisa Andersson (1975) halvtid 
Carl Hansson (1978) timtjänst 
Edith Hansson (1977) timtjänst 
Svea Hakansson (1979) halvtid 
Margit Lundberg (1974) timtjanst 
Karin Akescon (1977) heltid 
Ruben Eriksson (1978) 
Aksel Hansen (1974) 
Karl-Erik Peterson (1967) 

Ivan Carlsson (1969) 
Erling Klintefors (fr. 1516) 

Lennart Andersson (1979) 
Ake Widlund (1979) 
Margit Andersson (1979) timtjänst 
Viola Hansson (1976) halvtid 
Sture Malmm (1979) 

Ia Aspelund (t o m 3115) 
Christina Berup (fr o m 1417) 
Karl-Axel Björkquist (1113016) 

Henrik Jacobsen (11&1517) 

Birgitta Aronsson (h.. 6110) 
Karin Mattsson (fr 13110) halvtid 
Bertil Andersson (11&30/4) 
Anneli Bengtsson (916-1518) 
Tony Nordström (4iPr3118) 
Gunilla Olsson (1417-1518) 
Christina Sennemark (timanställd) 
Urban Thorsell (timanställd) 

Fem pryoelever har under olika perioder praktiserat vid museet. Fran Chapmanskolans 
Waariga distributions- och kantorslinje har tv* elever f6ljt museets löpande uppgifter hi& 
och en halv dag per vecka. 

Under Aret har förste antikvarien vant förordnad som landsantikvarie under följande ti- 
der: 1914 - 617, 817, 1017 - 1817, 1818 - 2118, 2219 - 2319, 31110, 12112. 



/ulmarknad i museet. Foto Erling Klintefors, Blekinge museum. 

BLEKINGE MUSEI- OCH HEMBYGDSFORBUNDS 
ARSBERÄT~ELSE FOR AR 1979 

Med hansyn till de  nya ~tadgarna hoUs extra forbund\mote den 28 apnl I Bleklnpe muse- 
um vars forhandlinrar leddes av sq relsrnc ordforande, greve lian- Wachimrisier Upp- 
m o  förrättades av krvarande ombud. Till valberedniniför 1980 valdes herr Nils  bra- ~. 
hamsson, samman kall and^, fru Anna Klcmedtsson. herrar Erik Alveninlm. S t ~ n  lonsson 
och Stig Henriksson .Udte! b e h t  enhalligt att den ""\.arande stvrelsen skulle ijansigora 
Aret ut-för att därmed övergången till d& nya organisationen ;kulle kunna äga rum SA 
smidigt som möjligt. 

Arsmötet hölls i Blekinze museum den 1 iuni. Vice ordföranden, herr Sture Aspegrén, 
ledde furhandlingarna Upprup qkzddc av narvarandr ombud Sryrelsens och revhorer- 
nas beranelser for 1978 godkandes De publ~ceras i IYMU Ars Blekingebok Styrdsen och 
skattmästaren be~iljade~ansvanfrihet 
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Styrelsen har under aret haft följande sammansättning: 
Greve Hans Wachtmeister, Vambasa, ordförande 

Rektor Thorsten Paulin. Iämshöe. suooleant . , . 
Stadsjurist Sture Aspegren, Karlskrona, vice ordförande 

Stadsarkitekt Lars Thorsén, Karlskrona, suppleant 
Förste intendent Peter von Busch. ~ar lskrona 

Fil. kand. Peter Althini, Kristianopel, suppleant 
Redaktör Rolf Ohlsson, Acpö 

Bvradirektör Gunnar ~ ö i l m a r k .  Nättrabv. suodeant . , 
I<>lk\kollarare Guitai Rranle, K'tllinge 

B.~nkdirekror Bengt Gabrielsson Karl3hainn rupplcant 
Busschaufför sven-Gunnar Mansson. Kvrkhult 

2 

Lärarinnan Ragnvi Hyllstedt, Karlskrona. suppleant 
Konstnär Erik Langemark, Karlskrona 

Riksdaesman Hans Gustafsson. Kallinee. s u ~ ~ l e a n t  u " .  L. 

Kapten Eric Andersson, Lyckeby 
Kontorist Göthe Persson, Olofström, suppleant 

Kommunalborgmästare Lennart Norrman, Sölvesborg 
Bankdirektör Karl Ryding, Sölvesborg, suppleant 

Kommunalr&det Rune Malmros, Karlshamn 
1.ansinitruktor Fnk Matt55cin. Klrlsh.tmn. suppleant 

L'ppbordsdiwktor Knrrinn Starup, Karlskrona 
Fil mal. Klas \Yennerberg, Rrakne-Hobv. rup~lcanr 

~ x ~ e d i t ö ;  Elisabeth  atti is son, utsedd av imditinget 
Lantbmkare Egon Nilsson, suppleant 

Lokalpostmästare Marika Carlsson, utsedd av Karlskrona kommun 
Landsantikvarien, självskriven ledamot 
Överlantmätare David Aberg, utsedd av Iänsstyxlsen') 

Styrelsens förvaltningutskott har bestatt av följande ledamöter: 
Greve Hans Wachtmeister, ordförande 

Landsantikvarien, suiloleant 
Stadsjurist Sture ~ s ~ e g r i n ,  vice ordförande 

Kapten Eric Andersson, suppleant 
Kommunalradet Rune Malmros 

Kornmunalborgmastare Lennart Nor rm~n,  iupplzanl 
Konsinar Enk langrmark 

Rrddhror ROII @hl-$0". wpplesnt 
Lokalpo~rrnastare \larika Carlsson 

Folkskollarare Gustav Branle, zupplcant 
Lxprditor Elisabeth Matnwun 

1.antbrukarc Egon Silsron, suppleant 
Ovrrlanmatare David ,\berg8' 

Kontorist Göthe Persson, Suppleant 

'l Enligt den gamla organisationsfornen ägde länsstyrelsen utse en representant i foreningsstyrel- 
sen. Genom omorganisationen från förening till förbund bortföll denna m6jlighet variör platsen under 
1979 varit vakant. 



Revisorer för 1978 Ars förvaltning var bankdirektör Roland Aspelund med bankdirektör 
Bernt Possline som suudeant. valda av museiförenineen, vidare länsassessor Malte 

~ ~ 

Rosén, utsedd av l ä n s ~ ~ r e l s e ~ ,  skyddsinspektör ~ u n i r  ~ris tel l  med kreditchef Lars 
Persson som suppleant, utsedda av landstinget samt postförman Curt Eriksson m e d  so- 
cionom ~homas~~uc t avs son  som suppleant,-utseddaav Karlskrona kommun. 

Valberedning för 1979 var: boktryckare Nils Abrahamson, Karlskrona, sammankal- 
lande, fru Karin Holmquist, Kyrkhult och rektor Anna Klemedtsson, Bräkne-Hobv. 

Som landsantikvarieóch miseichef har tiänsteiort fil. lic. Ineemar leousson. s& I:e , ", " . ,. -- - - 

antikvarie fil. lic. Gun Wilstadius, som antikvarie fil. kand. Erik Omiste (t o m 1719). Som 
skattmästare har tiänsMort kaoten Eric Andersson, som 1:e kanslist Marianne Thorsell, 
sam museiteknikér Ka;i-~rik Petersson. som vaktmástare Peter Niklasson. som faqtio- ~ ~ ~ ~~ ~ . ~ ..... 
hetsskötare Sture   al mm (fr o k 21/5), som 1okalvArdare Margit ~ndersson (l11 - 21;. 
1/10 - 31112) timtiänst, Viola Hansson timtianst, Britt Kadsson (221 - 3019) timtianst. Som . . . . 
iimanställda receptionister har tjänstgjort Carl Hansson, Edith Hansson, Margit Lund- 
berg samt pA halvtid Jenny Magnusson (2516 - 2916, 1617 - 318). 

Dessutom har vid museet arbetat: Karl-Axel Björkquist (117 - 1519). fil. kand. Monica 
Caricht?m (117- 31/8), Jeanette Lindstedt (t o m 3117). Thomas Persson (ID - 15/9), Chri- 
stina Sennemark (Il7 - 31/12), fil. kand. Gunilla Weibull (1515 - 1516, 1110 - 31110). 

Vid museet har vidare, p8 arbetsmarknadsstyrelsens bekostnad tjänstgjort: Marta-Lisa 
Andersson, Knut Andersson, Ivan Carlsson, Aksel Hansen, Svea Hakansson (fr o m 
l/!?), Erik Johansson (t o m 3019). Ingrid Nilsson (t o m 2119). Kke Widlund (fr o m 9m, 
Karin Akesson. 

I kommunalt (k) pch statligt (s) beredskapsarbete har tjanstgjort: la Aspelund (fr a m 
319) k, Karl-Axel Björkquist (111 - 3016) s, Peter Cotte (fr o m 8111) k, Ruben Eriksson (111 - 
3016) s och (fr o m 1/23) k, Bengt-Göran Olsson (t o m 3016) s, Thomas Persson (l11 - 3016) s, 
Christina Sennemark (1913 - 3016) s. 

Följande praktikanter har under Aret arbetat vid museet: Lennart Andersson (fr a m 
1318) ATl, Svea Hakansson (3111 - 3118) ATI, Kristina Lundberg (16l7 - 1318), Arne Petterc- 
son (fr o m 2718) ALU. 

Tio pryoelever har under olika perioder praktiserat vid museet. Fran Chapmanskolans 
h.AAriga distributions- och kontorslinje har tvA elever följt museets löpande uppgifter tre 
dagar i veckan. 

Som vikarie under antikvariens tjänstledighet (1912-3016) har tjänstgjort fil. kand. Mo- 
nica Carlström. 

Arsboksredaktör har vant 1:e antikvarie Gun Wilstadius. 
Styrelsen har under aret sammanträtt 5 ganger: 2 mars, 23 mars, 15 maj, 1 juni och 5 ok- 

tober. 
Beträffande verksamheten i övrigt vid Blekinge museum med museets invigning, ut- 

ställningsverksamhet, den kulturminnesv&rdande och konsulterande verksamheten 
hänvisas till redogörelsen i Blekingeboken 1980. 

För verksamheten under Ar 1979 har förbundet erhåilit anslag fran Blekinge läns lands- 
ting med 560.000 kronor och fran Karlskrona kommun med 560.000 kronor samt frAn Sta- 
tens kulturrAd 328.500 kronor. 

För denvälvilja och förstaelse som visats genom beviljandet av anslag, för givor till mu- 
seet och för ideellt stöd i olika former under ar 1979 framför förbundets styrelse sitt varma 
tack. 

Karlskrona i maj 1980 P& styplsens vägnar 
STURE ASPEGREN 

vice ordförande 
INGEMAR JEPPSSON 

sekreterare 



BLEKINGE MUSEI OCH HEMBYGDSFORBUNDS 
BOKSLUT FOR k 1979 

Balansräkning den 31112 1979 

1.567:25 
116:72 

437 .4452  
26.180:- 465.30919 

1O.WOL 

50:- 
Fordringar ... . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2,60960 2.65964 

Summa omsattningctillga~~gar 477.968:79 

Summa anlaggningstiiig&nwr 1.145.389:28 

Summa tiiigangar 1.623.358:07 

Skulder 
Kortfristiga skulder 

Personalens källskatter .. .. .. .. . . . . .. . . . .. .. ..., . . . . . ... . .. .... . . . . ... .. . . . .. .. .. . . . 
Upplupna kostnader . .. . . .. . .. ..... . . . .. . . . .. .., .. . .. .... . .. ... . . .. . .. . . . .. .. . .. .. . . 
Avräkning anslag . . . . . .. . .. .. . . . .. ... .. .. . .. .. .... .. .. .. ... .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . 

Summa kortfristiga skulder 412.624:44 

iingfristiga skulder 
Erhållna lan . .. . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168.417:- 

Summa Idngfristiga skulder 168.417:- 

Summa skulder 581.041:44 
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Eget kapital 
Kapitalbehallning . ....... ... . .. .... . ... .. .. ..... , ... .. .. ,, . 1.041.801:05 
Arets resultat .... .. ...... . .. . ... .. . .. ....... ... .. .. .... 51558 1.042.31663 

Avräkningar 
Förvaltade fonders tillghngar .. ..... . .. . .. .. .. . .. . .... .... + 195.592:24 
Förvaltade fonders kapital .. . .. ... . .... ... .. .. ..... . .. . ... . t 195.592:24 

Summa skulder, eget kapital och avräkningar 1.623.358:07 

Kostder 
Kapitalutgifter 90.073:M 
Avlöningar . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . ... .... .. . ... .. . ... ... . 732.16755 

281.61610 
113.40943 
172.729:03 
182.676:29 
19.97693 
30.255:- 

Summa kostnader 1.622.903:96 

Intakter 
Försäljning . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., ,, . . . . . . . , . . . . . . . . . . , , , . . . . . . . .. . . . . . .. ....... 27.245:YO 
Ersättning lämnade tjänster ..... .. .. ... .. ...... .. ... . ... .. .... ..... ..........,. 6.088:- 
Finansiella inkomster . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . ........ . ......... .... 106.048:24 
Bidrag och ersättningar (periodiserat): 

328.500:- 
560.WO:- 

Kommunbidrag .... . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . ...... ... .. . ... .. . 56~l.WO:- 
19.337:40 
16.200:- 1.4&.037:40 

Summa intäkter 1.623.41954 

Redovisat resultat 



Fond 

För Wämöparkens 
fond 
Grenadjärtorpets 
fond 
Kungl Karlskronas 
Grenadjärregemente 
minnesfond 
Landshövding 
Hagctrörnmers fond 
C A Lindwalls fond 

Emil Petterssons fond 
Sven-Ojvind Swahns 
fond 
Törnströmska fonden 
Wachtmeisters 
minnesfond 

Fonder Tillförda lansprak- Fond Medels- 
1/1-79 medel tagna 31/12-79 placering 

medel 

5.976:72 361:59 321:401' 6.01691 Bank 

2.000:- 145:- 145:-" 2.000:- Obligationer 

59.141:05 3.761:21 62.90226 Bank 

27,89640 1.774:lO 29.670:50 Bank 
57,07660 3.502:90 60.579:50 Bank 7.06550, 

Aktier 53.514:- 
(dagsvärde 
107.498:-) 

12.325:02 783:84 13.10886 Bank 

2.458:- 168:35 2.62635 Bank 
13,48669 857:68 14.34437 Bank 

4.059:bO 283:89 4.34349 Bank 

184.420:08 11.63856 46640 195.59224 

Till komniunstyrelsen för vdrd av kulhirhistorjska byggnader i Wamöparken. 



hisionsberättelse 
Undertecknade revisorer, utsedda att granska Blekinge Mucei- och Hembygdsförbunds 
räkenskaper och förvaltning för &r 1979, far efter fullgjort uppdrag avgiva följande revi- 
sionsberättelse. 

Räkenskaperna är förda med noggrannhet och ordning samt p& vederbörligt sätt ven- 
fierade. Föreliggande bokslut överensstämmer till alla delar med förda räkenskaper, var- 
för vi salunda endast hänvisar till detta. Fondernas förvaltning har granskats utan an- 
märkning. 

Vi har genomläst de protokoll, som styrelse och förvaltningsutskott fört vid sina sam- 
manträden under 1979, utan att finna anledning till anmärkning. 

Hembygdsförbundets samlingar och inventarier ar brandförsäkrade till betryggande 
belopp samt fastigheterna försäkrade enligt fullvardeprincipen. 

Särskild siffergranskning av räkenskaperna har utförts av Edv. Akerheds Revisions- 
byra, Karlskrona. 

Förbundets iiligangar i obligationer och värdepapper är förvarade p& betryggande sätt. 
Vi tillstyrker att den i bokslutet intagna balansräkningen fastställes. 
Da sslunda ingen anledning till anmärknmg framkommit under revisionen, tillstyrker 

vi ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

G U N N A R  KRISTELL R O L A N D  ASPELUND 
Av Blekinge läns lands- A v  Blekinge mucei- och 

ting utsedd revisor hembygdsförbund utsedd 
revisor 

CURT ERIKSSON 
Av Karlskrona kommun utsedd revisor 

Rättelsen till Blekingeboken 1980 

I uppsatsen om Pilkaholmen har texten till bild 22 p& sidan 96 blivit felaktig, rätt text skall 
vara: 

B$d 22 Bluckt~nsfält pd Sl,ckelou Under qtlugrelr blod< filtnr mindre ru,#d5lipade-rle,iar - Frdii 

uanrrer nksant ihat t~ambetds  ombud zngenlor Axel Huntmd~n.  R o ~ i n ~ h ,  0.h byggnzarurz I ,hot! 
Olsro>i. Skoneutk Den senare var ordf t r tvr~lsen (or Rotmebk landrkontmunr khlti<n>ardc>i~mnl . 
som verksamt bidrog till att undersökningarna pd ~ilkaholmeikunde pdbörjas. Vidarefiskare  elg ge 
Petterison, Bökeuik, som här plockat sten till natsänken. Foto förf 1957. 



BLEKINGEBOKENS 

ANNONSER 

Till Blekingebokens annonsörer 

fra@es ett vördsamt tack fôr deras 
ekonomiska stöd, vilket till väsentlig del 
är avgörande för Hembygdsförbundets 
mb~ligheter att fortsätta sin publice- 
ringsverksamhet. 



Mattor ger hemtrevnad 
Välkommen in och se vart stora 
urval av Orientmattor, Wilton, 
Röllakan, Tras- och Plastmattor m.m. 

KUNGSGATAN 4, RONNEBY, TEL. 04571107 70 

- 

Bertil Åkessons 
Sågverk A-B 

370 34 Holmsjö 
Tel. 0455-910 10 

marinmuseum 
Amiralitetsslatten, Karlskrona 
öppet måndag-söndag 12.0616.00 

under juli månad 12.00-20.00 



NAVRAGOL 
EL AFFAR 

370 34 HOLMSJO - Tel. 0455-911 68 

UTFOR: 
El-installationer av alla slag 
Projektering och kostnadsberäkning 

FORSALJER: 
Köksutrustning och alla slags vitvaror 

AuMoriserad säljare av HUSOVARNAS produkter 

Ombesörjer HUSQVARNA-LAN 

ip<3sHYP~++ VI LAMNAR 

. HYPOTEKSLAN 
-bottenlån med bunden ranta och låg 
amortering - 
till nybyggda bostadshus och affärshus. 
Arskostnaden - ränta och amortering - för villalhn är f n ca 
13 %, därutöver inga lhnekostnader. 

Vi har lanat ut ca 1.7 miljarder i Blekinge. 

Om Ou planerar an bygga lönar det sig kontakfa 

STADSHYPOTEK 
Blekinge stadshypoteksförening 

Stortorget 2,371 21 Karlskrona 
Tel 0455/801 65 



I F'O'LJ S T R O M M E N  TILL 

I L J U S P U N K T E N  
LAMPOR O C H  PRESENTER 
KARLSKRONA TEL. 81 1 55 

KÄLLBACKENS KONDITORI AB 

Lyckeby 

NIKLASSONS GLAS AB 
Gullbernavagen - Tel. 242 00, 242 01 

m Lantmannen 
BLEKINGE-KRONOBERGS LANTMXN ek. för. 

Blehingrk rl* - hultur - tradition 

B L E K I N G E  LANS H E M S L ~ J D  

Karlskrona - Karlshamn - Ronneby 



I(:\RLSKRONA KOMILIUNS BIBLIOTEK 

I . ~ i ~ ~ s l ~ i l ~ l i o ~ c ~ k  ftir Blrkingc 

S l . I .  U - t i i 8 2 3  50 

372 01 RONNEBY TEL. 129 90 

BLEKINGE LANS LANTHUSHALLSSKOLA 
anordnar följande kurser: 

A )  Specialkurs för konsumtionsutbildning, I termin 
B) Specialkurs för konsumtionsutbildning, 1 lasir 
C) Yrkeskurs för hernvirdare 
D) Hemteknisk kurs för skolungdom, 4 veckor under ferietid 
E) Grundkurs för kockarlkokerskor, 1 termin 

Adress: 370 10 Bräkne-Hoby, !el. 04541302 88 

I NORDISK HEMSLOJD - KONSTHANTVERK 
TEXTILIER - SXIYCKES 1 



Holrnsjö, Karlshamn, 

Karlskrona, Olofström 



Inget kort 
kan så mycket 

som nya 
Sparbankskortet! 

Titta in till något av våra 
kontor så får vi berätta all t 
om den nyttiga nyheten! 

-Mii förankrad. 



PKbanken 
ligger bra till 

L 
PKBANKEN 

Ronnebygatan 44 
KARLSKRONA 

Tfn 0455-823 00 



Blekingefabrikerna 

6od 

KONDITORI 
N. Kungsgatan 22 - Tel. 12318 

KARLSKRONA 



VAMOPARKEN 

Naturskön park vid vik av Ostersjön 
med kulturhistoriska byggnader, vilka visas sommartid 

Gästgivaregård med gott bord samt kaffestuga 
Dansbana m. 11. nöjesanordningar 

Se vidare annons i dagrpressen 

Vara lokalavdelningar i Jämjö, Fridlevstad. Karlskrona, Ronneby, 
Karlshamn, Olofström och Sölvesborg organiserar studiecirklar i 
följande hembygdsämnen: 
Minnesvard - dokumentation av hem och hembygd, Byborna, 
Torp och torparminnen, Gamla ting berättar, 
P& jakt efter en hembygd, Släktforskning för alla 

~~ 
Kontakta vuxenskolan 

Distriktsexpeditionen, Drottninggatan 9, 311 31 Karlskrona 
te1 04551108 01, 104 01 

Allt till bygget 
JAMJO TRÄINDUSTRI AB 

Jamjöslatt Tel. 04551500 09, 500 10 

Skandinaviska Enskilda 
Banken 

§ Vi säljer gärna Er fastighet, villa, stuga eller 
torp. Kontakta oss för en kostnadsfri värde- 

§ 

5 ring. Öppet alla dagar kl 9.00-17.00. 0 

s 
M, 0455,825 00, 82600 § 

§ 
Huvudk. Borgmastarekaj. 4 

CENTRAL Filial Kallinge Kockumsv. 19 5 



0 %HB 
'*1871+' 

ALLKONTO 
Det nya bankkontot 

som ersätter 
alla andra konton. 

Enklare och bekvämare. 
Högsta ranta. 

Ingen uppsägningstid. 

Handelsbanken 



Eldningsoljor 

LEOPOLD THÖRN AB 

Karlskrona - Ronneby 

: 8 m 

- e m  4 -  a-C_m - Ilul(M 

Blåportsgatan 15, 371 39 KARLSKRONA 
Tfn. 0455- 191 K )  

- 

BLEKINGE LANS FOLKHöGSKOLA 

370 10 Brakne-Hoby 

Tel. 04541300 60 

BLOMMORNA Fl BELLIS E? 

- 
.--- 

Hcnll6jdO.i 

&tis~iano~eds &ornsda*2 

öppet sommartid alla dagar, 
aven söndagar 23/&31/7. 
Övriga tider enL te]. 1 Tel. 0455,66046 
Vivan Karlsson 

BELLIS  



BP-VARMECENTER 

NILS JONSSON AB 
Karlskrona 

DEN TRYGGA KONTAKTEN I ALLA VARMEFRAGOR 
Tel. 04551198 80, 168 74 

SAFEMAN AB 
293 01 Olofström - Tfn 04541463 00 
Orderavdelning och 
Expedition Tel 0454 - 489 60 

9'9% 
AB LYCKEABORGS BRUK 

371 90 Karlskrona 

<Ed Tel. 04551451 60 

AB NAVRA TRATOFFELFABRIK 
Tillverkning av 

trätofflor 

AB NAVRA-SKO 
Försäljning av skor 
för hela familjen 

Tel. 920 95 

SNOPLOGAR OCH VAGSLADDAR 
JARNKONSTRUKTIONER 
SWIMMINGPOOLER 

ALBINO 
Nävragöl, 370 34 HOLMSJO 

Tel. 0455f921 00 



AXEL ABRAHAMSONS TRYCKERI AB 

Karlskrona 

SÖLVESBORG-MJÄLLBY SPARBANK 

206 



BLEKINGE MUSEUM 
Fisktorget 2 

växel 0455/801 20, postgiro 7 15 21-9 
postadress: Box 111, 371 22 Karlskrona 

Öppet: 
måndagar-fredagar kl. 9-16 

lördagar och söndagar kl. 12-15 

Avgift för arsmedlem 40:-, årlig minimiavgift för stödjande medlem 
100:-, avgift för ständigt ledamotskap 500:-. Medlemskap berättigar till 
ett exemplar av Blekingeboken samt fritt tillträde till Blekinge museum 
och till Nordiska museet i Stockholm. 

Bliv medlem! 
Varje ny medlem ger Förbundet ökade möjligheter att främja kultur. 
histansk forskning, aktiv hembygdsvård och nutida kultursträvanden 
i Blekinge. 

Äldre arg. av Blekingeboken: 
1951-1953, 1959-1960.1968. 197CL1973 ................................... 
1974. 1976. 1977 ................................................................. 

Sdrtiyck av Blekingebokens uppsatser: 
H .  Winzenz: Register till Blekingeboken 1923-1977 
(med slagord) 

En mindre upplaga finns av följande Blekinge-litteratur: 
Östra och Medelsta härads organist-, kantors- och folk- 
skollärareförening 1839-1939 ................................................ 
A. Hallenberg: Om behörighet till allmän tjänst ur konfessionell 
synpunkt. Uppkomsten av 1870 års lag. 1936 ............................. 
S. Leander: Kungl. Kronobergs Regementes detachement 






