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Tal vid invigningen av Blekinge museum 
den 9 september 1979 

HANS WACHTMEISTER 

Som alltid, nar det galler anläggningar av det slag, vi nu står i begrepp att 
inviga, har det varit en lång vag att gå. Och den har sannerligen inte varit 
som Syrach säger "den slatta vag, vilkens ande helvetets avgrund ar", utan i 
högsta grad knagglig, något som vi nu faktiskt har anledning att vara tack- 
samma for. 

Många hinder av olika slag har nämligen så ofta rests i vägen, att vi ald- 
rig hunnit bli hårt låsta till innehåll och planlösning hos ett traditionellt Ians- 
museum utan av yttre omständigheter flera gånger förhindrats att stelna till. 
Friheten - eller om man så vill tvånget - att bygga något nytt inom de ra- 
mar, som skiftande lokala förhållanden stakat ut, bar varit stor. 

Vår första tilltänkta museilokal var en riven kyrka f r h  Fagerås i Små- 
land, som styrelsen for detta ändamål inköpt, och for vilken stadsfullmakti- 
ge i Karlskrona för ganska jämnt 80 år sedan anvisade plats i närheten av 
vattentornet. Museistyrelsen ansåg emellertid den platsen synnerligen 
olämplig, och darfor blev det ingenting av, utan kyrkan såldes vidare till för 
mig obekanta öden. Man kan alltså - kanske något långsökt -tala om en 
viss kyrklig anknytning hos vårt museum, och mot den bakgrunden ser det 
ju litet bättre ut, att vi inte växlades in på Syrachs vag till helvetets avgrund 
utan efter ett kortare gästspel i gamla tobaksfabriken, numera plats for 
landstingets kanslibyggnad, och ett längre uppehåll i Nordenskjöldska går- 
den vid Amiralitetstorget äntligen kommit till vad en luttrad styrelse hop- 
pas månde bliva slutmåiet, ett hem för all framtid. 

Framtidshemmet innehar ju inte, att all fortsatt verksamhet skulle hej- 
das; tvärtom hoppas vi, att för oss skall galla den i vårt Ians bebyggelse inte 
okända företeelsen, att när barnaskarans tillväxt så krävt, ett rum byggts till 
har, ett där, naturligtvis vad museets framtid beträffar med den hänsyn, den 
speciella miljön har betingar. Vi hoppas, att det utrymme för tillväxten, som 
nu finns i Arkliastaregatsbacken, aven framgent måtte hållas i reserv. 

Nar jag nämnde Grevagården som Blekinge museums slutliga hem, gäil- 
de slutligheten själva platsen. Verksamheten däremot hoppas vi aldrig må 
bli slutlig utan tvärtom ideligen skifta; ett hem ar ju något i högsta grad 
levande. 



Innan vi hamnade här, hade frågan om det gamla museets ombyggnad 
synnerligen ingående utretts, dels 1934 av dåvarande antikvarien och arki- 
tekten Erik Lundberg, dels 1959 av arkitekten Hans Westman. Vid flera till- 
fallen hade planerna framskridit så långt, att spaden så att säga var på vag 
ner i marken men i sista stund hejdades av indragna anslag eller plötsligen 
inträffade fördyringar. Utredningar och ritningar har fördenskull inte varit 
förgäves. Vi har sluppit nödlösningar och län oss att väl kanna vårt före- 
måisbestånd. Och främst av allt: år 1955 intraffade något av en revolution i 
hela vårt synsätt. Bort med tankarna på ett standardmuseum -vi skulle bli 
ett fiskets, kustkulturens och stenhuggeriets museum. 

Hans Westmans utredning tog sikte härpå, men givetvis innebar till- 
komsten av båtar och andra skrymmande föremål ytterligare förvärrad 
trångboddhet inom det gamla museet. I detta läge ifrågasatte dåvarande 
landstingsdirektören Kurt Berg det riktiga i att ha kvar museet på en rätt 
undanskymd plats, visserligen central men inte utgörande något monu- 
mentalt blickfång. Borde inte museet få en dominerande plats och falla alla, 
som kommer till Karlskrona, i ögonen? Den plats han med hänsyn härtill 
ville förorda var det Wachtmeisterska huset, Grevagården, med allt vad 
därtill hörde. 

Hans förslag gjordes till föremal för en arkitekttävling, ur vilken som seg- 
rare utgick förslaget "Wachtmeister, får jag notan!", författat av Uhlin & 
Malms arkitektkontor i Stockholm. Efter vissa om- och bearbetningar, av 
bl. a. arkitektgruppen i Karlshamn och vad exteriören beträffar, av träd- 
gårdsarkitekten Sven Hermelin i Stockholm, lades förslaget till grund för 
fortsatta arbeten. Då hade av ekonomiska skäl den helt nya museibyggna- 
den i Arklimästaregatsbacken måst utelämnas. 

Projektet hade beräknats inklusive denna byggnad kosta ca 7 miljoner 
kronor, vilket bedömdes för dyrt. När det bantade museet nu star färdigt, 
kan vi konstatera, att den nota, Wachtmeister ombads presentera, uppgick 
till i mycket runda tal 10 miljoner, varav staten via AMS bidragit med 
5 112, landstinget och Karlskrona kommun med vardera 2 114. De egna 
medel, museet kunnat sätta in, har varit relativt obetydliga. För fullständig- 
hetens skuU bör tillfogas, att AMS överlämnat en tilläggsräkning om drygt 
113 000 kronor for kostnadsfördyringar. Var vi skall ta pengarna, dröm- 
mer jag inte om, men tänker just nu inte försjunka i svårare grubbel dar- 
över. 

Så långt en mycket summarisk historik, som väl i enlighet med principen 
att det förgångna hör tjäna framtiden borde följas av en blick framåt: vil- 
ken roll i samhäilet skall vi spela, och hur? Men eftersom mitt skarpsinne 
säger mig, att riksantikvarien kommer att saga några ord därom, skall jag 
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inskränka mig till att kommentera broder Maos uttalande om att vi skall 
låta hundra blommor blomma, i vilket han också säger, att det är skadligt 
för konstens och vetenskapens utveckling, om administrativa åtgärder an- 
vands för att knäsätta en särskild konstriktning eller åsiktsriktning och 
bannlysa en annan. 

Med tanke på den kampanj, som bedrivs mot vad man i vissa kretsar i 
föraktfulla tonfall kallar finkultur, må har den förhoppningen uttalas, att 
Blekinge museum alltid måtte få möjligheter att visa både finkultur och 
mera primitiv kultur, både gammalt och nytt, och att på så satt skapa for- 
ståelse för alla former av kultur. Först då kan vi fylla den uppgift att knyta 
samman gårdag och morgondag, som måste fullgöras för att en nation skall 
ha ratt att kalla sig kulturnation. 

Låt mig till sist i vad galler historiken uttrycka ytterligare en förhopp- 
ning, den att när nu amiralgeneralen Hans Wachtmeisters g8td d e f ~ t i v t  
lämnar bans efterkommande, den yttre miljön bär alltid måtte vårdas med 
pietet, och att om man anser det nödvändigt att skämma ut den med såda- 
na företeelser, som förfular entrén till Skeppsholmen i Stockholm, detta 
bara sker tillfälligt som ett exempel på kulturens dekadens. Det var skönt 
att få säga det sista. 

Och så - välkomna hit, aUa våra gäster! Att vår halsning i första hand 
går till vår landshövding är sjalvklart, först och främst därför att hon är den 
hon är, vår hövding, som vi verkligen uppskattar for hennes personliga 
egenskapers skull, men också därför att hon gett oss blekiingar aran att bli 
första län i historien med kvinnlig hövding - fast jag vet uppriktigt sagt in- 
te just nu, hur den saken skall ta sig uttryck i museets samlingar. 

Vi är också mycket glada åt att vårt lands högste kulturvårdare riksan- 
tikvarien Roland Pålsson kunnat hedra oss på vår stora dag. Och vem skul- 
le i dag vara här om inte vår åiderspresident, förre landsantikvarien och 
outtröttlige folkbildaren Sigfrid Leander, som val med ålderns rätt hade 
kunnat upphöja sig själv till stillsamt museiföremål men tvärtom verkar bli 
aktivare för varje stund som går, ett levande exempel på att arbetet med att 
knyta samman nytt och gammalt skänker sin utövare evig ungdom. 

Jag har försökt ge mig själv svar på frågan "Vems ar d e ~ a  dag?". Och 
jag har kommit till att den bör delas mellan två, dels förre landsantikvarien 
Ingemar Atterman, som lagt gmnden till våra specialsamlingar och därvid 
också blivit en av våra främsta fiskerietnologer, dels Blekinge musei- och 
hembygdsförbunds vice ordförande Sture Aspegdn. Utan hans bjalp med 
d a  juridiska formaliteter vid stadsplaneändringar, fastighetsköp, bygg- 
nadslov, fondgenomgångar och jag vet inte allt hade vi nu inte varit här 
utan fortfarande trängts i Nordenskjöldska gården. Ni båda har verkligen 
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anledning till stor tillfredsställelse och vi andra till tacksamhet för er gar- 
ning och låt oss så att saga privat till Sture Aspegren framföra vår glädje 
över att se honom här igen efter sin svåra bilolycka. 

Vår tacksamhets tankar gir  också till några har ej närvarande, Folk- 
skollärare Nils J. Nilsson var den, som genom sina båtundersökningar fick 
oss att tända, som det numera heter, för den speciella karaktär, museet nu 
fått, och vi beklagar, att han på grund av svår sjukdom ar förhindrad vara 
har. Likaså har v i r  gode vän och hjälpare, förre generaldirektören i AMS, 
Bertil Olsson fatt förhinder. I hans ställe halsar vi länsarbetsdirektören 
Herrstedt, som haft det ibland besvärliga arbetet att avvärja följderna av de 
alltför ystra kmmspringen i AMS anslagsgivning. 

Ekonomin ar ju jämt ett farligt stycke, men tack vare aldrig trytande for- 
ståelse från Blekinge läns landsting och Karlskrona kommun, har företrad- 
da av landstingsordföranden Rune Malmros respektive kommunfullmakti- 
ges ordförande Göte Telleborn, har vi kunnat bemästra svirigheterna. 

Så har vi museets personal, förutvarande och nuvarande, från högsta or- 
dinarie nivå till lägre mer eller mindre tillfälliga, den lojalaste och kunnigas- 
te medarbetarkår, som någon museiledning kan önska sig. Frågan ar, om 
det inte är främst er dag i dag. 

Välkomna är också alla ni, vilkas namn inte särskilt nämnts, men som på 
olika håll medverkat till vårt nya museum -och ni ar många, men av tids- 
skal miste ju gränsen sättas någonstans. Till sist går tankarna till två, som 
inte längre ar ibland oss. Vi hade verkligen hoppats, att förre landstingsdi- 
rektören Kurt Berg skulle fått uppleva dena dag, initiativtagare till museets 
förläggning hit som han var, men ödet ville annorlunda. Och jag hoppas, att 
ni inte tar illa upp att jag till allra sist nämner min egen far Axel Wacht- 
meister, som lade ner ett oerhört arbete på museifrågans lösning. Jag ar 
övertygad om att han, trots att han var principiell motstindare till att i 
oträngi mal bryta banden mellan egendom och släkttradition, nu frin sin 
himmel med välbehag ser ner på Grevagarden, förfadernas återupplivade 
residens. 



En riddarvisa från 
senmedeltidens Sölvesborg 
Kring ett viktigt dateringsproblem 

CURT WALLIN 

Pyramus et Thisbe, juvenum pulcherrimus alfer, 
altera quas Oriens habuit praelata puellis. 
Overs.: Pyrarnus och Thisbe, den ene den skonaste av ynglingar. 

den andra den dejligaste av ungmor, som fanns i Orienten 

Hur många generationer latinstuderande ungdomar har inte under århund- 
radenas lopp skanderat dessa odödliga rader! De sentida gymnasisterna på 
latinläroverken i Sölvesborg och Karlshamn torde inte ha utgjort något un- 
dantag. 

Dikten har skrivits av den klassiske poeten Ovidius (45 f. Kr. - 18 e. 
Kr.) och ingår i "Metamorphosernas" 4:e bok. Innehållet är följande. 

Pyramus och Thisbe bor i den stad, som Semiramis byggde, dvs Baby- 
lon. Föräldrarnas bostäder gränsar intill varandra. Genom en springa i mu- 
ren kan de unga samtala med varandra. Vänskapen övergår i kärlek, och de 
vill gifta sig med varandra. Men fäderna nekar ge sitt samtycke. De unga 
kommer överens om att träffas i en närbelägen gravlund. Thisbe anländer 
först till mötesplatsen. I väntan på Pyramus söker hon finna ett gömställe 
för att inte bli sedd av ovidkommande. På vag till gömstället tappar hon sin 
slöja. Ett vilt lejon med nosen nedsmord av blod från dödade oxar kommer 
till lunden, nosar av nyfikenhet på slöjan och sätter blodfläckar på den. Så 
kommer också Pyramus till mötesplatsen. Han får syn på den nedblodade 
slöjan och tror, att Thisbe blivit dödad. I förtvivlan drar han sitt svärd och 
tar sitt liv. Thisbe söker sig ut från gömstället och finner Pyramus liggande 
död på marken. Hon tar hans svärd och sticker det i sitt bröst. Inför den 
makabra synen av de i döden förenade ungdomarna veknar föräldrarnas 
hjärtan. Man beslutar, att askan av de älskande skall gravsättas i en gemen- 
sam urna. 

Vad har nu detta med Sölvesborg och Blekingeboken att göra? En hem- 
hygdsbok har ju sina speciella uppgifter i hembygdsforskningens och hem- 
bygdsvårdens tjänst. Härtill kan knappast räknas en mer eller mindre utför- 
lig redovisning för läroplanen på högstadiet för bygdens ungdom. Allra 
minst beträffande ett i nutida skoldebatt så föga "matnyttigt" ämne som 
klassisk poesi, därtill skriven på "ett dött språk" som latin. 



I Blekingeboken 1945 publicerade författaren "Rannsakningar om anti- 
quiteterna rörande Blekinge åren 1667-1668". Avsnittet om Sölvesborg 
har skrivits av dåvarande prosten och kyrkoherden i staden, Christiern 
Madsen Gersonius (d. 1693). I ordagrann Översättning från danskan och 
med bibehållen interpunktering har det följande lydelse: 

''En fjärdings väg västsydväst från Sölvesborg ligger ett torp vid namn 
Valje (Vnllöe), en hel gård, där i vången vid landsvägen visas en plats, där 
ett slott i fordom tid skall ha stått, vilken plats är något upphöjd över den 
andra jordmånen där omkring och kallas ännu Slottet, och är ett allmänt ta- 
lesätt i trakten, att från samma slott skall en jungfru sent om aftonen ha 
gått ut för att möta en ung riddare etc. och att hon bortförts av en dvärg in i 
hans dvärgstuga, som visas under en klippa vid Sisseback (ved Sigers bech). 
Och emellertid skall denne riddare, som hon hade stämt möte med, ha 
kommit till platsen, där de skulle mötas, och då han icke såg henne utan en- 
dast hennes pärlkrans, stack han sig (med sitt svärd) till döds på platsen. 
Och då samma jungfm av dvärgen blev förd tillbaka och hon såg den döde 
riddaren, stack hon ock sig själv ihjäl med hans svard, dvärgen likaledes; 
varom är en gammal visa, som börjar sa: Jag vet så nk en riddare, en her- 
tigsdotter god etc. Om så är i sanning, kan jag icke fullkomligen säga, men 
en sådan gammal berattelse om platserna är här i denna trakt." 

Författaren kunde i kommentaren till det citerade avsnittet påvisa (s. 187 
not 42). att den av Gersonius relaterade sägnen liksom den av honom 
nämnda "gamla" visan har sina rötter i Ovidius' dikt "Pyramus och This- 
be". Hänvisning gjordes till den danske visforskaren H. GNner Nielsens 
stora arbete "Danske Viser fra Adelsvisebager og Flyveblade 1530-1630". 
Diktverket "Jomfnien og Dvaergen" - känt i en mängd olika versioner i 
Tyskland, Holland och Norden - återges där som nr 64 jämte utförlig 
kommentar. (Bd 2, s. 121 ff och Bd 4, s. 228 ff, Kbhvn 1913-1919). Som 
huvudtext använder han den vistext, vilken som nr 158 ingår i den s. k. Sva- 
nings handskrift (Ny kgl. Saml. 815 b. 4") i Det Kongelige Bibliotek i Kö- 
penhamn. Bland de av GNner Nielsen nämnda handskrifterna koncentre- 
rades emellertid författarens intresse till "Anne Krabbes Visebog" (sign. 
Kalls Saml. 393.49, en handskrift från omkr. 1600 i samma bibliotek. Här 
upptages visan som nr 58. Den gav omedelbart associationer till Gersonius' 
skrivning. I rubriken till visan åberopas nämligen Sölvesborgs slott och herr 
(= riddaren) Tyge Krabbe, vilken uppges ha vant lensman där 1540. 

Det var författarens avsikt att publicera Anne Krabbes visuppteckning 
och samtidigt söka föra undersökningen vidare på gmndvai av det lokalbe- 
tonade stoffet. Planen kunde dock icke realiseras. P i  grund av krigsförhål- 
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landena var handskriften evakuerad. Undersökningen måste ställas på 
framtiden. Det kan vara på tiden att nu - efter 35 års förlopp - göra all- 
var av föresatsen och infria det i årsboken 1945 givna löftet. 

I Anne Krabbes Visebog - men också endast där - presenteras visan med 
följande ord: En Smuch gammel wisze om en Rider och en Hertug datter, 
Som er scheed paa Söllesborrig slott, i Blegen den Lindlund den Duerigen 
hengde sig Vdj, bleff affhugen i min S(a)l(ig) Far-faders Her Thyggi Krab- 
bis tid, men hand haffde Samme Slott Vdj For lening, som Var 1540, 
A(nne) : K(rabbe) : S(a)l(ig) J(acob) : B(iiirns anka): 

Visan återges nedan till vänster i bokstavsrätt avskrift. Parallelltrycket till 
höger utgör Griiner Nielsens huvudtext (Svanings redaktion). Genom en 
dylik publiceringsmetod har den intresserade läsaren möjlighet att själv stu- 
dera avvikelserna mellan de båda redaktionerna. Ett dylikt detaljstudium 
- utsträckt att galla samtliga viktigare visvarianter - har utförts av GN- 
ner Nielsen och ligger utanför ramen för denna uppsats. 

Anne Krabbe: 

1. 

Jeg Wid saa Rig en Ridder, 
En hertug datter guod, 
Med Elschoffuen och goed wilge. 
Deris ho" tilsammen Stod. 
Och Ingen mand det wiste, 
Det wiste iche fisch i floden, 
ey wilden fogel paa quist, 

Hör i det min schiönne lomfrue, 
J giffuer mig eders throw, 
Jeg wil eder Elsche och ere, 
dj  Dage ieg leffue maa, 
leg loffuer eder til min Wiff, 
ieg wil eder aldrig Suige, 
den stund mig Windis liff, 

Svorning: 

1. 

Jeg vid saa rig en rider 
en hertogs datter god, 
mett ellschou och god villi 
dirris hoff till samen stod: 
och ingen mand det virte, 
det viste ichi fiischen, y floden sam, 
ichi villi fogell paa kuist. 

"Har idir, minskeneiomfru, 
i giffuer mig eders tro, 
ieg vill eder elske och ere, 
men ieg leffue maa; 
ieg loffuer eder till min viff, 
ieg vill eder aldrig suige 
den stund mig vindis liffuit." 



FOrsta sidan i Anne Krabbes Visebog 

3.  

Giffuer ieg eder min throu, 
Och Suiger i mig saae, 
Da er ieg en Sorig fuld quinde, 
aff wenner och Slegt forszmaaed; 
Min fader och min Moder 
Min Soster och min Broder, 
Liger mig for Spot och had. 

3. 

"Giffuer ieg eder min tro, 
mh  siger i mig saa, 
mine venner och mine frennder 
saa vilde di mig forsmaa: 
thi bliffue mig alle vrede, 
inngen aff mine venner 
vill mig hnre eller sie." 



Sisra sidan i Anne Krabbes Visebog 

4. 

Hör i det min schiönne lomfrue, 
i schal det iche frou, 
denguodeochdenande, 
schulle aldrig sammen bou, 
leg liger eder i min Arum, 
Och Suige dend Christ i himmerig, 
Som eder willegiöre den harum. 

4 

"Hm i ditt. minne rchene iomfru, 
y siger ichi saa, 
di vnde och dj gode 
maa ichi samell boe; 
suige hannem Christ y himmerig, 
der acter eder, min schane iomfru, 
y rette tro al suige." 



Throen di Satte, 
Vdj den Samme stund 
Steffnen der di holte, 
Vdj den Rotsens lund, 
huor schulle vj  det nu Raade, 
den wechter er min trou we", 
Siger ieg hannem de aff. 

6.  

Det da war dend schiönne lomfrue. 
thager off (ue)r seg Kaaben blaa, 
Saa gaar hun i Höyelofft, 
Alt Som den wechter laa, 
wechter wilt du mig loffue, 
En liden Stund i Rosens lund. 
huos Rigen Rider at Soffue, 

Hör i det min schönne lomfrue, 
leg det iche giöre maa, 
Eders fader er min Rette herre, 
Och Spörer hand det saa, 

Saa er Wi baade for ödt, 
J eders ere, och ieg mit liff, 
Saa War Vi lang1 bedre wdfödt. 

Hun tog guldbrosren aff Sil bröst, 
Gulderingen aff huiden Haand, 
dem gaff hun den wechter, 
til et Aamindelsze baand. 
Sie Wichter huor ieg Dig Aand, 
kommer ieg iche saa Snart igien, 
du wecher mig med din Sang. 

Det da var den schiönne lomfrue, 
hu" gich fra Slotted wd, 
Saa Ragte hand hinde sin huide Haand: 
lomfnie nu befaller leg eder gud, 
Christ giffue eder mange goede nar, 
Den Suend i effter monne liede, 
Gud wndeeder at finde ham Snart, 

5 .  

Troffuen der di loffuit 
vdj den granne lund, 
sieffuen der di ratte 
vdj den samme stund. 
"Huor kommer vi dett till wye?" 
"Den vechter hand er min fuld tro ven. 

for hannem vill vi dett sige." 

6.  

Then iomfru gich den wechtere 
bode till och fra, 
saa vell hun dett vochtir 
at ingen mand dir saa: 
"0, vechter god, vid mig en h m ,  
lad mig y afften till lunden gaa 
oc finde en ryder sken." 

" H s i  i dett, min scheneiomfru. 
ieg tnr dett ichi gimre: 
eders fader er min rette herre, 
fanger hand dett at spnre. 
saa vor vi halbeder vfed, 
end eder5 ere och mitt liff 
ere saa ilde forradi." 

Saa tog hun den rade gulderinng 
vdaff sin huide hand, 
den gaff hun den vechtegod. 
for hand rchulle lade hender gange; 
hand lod hinde gaa meet liste. 
hun tog den vye til grmen lund, 
at ingen mand ditt virte. 



10. 

Det da war den schiönne lomfrue, 
hu" gich fraSlotted wdt, 
Saa gich hun sig i Roesenrlund, 
Som di vilde diur di Spranch. 
hun gich wnder linden at Stande. 
der stod hun thil Medie Nat. 
och lyede paa Nachtergals Sang, 

Det da War den schiönne lomfrue 

Saa tog hun oppaa, 
Gud giffue eder Rou och Lisze. 
J guode Nattergaal. 
for eders fowreSang, 
den Suend ieg effter monne lengis. 
Gud wnde Hannem Snarlig at komme fram. 

12. 

Det da hörde den Wilde duerig. 
1 schoffuen som Hand mon Stande, 
ieg er den Rideis Sendebud, 

hand haffuer mig ii1 eder Sendt, 
Christ giffue det buden war Wist 
hun thogguldkranen aff sil Hoffued, 
hengde den paa Linde quist, 

Lenge stod den schiönne lomfrue. 
Och thenchte hun der paa. 
hielpe gud fader i himmerigh. 
Monne det were Saa. 
Christ giffue at Budet war Wist. 
hun tog en guldekrandtz alf Si1 hoffued. 
Och hengde paa Linden quist 

9.  

Den iomfru stod vnder linde gren 
fryder sig vid foglesang: 
"Kunde den ryder komme. 
tha vor mig ichi tiden saa lang. 
Gud Signe y fogle saa smaa." 
Ditt daa harde den vilde duerig, 
rom hand vnder iarden mone gaa, 

Ditt daa vor den ville duerig 
fich iomfruen sin hand: 
"Then vnger suend haffuer mig till eder sendt, 
dit sigir ieg eder opaa min sand: 
hand bad i schulle till hannem komme, 
hand sagde, ieg eder schulle finde 
i dennegrene lund." 

Hun log guld krandzen aff sitt hoffuit, 
hun hende den paa linden quist: 
"Giiff dit, Gud fader y himmerig, 
att budit ditt er vist." 
Hand sette hender paa sil hest, 
saa red hand till sin moder hiem. 
som hand kundeall best. 

Det da War den wilde Duerig, " I  rier nu, minn kieremoder. 
hand Iöffte hinde til sin hest, y huad ieg haffuer eder fgrdt: 
saa förde hand hinde til Bierged, den skanniste iomfru 
Som hand kunde Allerbest. i haffuer enthen siett eller hert; 
Sie moder huad ieg Haff(ue)r fört, ieg loffuer hinnde till minn viff. 
Den Allerschiönneste lomfrue, ieg vill hinde elske och ere, 
J haffuer entten Siet ehler hört, men ieg vindis liff." 



Hör di, det min kieie Sön 
du est hinde iche werd, 
hindis fader er En Herrug guod 
Hindis Moder alf keyseiiig ; e t :  

du loff hindeiche til din wiff. 
du förer hinder aldrig raa Snart 
ihilbage Igien 
der lader l o  fire for hinde liff, 

Det da war den Rider gaed. 
gaar wndei linden at Stande, 
Da Saa hand Kronen affdet  Rbde guld, 
Paa linde gren Mon henge, 
hand thenchte hu" haffde werid myrt, 
hand Srach Sig med rit eged Suerd. 
och falt til Jorden död, 

Den Duerig hand lod den schiönne lomfrue, 
Och Iöffte hinder paa sin hest. 

Saa fbrde hand hinder til bage Igicn, 
AltSom hand kunde best, 
Der Laa den Rider död. 
herre gud fhröqfe alle bedröffuede, 
Och mig Arme Elendige Möe, 

Det war Stuor Ynch ar Sie der paa. 
Saa Ynchclig war hindis Laade, 
Her er Den ald min glede til stod, 
Och migschulleStyre och Raade, 
hand liger nii her Vdj nöd. 
det for thryder mig Saa saare, 
hand schiille for min schyld död, 

Det war den qchiönne lomfrue. 
klaged sig saa lammelig. 
Gud huoszualle min fader och Moder. 
J denneSarig fulde tid, 
Och saa den Wechter Vden Suig, 
Sam beiiiste mig trou och huldschab, 
Och for  min rchyld ni, schal ladesit liff. 

"Du farer hinnder till bage, min kiereson, 
hun er ichi din rett: 
hindis fader er en hertog sen. 
hindis moder aff kieselig etth: 
du fanger hindeichi till din vyff; 
dii fare  hinder aller saa snart till bage igen, 
der mister ioiiii rit liff." 

Dett daa vor den ryder god 
kom vnder linnden quist, 
ther hende kranen aff dert iade guld. 
sin keriite haffde hand mist: 
hand tnchtedit vor stor mien, 
hand stach sig ihiell paa sitt egit ruerd. 
fald diid vnnder linden gren. 

IS. 

Lenge 5tud den vilde duerig 
hand kam vnder linden gren. 
der daa loe den ryder d0d 
alt y saa vnd en stund; 
den iomfru hun fich saa stoer en harm, 
stach sig yhiell paa dit samme siierd, 
falt dmd y riderens arm. 



20. 

Den lomfrue fich iche Bedter Ii1 Raad, 
End i maa faa at Höre. 
Dj Werste Raad tog hun oppaa. 
Som Snarist er at Spörge. 
Wdaff rtoer Sarig och Harum, 
Hun Stach sig ihiel paa Riderens Suerd. 
Och Lagde Sig i hans Arum, 

21. 

Lengj Stod den Wilde duerig, 
Och Saa hand der paa, 
Here gud huilche wnderlig schiben, 
disse ihou Rider börn monne faa, 
hand thenchte det war Stuoi Mien. 
Saagich hand sig lidet derfra. 
hengde Sig i Linde green, 

22. 

Den Wechter thog paa en Wisze och quad, 
höieste offuer mur och Thinde, 
J dirse fyretiffue wintter, 
giordis Mig iche thiden saa lang. 

Gud Raade huor det wil gaa, 
Dj Sterehe drömt som Jeg haff (ue)r drbmst. 
Och mig er Spaad for lange, 

23. 

Op daa wogned den edelig förrlinde. 

J lofften Som hun Laa, 
Woger op min cdelig herre. 
huj queder denne Wechter Saa, 
Gud Raade huor det wil gaa. 
Nu Raadegud fader i himmerig. 
J huor wor Datter hum maa, 

Op da stod den Edellige herre. 
ihog offuer sig Kaaben blaa. 
Gich hand sig i Höyelofft. 
Som hans kiere daiter laa. 
hand Iietteoch Inttcd hand fand, 
Borrte war hans kiere datter. 
Och huem War Soriger end hand, 

Alt da xtod den vilde duerig 
oc saa hand der paa: 
"Huor kunde ij edelig kongens bilrn 
vere schieben faa." 
Hannem tacthe ditt vere stoer myen. 
saa vred hand sig en vidye. 
hennde sig y linnden gren. 

Den vecter hand paa muren Luad, 
drit lignis alt vid sang hin horde: 
"Y tysze trndue winter 
ginrdis mig iche riden saa lang; 
i huad dit sede maa 
y desze stierche dremme, 
som ieg haffuer dremt y aar." 

18. 

Ditt daa hrirde den feritinde 
y graffuens arm hun laa: 
"Stander nti op, min edellig herre, 
huor monne dett till gaa: 
den vechter klager sig saa saare, 
radeGud fader y himeriig, 
huor vor eniste datter rnoe." 

Dett das vor den hertog god 
tog offuer sig kobe bloe, 
Faa eich hand i hiitffue lofft 
sam hans kiere datter loe: 
hand lette och hannd ichi fand 
aff sin kiere datter; 
huem vor var miere end hannd. 



Saa gaar hand Ii1 den wechter, 
hand gaar hannem 61 och fra, 
du haff(ue)r for raad min Datter, 
med dine falsche Raad. 
det Siger ieg dig for wisf, 
dend werste dad ieg kand paafinde, 
Och dend saa schalt du friste, 

Det da war den Hertug, 
thog wechteren i hals och Haard, 
NU schalt du mig det Sige, 
alt huor min Datter hun er, 
Min herre ieg Hinder iche saa, 

Siden i afftis Sildig, 
hun monne i Lunden Vdgaa, 

27. 

Den Rider och den schionne lomfrue, 
for troschab lod dj derir liff, 
Saa giör och den wechter, 
Vdj den Samme thid, 
leg widste det welforlange, 
leg Sagde det den schiönne lomfrue, 
at det Wille saa gange. 

28. 

Det da giorde den Hertug, 
Vdaff Stiior Sorig och nöd, 
hand thog wd sil forgylte Suerd. 
Hand stach den wechter död, 
der effter er Stachet stund, 
fant di baade den Rider 
och den schiönne lomfrue. 
Laa dtid i Rousens lund, 

Ditt daa vor den edellig herre, 
hand haffde store sorig y hoffue, 
hand gich opaa den hsye mur, 
alt sam den vecter stod: 
"O vechter, du siger mig nu, 
huor bleff aff min dotter, 
du lodst aff gorden gaa?' 

21. 

Den wechter soer raa hagelig 
som hand cuere kunde: 
"Jeg saa hinnde gaa sildig 
vd till den grme lund, 
hun haffde ingen iomfruer mett sig, 
men ieg siger dett for sanden. 
hun kom ichi atter igen." 

22. 

Hand tog den wecter i hals och hoer, 
hand hag hannem alt saa smaa: 
"Du forrade min dotter 

alt med din falsche rod, 
hinde ienne aff slottit gaa 
rildig om afftens tyde." 

23. 

Di lietihe bode y schoue och marche 
vd; den samme stund, 
di fandt bode rideren och iomfruen 
bodedmde y grmen lund; 
dennem tnchte dett vor store mien, 
saa fandt de den vilde dueria. 
hende dad y linde gren. 



Lenge stod den gode herre. 
hand saa opaa den harm, 
hand saa di edellig frirste barn 
lod dede y huer ander dieris arm; 
hand gjorde dir "den myen, 
hand lagde dennem baade y Marye kirche 
vnder en malmor ntenn. 

Visans tyska ursprung 

Det ar'@ tysk mark man först påträffat den på Pyramus- och Thisbemoti- 
vet byggda visan. Den kan dar beläggas redan vid 1500-talets början under 
benämningen "Der Abendgang". I en av dessa 1500-talshandskrifter kny- 
tes händelserna till slottet Stargard i Mecklenburg, och ungmön uppges va- 
ra dotter till en hertiginna av denna tyska provins. Under motivets långa 
vandring från Ovidius till 1500-talets Nordeuropa har ett antal ändringar 
skett. Namnen på de uppträdande ungdomarna har sålunda försvunnit. En 
dvärg har tratt i lejonets stalle. Riddarborgen och väktaren för tanken på 
tysk medeltid. Redan före 1530 omarbetas emellertid "Der Abendgang" i 
närmare anknytning till Ovidius' dikt. Dvärgen får sålunda åter vika för le- 
jonet. 

Visan på dansk botten 

Den omarbetade redaktionen av "Der Ahendgang" möter i dansk översatt- 
ning redan på 1550-talet i visan "Kongedatteren og L~ven", publicerad av 
G ~ n e r  Nielsen som nr 63 (Bd 2 s. 117 ff och Bd 4 s. 217 ff). 1 ett skilling- 
tryck från omkring 1750-1775 har den som rubrik: "Om en Konge Dotter 
og en ung Greve, som begge af stor Kiaerlighed ere omkomne og skieldte. 
- -p Synges som: Jeg veed saa riig en Ridder." Till yttermera visso 

illustreras vistexten med ett träsnitt från " Jungfruen og Dv~rgen".  
Sölvesborgsvisan staller emellertid främst sistnamnda visa i blickpunkten. 

På danskt språk möter detta diktverk redan i den äldsta av de danska adels- 
visböckerna, nämligen Karen Brahes Visebog från omkr. 1550. Vanligen 
förekommer visan ocksa i de yngre visböckerna samt som skillingtryck. 
Den har sålunda varit mycket populär såväl bland adeln som allmogen. 
Versmåttet är 7-radig strof med rimmet a b c b d e d. Dock forekommer 
aven varianter med 4-radig strof. 



De nordiska vktexterna i inbördes relation samt i förhållande till kontinen- 
tal tradition 

Liksom dansken Gruner Nielsen har den svenske visexperten, professor 
Bengt R. Jonsson, ingående undersökt de nordiska vistexterna med här 
aktuella motiv. ("Ett Pyramus och Thisbe-motiv i Sverige", Arv vol. 17, 
1961 s. 57 ff). Den för detaljspörsmål intresserade kan sålunda hänvisas till 
dessa utredningar. Har skall endast i korthet omnämnas att de danska ver- 
sionerna av visan är inbördes besläktade och visar tillbaka på en gemensam 
grundform. Att avleda denna grundform från någon enskild av de 
bevarade tyska och holländska formerna är dock icke möjligt. Speciellt ut- 
märkande för de nordiska texterna är det långa samtalet mellan riddaren 
och jungfmn i de inledande stroferna. Saväl de danska vistexterna som skil- 
Iingtryckstexterna Iåter dvargen hänga sig i en lindgren i ånger över sina 
ödesdigra gärningar. Liksom i tysk tradition dödas den mutade vaktaren av 
den ursinnige hertigen. De svenska texterna Iåter däremot väktaren begi 
självmord. - Jonsson uppdelar de nordiska vistexterna i fyra grupper: en 
dansk och en svensk textgrupp utan anknytning till skillingtrycken samt en 
dansk och en svensk skillingtryckstext. Den sistnämnda ar en ordagrann 
översättning av den danska. 

"Jungfrun och dvärgen" som kirtebrevsmotiv 

Många svenska kistebrev ar illustrerade med en bild kallad "Twenne älska- 
re, Riddaren och Jungfrun". En herreman ligger död p i  marken. Vid hans 
sida står en fint skrudad ung dam och stöter en värja i sitt bröst. En sadlad 
häst finns i närheten liksom en buske med ett pärlhalsband hängande på en 
av grenarna. I bakgrunden reser sig en slottsbyggnad med en åt vänster 
gående mur. Framför denna samtalar en kronprydd herreman med en enk- 
lare klädd man. Den sistnämnde fattar med båda händerna om en lång 
stång, krönt med en väktarstjärna. P i  motsatta sidan flankeras byggnaden 
av ett högt träd. I en av dess grenar hänger en kortväxt mansperson i ett rep. 

Karlshamnssonen Bengt Bengtsson publicerar i Blekingeboken 1937 en 
uppsats med titeln "Några blekingska kistebrev". Inledningsvis redogörs 
för träsnittens och de tyska ettbladstryckens uppkomst samt de sistnämndas 
förhållande till de svenska kistebreven. Den från Tyskland stammande aka- 
demiboktryckaren C .  G. Berling i Lund framstår som initiativtagare till den 
omfattande produktion av kistebrev, som genom marknadsförsäljare 
spreds över hela södra Sverige. Tryckerier i Växjö och Jönköping följde ef- 
ter, och omsider började även Amiralitetstryckeriet i Karlskrona och - ett 





stycke in på 18Wtalet - Stenbecks tryckeri i Karlshamn att ägna sig åt lik- 
nande, lättsåld produktion. Bengtsson uppehåller sig särskilt vid ett från 
Stenbecks officin utgånget kistebrev med motivet "Twänne Älskande: Rid- 
daren och Jungfrun". Att här illustreras "slutakten ur ett kärleksdrama" 
står klart. Mannen har påträffat sin älskades halsband, tror henne vara för- 
lorad och tar sitt eget liv. Nar hon finner hans lik, sticker hon i förtvivlan 
hans värja genom sitt bröst. "Men vad betyder den hängde dvargen och de 
båda ståndspersonerna i bakgmnden? Versens slutrader ger oss knapphan- 
digt besked: 

Af Wäcktaren du ser, hur trohet blir bekrönter; 
Af Dwergens list du ser, hur falskhet sist blir Iönter." 
Bengtssons slutsats är denna: "Bilden har med all säkerhet en illustration 

ur någon fransk roman från 17Wtalets början till förlaga, att döma av den 
tillkrånglade intrig, som vi kunna ana oss till, och av dräkterna, som böra 
dateras till denna tid. I bortåt hundra år hör således denna saga ha rört 
känsliga hjärtan lite varstans i Sverige, ett gott exempel på vad som förut 
sagts om kistebrevens förmåga att konservera motiv." 

Elva år senare får Bengtsson anledning att Ater diskutera denna "till- 
krånglade intrig", som kistebrevsbilden åskådliggör. I Kronobergsboken 
1948 publicerar han en uppsats med titeln "Boktryckare Sven Rask i Växjö 
och hans kistebrev". Bland tryckeriets stockar finns sådana, som använts 
för framställning av ett odaterat kistebrev med motivet "Twanne Älskan- 
de''. Han skriver härom: "Bilden - - - illustrerar en berättelse. som det 
icke lyckats mig att identifiera, och versen ger ingen upplysning; den är ett 
valhänt försök att dikta in en intrig i bilden. Emellertid synes det röra sig 
om en variant på sagan om Pyramus och Thisbe. Han har kommit till mötet 
med sin älskade, men inte funnit henne, endast hennes halsband hängande 
på en gren. Han har trott henne dödad av vilddjur och har i förtvivlan tagit 
sitt liv. Hon kommer och ser sin älskade död och dödar sig själv med sam- 
ma vapen. Den hängde dvärgen och figurerna i bakgrunden skall jag inte 
försöka förklara." 

Forskarens ödmjukhet inför svårlösta problem far har ett tilltalande ut- 
tryck. En föredömlig skrivning som motvikt mot de tvärskra omdömen 
utan spår till bevis som man stundom kan påträffa till och med i veten- 
skaplig litteratur. Bengtssons hypotes om anknytning till Pyramus och 
Thisbe ar riktig. Författarens utredning i Blekingeboken 1945 kunde ha gett 
honom hela problemlösningen. 

Bengt R. Jonsson anknyter till Bengtssons utredning, citerar den aktuella 
svenska skillingtryckstexten och författarens skrivning i Blekingeboken 
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1945 rörande Gersonius' relation om sägnen och visan i sölvesborgstrakten. 
Han konstaterar, att det icke är fråga om "ett valhänt försök att dikta in en 
intrig i bilden. - - - Bildens dräktskick visar på 1700-talets början, och 
den p i  regelrätta alexandriner avfattade dikten kan härröra från samma tid. 
--p Det är också tydligt, att den som författat dikten på kistebrevet 

känt visan." 
G ~ n e r  Nielsens forskningsresultat från 1910-talet har sålunda kunnat 

betydligt kompletteras. Icke minst Blekinge har gynnats härav. Till Sölves- 
borgsvisan kommer den av Gersonius upptecknade sägnen från sölves- 
borgstrakten samt det av Bengt Bengtsson först framdragna kistebrevet 
från Karlshamn. Likaså har klarlagts att denna kistebrevstext - liksom lik- 
anade alster från andra officiner - har nära samhörighet med den äldsta 
svenska skillingtryckstexten. 

Sagnerna med Pyramus- och Thisbe-motivet 

I sin relation om Sölvesborg redogör kyrkoherde Gersonius utförligt för 
sägnen om de båda älskande. Det betonas, att den utgör "ett allmänt tale- 
sätt i trakten". Visan får däremot endast ett kort omnämnande närmast 
som en bekräftelse på den muntliga, i prosaform föreliggande sagentradi- 
tionen. Rubriken till visan i Anne Krabbes Visebog förlägger handlingen till 
Sölvesborgs slott. Gersonius laborerar däremot med ett &väl i topografisk 
litteratur som nutida muntlig tradition okänt slott i Valje. Likaså förlägger 
sägnen dvärgens hostad till en klipphåla vid Sissebäck. Liksom riddaren och 
jungfmn begår dvärgen självmord genom att sticka sig till döds. I visan 
Mnger han sig. 

En intressant parallell till Gersonius' sägenuppteckning har Bengt R. 
Jonsson påträffat i en av kyrkoherde Nils Tiblaeus 1682 upprättad prästre- 
lation om Badelunda socken i Västmanland, I Tibble slott bor en ungmö 
med sin moder. En ung hertig friar till flickan, och de stämmer möte vid en 
källa. När hon kommer till mötesplatsen, tager ett ungt kvinnligt bergtroll 
henne i sitt förkläde och bar henne in i berget till trollmor. Även hertigen 
kommer till den avtalade platsen. Han finner kronan, som bergtrollet tillå- 
tit ungmön att hänga på en kvist. I tron att den älskade blivit bortrövad kas- 
tar han sig på sitt svärd. Ungmön avlider inne i berget. Trollfar befaller sin 
dotter att bära den bergtagna tillbaka till den plats, dar hon blivit bortrö- 
vad. Befallningen beledsagas med utsagan, att trollflickan skall förspilla tre 
liv, innan hon når platsen för jungfmrovet. De bida älskande blir begravda 
i en guldvagn med svärdet liggande ovanpå vagnen. Aven har "confirme- 



ras" sagnen med en visa. Under benämningen "Tibble slott och Klinta kal- 
la" har denna sägen blivit litterärt kand i flera versioner. 

Jonsson aktualiserar problemet om dessa nordiska sägner i prosaform 
kan ha importerats från Tyskland eller om de sjalvständigt har utvecklats ur 
de nordiska formerna av visan. Han finner, att intet direkt samband kan 
påvisas mellan de tyska och de nordiska sägnerna. Detta kommer honom 
att fastslå, att "liksom i Tyskland ar i Norden sägnerna avledda nr visan". 

De lokala inslagen bestyrker denna slutsats. Nar visan blivit kand och all- 
mänt börjat sjungas i bygden, bör man ha funnit anledning att vid vissa till- 
fallen i vanlig samtalston relatera visans innehåll. Den sedvanliga procedn- 
ren i fråga om vandringssägnerna har upprepats. Innehållet förankras till 
lämpliga platser och föremål i bygden. Sölvesborgsvisan i Anne Krabbes Vi- 
sebog skiljer sig föga fran andra varianter av visan. Kring visinnehållet som 
kärna har så småningom byggts upp ett ytterhölje med de lokala inslagen 
om slottet i Valje och dvärgstngan vid Sisseback som ingredienser. Dessa 
tillskott var inte satta på vers och inte heller sangbara. Ur visan har fötts en i 
prosaform relaterad sagen. Sölvesborgsvisan är sålunda det primära, den av 
Gersonius upptecknade sagnen det sekundära. Detsamma galler om prast- 
relationen från Badelunda, där visan också liksom i förbigående omnam- 
nes, sedan sagnen först mycket detaljrikt presenterats. 

Den hittillsgällande dateringen av "Jungfnrn och dvärgen" 

I största möjliga utsträckning har Gruner Nielsen daterat de av honom kan- 
da visböckerna, de separata vistexterna och "flygbladen" (skillingtrycken). 
Aven i detta avseende har Bengt R. Jonsson fört undersökningen vidare 
bl a i fråga om kistebreven. Icke heller Bengt Bengtssons kistebrevsnnder- 
sökningar skall har förglömmas. 

Av särskild vikt ar att söka fastställa tidpunkten för visans första uppta- 
dande i Norden. Härmed sammanhänger frågeställningen, om den nordiska 
grundformen av visan varit dansk eller svensk. 

Gruner Nielsen deklarerar: "At Visen er gammel her i Landet (= Dan- 
mark), kan ses af en Bemaerkning i Anne Krabbes Visebog; hun forteller, at 
man i Scilvitsborg i Bleking viste den Lindelund, hvori Dvaergen haengte 
sig; men allerede i 1540, da hendes Farfader Tyge Krabbe var Lensmand 
paa Slottet, blev denne Lund omhugget. Stedfaestelsen (og selve Visen) er 
da sikkert en god Del aeldre end det naevnte Aar 1540.' 

Bengt R. Jonsson skriver: "Sannolikt översattes visan till nordiskt språk 
redan vid 1500-talets början, vilket skulle överensstämma med Anne Krab- 



bes uppgifter om att visan var kand i Blekinge 1540. Det äldsta odiskutabla 
belägget, texten i (Harald) Oluffsons visbok (skriven på 1570- och 1580-ta- 
len i Uppland) visar ju att en svensk särutveckling hunnit aga rum vid dess 
nedskrivande. Om den nordiska grundformen varit dansk eller svensk ar 
svårt att på grundval av de bevarade texterna fastställa. Antalet tidiga 
danska uppskrifter, den tidiga lokaliseringen hos Anne Krabbe (till Sölves- 
borg) samt en trolig danism som 'såre' i den svenska textens strof 10 gör en 
dansk prioritet mest antaglig." 

Båda dessa forskare knyter sålunda det viktiga dateringsproblemet till 
Sölvesborgsvisan i Anne Krabbes Visebog. Notisen om Tyge Krabbe som 
lensman på Sölvesborg 1540 får avgörande betydelse. 

Men ar denna datering hållfast? 



Lemmannen Tyge Krabbe på Sölvesborg 
och omdateringen av Sölvesborgsvisan 

Anne Krabbe har i sin Visebog omedelbart efter visan om "Jomfruen og 
Dvaergen" antecknat: "Finnis m(anu) P(ropria)." Hon har alltså egenhän- 
digt nedskrivit visan. Handstilen visar, att detta också gäller den här aktuel- 
la inledningen med notisen om Tyge Krabbe och årtalet 1540. 

Men Tyge Mogensen Krabbe till Vegeholm var icke lensman p i  Sölves- 
borg 1540. Axel Ump till Ugerup innehade brev på Ianet 1526-1541. Han 
dog visserligen 1540, men hans anka, Anne Trolle, fick tillåtelse att sitta 
kvar som länsinnehavare tiden närmast efter makens död. 1541 27/2 över- 
togs Ianet av Werner Parsberg. (Kr. Erslev: Danmarks len og lensmaend i 
det sextende aarhundrede, Kbhvn 1879 s. 12 - nedan förkortat Erslev). De 
biografiska standardverken nämner över huvud icke Tyge Krabbe som lens- 
man på Sölvesborg. 

För att hyfsa ekvationen är det nodvändigt att i diskussionen även indraga Helsingborgs och 
Visborgs (Gotlands) län samt länsinnehavarna Laurens Morthensen Skinkel (Tinhuus) och 
Jens Holgersen Ulfstand. Tidsmässigt förflyttas undersökningen till 1500-talets borjan. 

De litterära källorna visar sig vara knapphändiga och till en del motsägelsefulla. 
Erslevs länslista redovisar följande: 
"Helsingborg (s. 1): 1509-21 Tyge Krabbe". TillträdesZiret (med mindre siffror för tio- 

och entalet i avsikt att markera ovissheten) bygger han enligt not pa att "hans Formand Lau- 
rids Skinkel fik Visbarg 1509". Nytt lensbrev utfärdas för herr Tyge 1513 29/7. 

"%lvitsborg(s. 12): I5  . .-l9 Jens Holgersen Ulfrtand." 
"Virborg(s. 14): 1509-17 Lavrids Skinkel." 
Bricka (Bd IX s. 403 ff)  meddelar om Tyge Krabbe: "Allerede i en Alder af 27 Aar synes 

han (1501) at have vaeret Lensmand paa Kjnbenhavns Slot; 1503 naevnes han allerede tillige 
som Ridder. - - - I de felgende Aar traeffes han uafbnidt paa Krigstogene til Sverige og 
forlenedes o. 1507 med Helsingborg Slot, hvortil han derpaa i naesten hele sir Liv var knyt- 
tel"  

Om Laurids Skinkel till Egeskav skriver Bricka (Bd XVI r. 43 f) bl. a. följande: " 1502 og 
1507 var han Lensmand paa Krogen, Annaes, Gurre og Saborg, 1508 var han Hsvedsmand 
paa Helsingborg; - - - men alt 1509 blev han forflyttet til Gulland, - - - som han be- 
holdt til 1517." 

För Jens Holgersen Ulfstand kan följande aterges efter Bricka (Bd XVIII i. 57 ff): 1487 in- 
sattes han som lensman pa Gotland. " I  Sommeren 1509 aflastes J. H.  som Lensmand paa 
Visborg af Laurens Skinkel. - - - 1510 blev han forlenet med Villands Herred. og Iigele- 
des i Kong Hans' senereTid fik han Salvitsborg, som han imidlertid kun beholdt til 1519." 

I DAA (1928: 11 s. 12 1) noteras om Tyge Krabbe. att han 1507 förlänades med Helsing- 
borgs slott. Han svor 1534 greve Christopher trohet och fick därför behålla Helsingborg. Un- 
der Christiern 111 blev han stAlhallare i Skåne men kom i onad och förlorade uppdraget. 1536 
aterfick han riksmarsktiteln men miste avstii Helsingborgs slott till sin svärson. Peder 
Skram. Han dag p& Vegcholm 1541 23/6. 



För Laurids Skinkel (Tinhuus) meddelar DAA (1916 s. 510). att han 1508 var lensman pi  
Helsingborg och 1509-1517 ph Visborg. 

Om Jens Holgersen Ulfstand kan ur DAA (1896 s. 437 0 inhamlas att han 1487-1509 var 
lensman pa Visborg samt att han 1510-1523 var fiirlänad med Villands harad och 1517- 
i519 med Sölvesborg. 

A .  Heise(Familien Rosenkrantz's Historie, II, Kbhvn 1882 s. 100 0 presenterar en utförlig 
redogörelse för Tyge Krabbes liv och verksamhet. Icke heller här nämnes ndgo! om att herr 
Tyee varit lensman pa Siilvesborg. 

Under utarbetandet av en biografi över Jens Holgersen Ulfstand - 
byggherre till det namnkunniga Glimmingehus i sydöstra Skåne - befanns 
det för författaren nödvändigt att kartlägga de medeltida lensmannen på 
Sölvesborg och deras verksamhetstid där. Att tidigare förteckningar ar 
ofullsiändiga och i viss mån bristfälliga torde framgå redan av sammansiäll- 
ningen ovan. 

En noggrann genomgång av urkundsmaterialet visar, att Jens Holgersen 
kan beläggas som innehavare av Sölvesborgs län perioden 1512 u.d. - 1519 
22/6. Mycket talar dock för att han tillträtt länet redan 1509 efter att 21/7 
s.å. ha avträtt Visborg (Gotland) till Laurens Skinkel. (Se Curt Wallin: Jens 
Holgersen Ulfstand och Glimmingehus, Tomelilla 1979; s. 50 ff). 

Men urkundsmaterialet ger också möjlighet till betydelsefulla rättelser 
och kompletteringar beträffande notiserna i ovan nämnda biografiska verk. 
Detta gäller främst Tyge Krabbe. 

1503 26/9. Köpenhamns slott. Tyghe Krabbe, riddher, bffuitzman paa 
Kfnpnehaffn, utfärdar å konungens vägnar kvitto på närmare angivet be- 
lopp till fru Anne (Hindriksdatter Meinstrup), anka efter (riksrådet) Holger 
(Eriksen Rosencrantz till Boller). (A. Heise, a.a., Diplomatarium s. 7 nr 
VII). 

1506 29/8. (Biskopsborgen) Kronoberg. Biskop Ingemar (Petri av 
Växjö) till riksföreståndaren Svante (Nilsson) med meddelande bl. a. om 
att Tyge Krabbe på Sölvesborg tog tre skepp vid Elleholm från tyskarna. 
(Bidrag till Skandinaviens historia, ed. C. G. Styffe, V, Sthlm 1884 s. 
110nr86). 

1507 8/3. Ronneby. Tyke Krabbae, ridder, höffuitzman paa Sylletz- 
borgh, och Niels Geddhae, riddare, höffuitzman öffuer Lyckaa len, utfar- 
dar lejdebrev för dekanen i Linköping på resa genom Blekinge och Skåne 
till och från ärkebiskop Bsrge Gunnersen i Lund. (Lunds ärkestifts ur- 
kundsbok, ed. Lauritz Weibull, VI s. 229 nr CCLII - nedan förkortat 
LAU). 



1507 8/3. Ronneby. Tyke Krabbe, riddare, översänder ovannämnda lej- 
debrev till utnämnde biskopen (Hemming Gadh) av Linköping. (LAU VI s. 
229 f nr CCL III). Brevets nara anknytning till närmast föregående utesluter 
varje tvivelsmål om herr Tyges tjänsteställning på Sölvesborg. 

Se aven en notis i Hanserecesse 1477-1530, Bd V s. 403 som not 2 till Dok. nr 268 ( =  rta- 
den Lubecks svar 1507 3016 pa de danska besvaren av samma dag): "Andreas Schunow, in- 
habitator Lubicensis. ex navi Hinrici Repers in Sulvesborg deductus est, "bi hodie quoque 

per Stucke Krabbe captivus detinetur." 

Det kan alltså fastslås, att Tyge Krabbe varit lensman på Köpenhamn 
1503 samt på Sölvesborg åtminstone 1506 och 1507. Hans bada närmaste 
företrädare på Sölvesborgs slott ar Poul Pedersen Laxmand till Vallen, u p p  
repade ghger belagd som innehavare av länet perioden 1479-1502, samt 
krgen Vernersen Parsberg till Herrested på Sjaelland. För den sistnämnde 
saknas tidsangivelse, varför hans tjänsteperiod endast kan anges som 
"omkr. 1502 -omkr. 1506". (Se Wallin, a.a. s. 50 f). 

Aven beträffande Helsingborg kan rättelser och kompletteringar göras. 
Laurens Skinkel (Tinhuus) ar sålunda belagd som lensman på Krogen 

1503 19/4, 1506 29/6 och 1507 29/4. (Repertorium diplomaticum regni Da- 
nici mediaevalis, Ser. II, ed. W. Christensen, nr 9822, 10643 och 10798). 

En förteckning av 1507 u.d. över gengarden i Skåne för "thenne nest til- 
kommende winter" föreskriver, att Laurens Skinkel skall svara för gengar- 
den för Helsingborgs Ian. (Danske Magazin IV: 2 s. 283). 1509 21/7 övertar 
han Visborg (Gotland) efter Jens Holgersen. 

Den exakta tidpunkten för utfärdandet av Tyge Krabbes första lensbrev 
p i  Helsingborg ar icke kand. Urkunden synes sedan länge vara förkom- 
men. Urkundsmassigt kan fastställas att han åtminstone 1511 14/1 eller 
15/7 utövar lensmansskapel. (Repertoriet nr 11717). Tidigast 1508 kan han 
ha tillträtt tjänsten. 

Men kan han inte samtidigt ha innehaft både Sölvesborg och Helsing- 
borg fram till 1512, d i  Jens Holgersen med säkerhet innehar Sölvesborg. 
Detta ar otänkbart. Båda lanen var huvudlan. Till Helsingborg låg icke 
mindre an 9 härader, omfattande hela norra och nordvästra Skåne. Sölves- 
borgs lan utgjordes av hela Blekinge med undantag av Östra härad (Lycka 
län). Vart och ett av dem krävde sin man, framför allt på grund av de oro- 
liga politiska förhållandena under unionstidens slutskede liksom under ti- 
den närmast efter reformationen. 

En sammanställning av har redovisade notiser klarlägger, att ett omfat- 
tande lensmansbyte ägt rum omkr. 1509. Laurens Skinkel Iamnar Helsing- 
borg tidigast 1508 för att 1509 21/7 tillträda Visborg. Samma dag Iamnar 
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Jens Holgersen Visborg för att senast 1512, men troligen redan 1509, tillträ- 
da Sölvesborg. Tyge Krabbe innehar sistnämnda län 1506 och 1507 samt 
kan tidigast 1508, men troligen först 1509, efterträda Laurens Skinkel på 
Helsingborg. Tyvärr nämner den ovannämnda gengärdslistan från 1507 för 
vintern 1507-1508 ingen lensman på Sölvesborg. Det heter: "Aff Becke- 
skow oc till %lffuitzborg, ther hollder slottett, efftir som myn herre (= ko- 
nungen) teckes." 

Utifrån känt urkundsmaterial motsvaras alltså Anne Krabbes " 1540" av 
"senast 1509" eller, mera försiktigt, "omkr. 1506-1507". 

Hur förklara detta misstag? Hon erkänner ju själv, att hon egenhändigt 
fört pennan. Det kan naturligtvis vara fråga om ett rent skrivfel (t ex 1540 
för 1504) men också om minnesfel. Hon var född 1552 och dog 1618. 
(DAA 1928:II s. 17). Hennes fader, riddaren och riksrådet Erik Tygesen 
Krabbe, dog redan 1564. Hon var då endast 11 1/2 Ar gammal. Han borde 
ha varit hennes basta informationskälla. Modern dog först 1606. Men Anne 
Krabbe har haft tillgång till skriftliga källor rörande danska adeln. Redan 
på 1500-talet börjar ståndsmedvetna danska adelsdamer att upprätta släkt- 
och vapenböcker. Själv har hon gett namn åt "Anne Krabbes Kopibog" 
(sign. GI. kgl. Saml. Fol. 844 i Det kongelige Bibliotek). 

Kopieboken har skrivits av ett stort antal "händer". Fartän Anne Krabbe ständigt talar i 
första person, "jag", förekommer hennes handstil endast pa ett par ställen. (Repertoriet. 
Ser. I, BD IV s. 138 t William Christensen: Nogle Bemaerkninger om den historiske Interesse 
hos den gamle danske Adel, i Festskrift til Kristian Erslev fra danske Historikere den 28. De- 
cember 1927, Kbhvn 1927 s. 323 D. Det har förmodats, att i Anne Krabbes Kopibag ingatt en 
avskrift av den skrivelse Tyge Krabbe lämnat kanslern herr Hartvid med en utförlig redogö- 
relse för sin tjanst som ung hos kung Hans. Detsamma gäller om en pavlig dispens av 1504 
15/5 för Tyge Krabbe och Anne Nielsdatter Rosencrantz att ingi äktenskap trots släktskap i 
fjärde led samt möjligen de anteckningar för tiden 1509-1535 herr Tyge ursprungligen sjalv 
skrivit "i een gammel prentet bog om helgelsens dyrkelse, om sig og sine barn". Samtliga 
dessaavskrifter haipiibliceratsav A. Heise(a.a., Diplomer s. 8 ff nr IX-X) samt ungdoms- 
berättelsen även av William Chrirtensen (Missiver fra Kongernc Christiern 1.5 og Hans's Tid, 
I I .  Kbhvn 1914 s. 414 if, Udat. nr 36; se härtill även Repertoriet, Ser. I I  n r  13047 samt Bd 
Vill s. 373). Nagon notis med anknytning till Sölvesborg förekommer ickei detta material. 

Enbart förekomsten av Anne Krabbes Kopibog vittnar om agarinnans 
historiska intresse. Därför ar årtalet 1540 i vishandskriften ytterst märkligt. 
Tyge Krabbe var en av sin tids mest dominerande personer, ledare för hela 
den skånska adeln samt som riksmarsk ansvarig för hela rikets krigsmakt 
och anförare för en mängd krigståg. Under S ~ r e n  Norbys uppror måste han 
1526 kämpa mot dennes trupper i Blekinge. Nar Anne Trolle en kort tid 
1540-1541 sitter som änka på Sölvesborg, kan möjligen den erfarne Tyge 
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Krabbe ha bistått henne med råd och dåd. Men notiser av detta slag motive- 
rar inte på något sätt dateringen i rubriken till Sölvesborgsvisan. 

Hur härmed än må förhalla sig mhte Sölvesborgsvisan - utifrån notisen 
om Tyge Krabbe som lensman p& Sölvesborg - omdateras till "senast 
1509" eller "omkr. 1506-1507". 

Omdateringen av Sölvesborgsvisan i relation till de äldsta vistexterna och 
deras nordiska grundform 

Utredningen ovan om Tyge Krabbe och Sölvesborg har blivit lång och kan 
av mången betecknas som tröttande läsning. För nordisk visforskning är 
resultatet dock av sådan betydelse, att risken för kritik från en del av årsbo- 
kens läsekrets får accepteras. 

Som ovan nämnts utgör årtalet 1540 i Anne Krabbes Visebog själva ut- 
gångspunkten för både Griiner Nielsens och Bengt R. Jonssons diskussion 
rörande dateringen av de nordiska vistexterna kring Pyramus- och Thisbe- 
motivet - "Jungfrun och dvärgen", "Tvenne Älskande". När årtalet 
1540 nu måste utbytas mot "omkr. 1506-1507", får detta betydande kon- 
sekvenser. Det var lindlunden, som vid angivet årtal nedhöggs. Visan måste 
vara äidre. Därmed är man inne i 14Wtalets slutskede. Jonsson räknar med 
att vistexten "sannolikt översattes till nordiskt språk redan vid 15Wtalets 
början". Omdateringen bör även ställas i relation till de tyska vistexterna, 
som också är belagda "alltsedan 1500-talets början". (Gruner Nielsen Bd 4 
s. 230; Jonsson s. 68). Om författarens nydatering av Sölvesborgsvisan har 
verklighetsunderlag, framstår denna visa som den äldsta kända versionen 
icke blott i Norden utan i hela Nordeuropa. Resultatet verkar så frapperan- 
de, att en ny, allsidig genomgång av hela textmaterialet synes vara påkallad. 

Bengt R. Jonsson ställde frågan: Är den nordiska grundformen av visan 
dansk eller svensk? Med omdateringen av Sölvesborgsvisan synes denna. 
frågeställning kunna ges ett betydligt säkrare svar än tidigare. Allt talar för 
att visan först introducerats i Danmark. 

UtredningeII om "Jungfmn och dvärgen" i blekingsk tappning är förd tiii 
slut. En av Nordeuropas mest omtyckta visor befinnes ha ovanligt tidig för- 
ankring i västra Blekinge. Sölvesborg ståtar med såväl vistext som sägen, 
Karlshamn med illustration i kristebrevsform. Visan har sjungits och 
sägnen varit levande folktradition i sölvesborgstrakten ännu i slutet av 1600- 



talet, och kistebrevsbilden har glatt karlshamnarna och synbarligen aven 
blekingarna i gemen långt in i vår egen tid. Det grundkggande motivet, som 
skapat dessa intressanta former, ar inte heller vilket som helst. Den klassis- 
ke poeten Ovidius har genom sitt diktverk om Pyramus och Thisbes tragis- 
ka död rört befolkningens hjärtan har som i det forna Romarriket. Därmed 
inlemmas ett blekingskt ortnamn i förnämligt sammanhang: Babylon - 
Stargard (Mecklenburg) - Sölvesborg - Badelunda (Västmanland). Vad 
kan man mera begära? 

Ovidius' epos om de unga älskandes tragiska öde har utgjort ett klassiskt 
inslag i den vasteriändska odlingens hävder, Icke minst den studerande ung- 
domen har i de odödliga versraderna upplevt det tidlösa i fråga om kärlek. 
passion och tragik. Borde icke motivets aldriga och djupa förankring i Ble- 
kinge komma nutida läströtta latinstuderanden att med större iver och han- 
förelse an tidigare skandera: 

Pyramus et Thisbe . . . 



Silfwitsborgs Porcellaines 
och faijance fabrique 

JANNE CHARLESEN-HARRIET HALLBERG 

Sölvesborgs fajansfabrik var den sista och en av de minsta svenska fajans- 
fabriker, som anlades under 1700-talet i Sverige. I början av 1900-talet viss- 
te man inte mycket mer om fabriken än att den existerat, men genom sena- 
re forskning har fler fakta framkommit. Fortfarande fmns dock åtskilliga 
frågetecken kring fabrikens historia. 

Gabriel Sparre 

Fajansfabrikens grundare, Gabriel Sparre, var född 1726 och son till mili- 
tären, sedennera landshövdingen i Västemorrland och Österbotten, Fre- 
drik Henrik Sparre. Vid 16 års ålder skrevs Gabriel in som volontär vid liv- 
gardet och kom sedan till Södra skånska kavalleriregementet. Aren 
1758-1761 tillhörde han den svenska armen i Pommern. Gabriel Sparre, 
som 1757 gift sig med friherrinnan Helena Juliana Coyet, beviljades 1762, 
samma år som enda barnet Ulrika Lovisa Maria föddes, avsked från sin 
militära tjänst. Familjen Sparre bodde på Svabesbolm, ett militarboställe i 
Mellby socken i Albo härad. Till Trolle-Ljungby eller Ljungby gård, som 
det d i  kallades, kom familjen 1763. Gården var hustruns föräldrahem, som 
hon och hennes tre systrar blivit ägare till. Helena Juliana avled 1769, men 
maken bodde kvar på Ljungby gård med dottern. 

Om sin verksamhet under den första tiden på Ljungby skriver Sparre till 
sin bror Carl, landshövdingen i Österbotten och Gävleborgs Ian: "Då jag 
nu ej har publique syssla, har jag satt min ambition uti att arbeta upp våra 
Egendomar till en Grad, att det skall tala för sig". Sparre hjälpte också un- 
der många år landshövdingen i Kristianstad med olika ärenden. Ar 1776 
fick ban själv denna befattning, som han lämnade 1786. Han avled på 
Ljungby gård 1804. 

Sommaren 1771 såide handelsmannen Nils Möller sitt vid Strandgatan i 
Sölvesborg belägna hus och "hageplats" på tomten nr 30 till Gabriel Spar- 
re på TroUe-Ljungby. Köpeskillingen var "Tre Hundrade ottatio daler 
Smt". Här vid Stortorgets sydöstra hörn, där en fargare och en tunnbinda- 
re senast haft sin verksamhet, skuUe inom ett par år "Silfwitsborgs Por- 
cellaines och faijance fabrique" startas. 



Drickskrus dekorerat med en schablonmilad blomranka och träd mrilade med svamp. 
Signerat i blitt S B. Privat ägo. Foto Janne Charlesen. 

Hur kom d i  Sparre p i  iden att anlägga en fajansfabrik i Sölvesborg? 
Svaret kan bara bli en gissning. Själv har han inte lämnat nigon förklaring. 
I brevväxlingen med brodern Carl &en 1765-1791 nämner Sparre ingen- 
ting om sin fabrik. Kanske var hans satsning ett av uttrycken for hans 
ambition att arbeta upp sina egendomar "till en Grad, att det skall tala for 
sig", och samtidigt ett försök att hjälpa upp sin så gott som ständigt daliga 
ekonomi. I efterlämnade handlingar finns otaliga reverser och skuldebrev; 
han linade pengar f r k  m k g a  olika hall. Penningbekymmer hade ocksi 
brodern. P i  begäran f r h  honom om ekonomisk hjälp svarar Gabriel 1767: 



FnrkrskBl i genombnrfen korgt7äIning. I skålens plana botten en sehablonmålad blomkvisr. 
Signering S B. Privat ägo. Foto Janne Charlesen. 

"Om jag ock ville lita fli mig, min Söta Bror, kan jag ej prestera 9 a 10 000 
daler kopparmynt in instanti". 

"Vårt sterbhus lycka har dock varit min tilltagsenhet i entrepriser (före- 
tag), vilka lyckligen utslagit". Vilka dessa entrepriser var, framgår dock in- 
te. 

En tanke ar att Sparre kan ha inspirerats till fabriken av Carl Gustaf Tes- 
sin (1695-1770), ledande politiker, Gustaf 111:s guvernör och kulturfram- 
jare, skolad i fransk smak. Aren omkring 1740 hade Tessin varit svensk 
ambassadör i Paris och det var till stor del genom hans medverkan som den 
tidens stil - rokokon - infördes i Sverige. Redan som barn hade Sparre 
kommit i kontakt med Tessin genom sin styvmoder Ulrika Maria, som var 
Tessins syster. Som 17-hing hade Sparre vant med Tessin vid ambassa- 
den i Berlin, då Lovisa Ulrika skulle föras till Sverige för att bli landets 
kronprinsessa. Även som vuxen upprätthöll ban förbindelserna med famil- 
jen Tessin. 

Sölvesborg p i  1770-taIet 

Nar Sparre köpte tomten vid Strandgatan för att starta en fajansfabrik, var 
Sölvesborg en liten obetydlig plats med bara nigra hundra invånare. Efter 



Gräddsnäcka med blomdekor i d b m n  mangonfärg. Dessa gräddsnäckor är möjligen de 
som i brukers boviring gir  under namnet "Örnäbba", Ornäbborno tillt~erkedes i fyra olika 
modeller och av signeringen framgir n11 ovansliende gräddsnäcka ingår i 1illi.erkningsse- 
"en Nr 2. Blekinge museum 1437. Foto Jonne Charlesen. 

Roskildefreden 1658 hade svenskarna berövat staden möjligheterna att 
återta sin ledande ställning. Sölvesborg fråntogs stadsprivilegierna och in- 
vånarna uppmanades att flytta till den nyanlagda staden Kristianstad. Krig, 
pest och eldsvidor under 1700-talets första år bidrog till att ytterligare ut- 
arma staden. Invånarantalet minskade och de som blev kvar försörjde sig 
framför allt på jordhrnk och fiske. Handel och hantverk bedrevs länge en- 
dast i ringa omfattning. 

Det tog lång tid för Sölvesborg att återhämta sig. Flera tomter i de cent- 
rala delarna var ännu obebyggda på 1770-talet och användes som trädgk- 
dar och åkrar. Husen kring torget var låga timmer- eller korsvirkeshus, 
med lador och logar inne på girdarna. Den fabriksbyggnad i två våningar 
som Sparre har lät uppföra för sin verksamhet måste ha varit mycket främ- 
mande i denna miljö. 

Gabriel Sparre och Sölvesborg 

Redan kort efter starten blev Sparre tvungen att låna en större summa 
pengar. Han beviljades i juni 1774 ett lån på 4 000 daler silvermynt från 
Kungl. Carolinska Academiens kassa i Lund. Som säkerhet för lånet I h -  



nade Sparre "sina i Sölfvitsborgs stad belägna agande ograverade Gårdar, 
hus och Tomter under N:o 29, 30  och 63 samt uti min för egit Förlag ny- 
ligen upbygde och i full gång warande Porcelains Fabrique: den så kallade 
Strandlyckan vid Skjeps-broen belagen, alla dessa förenamnde ägendom- 
mar inom stadens Staquet belagen: Så ock utom Staden på dess mark, Fyra 
stycken så kallade Brita Lyckorna, af vid pass 8 Tunneland storlek slätt 
mark, men det öfriga med hög skog bevuxit i hvardera, så ock sist det så 
kallade Gröndals Huset". 

Det var med andra ord en hel del mark och fastigheter Sparre vid denna 
tid ägde i Sölvesborg. 

Det fynd, som 1977 gjordes på godskontorets vind på Trolle-Ljungby 
slott, av Sölvesborgsfabrikens bokföring och bränningslistor frin åren 
1782-1791 ger oss möjlighet till ytterligare kunskaper om Sparre och 
fajansbruket. Materialet inte bara märkligt för Sölvesborgs del, utan 
innehåiler även den enda brannugnsbok från 1700-talet, som, utöver Marie- 
bergs från 1763-1765, ar känd från svenska fajansfabriker. 

Enligt en köpehandling från 1782 ar tomten nr 29 belagen "vid torget på 
Östra sidan och Södra hörnet med tbarå varande Korswarksbyggnader". I 
samma handling omtalas: 

"Tomten och hageplatsen no 30 på Strandgatan med därå varande Kors- 
warksbyggnad, och i kraft af Kongl Majts och Riksens Höglofl. Commerce 
Collegii Privilegie af den 28 april 1773 inrättad oäkta Porcellains och Fai- 
jance Fabrique". 

Tomten nr 34, Strandlyckan vid Skeppsbron, lag i kvarteret intill fajans- 
fabriken, alldeles nere vid hamnen. Strandlyckan var under de första åren, 
som den bevarade bokföringen omfattar, uppodlad mark, vars avkastning 
gav fabriken välbehövlig kassaförstarkning. Vidare framgår att, under 
perioden juli till oktober 1791, man på brukstomten också odlade "Pota- 
toes" for försäljning. 

Sparre var aven ägare till tomterna nr 15 och 16 "vid Stora Gatan och 
torget af fyrtio fem alnars längd och fyrtiofyra alnars bredd med å den va- 
rande Korswarks byggnader". Fastigheten på nr 15 uppfördes 1775 och 
den på nr 16 några år senare. Vid torgets norra sida bodde sedan fajansar- 
betare till omkring 1800. 

Tomten nr 63 i hörnet av nuvarande Västra Storgatan-Hästtorgsgatan 
var under 1770-talet obebyggd och har sedan den bebyggdes sannolikt inte 
använts för brukets rakning. I en husförhörslängd står nämligen en han- 
delsman Lorentz Stangenet med familj antecknad på denna tomt & 1780. 
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En sida ur brukets bokj?oringjor är 1789. Av  denna framgär bl. a. arr arslönen för ritaren 
Perrer Akermarck vor 60 rd medan drejaren Johan Falckströmjick nöja sig med 54 rd och 
formaren Eric Swanholm med 48 riksdaler. 



Troligen den enda bevarade originalfeckningen av Perfer Åkennorck. Teckningenfinns p6 
baksidan av e f f  kvirra f r in  den 16 januari dr  1790. 

Fabnien, ägarna och de anställda 

Tillståndet att inrätta och driva fabriken ansökte Sparre om hos Kongl. 
Majts och Riksens Commerce Collegium år 1772. Sedan rätten och bor- 
gerskapet i Sölvesborg samt landshövdingen yttrat sig, fick Sparre den 28 
april året därpå "frihet och tillstånd, att i Sölfwitshorgs Stad anlägga en fab- 
rique tiU allehanda slags oäkta Porcellahers och faijance arbetens förfärdi- 
gande". 

Så snart Sparre fått sitt privilegiebrev har arbetet med att anlägga bruket 
och att få igång driften börjat. I en handling från 1774 talas om den "i full 
gånga warande Porcellaines Fahrique". 

Någon stor industri blev aldrig Sparres fabrik. Högst fem till sex arbeta- 
re var verksamma samtidigt. Ovriga anställda var ett par bruksdrängar och 
en bokhållare. De flesta av arbetarna hade fått sin utbildning vid landets två 
stora fajansfabriker, Rörstrand och Marieberg i Stockholm. En del hade 
även varit verksamma vid andra fajansfabriker. 

Antalet anstallda vid Sölvesborgsfabriken minskade allt eftersom åren 
gick. Arbetare flyttade eller avled och då nyanställningar inte skedde i sam- 
ma takt som avgången, var det till sist bara några stycken kvar. 



Med &?lp av ovansfående kvitto får vi veta arr Johan Folcbfröm under ett besökpi Sig- 
fridsmässomarknaden i Vöxjö i februari månad 1785 inhandlat må lispund brunsten. Den- 
na brunsten användes vid fiamslällning av manganfärg vid bruket. 

Petter Akermarck 

Ledare för Sölvesborgs fajansfabrik, från starten i början av 1770-talet till 
nedläggelsen i slutet av 1790-talet, var Petter Akermarck. Han var född 
1732 i Södermanland, omnämns 1761 som ritarelärling och 1766 som ge- 
säll "uti emallieritning" vid Marieberg. Fajanser från denna fabrik med 
hans signatur, PAM, f m s  nu bland annat i Nationalmuseum. Akermarck 
anses ha varit en av Mariebergs basta fajansmålare. 

Våren 1767 kom han till Stralsund, dar han blev ledare för fajansfabri- 
kens malarestuga. Ar 1771 ar han tillbaka i Stockholm och lär därefter ha 
vistats en tid i Ryssland. Den exakta tidpunkten för Akermarcks ankomst 
till Sölvesborg har inte gatt att f i  fram, då inflyttningslängder eller aite- 
ster inte fmns bevarade från denna tid. 

Ar 1774 i november befann han sig emellertid i Sölvesborg med sin fa- 
milj. Fyra i r  senare avled hustrun och Akermarck gifte året därpå om sig 
med sölvesborgsflickan Elisabeth Svensson. Fram till omkring 1800 bodde 
familjen på tomt nr 15 vid Stortorget och darefter på flera olika stallen i sta- 
den. Hans andra hustru avled 1806. Efter 1807 finns Akermarck inte Iang- 
re med i husförhörslängderna, men sonen Anders, född 1786, ar antecknad 
som Iargosse hos krukmakaren Jöns Hjelmberg i Sölvesborg. 

Petter Akermarck titulerades under sin sölvesborgstid i de flesta hand- 
lingar som "porcellainsritare", men kallades aven "fabriqueren" (1775), 
"bruksmalaren" (1779), "Porcellains o. Emalieritare" (1780) och "wark- 
mästare" (1790). Akemindan blev hans speciella mönsterförlaga. I bruks- 
bokföringen dyker blomman upp i ett oväntat sammanhang. På baksidan 



av en nota gällande "Porcellain til Fröcken på Jungby", undertecknad av 
Petter Akermarck den 16 januari 1790, finns en liten teckning föreställan- 
de en keminda. 

Förutom sin verksamhet som ledare för fabriken och som fajansmålare 
var Akermarck också ofta på resande fot till marknader - Karlshamn, 
Ronneby, Hoije, .&by, Växjö, Kristianstad, Hörby och Lund - dar han sål- 
de fabrikens produkter. Samtidigt passade han då på att göra inköp av 
hampa, bly, tenn, krita, kobolt, mangan, brunsten och annat som behövdes 
till fabriken. 

Anders Halldin 

Den andre av fabrikens två ritare var Anders Halldin. Ar 1764 fmns han 
antecknad som ritarel2ling vid Mariebergsfabriken och från 1766- 1770 
finns signerade arbeten av hans hand bevarade. 

Ar 1771 kom Halldin från Marieberg till Pålsjö fajansfabrik utaniior Hel- 
singborg, dar han var fabriksmästare till 1774. Från hösten samma år till 
sommaren 1777 var Halldin verksam i Sölvesborg som ritare. Därefter flyt- 
tade han till Växjö, dit Pilsjöfabrikens ägare flyttat sin tillverkning. Men re- 
dan sommaren 1779 var Halldin tillbaka i Sölvesborg, dar han dog i "wat- 
tusot" den 25 januari 1780,46 år gammal. Sonen Johan Adolph, som då 
var 14 år, ar sannolikt identisk med den Halldin, med samma fornamn, som 
1785-1787 var lärling vid Vange fajansfabrik i Uppland. 

Elias Lundberg 

Elias Lundberg var en av de först anställda, jämngammal med de två före- 
gående, och verksam som drejare. 

Efter några &r vid Rörstrand, som drejare och som resande, kom han 
1767, samtidigt som Akermarck, till Stralsund. Aren 1771-1772 var han 
drejare vid Mariebergsfabriken. Första gången han omnämns i sölves- 
borgshandlingarna ar i november 1774, då "Drajaren vid Porcelainsbru- 
ket" Elias Lundberg fått en dotter. Lundberg var inte anställd någon längre 
tid i Sölvesborg, utan avled i lungsot i augusti 1776. Ett av barnen, sonen 
Carl, fortsatte i faderns fotspår och blev krukmakare i Sölvesborg och 
Karlshamn. 

Johan Sjöberg 

Johan Sjöberg var född i Stockholm 1727 och namns i handlingarna för 
första gången år 1775 som "Porcellainsbr~nare". Han bodde med sin fa- 
milj på tomt nr 2 vid Stortorget invid rådhuset till hustruns död 1781. Någ- 



"Kulsmässomorknad" i Krislianslad besökfes av porslinsförare Johan Falckslröm under 
tre dagar mellan den 23-27 januari 1785. Till bodulhyrore F. Sehmilbergfick Falckslröm 
betalo I rd 16 skilling i bodhyra för dessa marknadsdagar. 

ra år senare återfinns han på nr 17 vid torgets norra sida. Av bokföringen 
1782-1791 framgår att fabriken under några år betalat Sjöbergs hyra. 
Sommaren 1788 slutade han vid fabriken och i en avkortningslängd fmns 
antecknat att han avvikit och saknade tillgångar. 

Hans Georg Hierner 

I 1775 års mantalslängd från den 25 november 1774 finns, förutom de fyra 
redan presenterade namnen, aven fajansarbetaren Hans Georg Giemer om- 
nämnd och att hustmn vistas i Stockholm. 

Det ar det enda spår som finns av Gierner i Sölvesborg. Troligtvis ar det 
fråga om Hans Georg Hierner, verksam som modellör vid Marieberg om- 
kring i763 och kand för de figuriner han dar utförde. Ett par signerade med 
hans namn finns bevarade. 

Johan Falckström 

Johan Falckström blev efter Lundbergs död drejare vid fabriken. Han hade 
gått i lära hos kakelugnsmastaren Petter Schmell i Stockholm 1764-1768 
och omnämns första gången i Sölvesborg 1777. Han gifte sig med Elisa- 
beth Catharina Borgström och bosatte sig på tomt nr 15 vid torget, dar 
Akermarck bott. 

Under några år i mitten av 1780-talet var aven Falckström ute och reste 
som "porslinsforare" och sålde fajanser på marknaderna i södra Sverige. 

Ar 1793 hade Falckström slutat vid fabriken. Han var då krukmakare 
och bodde på nr 77 vid nuvarande Västra Storgatan. Från omkring 1800 
hade han sitt hem och krukmakeri vid Norregatan. Ar 1806 hade han som 



Gräddsnäcka. B l i  dekor. Av den tydiign signeringen Jrarngor uti yräddsnäckon liil~~erka- 
des den 27 januari 1775. &ig signering är S B. G:S. Söives Borg. Gobriei Spurre. frimr 
ägo. Foto Janne Charlesen. 

lärling sin son Martin, den sjunde i raden av elva barn. När denne dog två 
år senare endast 22 år gammal, blev det den 20-årige Isac, som så små- 
ningom blev gesäll hos fadern och övertog rörelsen. 

Johan Falckström avled av ålderdomssvaghet och bräcklighet på nyårs- 
aftonen 1818, 67 år gammal. 

Eric Swanholm 

Samtidigt som Akermarck och Lundberg hade formaren Eric Swanholm 
varit verksam i Stralsund. Han var född 1738 i Norrköping och hade varit 
"Modell och Formare Lärling" vid Marieberg 1761. 

Han omnämns första gången i Sölvesborg i januari 178 1 och var även 
han bosatt på nr 15 vid torget. Extrainkomster skaffade han och hustrun 
Catharina sig genom att spinna hampa till "bodgarn" åt fabriken. Enligt 
bmksbokföfingen slutade Swanholm sin anställning den 15 augusti 1789. 
Han dog året därpå i "bröstfeber" den 26 februari. 

Gadd och Lampa 

Bland dem som var med redan under fabrikens forsta år fanns bokhållaren 
Jacob Christian Gadd, född i slutet av 1740-talet i Tofteryd, Jönköpings 



Fyrkanlig tekanna med dekor i grönt. Kannan pilraffades i samband med grävningar pi 
den fornnJnbrikspiatsen o'r 1887. Signering saknas. I bakgrunden delor ai~porslinsbrukets 
bokföring. Karlshamns museum. Foto Janne Charlesen. 

län. Han var från 1770-talet till sin död 1801 bosatt på en av gårdarna un- 
der TroUe-Ljungby, egendomen Sissebeck. 

Enligt ett kvitto, daterat den 21 juni 1783, betalade Petter Akermarck 10 
skilling specie tiU timmermannen Lars i Sissebeck för "et hundra Spik som 
äro åthgårda til Rummena som fru Wittström skola bebo", och enligt ett 
annat från den 28 juni samma år, framgir att man betalat 4 riksdaler och 
40 skilling för reparationer av "Wittströmskans rum uti Sölfwitsborg". 

Denna fru Wittström var bokhållare Gadds svärmor, som han tydligen 
även efter första hustruns död hade ansvar for. Ar 1771 omtalas hon som 
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Wittström till Sölvesborg. Hon återfinns i 1786 års husförhörslängd pa 
tomt nr 15 vid torget. 

Ytterligare en bruksbokhållare fmns nämnd i handlingarna, nämligen Pe- 
ter Lampa, född omkring 1735 och död i lungsot i Sölvesborg i april 1782. 

Nya ägare 

Den 22 maj 1782 salde Gabriel Sparre sin fajansfabrik, sina tomter och öv- 
riga fastigheter i Sölvesborg, jämte ytterligare egendomar i Blekinge och 
Skåne, till sin dotter Ulrika och hennes make justitiekanslern, greve Carl 
Axel Wachtmeister, samt till sina tre svägerskor, Christina Elisabet, Elsa 
Eleonora och Margareta Charlotta Coyet. 

Den bokföring och de branningslistor, som 1977 återfanns på Trolle- 
Ljungby slott, omfattar som nämnts den tioårsperiod, då släktingarna ag- 
de fabriken. Nu genomgick den omfattande reparationer. De lät aven till- 
verka nya inventarier. Kvitton från september 1782 till augusti 1783 berat- 
tar om nya fönster, omlagda golv och tak i några rum, inmurning av tenn- 
panna och att de "spikat och wittat" bokhållarens kammare. 

Produktionen 

Fabrikens produktion har tidigare varit kand endast genom bevarade före- 
mål och en prislista i Lunds Veckoblad från februari 1776, innehåilande 
knappt ett trettiotal av fajansbrukets föremål. En nästan identisk lista pub- 
licerades i Stockholmstidningen Adressen i juli samma år. Inga andra käl- 
lor har funnits om tillverkningens art eller omfång. 

Av de bevarade bränningsiistorna framgår att, med tanke på fabrikens 
ringa storlek, ett imponerande sortiment kunde erbjudas kunderna. Under 
den nämnda tioårsperioden omfattar tillverkningen: terriner med fat, stek- 
fat, karotter, soppskalar, saladjärer, såsskålar, fat, tallrikar, assietter, smör- 
duvor och -herdar, smöraskar, syltburkar, saltkar, sockeraskar, strödosor 
för socker, senapstunnor, drickskrus, mjölkkannor och -bunkar, vatten- 
kms och -flaskor, kaffe- och tekannor, tekoppar med fat, kakfat, fruktkor- 
gar och -tallrikar, lockskalar, nejlikepottor, blompottor och -vaser, pot- 
purrikrukor, silar, ljusplåtar, blackdosor och andra "skrivtyg", apoteks-och 
tobaksburkar, tvättkannor och -fat, rakfat, pomadaburkar, spottlådor, 
nattpottor och nattstolsbacken. 

Huvuddelen av produktionen var inriktad på enklare bruksvaror som 
tallrikar, tekoppar med fat, assietter, drickskrus och syltburkar. Aren 
1782-1791 tillverkade fabriken cirka 17 000 drejade tallrikar av en typ 
som i bränningsiistorna kaUas "Tallrik No l", cirka 3 600 stycken av "Tall- 



Lyflormad blomvas där den välvdo Översidan har 14 stjälkhäl. Söivrsborgsfabriken l l l l ~ e r ~  
kadejlero modeller av "blomportor" mrav delta trollgen är deros "Nejllke pilla''. Denna 
modell tillverkades l Nd olika storlpknr där i i o r j e f~ l l  modell nr. 2 ior försedd med ert fal 
att ställa 'hejlike p<rtnn"p<i. Blekinge museum 4163. Folo Janne Charlesen. 

nk No 2", mer an 5 000 tefat och cirka 4 500 tekoppar. De mera lyxbeto- 
nade föremålen som terriner, lockskalar, potpurrikrukor och blomsterpot- 
tor framstaudes däremot bara i ett fåtal exemplar. 

Konstnärlig upphovsrätt var man inte så noga med. De svenska fabri- 
kerna lånade modeller och dekorer från utländska fabriker eller kopierade 
varandras mönster. Sölvesborg utgjorde inget undantag. Till de fajanser 
frin Sölvesborg som bevarats kan man hitta förebilder både hos Rör- 



strand, Marieberg, Stralsund och Pålsjö. Modellerna som namns i b r b -  
ningslistorna - fransk modell och siivermodell - förekommer även vid de 
andra svenska fabrikerna. 

Försäljningen 

Bokföringen tyder på att en stor del av tillverkningen vid Sölvesborgs 
fajansfabrik nått ut till kunderna via marknader. Såväl Akermarck som 
Falckström besökte regelbundet marknaderna under 1780- och 90-talen i 
de sydsvenska staderna. 

För resorna använde "porslinsföraren" i första hand brukets egen hast 
och vagn. En notering berättar att bokhållaren den 17 september 1782 "Be- 
talt till Smeden Simerlund i Sborg for lagning på Bruksvagnen". En månad 
senare fick han betala 8 skilling för fyra hästskor, samtidigt som smeden 
fick 3 skiiiing för "söm och skoning" av hasten. När Akermarck i juni 1782 
besökte marknaden i Lund fick ban betala 12 skilling "för hastbete för 3ne 
dagar". 

Någon ging hände det att man av en eller annan anledning inte använde 
den egna bmksvagnen, vilket framgår av följande kvitto: "Utaf Hr. Petter 
Akermarck hafwer jag undertecknad äfter Accord ricktigt bekommit Skius 
Pangar for dhet jag skiussat Porcelains Ritarn, ifrån Hörby til Lunna 
Marknadt, och sedan derifrån och hemm til Sielfwitsborg, och dhet ett för 
alt med 1 Rd 24 Sk: Specie, som nu af mig Qwitteras. Siölfwitsborg d. 25 
Septemb. 1785", undertecknat av kusken Håkan Nilsson. 

Vidare berättas om hur många dagar porslinsforsaljaren tvingats vara 
borta. Med resvägen inräknad krävde exempelvis ett marknadsbesök i 
Lund sju dagar, eller som Akermarck skrev vid hemkomsten: "Underteck- 
nad bekommit i Kostpeningar til Lunds marknad for 7 dagar warit borta 4 
Skilling om dagen utgiör En summa å 28 Skilling Specie". Redan på 1780- 
talet betalade alltså arbetsgivaren ut traktamente, eller kostpengar som det 
kallades. Utöver den ordinarie lönen räknades under perioden 1782- 1791 
detta påslag till mellan 4 och 8 skilling om dagen - en summa som skulle 
tacka både mat- och boendekostnader under bortovaron. 

Försäljningen vid marknaderna skedde framförallt från förhyrda bodar. 
Ar 1785 berättas: "Att Johan Falkström innehaft min bod under detta års 
Hörby marknad och häruti försåldt hwad jag sjalf varit berättigad försälja 
samt härför betalt mig efter nöje och acord derwi Trettiotwå skil. Specie". 
Att bodarna monterades av uthyrarna inför varje marknad framgår av föl- 
jande notering från Ronneby i juni 1789. En boduthyrare Bolin skrev då: 
"Bodhyran för Porcellain boden wid här pågångne Runneby marknad med 
uppsättning och neder tagning är mig blifwit betalt med 22 sk. Specie". 
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Blekinge museums gräddsnäcka är signerad S. B. Sölves Borg. P6 atrdra radenflins ocksi 
serienummer. N 2 .  Foto Janne Charlesen. 



Fabriken tär nya ägare och läggs ned 

Något lönsamt företag blev fajansfabriken inte. I kommerskollegiums års- 
berättelse för 1787 omtalas att omsättningen "är så ringa, att nar året ar 
om, fins antingen Litet eller intet i behåll för ägaren till denna Fabrique". 

Under 1780-talet utbjöds fabriken till försäljning, men någon spekulant 
uppenbarade sig inte. Först i början av 1790-talet dök det upp en köpare, 
löjtnanten Jean Fredrik von Zeipel. Köpebrevet ar daterat den 13 juli 1792 
och förutom fabriken blev Zeipel ägare till de bebyggda tomterna nr 29, 15 
och 16, samt Strandtomten nr 34 vid Skeppsbron. 

Den sista perioden i räkenskaperna omfattar tiden juli - oktober 1791. 
Den sista bränningen genomfördes den 15 oktober sistnämnda år. Av an- 
teckningarna att döma tömdes fabriken på inneliggande lager av färdiga 
produkter i samband med försäljningen. 

Av de yrkesmän som arbetat vid fabriken fanns bara Petter Akermarck 
kvar och han var nu över sextio år. Falckström, som 1793 etablerat sig som 
krukmakare, efterträddes av en annan drejare, sölvesborgaren Sven Appel- 
berg, född 1772. Några uppgifter om övriga anställda utöver dessa två och 
bmksdrangarna fmns inte. Sannolikt var arbetsstyrkan inte större under 
Zeipels tid an tidigare. 

Jean Fredrik von Zeipel 
Jean Fredrik von Zeipel (aven Ziepel) föddes i Frankfurt 1755 och hade in- 
nan ban 1788 kom till Sverige varit preussisk husarofficer. Han tjanstgjor- 
de aven nigra år i svensk krigstjänst, Han bodde 1790 i Uppland och drev 
dar Vange Gustafsbergs fajansfabrik tillsammans med majoren Olof Petter 
Rothenburg Rudbeck under nigra år. 

Efter att ha förvärvat Sölvesborgs fajansfabrik 1792 flyttade ban och 
hustrun Christina Juliana Ziervogel till Blekinge och bosatte sig i bmksgår- 
den i Sölvesborg. 

Inte heller Zeipel lyckades göra fabriken lönande. I en skrivelse till 
Kungl. Majt 1797 anhaller han om att införselförbudet mot utländskt 
porslin måtte respekteras och importen effektivt förhindras. Hans begäran 
lämnades emellertid utan itgard och piföljande år ar det Zeipels tur att an- 
nonsera ut fabriken tiU försäljning. Han återvände därefter till Uppland för 
att överta driften av Lingonbacka pappersbruk, som hans hustru blivit aga- 
re till genom arv. 

Nils Fredrik Malm 

I juli 1800 inköptes fabriken av handelsmannen och rådmannen Nils Fre- 
drik Malm i Sölvesborg. Om han tänkt fortsatta att driva fajansfabriken ar 
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Den 3 februari betolade Sölvesborgs Porslinsbruk kronoskotienjor de båda bruksdröngar- 
na Nils och Lars. Med somtllp ovgiJrer inröknode löd skaiten på 1 riksdaler 8 skilling och 
10 runstycken. 



Äzdormnd kruka. Blä dekor föreställande kinesiska fräd~ärdsrnolir. Denna modell har 
troligen voril för&dd medlock. Signering S B. Privat ägo. Foto Janne Charlesen. 

okänt. Hade han haft några planer åt det hållet måste de ha omintetgjorts 
av den brand som drabbade staden den 4 juni 1801. I de centrala delarna 
avbrändes 36 tomter, bland dem rådman Malms nyligen inköpta tomt nr 29 
vid torget. 

Ett par å~ senare förlorade Malm resten av sina tillgångar på ett nyan- 
lagt skeppsvarv, som han övertagit, men som måste läggas ned då privile- 
gierna återkallades 1804. Fram till sin död 1807 var han ständigt ansatt av 
borgenärer, liksom sonen Johan Andreas. 

Äkta porslin - fajans - flintgods 

Det äkta porslinet, med Kina som ursprungsland, började framställas re- 
dan på 600-talet. Via karavanvägar hittade enstaka porslinsföremål vägen 
tiil Europa under medeltiden. Så småningom hämtades allt större mängder 
porslin till Europa, som drabbades av "porslinsfeher". Overallt försökte 



man lösa porslinets gåta, men då det inte gick, gällde det att försöka göra 
fajanserna så likt porslinet som möjligt genom att efterlikna det ostindiska 
godsets former och farger. Fajanstillverkningen kände man nämligen till se- 
dan medeltiden i Europa. 

Även Sverige rycktes med av "porslmsfebern" och 1726 kunde den fors- 
ta fajansfabriken Rörstrand i Stockholm sätta igång sin verksamhet. Ytter- 
ligare fyra fabriker anlades: Vänge i Uppland 1755, Stralsund i det då 
svenska Pommern 1757, Marieberg i Stockholm 1758 samt Pålsjö utanför 
Helsingborg 1765. 

Vid denna tid uppmuntrades manufakturer av olika slag i Sverige, for att 
göra landet självförsörjande av egna produkter och kunna exportera dem. 
Men landet drabbades 1765 av en ekonomisk kris då mösspartiet införde en 
restriktiv ekonomisk politik, vilket tillsammans med kursfallet 1767 blev 
"slöjdemans och alla nyttiga näringars förfarligaste bane". Det blev slut 
med alla frikostiga understöd till ekonomiskt svaga manufakturer. 

I Europa hade man i början av 1700-talet lyckats tillverka äkta porslin i 
Meissen och den ena porslinsfabriken efter den andra anlades. I Sverige 
började det första äkta porslinet tillverkas 1772 vid Marieberg. 

Det blev emellertid en annan produkt, det engelska flintporslinet, som 
skulle bli fajansfabrikernas farligaste konkurrent och så småningom ta död 
på fajanstillverkningen i Sverige. 

Sparre var alltså sent ute, nar han anlade sin fabrik i Sölvesborg. Han 
kunde ju inte veta att fajanserna snart skulle konkurreras ut av billigare och 
hållbarare gods. 

De svenska fabrikerna försökte visserligen sig på att tillverka flintgods, 
men kunde inte havda sig i kvalitet med det engelska. Omkring 1800 hade 
all fajanstillverkning i Sverige upphört och nästan alla fabriker lagts ned, 
utom Rörstrand som fortfarande finns kvar. 

Försökte man sig på flintgodstillverkning aven i Sölvesborg? Sannolikt. 
Men några föremal, som kan bestämmas till denna fabrik, är ej kända. von 
Zeipel omtalar nämligen i sin skrivelse till Kungl. Majt 1797 att hans till- 
verkning av "Sten Porcellain", den dåtida benämningen på flintgods, och 
fajans nu "uti godhet tävlar med utlänningars". 
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Per Adolf Tidennan 
En gåta och legend från Kyrkhult 

RUNE ARONSSON 

Stengärdesgårdar finns det gott om i Blekinge och ligger som monument 
över artonhundratalets fattigdom och flit. Torparna lade dem på vintern 
när jordbruket vilade. Den totala iängden miste vara enorm. 

De flesta stenmurarna ar bastanta och får nog ligga på sin plats för alltid. 
Stora maskiner kan utplåna några meter har och var, men endast en ny istid 
kan förinta dem totalt. För att motstå vinter och tjäle vilar de på stora ned- 
grävda block, s k bottnare. Yttersidorna ar kallmurade, dvs utan bruk i fo- 
garna, och oftast påfallande jämna, trots att de lagts av runda naturstenar, 
s k knutor och kampringar. Murarnas inre bestar av mindre knaper- och 
klapperstenar, och ovansidan är gärna täckt med lite flatare stenar. 

Vackra stenmurar finns det gott om i Blekinge. De ar så vanliga att man 
knappast lägger märke till dem. Men har och var är de likväl starkt iögon- 
fallande. Man får lust att stanna upp och beundra dem och det hände mig 
nar jag kom till Jutanas i Kyrkhults socken. Har ar de jämnare och högre an 
vanligt. I allmänhet ligger de påfallande spikraka, men den rata linjen kan 
brytas av en exakt halvcirkelbåge, som om de följde en ritning. Har ar mu- 
rarna inte i första hand lagda som stängsel utan som arkitektur. 

Två ittioåriga män hade just fällt en björk vid sidan om byvägen. De 
sade om murarna: 
- De är Tidermans verk. 
- Vem var Tiderman? 
- Det vet ingen. Han hette Per Adolf. Han kom från ingenstans, bodde 

här ibland och byggde stengärden. Sen försvann han. 
Lite mer kunde de berätta, men först ville de på platsen visa murarna 

efter en liten jordstuga. Dess enda rum hade p i  sin tid matt högst 3 x 3 m. 
P i  1850-talet skulle har ha bott en kvinna med en liten son som hette Adolf. 
De hade så en dag gett sig iväg, ingen visste vart. 

Men stenmurarna? J o  omkring 1890 ägdes gården har i Jutanas mellan 
Stora och Lilla Källsjön av Per Persson, kallad Spinka-Pellen, då slakten 
kom från Spinkamåla. Fadern, som också hette Per Persson och kallades 
Spinken, hade har vid sin gård byggt Kyrkhults första handelsbod på 1860- 
talet. På den tiden gick har en viktig väg fram mellan sjöarna från Virestad 



Per Adolf Tidermon (m 18.50-1916)Fofo omkr. 1901 ov B. Kisch. Durbon. Notol 

och Harlunda till Karlshamn. År 1893 ville Spinka-Pellen sälja gården, för 
han vågade inte bo kvar. Hans torpare hade redan flyttat, därför att hans 
barn ständigt var sjuka. Orsaken var att Nacken gick mellan sjöarna, ofta 
mycket nära torpet. De hade sett honom, och mrska hovspir var vanliga. 

Per Perssons auktion ägde rum två dagar före midsommar. När gården 
bjöds ut, nådde budgivningen snart ett tusen kronor. Nästa bud löd på två 
tusen kronor och det kom från en främmande och storvuxen karl med ett 
väldigt rött skagg. Tystnaden bredde ut sig och nagon började viska att 



mannen var en nyanländ bmnnsgäst i Tulseboda. Snart förkunnade ropa- 
ren: 
- Oskre  och okände köpare skall kunna betala kontant eller anvisa 

borgensman, som kan godkännas! 
Nu började många le och somliga skratta. Hur skulle en främling kunna 

finna några som ville borga här? Så småningom plockades en plånbok fram 
ur skägget, och några tusenlappar höjdes viftande mot skyn. En del såg tre, 
en del såg femtio; men ingen hade nagonsin ens sett en hundralapp. Klub- 
ban föll snart och namnet Per Adolf Tiderman blev antecknat. En gård på 
något mer an femtio tunnland var hans. 

Tiderman satte genast igång en mangd arbeten på gården. Mangårds- 
byggnaden renoverades grundligt. En granne, Sven Andersson, installerade 
handpump och rinnande vatten i badrummet. En sådan modernitet var na- 
turligtvis tidigare okänd i socknen, och blev mycket omtalad. Aven torpa- 
rens hus rustades upp. Tiderman ville ha stenmurar och han fick tag i 
många arbetare till detta då han betalade dubbel lön. Bönderna blev förbitt- 
rade, för de fick inte tag i någon arbetskraft. Alla arbetade i Jutanas, två lag 
stenbrytare, flera stenkörare och ett dussin stenläggare. 

Tiderman reste bort efter nigra månader, men arbetena fortsatte likväl. 
Arrendatorn som skulle bmka jorden, fick även tillse att anvisade och pla- 
nerade arbeten utfördes, samt betala löner och räkningar, En kraftig sten- 
mur skulle omge hela egendomen. Efter två år kom Tiderman hem igen och 
stannade några månader, for bort igen och återkom efter ett par år. Varje 
gång han var hemma stakade han ut nya stenmurar. Kilometerlånga och 
absolut raka stenmurar skulle läggas på de mest oväntade ställena.' Han lät 
lägga stengärden där de absolut inte behövdes. Det blev milslanga murar 
och garden indelades i en mangd skiften, som ingen kunde se någon mening 
i. Men Tiderman mönstrade dem noga och var belåten. Överallt ville han 
ha "kliv", dvs övergångsställen. Långa flisor murades in och stack ut, på si- 
dorna, så att det bildades trappor. Tjogtals med grindar beställdes, de skul- 
le vara av kärnek och stolparna åttkantiga. Tiderman var en riktig finsma- 
kare på gott hantverk, och han fick tag i finsnickaren Jöns Jonasson i Eb- 
bemåla till att göra grindarna. Beslagen gjorde smeden Carl Olsson i Rö- 
hult. De duktigaste stenmursläggarna gav han extra presenter. 

En dag avslöjade Tiderman sin önskan att få en stenmur lagd tvärsöver 
Lilla Källsjön. Någon påpekade att det var omöjligt, för det var dyigt och 
bottenlöst där, men det vore ju möjligt att lägga muren om vintern på isen! 
Tiderman avstod. Snart hade han dock nya arbetsplaner, då han lyckades 
köpa in några mindre, angränsande fastigheter. Nu behövdes många nya 



Tidermons käl larhu fdn siurel ov 1890-loler var egentligen en bockstugo med overvrinrng 
och iiigringpd boksidon i rnarknivd. Fofo 1979 ovJOrf. 

stengärden läggas och gamla hus rustas upp. Han skaffade torpare att bo i 
dem. Gården växte men förblev mager och karg, blockrik och stenbunden 
samt fattig på åker. Vad drev en främling att göra storverk i denna trakt? 

Varje gång Tiderman kom hem, blev det tillfälle för grannbönderna att 
tjäna nagra kronor, för snart fanns det gods att hämta i Hovmansbygd vid 
Karlshamn-Vislandajärnvägen. De första gångerna kom det en fullastad 
godsvagn från Göteborg, och det blev många lass med hästskjuts till Juta- 
näs med innehållet. Mest var det stora tunga trälådor som forslades hem, 
och bönderna var angelägna om att få hjälpa till med uppackningen. Och 
många spännande underligheter fick de skåda. En del kunde de inte begripa 
sig på, men mycket fick de att berätta. Det var många tunga svarta möbler 
men också nätta små bord med guld och silverinläggningar. Fina mattor 
och zebrahudar, lejon- och tigerskinn med uppstoppade huvuden och 
skräckinjagande vitglänsande tander. Där var tavlor av guld, små djur och 
människor i trä och elfenben, manniskohuvuden i sten och svart trä med 
diamant i pannan; vidare berättas om skrin med snäckor och pärlemor och 
porslin i mängder, hela serviser och krus efter kms, några stora som tun- 
nor. Mest fascinerade blev bönderna av en bild på Tiderman. Han satt i en 



tvåhjulig vagn som drogs av Djävulen. Den onde var naken och svartare i 
skinnet än någon sotare, näsan genomstungen av en stor vit bete och ögo- 
nen lyste lika vita. - Ingen av dem hade sett en neger fömt. 

Per Adolf Tiderman bemöttes med en väldig respekt i sin svenska hem- 
bygd. Han kunde ju tämja Hornpelle framför en vagn och han hade obe- 
gränsat med pengar. Han prutade aldrig, utan betalade ofta det dubbla. 
Det var inte mycket man visste om hans person. Att han var utomlands då 
han inte var hemma, hade man gissat sig till. Vidare stod det byggmästare 
på breven han fick, och den titeln hade också statt i köpebrevet. - Någon 
vid brunnsrestaurangen hade sagt att Tiderman var frimurare. Den bonde 
som förde detta vidare förklarade, att sådana var bra på ett satt, för de mu- 
rade gratis åt folk. Men de tog ihjäl en människa var gång de hade möte. 
Och det kunde räcka med ett fotografi i brist på annat. Stack de kniven ge- 
nom en bild, så dog personen den föreställde. - I slutet av 1800-talet fanns 
det fotograf i Jämshög och yngre personer åkte gärna och fotograferade 
sig. Men de äldre var livrädda att avbildas på detta sätt, för det tog krafter- 
na ifrån människan, Ryktet om en frimurare i trakten förstärkte deras räds- 
la. 

Arrendatorerna på Tidermans gård blev flera. De första bodde inte på 
gården, men de senare på torpet nära gården. Först hyrdes jorden av en 
grannbonde Nils Karlsson i Karingebygden, Myrkulla-Nissen kallad. Han 
blev så småningom uppsagd, för det kallarhus han hade fått i uppdrag att 
bygga fick inte bruten takstol, som Tiderman hade bestämt. Kallarhuset lig- 
ger förresten nu efter drygt åttio år kvar i urspmngligt skick, så nar som på 
eternittaket, som nu döljer ett spåntak. I porten hänger ännu det hänglås 
som Tiderman satte dit. - De senare arrendatorerna var Bernt Persson, 
August Svensson Gullberg samt Karl Svensson. 

När Tiderman var hemma år 1906 köpte han upp kor. Di3 han betalade 
dubbelt pris kom i stort sett varje kyrkhultsbonde med kor, och det blev 
många kreatursvagnar fullastade på Hovmansbygds station. Tiderman på- 
stod att de skulle till Östergötland; han hade en stor gård där. 

Att Tiderman talade östgötska var alla överens om. Många kyrkhultsbor 
for på den tiden årligen till potatis- och betfälten i Skåne, Danmark, Öster- 
götland och Västergötland, så östgötadialekten var välbekant för många. 
Nyfikenheten på Tidermans person var omättlig och den stegrades av att 
han aldrig avslöjade någonting. Somliga som var tilltagsna kunde fråga 
vem han var, varifrån han kom och liknande. Sådana frågor brukade han 
aldrig höra, utom vid ett tillfälle då han sa, att hans namn var taget efter Ti- 
daholms församling. 



Per Adolf Tiderman hade ett tag en fästmö i Kyrkhult. Hon hette Ida 
Olsson och var sjuksköterska. En afton skulle han besöka henne och satte 
sig därför i en lånad eka, för att ro över Stora Källsjön. Mitt i sjon rodde 
han p i  en sten och fastnade. Under ansträngningarna att komma loss blev 
han varse en stor rök, och snart gick den fruktansvärda sanningen upp för 
honom, att det var hans egen gård som brann. Den brann ner totalt. Ingen- 
ting blev räddat och huset var inte försäkrat. 

Tiderman flyttade nu in i kallarhusets övervåning. Han började omedel- 
bart planera för framtiden. Med arrendatorn stakade han ut en ny hus- 
grund. Den skulle ligga något längre från vägen, så att stenmurarna kunde 
läggas om till en mera pampig infart. Nästa gång han kom hem, skulle den 
nya husgrunden vara klar. Måtten skulle vara 8 x 12 m, 12 x 12 m med 
förstugan och grundmurarna två alnar breda och fem alnar höga från kalla- 
rens botten. Med källarväggar och en enorm kvadratisk centrummurning 
pä vilken sä småningom husets murstock skulle vila, skulle det komma att 
bli ett murverk av gråsten med en vikt på ca 400 ton. Förutom denna gi- 
gantiska husgrund skulle hela tomten på ungefär halvannat tunnland djup- 
schaktas. All sten till en alns djup skulle tagas bort och sextio lass matjord 
och lika många lass gödsel köras dit. 



När Tiderman kom hem nästa gång 1910, hade han tradgårdsritningar 
med sig. Ett väldigt planteringsarbete sattes igång. Hundratals fruktträd, 
bärbuskar och prydnadsväxter sattes. Själva husbygget fick anstå till nästa 
gång han kom hem, för då skulle han bosätta sig för gott i Jutanas och själv 
leda arbetet. 

Ytterligare en kvinna i Kyrkhult var mycket viktig och oumbärlig för Ti- 
derman, som ursprungligen kommit till Kyrkhult för att kurera sin känsliga 
mage vid hälsokällan. I Jutanas fanns en ung kvinna som kunde baka skor- 
por och vetebullar som han tyckte bekom hans mage väl. Varje gång han 
kom hem fanns hon på plats och skötte hushållet. Han var så förtjust i hen- 
ne att han gav henne ett testamente, vilket gjorde henne till arvinge till allt 
han ägde. Men testamentet var inte mer än skrivet, förrän Emma gifte sig 
och åkte till Danmark med sin man som hette Sjöberg. En brytning måste 
ha skett med Tiderman, för han skrev omedelbart ett nytt testamente, vilket 
gjorde hennes fader till arvinge. Denne var arrendator på gården och hette 
Karl Svensson. Han var den duktigaste stenmursläggare Tiderman funnit i 
socknen, och därmed den duktigaste människan i världen enligt Tidermans 
sätt att se. 

Karl Svenssons son Olof äger idag Tidermans gård i Jutanäs. Han var 
sjutton år 1910 och skjutsade då Tiderman med släde till Vilshults jarnvags- 
station, när han reste bort för sista gången. Det var en mycket kall decem- 
berdag. När Tiderman steg på tåget drog han av sig sin tjocka vinterrock 
och räckte den till Olof: - Ta den har! Du frös på vägen hit. Dit jag reser 
behövs inga rockar. - Det var en ovanlig upplysning om sig själv han gjor- 
de. Han for till varma Under. 

Per Adolf Tiderman dök inte upp 1912 som man trott och inte heller 
1914, men då var det ju krig. I slutet av 1916 kom ett brev till Tiderman. 
Det var från Melbourne och skrivet på engelska. Karl Svensson öppnade ef- 
ter några dagar brevet och gick till svenskamerikanska grannar och fick det 
översatt. Det var från en vän som följt honom till båten. Det uttryckte för- 
hoppningar om att färden gått bra till England, och att han nu hade det 
skönt, nar han bosatt sig för gott i fäderneslandet. Namnet på den båt han 
for med var nämnt. Då förstod man att Tiderman aldrig mera skulle dyka 
upp. Tidningarna hade skrivit mycket om hur detta fartyg blivit torpederat 
av tyskarna och gått till botten med passagerare, manskap och allt. Med 
hjäip av detta brev och testamentet fick Karl Svensson snart lagfart på 
garden. Testamentet var i motsats till dotterns bevittnat och tingsfört. För 
siäktfridens skull fick hon dock 3000 kr av Olof, nar han 1928 köpte gården 
av fadern. 



Tidermons husgrundfrån 1910 blev oldrig bebjggd. Ensroko.aJNkrrrädfili~~~ kvar efrer 60 Ors 

belespdiig. Foto 1979 ovforf. 

I Tidermans kallarhus stod kassaskåpet kvar. Det hade kombinationslås 
och var omöjligt att öppna. Att spränga det, var det inte tal om, då det kun- 
de innehålla dyrbarheter. Karl Svensson snurrade och försökte, Olof fort- 
satte och åren gick. År 1934 var en broder till Olof hemma från Amerika. 
Han var en person som familjen såg ner på, för han hade aldrig visat Mgra 
anlag för jordbruk. Han fick vrida på låset och det öppnades direkt. Besvi- 
kelse. Ett guldur, och sedan bara en mängd papper. 

Språkkunniga grannar fick titta på dokumenten. De avslöjade att Tider- 
man var storbyggmästare, storentreprenör i byggnadsbranschen, skyskra- 
pebyggare i världens storstäder. Han hade byggt i Johannesburg, Melbour- 
ne, Chicago och varit med om att bygga upp San Francisco efter jordbäv- 
ningen 1906. 

Jag har tittat på de papper som ännu efter 45 år är bevarade från Tider- 
mans kassaskåp. Mitt första intryck ar, att han egentligen aldrig använt 
skåpet på allvar. När han var hemma 1903 eller 1904 hade han, när han 
skulle fara bort igen, stuckit in vykort, bilder och personliga papper, som 
han inte ville ha med sig. Likadant hade han gjort 1910. De äldre papperen 
visar att han bott i Dundee, Natal i Sydafrika 1901-1903. Han köpte ett 



hus dar 1901 och betalade 400 pund i handpenning. På kvittot kallas han 
carpenter! Det måste ha funnits en stor svenskkoloni i Biggarsberg vid Dun- 
dee. Inbjudan till begravningar sandes ut med svensk text och svenska psal- 
mer. Ett dussintal papper gäller logemöten inom frimurareorden. Han hade 
besökt ett sidant möte i London 1903, troligen på vag hem. Ett stort intres- 
se verkar han ha haft för hypnotism. - Bland de senare papperen finns det 
några från USA. Han var i San Francisco 1907. 1 övrigt finns det papper 
från Jutanäs, betalda räkningar mm, t ex 60 kr för ekgrindar och 90 kr för 
smidesarbeten. 

Att Tiderman var i Australien före första världskriget ar klarlagt. Var var 
han på 1890-talet? De mängder porslin han förde med sig hem pekar på 
Asien. Han har tydligen uppehållit sig i alla världsdelar och i länder, dar 
man talade engelska. Han var en globetrotter. Var han snickare? Det före- 
faller mycket troligt för han visade att han förstod sig på gott hantverk. 
Men det var nog långt tillbaka i tiden, trots att han av någon anledning an- 
vände den titeln vid husköpet 1901. Han hade mycket större inkomster an 
vad som var möjligt för en snickare. 

När Tiderman kom till Kyrkhult 1893, kallade han sig byggmästare, Jag 
lutar åt att antaga, att även det yrket låg längre tillbaka i tiden, da det låter 
opraktiskt att flytta mellan storstäder, om man behöver utrustning, 
förmän, yrkesarbetare mm. 

Det låter rimligt att antaga att Tiderman övergått till någon form av af- 
farsverksamhet. Han måste ha haft ett yrke, som gjorde det lätt att flytta 
och som gav anledning till att flytta. Han var en världsman och hade eko- 
nomiska resurser att ta ett år ledigt, när han ville. År 1910 var han hemma i 
Kyrkhult hela året. Han kunde roa sig med att göra storverk och skapa 
symmetri i en av Sveriges magraste moränmarker. Enligt vittnesbörd från 
Kyrkhult hade Tiderman en mycket genomträngande blick. Men han var 
vanlig, generös och godhjärtad. 

Men vem var Per Adolf Tiderman? Den frågan kan endast delvis besva- 
ras. Kanske finns det en Tidermansk släkt i Sverige, som kan bidraga med 
nigra pusselbitar. Han verkar inte ha haft någon kontakt med släktingar. i 
varje fall inte mot slutet. I Kyrkhult ansågs han vara född omkring 1850. 
Testamentet han skrev till Emma Karlsson ar bevarat. Där skriver han: Jag 
ar född i Köpenhamn av svenska föräldrar, 

I Jutanas hade Tiderman en granne som hela tiden var säker på vem Per 
Adolf Tiderman var. Denne hette Sven Andersson och han tog en dag 
Tiderman med sig till en murning efter en liten backstuga i en kulle på hans 
gård, och sa: 



- Har bodde på 1850-talet en liten gosse som hette Adolf. Han hade en- 
dast sin moder här. Du ar denne Adolf! Vi lekte mycket tillsammans som 
barn. Sen flyttade du bort en dag med din mor. Du var ungefär sex år då. 
Det ar roligt att du har kommit tillbaka! 

Per Adolf Tiderman såg drömsk ut men började snart prata om annat. 

KÄLLOR OCH LITTERATUR 
Dokument efter Per Adolf Tiderman. 
Intervjuer. 
Stenmursbyggaren frin Jutanas, Kyrkhults Hembygdsförenings arsskrift Var Hembygd 
1x1, av Ernst Nilsson (son till Tidermanr förste arrendator). 



Örnryttaren i Carl-Gustafs 
kyrka i Karlshamn 

ANN-MARIE ELMQVIST 

Korsmitten i Carl-Gustafs kyrka i Karlshamn pryds av fyra storslagna 
malmkronor från 1700-talets början. De är skänkta av framgångsrika han- 
delsmän i den nygrundade staden. Två av kronorna pryds av rättvisans gu- 
dinna med sedvanliga attribut: svärdet och vigskålen. Rättvisan var en 
dygd, som anstod en handelsstad. Den tredje kronan av samma storleks- 
ordning som de föregående avslutas med en draperad kvinnogestalt med ett 
ankare i vänster hand och en palmkvist i höger. Såväl ankaret som palm- 
kvisten är kristna symboler för hoppet. Ankaret kan även ses som en sym- 
bol för en sjöfartsstad. Dessa kronor har 24 Ijusarmar i tre kransar. 

Närmast altaret, nu pi sin ursprungliga plats, hänger den äldsta och 
minsta kronan med 20 Ijusarmar i två kransar. Ljuskronans stav krönes av 
en man, ridande p i  en örn, bild 1. Denna upplysning ges av Armin Tuulse. 
Inför denna upplysning kan tvenne huvudfrågor ställas: "Vem är örnrytta- 
ren och vilken ikonografi ligger bakom örnen?" 

Kronan med örnryttaren skänktes av handelsmannen Paul Calwagen 
1704, när korsarmarnas tunnvalv var färdiga. Kyrkan hade invigts två år 
tidigare i icke fullt fardigt skick. Calwagen ägde hus på Drottninggatan och 
var tydligen en förmögen köpman med intresse för kyrkliga frågor. År 1690 
skänkte han en vinkanna i silver om 84 lods vikt till Fisktorgskyrkan, kors- 
kyrkan av trä som fungerade som interimkyrka tills stenkyrkan var fardig- 
byggd. Efter grundmurarnas färdigställande 1681 hade det gått trögt med 
byggandet. Det saknades pengar. År 1692 blev Paul Calwagen ledamot av 
kyrkorådet, en betydelsefull befattning d i  det gällde att skaffa pengar till 
kyrkobygget. Samma år fattades beslut om en riksomfattande kollekt i alla 
landets kyrkor för kyrkobygget i Karlshamn. Följande år var murarna u p p  
förda. För att skaffa pengar till fortsatt kyrkobyggande fick borgarna 
möjlighet att köpa gravrum i kyrkan. Vid altarringens nordöstra hörn finns 
Paul Calwagens gravplats. Slutligen är hans namn knutet till insamlingen 
av en kyrkklocka. Stadens borgare bidrog frikostigt till kyrkans och präst- 
gårdens tillkomst. Cronholm skriver i Blekings Beskrivning: "En sådan 
myckenhet av ansenliga gåvor finner man näppeligen vid någon kyrka, och 
av en så liten församling som denna är . . ." 



Bild I .  Ornryttcren i Corl-Cust<rfs kyrko i Karishamn. Detalj av takkronan. Foto 1980 Ro(/ 
Hörlin, Karlshamn. 
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Kyrkkronans örnryttare föreställer en man, endast iklädd ett höftskynke. 
Han bär en kungakrona. Höger hand griper om spöknippet, fasces, och 
vänster hand om spiran. Kronan, spöknippet och spiran är symboler för 
konungslig makt och värdighet. Vi har alltså en jordisk kung framför oss i 
denna för en kung märkliga utstyrsel. Kungen ar försedd med ett präktigt 
skägg på såväl kinder som haka, vilket inte var mode varken för kungar 
eller högre stånd under senare delen av 1600-talet. Till råga på aUt rider 
denne kung på en örn. Han kan alltså inte vara förankrad i verkligheten. Vi 
har en allegori framför oss, denna av 1600-talets konst så favoriserade 
framställning. 

Det finns paralleller till örnryttaremotivet på 1600-talet i en grafisk fram- 
ställning och på en oljemålning. I båda fallen gäller det drottning Christina 
och kung Gustav II Adolf. 

I slutet av 1640-talet samlas en liten utländsk konstnärskoloni i Stock- 
holm i anslutning till Christinas kröning. De företräder barockens allegoris- 
ka konst, en italieninspirerad klassicism med hemort i Antwerpen. Konsten 
försöker ge synlig form åt abstrakta idéer och begrepp genom att klä dem i 
antika gudars gestalt. Det var en konstart för de initierade, för dem som var 
bevandrade i antik mytologi, hjältesagor och tidens humanism. Särskilda 
ikonografier utgavs till ledning för tolkningen. Konsten var avsiktligt svår- 
förståelig som en gåta, som inte omedelbart var tänkt att lösas. "Dunkelhet 
och mångtydighet" utmärker den allegoriska konsten. 

Konstnären kallas inte målare - pictor, utan inventor - uppfinnare. 
Det var en akademisk konst, strängt hunden av regler, symboliska färger, 
mytologiska och historiska motiv. Dess främsta uppgift var att förhärliga 
furstemakten, av vars nåd och frikostighet den var beroende. Kopparsticket 
gav möjlighet att föra ut den devota furstehyllningen aven till dem, som inte 
alltid förstod dess speciella språk. 

Ett av de tidigaste uttrycken för denna konstart finner man i drottning 
Christinas bibel från 1646, bild 2. Till vänster om titelbladet på samma u p p  
slag finns en grafisk framställning av drottningen. Kopparsticket är stucket 
av Dirch Dirichsen från Hamburg. Inventor är professor Laurentius Be 
dock från Rostock. Enligt tidens sed och i anslutning till Ovidius jämställes 
drottningen med Herkules, "redan i vaggan jämbördig med Jupiter". 
Drottningen ar omgiven av dygder, personifierade i mytologiska och krist- 
na kvinnogestalter. Med intresse observerar man Veritas, sanningen. I 
medaljongen avtecknar sig en över korsmitten tornförsedd korskyrka, som 
senare skulle bli de karolinska kungarnas speciella byggnadstyp. Koppar- 
sticket är tillkommet nio år innan Karl X Gustav gav tillstånd till byggandet 
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av den första korskyrkan, Katarina i Stockholm. Kopparstickets hörnpelare 
utgör Religio och Libertas, vilka drottningen framförallt ar satt att beskyd- 
da. Över hennes huvud rider på en örn Gustav 11 Adolf, denne "svenskar- 
n a  Jupiter". Kungens högra hand ar beskyddande utsträckt. I den vänstra 
håiler han åskviggarna, redo att kastas mot den eller dem, som hotar drott- 
ningens makt och valde. Örnen, Zeus jordiska sinnebild, håller med klon ett 
fast grepp om kungens vad. Detta är uttryck för emblematiken, allegorins 
mest svårtydda form, som genom bild, nibrik och latinsk sentens försöker 
ge en mer inträngande analys an någon annan konstform, i detta fallet 
Christinas personlighet, uppgifter som drottningen och relation till fadern, 
hjältekungen. 

Året därpå, 1647, tillägnar Hollands store skald, Joost van der Vondel, 
drottningen en hyllningsdikt, dar hon liknas vid Pallas, framsprungen ur 
sin faders, den högste guden Jupiters hjässa. Dikten ar ett led i en "mark- 
nadsföring'' av drottningen på den europeiska kontinenten. 1 samma syfte 
utges 1649 ett kopparstick, där hon framstiills som Minerva, "den strålögda 
Pallas", med sedvanliga attribut. Nicolas Vallari, en fransman anställd vid 
drottningens hov, målar 1649 "Det triumferande Sverige", där Moder Svea 
personifieras. Denne Vallari utför monumentalmilnngar på Magnus de la 
Gardies slott mellan 1654 och 1673. Vid sidan av D. K. Ehrenstrahl har han 
den största produktionen av allegorikonst i Sverige. Helt hypotetiskt skulle 
han kunna vara konstnären bakom örnryttaren i Kungssalen på Läckö slott. 
Den tidigare generationen kring J. Elbfas var främmande för allegorin. Den 
använde heraldiken för att förtydliga framstallningen. 

Harald Schiller har i sin bok "Med göter genom göternas rike" ett citat 
ur dr Sven Wilskmans avhandling "Om Leckö slott". Wilskman skriver 
efter genomgången av kungasalen följande (språk och interpunktion m e  
derniserat): "Därnäst tager en annan målning vid, som avbildar konung 
Gustaf, såsom numera matt av ålder och trött av arbete, kommande på en 
örn hem från kriget, med lager om hjässan samt överlämnande sin k. scep 
ter i sin dotters Christinas händer, varöver med gyllene bokstäver står: Cur- 
sum consummavi fidem servavi, in reposito est mihi corona justitiae" 
(Loppet har jag fullbordat, och tron har jag bevarat; i förvar ar åt mig ratt- 
fardighetens krona). Samma tavla ar belagd i reduktionsinventariet från 
iäckö slott: "Tafla huruledes Sahl. Konung Gustaf sitter på een Örn och 
öfwerlefwererar Drottning Christina Regementet." 

Det finns en väsentlig skillnad mellan Christinabibelns kopparstick och 
Lackömålningen. Den senare har en centralt kristen devis, en direkt över- 
sättning av 2 Tim. 4:7. "Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbor- 



dat mitt lopp, jag har bevarat tron." I 1 Kor. 9:25 använder Paulus bilden 
av lagerkransen, som krönte segrarna i de pythiska spelen och senare i and- 
ra tävlingar. "Men alla som vill deltaga i en sådan tävlan pålägge sig åter- 
hållsamhet i alla stycken: dessa för att vinna en förgänglig segerkrans, men 
vi för att vinna en oförgänglig." I anslutning till devisens bibelcitat blir 
"lager om hjässan" fråga om en "oförgänglig" segerkrans. 

Nu kommer örnen in i ett kristet sammanhang. På ett 25-tal ställen i Bi- 
beln används örnen som symbol. I Christinabibeln 2 Mos. 19:4 står det: "I 
hafwer sedt hwad iagh hafwer giordt the Egyptier: Och huru iagh hafwer 
burit eder påörnevingar, och taghit eder til migh." 

Ingen vet varifrån Paul Calwagen fick sitt örnmotiv i kyrkkronans topp. 
Kanske har han ägt eller sett Christinas bibel. Konstverk reproducerades 
som kopparstick. Kanske var örnryttarmotivet ingen ovanlig ikonografi, 
fast så få rester iterstår. Två frågor har ställts: "Vem är örnryttaren och 
vilken ikonografi ligger bakom motivet?" Mot bakgrunden av det före- 
giendeär det lättare att ställa hypoteser. Bildgåtan ar avsiktligt svår. 

Bodekull fick statsrattighet 1664 och i denna ingick att bygga kyrka. Den 
26/12 1693 gav Karl X1 tillstånd att uppkalla staden efter sin salige fader, 
Karl-Gustav. Borgarna hade ingen särskild anledning att glorifiera Karl XI, 
som i manga avseenden hade förändrat faderns intentioner för staden. 
Under förmyndarregeringen hade man beslutat "att göra der en fleck, att 
en och annan kunde der sigh nedersettia och byggia". Det är alltsi ingen 
särskilt djärv hypotes, att kungen i fråga skulle vara en allegori på Karl X 
Gustav. 

Christinabibelns Gustav II Adolf och Carl-Gustafs kyrkas örnryttare har 
väsentliga ikonografiska skillnader. På kopparsticket är kungen fullt igen- 
kännlig, samtidigt som bilden genom sitt attribut, iskviggarna, ar en pers* 
nifikation av Jnpiter. Kopparstickets kung siitts in i ett mytologiskt sam- 
manhang, medan Lackömålningens Gustav II Adolf sätts in i ett kristet. I 
båda fallen går örnen att förklara. Kungen i Carl-Gustafs kyrka är varken 
det ena eller det andra. Det finns ingen porträttlikhet med Karl X Gustav. 
Han är en skaggig olympier, men bär inte en olympiers attribut, utan en 
jordisk kungs attribut för maktfullkomlighet. Det ar föga troligt, att man 
framställer kungen som en skaggig lantman. Det finns alltså ingen enhet 
mellan porträtt och personifikation. Det finns inget speciellt kristet i allege 
rin. En maktfullkomlig kung med ett eventuellt olympiskt skägg rider på en 
örn, som i det sammanhanget närmast blir Jupiters jordiska sinnebild, ör- 
nen. Ar det helt enkelt en provinsiell återgivning av en kand och älskad för- 
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laga, Christinabibeln? De två mittersta kronorna har samma Justitia, som 
finns på en av Christinabibelns medaljonger. 

Paul Calwagen m&te haft flera skäl till att en allegori av kung Karl- 
Gustav borde finnas i kyrkan, uppkallad efter honom. I Christinabibeln 
håller Gustav II Adolf handen skyddande över drottningen. Har Calwagen 
tänkt sig att Karl-Gustavs ande skall vila beskyddande över kyrka och stad? 
Eller ville han understryka att även denne kung med ratta kunde kallas 
"svenskarnas Jupiter". Det var Karl X Gustav som i många avseenden full- 
följde Gustav Adolfs verk. Han var generalissimus för den svenska haren i 
Tyskland efter hjaltekungens död, deltog i fredsförhandlingarna, aweckla- 
de och evakuerade den svenska haren. Slutligen fullföljde han vasakungar- 
nas intentioner att göra Östersjön till ett svenskt innanhav. År 1660 var alla 
flodmynningar svenska utom Njemens och Wislas. Hans avsikt var att göra 
alla öar svenska. Efter freden i Roskilde 1658 återstod bara de danska. Ös- 
tersjöns pärla skulle bli Karlshamn, flottbas i ett sårbart Östersjövälde och 
djuphamn för det växande stormaktsväldet. Ingen har hitintills haft stor- 
slagnare planer för stadens framtid. 

På Stortorget i Malmö tyglar kung Karl X Gustav sin springare. I Carl- 
Gustafs kyrka i Karlshamn rider han på en örn. Må hans anda av kraft och 
framtidstro vila över kyrkan och staden! 

FORKLARINGAR 
Allegori - sinnebildlig framställning av abstrakta begrepp, t ex rattvisan. 
Emblematik - rubrik, bild. latinsk vers samverkar till en gatfull. moralisk symbolik. 
Ikonografi - vetenskap om konstverkens motiv, betydelse, ursprung, utveckling. 
Ikonologi - ikonografisk bildtolkning utbildad till idéhistorisk strukturanalys. 
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På Pilkaholmen 
Glimtar ur livet i ett blekingskt fiskelager 

INGEMAR ATTERMAN 

I uppsatsen Fiskelager vid Blekingekusten i ärsboken 1977 beskrev författa- 
ren fornlämningar, som utgör rester efter en strandbosättning under histo- 
risk tid på öar i havsbandet. Utom igenvuxna båtkåsar återstar gmnder av 
sten, tomtningar, till byggnader som haft en takresning av förgängligt ma- 
terial. Intrycket av tillfällig och primitiv bostad och livsföring ar starkt 
framträdande. 

Dessa lämningar är tack vare fornminnesinventeringen 1969-72 val km- 
da så länge det galler deras geografiska spridning och yttre beskrivning. 
Däremot vet man ännu inte mycket om var de hör hemma i tiden. Teore- 
tiskt borde det vara möjligt att komma dem närmare in pa livet med gängse 
arkeologiska och geologiska metoder. I en idealisk forskningssituation 
skulle då den arkeologiska utgrävningen och den kvartärgeologiska under- 
sökningen var för sig kunna ge svar, som vid slutbedömningen prövas till- 
sammans. 

Men arkeologen måste räkna med att den verklighet han möter i fält inte 
alltid motsvarar ett dylikt önsketänkande. Det värsta som kan bända vid en 
utgrävning kan handa just har i havsbandet. Efter avslutat arbete star han 
kanske utan fynd eller med fynd utan bestämbar Alder. Orsaken till fyndlös- 
heten kan vara den att lagerfolket tagit med sig tillbaka vad som inte för- 
brukats på platsen. Eller också har spären efter mänsklig aktivitet förintats, 
lämnade på en klippgrund eller i en strandvall, dar ingen skyddande växtlig- 
het kunnat rota sig. Geologen, som ska hjälpa arkeologen att komma till- 
rätta med tidsproblemet, möter också speciella svärigheter vid en sydlig kust 
som Blekinges med dess obetydliga landhöjning under historisk tid. 

Dessa förbehåll galler visserligen varje strandbosattning av det primitiva 
slag det har ar fråga om. Men man vägar ända utpeka ätminstone två av 
Blekingekustens fiskeläger som lovande undersökningsfalt. Arkeologens ut- 
sikter till fynd och erfarenheter inom ett brett register förefaller så stora att 
en utgrävningskampanj syftande till totalundersökning ar vetenskapligt be- 
rättigad. Kvartärgeologen bör på båda hällen ha goda möjligheter att stude- 
ra landhöjningsförlopp, sedimentering, vegetationshistoria och andra hit- 
hörande frågor. Den ena platsen ar just Pilkaholmen, den andra ön Flak- 
skar i Sturköskargården, i korthet beskriven i årsboken 1977. 



Bild I .  Kar10 över Korlshammkärgrjrden och RonnebyskUrgdrden. On närmast vater om 
Soltärno är Stickelön. Pilkaholmen ärantyddsom en utbuktning p i  varro delen av Solrarno. 

Den 450 m långa och intill 200 m breda Pilkaholmen ligger 9 km västsyd- 
väst om Ronnebyhamn och omedelbart väster om Saltärna, Ronnebyskär- 
gårdens största ö. Genom den pågående igenlandningen är holmen när Iåg- 
vatten råder förenad med Saltarna och av det tidigare sundet återstår 
de två vikarna Norra och Södra Pilk. Det är vid den sistnämnda vi finner 
lämningarna efter fiskelägret. Se kartan bild 1 samt i 1977 års uppsats kar- 
torna fig. l och 7 och situationsplanen fig. 12 a och b. 

Undersökningarna på Pilkaholmen utfördes 1972. De knappa ekonomis- 
ka medel som stod till förfogande räckte endast till ett fåtal objekt. Dessa 
måste därför utväljas strategiskt i avsikt att få ut maximalt av kunskaper 
och därigenom underlätta planläggningen av fortsatta grävningsinsatser. 
Först valdes två tomtningar, på vilka ställdes kravet att de invändigt var helt 
övertorvade. Man kunde då hoppas att naturen själv konserverat kvarva- 
rande boplatsrester. Det var vidare Önskvärt att de skilde sig i fråga om 
byggnadstyp och slutligen borde de också tillhöra olika delar av Iägerområ- 
det. Valet föll på tomtning 1 längst i norr och tomtning 17 ca 150 m där- 
ifrån, i områdets södra del. Av båtkåsarna valdes kis F nedanför tomtning 
17 och k& H strax söder om kås F". 

Tomtning 1 

Denna tomtning ligger 1.25-1,45 m över havet på en flack moränrygg, 
som i söder övergår i ett delvis försumpat område. Efter avtorvning fördes 
utgrävningen ned till den naturliga markytan, bild 2. Anläggningen är do- 



Biid2. Tomtnini. I underurgr&unini:sedd frrinsydvorr. Foro K - A .  Rjorkquisl. 

kumenterad i plan- och sektionsritningarna bild 3:l-4. Tomtningen har en 
oregelbundet rektangulär form och är uppdelad i ett större rum i söder och 
ett mindre i norr. Största yttermåtten är ca 6.5 x 7,3 m. 

Tre jordfasta block, varav två blev hörnstenar i tomtningen, har gett 
östra långväggens sträckning och längd. Bredden erhölls genom att låta ett 
fjärde jordfast block ingå i västra langväggen. Sedan huvudmåtten var 
givna byggdes väggarna färdiga av delvis kantställda block med stenfyllning 
i mellanrummen. Några block är underpallade för att komma i stabilt Iage, 
bl. a. den sydvästra hörnstenen, som med sin högsta punkt når ca 1.0 m 
över marken, jfr bild 2. I södra väggen finns en öppning till södra rummet. 
De båda block, som här utgjort stöd för eventuella dörrposter, var rubbade 
ur Iage. Norra rummet har varit tillgängligt utifrån genom en öppning i 
tomtningens norra vägg. 

Vad som här beskrivits är själva bottenplanet av en bostads- och bod- 
byggnad, i vilken grundens stenar utgjort en avgränsande och skyddande 
låg vägg. Det var den ena uppgiften. Den andra bestod i att ge stöd och 
faste för byggnadens takresning. Anvisningar om hur denna kan ha sett ut 
ger stolphål som påträffades vid utgrävningen, Ett rekonstmktionsförsiag 







kommer att prövas i samband med diskussionen om den byggnad, som stått 
rest över tomtning 17. 

Om man bortser från de grävningar, som under en dag år 1893 utfördes 
på Flakskär, är tomtning 1 på Pilkaholmen det första undersökningsobjek- 
tet i sitt slag i Blekinge. Här skulle kunna infrias - men också grusas - 
förhoppningen att en övervallad tomtning ar detsamma som en tomtning 
med kulturlager och fynd. Undersökningens inledningsskede präglades 
därför av förväntansfull spänning. Samma subtila och tidsödande gräv- 
ningsteknik, som är obligatorisk när det gäller att frilägga och gå till botten 
av tusenåriga gravar och bebyggelselämningar, blev nödvändig också här. 
Man måste efteråt kunna säga att allt blivit gjort för att avslöja anonymite- 
ten hos denna fornlämning, vars ålder dock endast kunde räknas i århund- 
raden och i varje fall höll sig inom den historiska tidens gränser. 

Under grästorven i södra rummet fanns ett ca 1 ,O dm tjockt lager av grus- 
blandad sand med växtlämningar och mindre stenar. Därunder vidtog steril 
mark. Lagerföljden var densamma i norra rummet. Våra förhoppningar att 
detta av torvtäcket förseglade lager skulle vara fyndförande kom inte på 
skam. Däremot saknades så gott som helt sådana spår av kulturlager, som 
man hade anledning vänta sig i en bostadshyddas golvskikt. Strax innanför 
ingången till södra rummet fanns en härd bestående av ett knappt decime- 
tertjockt lager av sotfärgad, grusblandad sand med några mindre stenar på 
botten. Till rummets fasta inredning hörde en förhöjd sitt- och liggplats 
längst bort vid mellanväggen, på lagom avstånd från den värmande elden. 



BildS;o, e-h. Tomtning I. -oDubbelsöljaov brons, l / / .  - ePl<itov bly, 1/2. -dSmäl- 
ro ov bly, / / I .  - e Kula ov bly, l / / .  -f Frogmenr ov fönsrerglos onvänt som skinnskrapa, 
möjligen endosr delav skropo. / / l .  -g Frngmenr ov m<iilglos ffönslerglos ?I. l / / .  - h  Skär- 
va au Ierk#rl uv rOdgods med urvändig glasyr. l / / .  

Bild 5: b. Dubbelsö!ja ov brons, l / / ,  funnen i Köpenhamn. Folo Nolionolmuseet. 

Fyndförteckning: 

Jä~~~föremdl. starkt förrostade. Bild 4 visar fynden efter konservering. Överst delar av en 
len med 4-sidig genomskarning, darunder tre spikar samt fyra obestämbara föremil. 
Dubhelsoljo av brons. ofullständig, med rest av iorne av järn, urspr. längd 3.4 cm, bredd 
3.2 cm, bild 5 a. 
Pldr av bly, med huggspår, en kant delvis omvikt. storlek 5.7xR.R cm. tjockl. 0.2 cm. 
bild 5 c. 
Smulroav bly, storlek 1,9x2,0 cm, tjockl. 0.2 cm, bild 5 d .  
Kula ov bl", nigot deformerad, diam. ca 1.4 cm, vikt 10 g. bild 5 e. 
Fönsrerglas, fragment, grönt, med två retuscherade kanter, storlek 2.4 x 3,4 cm, tjockl. 
0.2 cm, bild 5 f. 
Mdnglas, kantfragment, grönt, storlek 0,Rx 1,4 cm. godstjockl. 0.1 cm, kanten 0.3 cm 
tjock, bild 5 g. 



Bild 6. Del av situalionsploii över Pilkaholmen med koncenrrarionen ov tomtningor /nr 
10-23) och kkarBr flirt. B-K) i lägeromraders sMra del, pd vbrra srrondsluttningen vid S M -  
m Pilk. Den streckode linjen betecknargrbnsen omkring 1960 mellan madäng och öppet vor- 
ren. Skolo 1:SW. 

Delor av flera lerkärl av glaserat rödgods (en skärva möjl. svartgods). 23 skärvor, ingen 
mynningsbit. En skärva med markerade drejränder har utsidan täckt av gronbrun blygla- 
syr, bild 5 h. En annan skärva har insidan täckt av gulbrun glasyr ach visar svaga spar av 
glasyr o c k d  piutsidan.') 
Flintovslog, 13 si. varav Z skörbrända.') 
Brända ben, ca l dl. 



Bild 7. Tomrning 17 sedd Jrdn värl.rydv&L I bok~ruiiden vrkrn S h  Pilk. Folo K . ~ A .  
Bjdrkqui51. 

Tomtning 17  

Denna tomtning ligger ungefär i mitten av den sydligaste och största g m p  
pen av husgrunder vid Södra Pilk, på en höjd av ca 2,O m över havet. Den 
är anlagd på en moränrygg mellan uppskjutande bergklackar och är delvis 
sammanbyggd med nr 18 och 19, se bild 6 och 7 samt ritningarna bild 
8:l-4. Liksom tomtning 1 har den inpassats mellan jordfasta block, de 
största i väster och öster. Tomtningen är enrummig och har en oregelbundet 
rektangulär plan med största yttermåtten ca 6,O x 7,O m. 

Av de fyra väggar, som omger den inre ytan på ca 3,5 x 4,O m, kan den 
norra och den västra beräknas ha gett en invändig höjd av 0,8-1,0 m över 
marken. Den södra väggen bestar av ett innerliv av intill 1,O m stora, kant- 
ställda hällar, utåt stödda av upplagd sten som fungerar som en slantad 
stödmur. Den östra gavelväggen domineras av de båda block, som omger 
ingången. Det norra är jordfast, det södra ditflyttat och underpallat. Till- 
sammans skapar de en fördjupad dörröppning, ett slags förstuga. 

Under grästorven mötte ett 3-12 cm mäktigt kulturskikt, som bestod av 
gmsig, stenblandad sand, ställvis och särskilt i sin övre del med betydande 
sotinblandning, som snabbt avtog utanför ingången. Stenar i golvet och 



Bild8:t. Tomtning 17. Plan. 
TeckenfOrklaring: I Kulturskikl med 
stork solinblondning 2 Grop med sot 
och   ond ers mul onde rräkol. 3 Slolp- 
hd/. 4 Jordful block. 5 Bergklock. 6 
Väggstenor i sekundär1 läge. 





Bild 9. Tomrning 17. J@rfdrPm<a. - o Harpunspers l?). - b Fiskkrok. - c Eldsrdl (0. - 
dBockodspik. - Somrligo 112 skola. 

delar av södra väggen bar spår av eld, vilket visar att den byggnad som fun- 
nits här bmnnit ned. Den har använts som bostad och hade sannolikt en 
fast sitt- och liggplats vid rummets inre gavelvägg. 

Fyndförteckning 

Harpunspels(?) avlar", med eneggat blad och rcst av hulling, ~ tark t  rostskadad och bru- 
ten i flera delar. bevarad längd ca 20 cm. bild 9 a. 
Fiskkrok ov järn, med morhak, skaftet avslutat med en knopp. rostskadad, bevarad 
längd ca 4,0+ 1.7 cm, bild 9 b. 
Järnfrogmenr (eld~ldl?), rostskadat. bevarad Iangd 5.0 cm. rektangulär genomskär- 
ning, 0.7 x 2.5 cm. bild 9 c. 



Bild lo: a, c-J. Tomtning 17. - o Tre/olsgryto ov rödgods, ofullsrändigr bevorad. ca 213. 
- c-JM,vnningsskärvor ov kärl av rw'gods, l / / .  

Bild 10: b. Treforsgryro av rodyodrfunnen i kv. Gerrmd i Molmö. Foto Kulturen. 



Bild I I .  Tornlning 17. Den spelsigo klocken pd el1 loklegegelsornl en ränkeslen. 1/2 

Spikaravjärn. 4 st, rostskadade, den längsta 8 cm, en spik bockad tvi  ganger, bild 9 d. 
Järnren med avsmalnandeandar, längd 4.0 cm, fyrsidig genomskärning. 0.4 x0.5 cm. 
Järnfragrneni, 4 delar, därav 3 av plit, 2,O-3,O cm stora. 
Trebensgrylo av rödgods, ofullständigt bevarad, godstjocklek 2.5 mm, markerade drej- 
ränder pi buken. insidan med gulbrun blyglasyr, oglaserat piphandtag med avsatt änd- 
knopp, rekonstruerad mynningsvidd ca I2 cm. I kärlväggen ett barrat hal för sinkning av 
smärre skada, bild 10 a. 
Trebetugryla av rödgods, 7 delar, varav 6 frin den invandigt glaserade kärlväggen och I 
piphandtag. 
Delor ov Jlero lerkdrl av invändigt glaserat rödgads, 42 skärvor. varav 6 mynningsbitar 
och 3 fötter till trebensgrytor. bild 10c-f. 
Delar uv loklegel, 5.k. vingtegel. med spetsig klack, ca 30 bitar, den största I I cm, bild 
I I .  
Tegelflagrngar. ca65 bitar. den största 4.0 cm. 
Böss/7inla, skadad och eldpiverkad, Iängd 2.7 cm. 
Eldsl~~ningsJlintor, 12 st, 2.5-8.0 cm stora. 
FlinlovJall. 46 bitar, 1 ,5-8.0 cm stora. 
S7nkeslenar. 3 st, av rundslipad natursten, pa mitten med inknackade fördjupningar för 
fasthallandet av en garnögla, 6.0 cm, 7.5 cm och 8.0 cm stora. bild I I .  
Obnindo ben. 3 bitar. 
Bmndo ben, ca0,5 dl fr in benkoncentrationen söder om härdstenen samt ca 10 bitar Iran 
stolphalen. 

Båtkåsar var som grävningsobjekt något nytt och oprövat i blekingsk ar- 
keologi. Möjligen kunde vi räkna med att tappade och förbmkade ting 
hamnat kring och i kasen, nar arbetet med att göra redskap och utnistning 
sjöfsrdiga utfördes vid stranden. Kis F tillhör en rad av nio tatt liggande 
bitlägen nedanför den södra hustomtningsgruppen, se bild 6 och 12. Den 



"3" **r C m r  r 

Bild 12. Kborno E-H, ov vilka k& Foch k& H är undersökro. 

var före undersökningen till större delen övertorvad. Kisen ar rännformigt 
ingrävd i strandsluttningen och begränsas av två bryggformade stenarmar, 
den norra gemensam med kis E, den södra med kas G. Se bild 13 med plan 
och sektioner. 

Fyndförteckning: 

Borrendel av lerkärl av rödgods med vagformig. "tummad" fotkant, utsidan täckt av 
rödbrun blyglasyr, boltendiam. ca9cm. bild 14. 
Mynningsdelor av lerkärl av rödgads med invindig blyelasyr. 4 skärvor med passning. 
möjligen trefotsgryta av typ Wahlw 188. 
Delor ovflero lerkärl av rödgods med invändig blyglasyr. 33 skärvor, en del fran trefots- 

grytor. 
Flogringor av lerkärl av rodgods. 13 st. 
Krokbryne av glimmerskiffer, med tre slipfaror, bevarad längd 7.2 cm, bild 17. 
Läderfrogmrnr med sömhil, möjligen av sko, storlek 4 . 6 ~  8.5 cm, bild 17. 
Te&fmgmenr, 18 st, 1.5-5.0 cm stora, därav I bit av taktegel. 
Eldrlogningflinra, skivformigt avslag med fyra stötkanter, storlek 5 . 4 ~  5.5 cm, bild 17. 
Flinrknuror. avslag och avfall, de sistnamnda skörbrända, 54 bitar. 
Sankesrenor, 2 st, av rundslipad nati8rsl~n. med inknackade fördjupningar, 6.0 cm och 
9.1 cm stora. 



Bild 13. Kds F Plon och seklioner. Teckenforklaring: I Gm&lorv. Z Brun svämlorv. 3 Hu- 
m&, n&l gmblondod sond med kullurresler. 4 Gulgrb, grusig sond med s l randklap~r  

Isvollzoni. 5 GrdJinsond med kullurresrer. 6 Gul. gnrsip sond med slrondklopper. 

Djurländer, 4 st. 
ObMiil bm, I st. 
Brända ben, ca 50 bitar. 
Träpinne med spetsade ändar. möjligen använd vid torkning av fisk, längd I2 cm, bild 
18.4) 
Närslicko, skuren av en enegren. spetsen saknas, bevarad längd 21.6 cm, bild 18. 
TäljsMnor och andra träresler med spar av bearbetning. 

KåsH 

Denna kas, bild 19, ar anlagd på likartat sätt som kis F men bryggkanterna 
var mer raserade an i denna. I den brygga, som ar gemensam med kås G, 
iterstar dock rester av en kallmur i tre skift. 



Bild 14-16. Oversr keromikfyndfrcin kds F besröendr av botlendel av kärl av rcdzods med 
"rummod" fotkant. 213. Därunder rvd medellido kärl med liknonde Jor~orti, der vänsrro 

finner i Lund der högro i Malmo. 

Bild 17. K b F .  Krokbpneouglimmersk~(fer, läderf~ragrnentsamleldslagningsflinla, 112. 
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Bild 18. KdsF. Träpinne rnedspets<~deändarsomt notsticko rnedovbmten spers, 112 

Fyndförteckning: 

Delar ovflero Icrkärl av rödgods med invändig blyglasyr och markerade drejränder pa 
buken, 8 skärvor varav 5 mynningsbitar, bild 20. vidare 50 kärlfragment, samtliga delar 
frin "grisanden". 
Delar ovflera (7) lerkärl av rödgods med invändig blyglasyr. 3 skärvor. fran "sväm- 
torven" 
Tegelsren, sönderfallen, ca IS x 24 cm stor, samt ca 10 tegelfragment, allt fran "gr2 san- 
den". 
Tege!frcgmenl, 7 st. f d n  "svämtorven". 
Böss/linra, 2,3 x 3.1 cm stor, bild 20. 
Flinravfall, ca 70 bitar frkn "gra sanden" och ca 20 bitar fran "svämtorven". 
Brynsten, med tva slipytor, bevarad Iangd 10 cm, urspr. bredd 3,2 cm. 
Sankesrenor, 4 st, varav 3 av rundslipad sten, 10 cm, 10 cm och I2 cm langa. och 1 av 
skarpkantad sten, 21 cm lang. alla med inknackade fördjupningar. 
Ryssjep6le, del av, bevarad längd 25 cm, bild 21. 
Prim. au björkträ, Iängd 14cm. bild21. 
Tullpinnor, au eneträ. 3 st. den längsta 21 cm, bild 21. 
TäI/spinor och andra trärester med spar av bearbetning, knäckta hasselnötter, eldbrän- 
der, vassrester. 



Bild 19. Kds H. Plan och seklioner. TeckenJorkloring: I Gräsrorv. 2 Bmn suUmlorv. 3 Hu- 
m&, nigor grusblondod sond med kullurresler. 4 Gulgri, grusig sand med s~rondklapwr 
(svollzon). 5 G r i  finsond med kullurrrsler. 6 Gul, grusig sand med slrondklopper. - 
Longst ned, i mindre skolo. profl v b n d e  slulfningen frdn romlning 22 uver k& H ned Ii11 
srronden. Mvv = medelvollenylon. 



BildZO. K& H. Mynningsprofler.& lerkärlav rödgods sam1 bdssflinfa, 112. 

BiIdZl. KdiH. Rysslepdle, prim, ovbmlen lullpinne, I / 4 .  
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Det föregående har ägnats presentationen av uppmätta anläggningar och 
tillvaratagna fynd. Vi har lärt känna de båda tomtningarnas - men därmed 
inte byggnadernas - konstruktiva system och vi har gått till botten i kåsar- 
na. Detta har gjort det möjligt att häva en del av den anonymitet, som varit 
förknippad med denna boplats. Med igenkännande kan vi sortera och 
klassificera det mesta av resterna efter lägerfolket. 

Som så ofta när det gäller boplatsfynd finns också här lämningar av 
sådant, som varit nödvändigt för att säkra det elementära livsuppehållet. 
Och vad kan - utom födan själv - vara viktigare än kärl för förvaring och 
tillagning av mat och dryck? Det är då naturligt att rester av hushållskarl 
utgör en dominerande fyndgrupp. Det är också främst med hjälp av dessa 
kärlspillror, som vi har möjlighet att sätta in den undersökta delen av fiske- 
lägret i sitt tidssammanhang. 

Keramikfynden består främst av skärvor av drejade kärl av s. k. rödgods, 
invändigt täckta av blyglasyr. De flesta har tillhört kokkärl av typen trefots- 
gryta, på danska kallad "stjertpotte" efter det stjärtliknande handtaget. 
Spridda utmed södra långväggen i tomtning 17 låg de skänor, som hopsatta 
blev den ofullständiga grytan bild 10 a. Med sin rakt avskurna mynnings- 
rand liknar den mycket ett i kvarteret Gertrud i Malmö funnet kärl, bild 10 
b, som kan dateras till tiden omkring 1550 (Wahlöö 247). I denna tomtning 
fanns dessutom liksom i kis H rester av kärl, i huvudsak daterbara till 1500- 
talet, vilkas mynningsparti har en livligare profil med utsvängd och förtjoc- 
kad mynningsrand, bild 10 och 20. Även om fynden inte säger något be- 
stämt härom, kan man räkna med att till matlagningen också använts stek- 
pannor av rödgods, liksom grytorna på tre fötter eller ben. 

Till sist några skärvor som visar att man måste gå tillbaka till tider före 
1500talet för att M den hittills kända äldsta bosättningen p& Pilkaholmen. 
Det är kärlrester, dels med enbart utvändig glasyr för prydnads skull, dels 
med både utvändig och invändig glasyr, båda från tomtning 1. Skärvan bild 
5 h med utvändig glasyr kan dateras till 1300talet eller 1400-talet, snarast 
det förra. En skärva ensam i sin art är den på bild 14 avbildade bottendelen 
av ett dryckeskrus av rödgods med s. k. stengodshärmande form, en im- 
portvara sannolikt från Rhenområdet. Den "tummade" fotkanten har sin 
motsvarighet på kärlet bild 15 från 1300-talet, funnet i kvarteret Altona i 
Lund (Wahlöö 226) liksom på 1400-talskmset bild 16 från Stortorget i Mal- 
mö (Wahlöö 259). 

Prov på de olika sorters keramik, som beskrivits i det föregående, finns 
numera på närmsta håll i Blekinge. De har kommit i dagen vid det senaste 



årtiondets grävningsundersOkningar i det centrala Ronneby i samband med 
avröjning av tomter för nybebyggelse. Det galler bl. a. kvarteret Georg vid 
Kyrkogatan på platsen för S:t Jörgens hospital, vidare kvarteren Frans vid 
Rosengatan samt Viktor vid Kungsgatan och Ernst vid Karlskronagatan. I 
och med dessa och andra ännu till största delen opublicerade fynd har 
Ronneby gamla stadsområde uppnått den stallning av ledande medeltids- 
arkeologisk fyndgmva, som tillkommer staden i dess egenskap av Blekinges 
livaktigaste stapelstad under en stor del av medeltiden och i början av nyare 
tiden. 

Men Ronneby ar inte ensamt om att vara en aktuell nyhetskälla för den 
stadshistoriska forskningen. Mindre undersökningar har nyligen företagits 
bl. a. inom Elleholms och Lyckå gamla stadsomraden. Särskilt rika och 
därtill omspännande många sekler ar fynden från grävningarna på Avaskars 
stadsområde och kyrkogård, liksom Lycka-fynden i korthet presenterade i 
denna årsbok. 

Från dessa lamningar av en kontinuerligt levande stadskultur återvänder 
vi till fiskelagren. Där bör också nar ett lager var aktivt ha funnits ett slags 
samhäileligt liv med regler och arbetsgemenskap, men endast periodvis och 
med intervaller, om vars längd vi ännu ingenting vet. Den enda plats vid 
Blekinges kust, där förekomsten av fiskelager är historiskt belagd och var- 
ifrån hustomtningsfynd samtidigt ar kända, ar Hanö. 1 1977 års uppsats 
diskuterades de uppgifter om disongfiske, som härrör ur skiftande källor 
utan att dock ge närmare besked om bosättningens organisation och perio- 
dicitet. Fynden från Hanö kom till författarens kännedom först sedan u p p  
satsen var tryckt. De har tillvaratagits i en skadad tomtning under nr 21 på 
kartan sid. 51 i årsboken 1977. Ett 100-tal krukskärvor kunde raddas, därav 
många mynningsbitar. Man får tillsvidare se på denna samling som en 
provkollektion med tyngdpunkten på 15W och 16Wtalet. 

Till boplatsfolkets elementära behov hörde ocksi att alltid kunna tanda 
en eld, för att laga mat, torka kläder och hålla varmt inomhus. Man anvan- 
de den länge enda möjliga metoden att med stal och flinta skapa en tändan- 
de gnista. Visserligen finns nu bara ett rostskadat stycke järn, som skulle 
kunna vara resten av ett eldstål, bild 9 c, men mängden av eldslagningsflin- 
tor, t. ex. den som visas på bild 17, liksom av knutor, avslag och avfall från 
tillverkningen talar sitt tydliga språk. 

I tomtning 1 fanns bara en enkel härd på marken. Också i nr 17 hade 
härden för rökutsläppets skull anlagts nära utgången men en smula åt sidan. 
Här hade skapats en mera utvecklad eldplats med tradition från fornnor- 
diskt bostadsskick. Den släta och svagt sluttande översidan av en jordfast 
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sten hade utnyttjats som härdpall vid matlagning och kanske också vid bak- 
ning. Nedanför fanns en av sot och träkol fylld grop, som var både kok- 
grop och gruva, där elden kunde hållas vid liv som en pyrande glödhög, se 
bild 8:4. När vädret tillät kunde matlagningen skötas utomhus. Inne under 
hyddans snedtak utgjorde brandrisken ett ständigt hot och en eldsvåda blev 
ju också denna hyddas öde. 

Med färsk fisk, sjö- och skogsfågel och en och annan stek från giller- och 
jaktstigen har mathållningen i lägret kunnat göras tämligen omvaxlande. 
Tillgången på friskt vatten var säkrad. Men ett hushåll kunde i längden inte 
vara utan mjölk och mjölkprodukter. Några betesdjur bör därför ha funnits 
med när lägret togs i bruk för säsongen. Det visar sig också att fynden inne- 
håller både obrända och brända rester av djurben. I tomtning 1 utgör de 
brända benen delar av kranium, revben och skulderblad av får eller get, i 
tomtning 17 delar av fullvuxet svin, möjligen olika djur. I kås F fanns tän- 
der av fullvuxna individer av får eller get och av nötkreatur, vidare frag- 
ment av ryggkotor, revben och skulderblad av får eller get. Ett obränt ben 
utgör del av korsbenet, troligen av nötkreatur men det kan ock& möjligen 
vara från alg eller t. o. m. häst. I kis H fanns tänder av nötkreatur och svin, 
vidare fragment av ryggkota av en idisslare, troligen get eller får, mindre 
sannolikt rådjur.') 

Fiske 

Vi lämnar lagerhyddorna för att se närmare på de näringsfång för vilka Pil- 
kaholmen utvalts till replipunkt. Fisket stod säkerligen vanligen i förgmnden 
men fynden av redskapslamningar ar få. Så finns t. ex. inga rester av nät, 
som berättar om nät - (blekingska: garn-) och notfisket och bara ett enda 
fynd hör ihop med någon av de likaledes av förgängligt material tillverkade 
ryssjorna. Det är resten av en s. k. ryssjepåle, bild 21, till vilken motsvarig- 
heter finns i fynden från Lyckå. 

Tack vare materialets oförstörbarhet har däremot bevarats sådana för 
garn- och ryssjefisket nödvändiga redskapsdelar som sänkestenar. Stenar av 
större format, t. ex. den 21 cm långa från k& H, kunde användas som tyng- 
der på en ryssjebåge för att hålla det utsatta redskapet på plats. Mindre, 
rundade stenar, bild I I ,  tjänade som nätsänken i sätt- och drivgarn. De 
stora och kantiga stenarna kunde plockas varsomhelst vid stränderna. För 
de mindre finns egentligen bara ett närliggande fyndställe som tal långvarig 
skattning. Det är ett blockstensfalt på Stickelön närmast väster om Pilka- 
holmen, bild 22. 



Bild 22. BlockstensfUlt p i  Stickel- 
ön. Linder yrlogrers block finns 
mindre, rundslipde srenor. F& 
vansler tegeimaslore Gerr Nilsson 
och byggmaFlare Johan Olsson, 
bddo i siyrelsen för Ronneby 
l~?nd~kommunr kulruni&drndmnd. 
som verksamt bidrog fil1 af1 under- 
sökni>igorno p6 Pilk~holmrn kun- 
de pdhdrjos. Vidare frskom Helge 
Pellersson, Bokevik, som här 
plockor sten n / /  nätsänken. Foro 
fog. 1957. 

Ett hjälpredskap vid fiske med mindre garn har varit nätstickan bild 18, 
kasserad sedan spetsen brutits av. Vid Blekingekusten är detta redskap nu 
ersatt av den tvågrenade garnkloften och den raka garnkäppen. 

Krokfisket är representerat av ett enda fynd, fiskekroken av järn bild 9 b. 
Troligen har den tillhört ett torsksnöre (handsnöre), ett redskap bestående 
av rev med krok och sänke av bly. För torsksnörets användning under äldre 
tider, ofta som nu tillsammans med en vinda av trä, finns åtskilliga belägg. 
Ett komplett redskap syns på teckningen fran 1634 bild 23, och rewindor 
och blysanken tillhör fynden i det 1628 förolyckade örlogsskeppet Wasa. 

Förslitningen av redskapen var stor och det var viktigt att de ständigt sågs 
över och bättrades för att kunna hållas så "fiskliga" som möjligt. En bit av 
ett krokbryne för vässning av spetsar och hullingar hittades i kis F, bild 17. 

Med fyndet av den i båda ändar spetsade pinnen på bild 18 har vi kanske 
snuddat vid en verksamhet, som utgjorde en av lägerfolkets viktigaste ar- 
betsinsatser och vars omfattning var ett mått på utbytet av årets expedition 
till Pilkaholmen. Det var tillvaratagandet och behandlingen av byte och 
fångst, att de tålde transporter och förvaring för framtida konsumtion. 
Man kan nämligen tänka sig att denna pinne och ännu några till av ungefär 



samma längd har använts för att hålla isär fläkt fisk avsedd att torkas, på 
samma sätt som man på Västkusten spjälar spillånga. 

Slutsumman av antalet fiskeredskapsfynd ar blygsam. Vad som var an- 
vändbart tog man för säkerhets skull med sig då lägret lämnades. I den 
stunden var det ovisst nar man nästa gång skulle deltaga i skärkarlslivet på 
Pilkaholmen. Vill man i dag rekonstruera den uppsättning av redskap, som 
ytterligare bör ha funnits, kunde detta kanske göras genom att gå igenom 
fynden från andra utgrävningar av kulturlager från medeltiden och nyare 
tiden. Men en sådan inventering skulle behöva vidgas långt utöver Blekinges 
gränser. 

Vi väljer i stället en annan och bekvämare väg. Den leder visserligen inte 
direkt in i blekingska sammanhang. Men den ger en föreställning om det 
redskapsbestånd, som fiskare vid Östersjöns kust i Blekinges närhet förfo- 
gadeöver ett bestämt år under 1600-talets förra hälft. Året var 1634 och vad 
som då hände var att en på statligt uppdrag resande antikvarius vid namn 
J. H. Rhezelius, intresserad också av kustbons liv och sysslor, tog tid på sig 
till nägra notiser utanför det antikvariska programmet. Så tillkom de på 
bild 23 återgivna illustrerade anteckningarna med rubriken "Fiskeredskapz 
nampn som brukas på ölan och Småland". 

Bilder och beskrivning i detta fiskeribistoriska dokument ger ett starkt 
intryck av närhet både till vår egen tid och till blekingsk fiskeritradition. Ett 
exempel är överensstämmelsen mellan ett nutida blekingskt åljärn för stenig 
botten och det med endast tre levar smidda järn, som Rhezelius kallar 
"Åålgee13' och avbildar ovanför ryssjan längst ned på sidan. Detta fasthål- 
lande vid beprövade former utesluter inte att typvarianter utvecklas och att 
nya redskap tas i bruk, om de medför bättre fångstmöjligheter. Så påpekar 
Rhezelius att den av honom avbildade ålharkan, i våra dagar ett förbjudet 
redskap, då representerade ett "nytt mönster att fiska medh". 

Fångst och jaki 

Vi har konstaterat att resterna efter fiskets redskap och utrustning på Pilka- 
holmen ar obetydliga. Det är naturligt om detta i ännu högre grad galler 
fångsten och jakten. Giller och fällor tillverkades av förgängligt material, 
och bössor, knivar och annan jaktutrustning tillhörde de häst bevakade 
ting som hämtades ur hyddans gömslen, när båtarna lastades för hemresan. 
Helt utan ledtrådar är vi ändå inte. Några fynd går att samla under denna 
rubrik och vi får ta till vara de uppslag de kan ge. 



Bild 23. Fi~kered~~kopz nompn som 
bruko.spd ölon och Smriland. 

Skiölerellergarn som srrörning fog,: 
medh (fig.) 
Törskesnöre (fig.) och wefuen och säncke 
H h e r  rogo rhe <il medh äisdgiordr 
Glypor ärgiordsom en ryssia (fig.) 

och merder. 
Brukar m a l  p8 west .sydan p i  Öland 

Garn eller b&grobbesom skiöron bindz 
ythiärsdgiordh a.) 
Träsom hdller skiören och srrängen kallas 

Moskeby1 eller närhödk Ilie.) 
Boteknifoch bindndl (f@.) 
SkOIkyfw(~ eller hors I&.) 
irem Grymiiär (k.) Cedder, obbor 
och s,jk och annor 
Harkor som ragr BI medh är iiyr1 mön- 
srer arrfisko medh Hg.)  
brukas lyko som en ror medh ökior pd 
fi fompns diup 
irern Liusrrn om nerrerne medh tyre 
och IiusrrUsdgiordr Vig.) 
Laxkisler i Ema rrröm 
Algeel. Liusler Vig.) 
Alen? leker i errsrär he- 
ler höfrer, dorsk ull^ rhe 
ragun näisom porlor i gr&l, derro 
brukos olmas1 isoh sion ey anorsr. 
k e x  h.) krä~iärn mg.) 
(ffg.) Loggior" al gröp" medh för born. 

~d lgee l  r m i o  

ffi&) I f i p . )  
Efter A. Enp i s r .  



I tomtning 1 fanns de på bild 5 f och g visade resterna av grönt fönster- 
glas. Den större biten ar prov på planat glas utvunnet ur en uppklippt cylin- 
der. Den mindre ar ett fragment av ett s. k. månglas som erhålles genom att 
en till en stor kula uppblast glasmassa hastigt roterar, öppnar sig och bildar 
en rund skiva av tunt glas med en vulstartad kant. "Månen" är förtjock- 
ningen i glaskulans hotten. Fönsterglas av båda typerna förekommer i de 
förut nämnda fynden från Ronneby och Avaskar, vidare finns skärvor av 
månglas från Sölvesborgs slott och, om vi går utanför Blekinge, bl. a. i 
fynden från borgen i det medeltida Skanör. 

Det ar förbryllande att finna dessa skärvor på Pilkaholmen, där glasade 
fönster knappast hade någon plats i lagrets enkla hyddor. Förklaringen 
mbte vara att bitar av glas använts som redskap i något speciellt samman- 
hang under lägervistelsen. Det ligger då nära till hands att se dem som skra- 
por använda vid beredning av pälsskinn från sådana mindre djur som ekor- 
re, hare, räv, grävling, utter m. fl. Har följer några exempel på denna an- 
vändning. 

En meddelare i Uppland berättar att hon hellre använde skinnskrapor av 
fönsterglas an kniv nar hon under de stränga vintrarna i början av 1940 
talet beredde kaninskinn till mössor och muffar. Också i Blekinge ar sådana 
glasskrapor kända och då och då fortfarande i bruk, bild 24. Till skillnad 
från dessa sentida skrapor men i likhet med glaset från Pilkaholmen tillhör 
de två glasskärvorna på bild 25 ett fynd från en naturmiljö med god tillgång 
på fisk och pälsbärande djur. Det galler en boplats påträffad i Ångerman- 
alven vid Hälla i Åsele socken i Lappland med fynd från en kvardröjande 
stenålderskultur samt från vikingatid och medeltid. Till sistnämnda epok 
eller nyare tiden hör sannolikt glasskraporna i bildens mitt. 

I jaktens historia kommer den dundrande bössan tämligen sent i bruk för 
att användas samtidigt med eller ersatta armborstet. Den kulbössa som vi 
vet har funnits i lagret, jfr bild 5 e, försvann kanske darifen med samme jä- 
gare, som glömde att ta med sig en blyplåt för kulstöpning, bild 5 c, funnen 
undanstoppad bakom en sten i tomtning 1. Denna bössa har inte varit den 
enda, som gett eko över vattnen och skogarna i skärgården. En skadad och 
kasserad kssflinta i hus 17 skvallrar om att dar hott en jagare med flintlås- 
bössa. En mindre sliten och kanske ännu användbar bössflinta hittades i kis 
H, bild 20. Om flintlåsvapnen vet vi att de i militära sammanhang blev van- 
liga först vid 1600-talets slut, som jaktvapen tidigare under detta århundra- 
de. 

Vilka slags villebråd räknade Pilkaholmens bössbeväpnade jagare med 
a d  fälla? Till det större jaktbytet i skogen hörde rådjur och alg. Det finns 



skal att nämna just dessa, därför att de förekommer som alternativa djur i 
analysen av henresterna från tomtningar och kisar. Sedan fanns i havet ett 
eftertraktat villebråd, salen. 

I Blekinge har salen inte haft samma betydelse för folkförsörjningen som 
längre norrut vid Östersjön, Men säl har funnits och finns an vid var kust. 
Traditionen kring fängst och jakt handlar dock mest om sälen som fiska- 
rens fiende nummer ett, härjaren i laxgarnen, för vars avlivande premier 
under senare tid utbetalades genom hushållningssällskapet. 

Säljakt vintertid har säkerligen bedrivits också i Blekinge på samma satt 
som p i  Öland, där en "falebåt" tillhörande prästen i Räpplinge omtalas i 
ett inventarium från 1677. Vår, sommar och höst prövades andra fängst- 
och jaktmetoder, hl. a. med salgarn, av vilka Blekinge museum äger tre 
exemplar frin Fågelmara. Från sin öländska resa (1741) omtalar Linné sal- 
fångst "medelst sjalstenar och resnät eller Iäggenät af tagel och hår gjor- 
da". Om en äldre fångstmetod med grova och spetsade krokar, fastsatta i 
sådana stenar som uppsöktes av salen, berättas hl. a. från Pukavik och 
Hanö. 

Men ocksä bössan kom till användning nar salen drog sig inat land för att 
d a  på fria hallar och örarnas stenar. Ett lag jägare kunde då mobiliseras för 
instängningsjakt, t. ex. i den labyrint av små holmar, låga uddar och smala 
sund, som på norra sidan skiljer Pilkaholmen från Saltärna. Detsamma gal- 
ler de lagunliknande grunda vatten, som på sydsidan av Stickelön bildar en 
övergång till öppna havet. 

Hur en med hjälp av sparrgarn arrangerad säljakt kunde gå till vid kusten 
av Fyn i Danmark visar bild 26, ett stick från 1745 med bildtexten "Pros- 
pekt af Szlhunde Jagten ved Fri-Herskabet Scheelenhorg". I fören på den 
högra båten, där skytten just avlossat ett skott mot en simmande säl, ligger 
tvi i överdriven skala tecknade stickvapen, av vilka det undre är ett spjut. 
Det övre har spetsen avslutad av något, som ser ut som en stelnad vimpel 
men troligen ar den böjda hullingen på en sälharpun. I båten längst till 
vänster har en man just stuckit spjutet i en sal i vattenytan. 

Bild24. Gofrfrid Johonsson i VUby i Brökne-Hoby socken &skomokore, jagare och fiskorp i 
rredje generationen. Han stdr här pd förslutrnppan med er1 grävlingsskinn, som tillsommons 
med en fdngs!fUIlafOrwärv<~ts till Blekinge museum. Gottfrid Johonsson börjor beredningen 
av skinnet med ort skropo isidon med en bit fönsterglas. Hon bryter gloset sd ort der blir 
minst en kont med utdtbuktonde kontur till skrnpegg. Vanligen onvänder hon enhnndsskm- 

por men kan ocksd gdra brpdore glasskropor alt hd110 med b8do händerna. A v de ovblldode 
skraporno (skola 3/41 är det dm v*ndro som br i bruk pd arbelsbilden. Foto i Väby för$ 
1980, foto ovskroporno Blekinge museum. 
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Bild 25. Boplofsfynd fr& 
Hällo i Asele socken, Lopp- 
lond. I bildens milt (vd 
skinnskropor ov fönsferglos. 
31.5. Efler S. Jonson och H. !, 
Hvorfner. 

Olaus Magnus har 200 år tidigare avbildat stickvapen använda vid säljakt 
i Bottniska viken. De beskrivs som harpuner men tecknaren har ritat dem 
som spjut med fast spets. I vinjettbilden till kapitel 4 i 20:de boken av His- 
tona om de nordiska folken (1555) ar spetsen symmetrisk med dubbel hul- 
ling, på Carta marina (1539) asymmetrisk med enkel hulling, bild 27. 

Ett jaktlag som rodde ut från Pilkaholmen för att lagga sig i försåt för 
säl, kan vi med hjälp av grävningsfynden beväpna inte bara med flintlåsbös- 
sor utan möjligen också med ett stickvapen, bild 9 a. Det ar svårt rostskadat 
och ofullständigt. Det vid tångens främre del bevarade utskottet kan tolkas 
som del av en hulling. Detta gör att man föredrar att se fyndet i tomtning 17 
som resten av en harpun och inte av ett spjut, vilket kan vara motiverat 
också därför att vapnet ar eneggat. 

Bdtar 

Båtarna representerade inte bara början och slutet av varje säsong på Pilka- 
holmen utan spelade också med i det mesta som däremellan hände i lägret. 
Och ändå ar de ett av de mest svåråtkomliga elementen i vår lageranalys. 
Liksom människorna försvann de vid varje uppbrott, endast av tvingande 
skal öw'ergavs en båt och lämnades kvar. Men det finns möjlighet till fram- 
tida fynd, eftersom sju kåsar återstår att undersöka och lägerhamnens 
botten i Södra Pilk liksom vattnen kring ön ännu ar outforskade. Det vi 



BiM 26. Säljokl mrdsporrgorn vid Fyn. Slick Jrin 1745 Eflelrcr H.C. fivilpndohl. Foro No- 
Iionalmusrel. 

tror oss veta om båtarna bör i alla fall diskuteras. Man kan till en början ta 
en titt på kisarna, som ju utgör mätbara tomrum avpassade för de båtar, 
till vars skydd de byggts. 

Med hänsyn till att inte bara folk och boskap utan också utbytet från Ia- 
gervistelsen skulle fraktas hem, måste man ha haft tillgång till större, havs- 
gående seglande båtar, även möjliga att ro. Mindre båtar kunde medföras 
som följebåtar. Kåsarna F och H,  där innermåtten mellan bryggarmarna 
uppgår till högst 2,O m, har inte kunnat rymma någon sådan lastdryg havs- 
gående båt. För bur stora båtar var då dessa kåsar avsedda? Blekingsekans 
ställning som Hanöbuktens dominerande farkost ar oomstridd och mycket 
talar för att den har medeltida anor. Vi tar därför en blekingseka till för- 
söksbåt i följande teoretiska experiment förlagt till kis F. Denna båt, från 
ön Senoren ostsydost om Karlskrona, ar den minsta av de ekor, som är 
uppmätta för Blekinge miiseums arkiv. Måtten är följande: längd 16 fot (ca 
4,75 m), största bredd 1,62 m, djupgiende på konst~ktionsvattenlinjen 
0,30 m. 

Experimentet grundar sig på föijande resonemang om hur kås och båt 
fungerar tillsammans. I en kis utgrävd i en strandsluttning når båten vid 
tilläggningen en punkt, där kölens främre del skrapar mot kisens botten. 



Bild 27. Sdliokl i Boll- 
nisko viken. Efter Olous 
Mopnus' Corto rnorino 
(1539). 

Sedan båten lättats från last och besättning kan den dras in ytterligare ett 
stycke, innan den på nytt får känning med den sluttande kåsbottnen. Båten 
har nu, flytande på vattenlinjen, nått jämviktsläge och kan göras fast med 
förtamp och sidotampar. Beredskapen för en hastig utryckning är i detta 
läge den bästa. 

För att åskådliggöra experimentet har båtens plan- och sidokonturer in- 
passats på ritningarna av kås F, bild 13. Nivin för medelvattenytan 1972 är 
på sektionsritningen betecknad Mvy. Den nivå, där båten flyter i jämvikts- 
läge på konstruktionsvattenlinjen, är betecknad Kvl. Höjden av Kvl över 
Mvy uppgår till ca 0,55 m, dvs Senoren-ekan skulle behöva ett vattenstånd 
på drygt en halv meter över det 1972 uppmätta för att kunna flyta tom i kis 
F. 

Vi ska nu utnyttja resultatet av detta experiment och försöka passa in den 
erhållna nivån i den blekingska landhöjningskronologin. Landhöjningen 
beräknas ha uppgått till mellan 0,75 och 1.25 m under det sista årtusendet. 
Den har under sitt förlopp klingat ut och försvagats, så att den under de se- 
naste 500 åren, dvs tiden efter ca 1500, kan beräknas till endast 0.30 a 0,40 
m." Om vi tar ett hypotetiskt medelvärde av 0,35 m, så krävs ytterligare ca 
0,20 (= 0,55-0.35) m högre vattenstånd för att Senoren-båten ska flyta på 
sin vattenlinje. Hur mycket vi måste gå tillbaka i tiden för att uppnå denna 
nivå är naturligtvis ovisst. Men med hänsyn till att landhöjningen omvänt 



fortgått hastigare ju Iangre vi går tillbaka i medeltiden, kanske man kan vå- 
gaen gissning att det räcker att stanna i 1300-talet. 

Vi ställde frågan hur stora båtar kisarna var avsedda för. På planritning- 
en bild 13 ser båten ut att ligga i kåsen med oskyddat akterparti. Orsaken ar 
inte så mycket båtens storlek som det förhållandet att kasens bryggkanter 
nu inte håller en fortlöpande vågrät nivå utan i stort sett följer strandslutt- 
ningens lutning. Detta beror i sin tur på att bryggarmarnas yttre partier 
raserats mer an de inre, vilka tidigast blev bundna av växtligheten sedan Iag- 
ret övergivits. Uppskattningsvis skulle man kunna saga att kåsen knappast 
var avsedd för båtar Iangre an ca 16 fot. En kortare båt har haft bättre 
skydd i kåsen, eftersom den kunde göras fast Iangre in på grund av sitt 
mindre djupgående. Denna sistnämnda egenskap skulle komma att spela en 
allt större roll i samma mån som vattenståndet minskade genom landhöj- 
ningen. 

I kåsarna gjordes en del fynd, som kan namnas i detta sammanhang. Det 
ar dels några tullpinnar (blekingska: tullapinnar) av eneträ, bild 21, dels en 
prim (aven kallad fid) av trä, bild 21, dvs en märlspik, som inte ar av 
metall utan av trä, horn eller ben. 

Diverse fynd 

Föremålen av järn var redan nar de togs tillvara rostskadade och mer eller 
mindre fragmentariska. Det ar därför knappast fruktbart att har spekulera 
över användningen av tidigare ej nämnda fynd av detta slag. Spikarna i 
tomtning 17 kanske kommer från en av bräder hopslagen ingångsdörr. 
Dubbelsöljan bild 5 a ar lik en skarpsölja avbildad i Kulturens årsbok 1947, 
sid. 151, bild 41:2 och daterad till tiden omkr. 1700. Kanske dess basta mot- 
stycke ar bronssöljan bild 5 b, som ingår i ett fynd från Gothersgade i Kö- 
penhamn, nu i Nationalmuseet och dar betecknad som ett seltygsspänne 
från 1600-talet. 

Överraskande att finna på Pilkaholmen ar fragmenten av murtegel och 
taktegel från tomtning 17 och kasarna. Fynd av samma slag ar gjorda i den 
s. k. Kappelsåkern på Saltarna (Blekingeboken 1977, sid. 56). De tegel som 
hitttades på Pilkaholmen ar säkerligen hämtade därifrån - men för vilket 
ändamål? Hos murteglen var det förmodligen den regelbundna formen som 
uppskattades, t. ex. nar man skulle bygga ugnar för rökning av fisk och 
kött. Med murtegel kunde också andra typer av ugnar och kokplatser lätt 
iordningställas. I litteraturen om scouting omtalas en "fransk kokspis". 
Murstenar ar där ställda på kant ett stycke från varandra och med kok- eller 



stekkärlet vilande över mellanrummet där elden tändes. En husmor på Pil- 
kaholmen skulle säkert ha instämt i följande kommentar: "De uppbyggda 
spisarna är att föredra vid fasta läger. Har man otur kan den grävda spisen 
eller kokgraven vara en liten sjö endera dagen". 

Takteglen har varit smala, enkupiga vingtegel med spetsig klack, bild 11, 
för upphängning på takfallets läkter. Samma sorts tegel finns bland fynden 
från kvarteret Viktor i Ronneby och från Lyckå. Möjligen har de på Pilka- 
holmen använts för avskärmning och täckning av öppningarna på rökug- 
narna. 

Hyddor och bodar 

Studiet av anläggningar och fynd har i förening med en smula fantasi och 
inlevelse hjälpt oss att lära känna några sidor av livet hos människorna på 
Pilkaholmen. Vi tar farväl då de samlas kring härden efter dagens mödor. 
Men innan vi lämnar lägret miste vi ge dem tak över huvudet och på nytt 
bygga upp de hus, som varit resta över tomtningarna. 

Vi utgår i detta rekonstmktionsförsök ifrån att man till byggnadsmaterial 
i stort sett nöjt sig med sådant som naturen kunde erbjuda inom räckhåll 
för lägret. Tomtning 17 ger de bästa hållpunkterna, där fanns stenskodda 
hal för stolpar i en takresning. De fem stolphålen är på planen bild 8:l be- 
tecknade a-e, räknat från västra gaveln. Bild 28 visar samtliga stolphål 
markerade med vid undersökningen nedsatta korta pålar. Hålen a, b och c 
anger byggnadens mittaxel men hål b awiker något från linjen a-c, vilket 
tyder på att takåsen inte varit helt rak. I hålen a-c har stått en åsbärande 
stolpe, en s. k. mesula, till vilken tagits trädstammar kapade med en gren- 
klyka upptill för åsen att ligga i. Vad vi nu ser i fantasin är ett hus eller sna- 
rare en hydda med två takfall, ett sadeltak. 

När vi hunnit så långt börjar frågor anmäla sig, närmast gällande tak- 
täckningsmaterial och takhöjd. Huset har förstörts av eld. För arkeologen 
är ett brunnet hus ofta mer lovande än ett övergivet hus tömt på ägodelar. 
Ett instörtande tak kväver elden, om det har tillräcklig täthet och tyngd och 
kan själv bevaras tillsammans med inredning och inventarier. Ett exempel 
på detta är de öländska husgrunder från järnåldern, som utgör rester av bo- 
ningshus vilka varit täckta med torv och som invändigt haft längsgående 
stolpburna åsar för att bära takets tryck. Om hyddan på tomtning 17 kan vi 
med bestämdhet säga att den inte varit torvtäckt. Den bärande konstmktio- 
nen och takmaterialet har brunnit ned utan att kvarlämna några fasta res- 
ter. 



BiM 28. Tomtning 17 under utgroviiini: sedd f& nordvail. De fem sloiphdlen är markerade 
med korropilor, pd bilden fdrfydligade med r in~ar .  Foro K.-A.  Bjdrkquirr. 

Har har alltså funnits ett lättare material, som tillät en högre takresning 
an i ett torvtäckt hus. Flertalet tomtningar på Pilkaholmen har för övrigt en 
så obetydlig invändig vagghöjd att detta varit nödvändigt för att öka det 
knappa utrymmet inomhus, på vilket man kunde röra sig någotsånär u p p  
rätt. Under denna förutsättning att lagerhyddorna generellt haft en relativt 
hög takresning, om an med individuella variationer, kan vi, för att få be- 
grepp om takhöjden i hyddan 17, "låna" detta mått från hyddan på nr l ,  
som har i stort sett samma bottenbredd. I västra långväggen finns dar en av 
stenar kringbyggd hålighet, ca 0,2 m i diam., i vilken en lutande sparre eller 
stång vilat, bild 3:l a. Lutningens vinkel ar ca 25' från lodlinjen, vilket ger 
en approximativ ryggashöjd av ca 4,4 m, bild 3 5 .  

Till de "lättare" material som kan ifrågakomma hör hl. a. tältet, varför 
möjligheten av en tältkonstruktion över tomtning 17 bör diskuteras. Vi 
utgår från avståndet mellan de åshärande stolparna a och c, vilket ar ca 4,O 
m. Detta blir den minsta bredden på en över åsen lagd tältduk. Från bild 3:5 
lånar vi också höjden på de båda takfallen, tillsammans ca 10,O m, och får 
då en nödvändig tältyta på minst ca 4.0 x 10.0 m = ca 40,O mi. Tanker vi 
oss ett talt av denna storlek stående fritt på slät mark, får vi något som i frå- 



Bild 29. Rekonslmktion ov lä11 pi  monlerborr ramverk. Vikingaliden. EJer O. Cnrnrfh- 
Pedenen. 

ga om måttförhållandena har likheter med tältet på bild 29. Den visar en re- 
konstmktion av ett landtält, landijald, uppsatt för natten från ett vikingati- 
da långskepp på ett monterbart ramverk. 

För vikingatidens liksom för senare tiders kustfarare var tältet detsamma 
medan lägerplatserna växlade. Folket på Pilkaholmen var däremot bundet 
till en förberedd lägerplats. Dar fanns en kontinuitet i form av fasta grunder 
men byggnaderna kunde inom vissa gränser variera i fråga om material och 
utförande. Svårigheten att transportera ett skrymmande tältmaterial måste 
ha verkat avskräckande. Detsamma galler problemet att nedtill göra fast 
tältets sidor, vare sig man försökte att förankra det i själva tomtningen med 
dess skiftande nivåer och oregelbundna stenmaterial eller i den steniga 
marken utanför. En vådeld kunde medföra kravet på ett nytt tak, som då 
måste uppföras med improviserad teknik. Det mesta talar alltså för att vi 
kan avskriva tanken på ett åsiält över tomtning 17 och att vi i stället prövar 
någon annan lösning. 

Man kunde vänta sig att traditionen kring dessa hustomtningar, spridda 
även utmed andra kuster an den blekingska, någonstans skulle ha bevarat 
konkreta föreställningar om byggnadernas urspmngliga utseende. Men vi 
söker förgäves, också inom de kustområden vid Vasterhavet och Ostersjön 
som är nämnda i 1977 års uppsats. Vi får i själva verket hålla oss till Ble- 
kinge, närmare bestämt till Hanö för att finna något, som kan sägas vara en 
om än mycket kortfattad exteriörbeskrivning av en hydda i ett fiskelager. I 
en uppteckning från 1932 i Folklivsarkivet i Lund berättas det om skåning- 
ar, som kom på höstarna och fiskade torsk för insaltning. De bodde i 
" stenringar" med ristak. "De hade en gryta att koka i och ät ur den med 
träslevar. De levde har ett par månader åt gången. De vor0 från Kivik-Vi- 
temölla och Simrishamn". 



"Stenringarna" torde vara de rektangulära tomtningarna söder om Ha- 
nöläge eller liknande nu försvunna anläggningar. Vad "ristak" avser är inte 
helt klart. En äldre hanöbo, som författaren frågat, menar att med ris av- 
sågs rörvass, som förr hämtades från fastlandet till taktäckning. Dialekt- 
och ortnamnsarkivet i Lund har emellertid inte funnit denna betydelse av 
ordet i något enda kusthärad i östra Skåne, Blekinge, Småland och Öland. 
Däremot är det befogat att i ordet också lagga betydelsen "eneris". Detta 
framgår bl. a. av en husesyn i Elleholm på 1780-talet rörande en lada med 
gavlar av eneris (Erixon 1940). Om vi alitså måste finna oss i att ris ingen- 
ting annat är än ris i ordets vanliga betydelse, så har det ända sitt intresse att 
veta att det på Hanö godtogs som taktäckning på hyddor bebodda under 
flera månader. Detta ar något som kan ha sin tillämpning också på Pilka- 
holmen. 

I den blekingska kustbygden användes rörvass och ibland säv i stället för 
halm till täckning av taken på större och mindre uthus. Vassen kan skaras 
vintertid på isen eller senare från båt. Den måste då först torkas och rensas 
från blad innan den är användbar till taktäckning. För hyddbyggarna på 
Pilkaholmen representerade vassen i sin egenskap av ett enhetligt material 
en lösning på taktäckningens problem, som de inte gärna lämnade oprövad. 
Det gällde bara se till att den fanns på plats i ratt tid och i rätt skick och att i 
skaran fanns någon, som var hemma i tekniken. I sydligaste Sverige utföres 
täckningen ofta som ett bindetak på en ravelstomme, i vilken materialet, 
halm eller vass, bindes fast med vidjor. Stommen består av ett rutverk av 
stänger, slanor eller spön, s. k. raftar, som vilar på byggnadens sparrar eller 
saxbärning. Om detta sydsvenska bindetak skriver Sigurd Erixon 1949 föl- 
jande: "Virkesbrist och kvarlevande traditioner från den tid, då taken var 
flätade av knotiga grenar, ha samverkat till att långraftarna eller ravel- 
stängerna liksom standraftarna här ofta vant krokiga och oregelbundna". 

Såsom tomtning 17 ser ut i nutiden förefaller den att vara i stort sett 
orörd frånsett en viss deformation genom stenras. Någon avsikt att genom 
syllstenar skapa underlag för syllstockar eller fotträn till en byggd vägg kan 
inte spåras. Takresningen måste därför bli en annan och mera oregelbunden 
an på ett hus med väggar. Under dessa förutsättningar kan byggarbetet tän- 
kas ha tillgått på följande sätt. 

Man började med att slå ner de tre stolpar, på vilka takåsen skulle vila. 
Sedan tomtningens stenar utanför innerlivet plockats isär ned till fast mark 
eller berg, reste man stänger av ungträd utefter långsidorna och inpassade 
fotänden i hål i trästockar, som förankrades under tomtningens återupplag- 
da stenar, varpå toppänden gjordes fast i takåsen. Man hade nu en stagad 
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Bild 30. Tokfotsportiei p i  en ladugdrd bvggd i rkiffe.sverk, darerod 1798. Biskopsherp i Au- 
gemm sorken, Blekinge. E f w S  Erkon 1948-49. 

stomme, som samtidigt utgjorde ståndraftar, på vilka den horisontella 
läkten av slanor eller spön fastes till långraftar. Två stolpar slogs vidare ner 
pi insidan av de båda stenblocken vid hyddans ingång. De förenades upptill 
genom en överliggare och på marken mellan dem lades en tröskelstock. I 
den karm, som på detta sätt bildades, fanns plats för en dörr som kunde 
svänga på två tappar vid ena stolpen. 

Om problemet med att stötta upp taktäckningens ravelstomme säger 
Sigurd Erixon: "Av särskilt intresse ar en konstruktion, som förekommer i 
sydligaste delen av landet, med stående raft - ståndraft - gående från 
nocken till vaggbandet, dar de i sin ursprungliga form med sin nedre till- 
spetsade ände stödja i en ränna eller fals eller i hål i väggbandet, - -". Se 
bild 30, dar figurens "räfte" ar ett sådant ståndraft, som med den spetsade 
fotänden ar instucken i ett slags övre vaggband, som vilar på tvärbalkarna, 
Detta väggband motsvaras i vår vägglösa hydda av de under tomtningens 
stenar förankrade trästockarna. 

Gavelväggarna var möjliga att bygga som gavelrösten med täckning av 
vass eller kanske vass och ris. Denna konstruktion tillfredsställde dock 
knappast kravet på längdförstravning av takresningen. I stället kunde sys- 
temet med förankrade ståndraftar föras vidare, i varje fall vid västra 
gaveln, och dar fortsätta i en båge på utsidan av de stenblock, som ingår i 
tomtningens vastvagg. Dessa raftar samlades i topparna och fastes i tak- 
åsens ande. Vid östra gavelväggen lade ingången hinder i vägen för att helt 
genomföra en liknande längdförsträvning. Nar så ravelstommen stod rest 



Bild 31. Tomrning 17. Rekonrrruk1;on av delen Uver tomrningen resro hyddon. T&ning ov 

K. -A .  BjOrkquisr efferförfolrorens onvivningor 

med sitt rutnät av raftar, gällde det att snarast möjligt förvandla den till ett 
skyddande tak med hjälp av vass, säv, ris eller någon kombination av dessa. 
Det räckte om täckningen höll vätan ute och värmen kvar inne. Senare kun- 
de man bättra den, men något massivt bindetak med invecklad vidjeflätning 
var inte vad man behövde. 

Med detta förslag har vi skaffat tak över huvudet för människorna i 
hyddan på tomtning 17. Men den är ännu inte fullt beboelig. Med dörren 
stängd är det mörkt invändigt och dåligt sörjt för rökutsläppet, Detta kan 
avhjälpas med en ljus- och rököppning i det norra takfallet, skyddad mot 
regn av ett kort utskottstak. Om tomtningen behövde tätas fanns ting att 
tillgå, också användbar som underlag i kojerna men då i torkat skick. Bild 
31 visar hur hyddan skulle kunna se ut enligt denna rekonstruktion. 

Ett försök att återuppföra hyddan på tomtning 1 har en given utgångs- 
punkt i den för takresningen tidigare uträknade toppvinkeln. Ytterligare 
hållpunkter är de två stolphålen b och c i västra delen av södra rummet, bild 
3:l. Av dessa fanns hål c intill en av de större stenar, som ingår i skiljevag- 
gen mellan rummen, bild 3:4. Stolphål b, i grävningsrapporten betecknat 



som osäkert, påträffades ca 2,O m söder om det föregående och ungefär på 
samma avstånd, ca 0,6 m, från västra väggen. Då alla spår saknas efter 
mittstolpar (mesulor), kan takresningen tänkas ha bestått av sparrar eller en 
saxbärning, dvs lutande stänger upptill förenade två och två i ett kryss, en 
sax, i vilken en takås vilat. Konstruktionen kan ha styvats upp av sidostol- 
par, av vilka en stått i stolphal c. Om de fungerat som sidosulor, har de haft 
till uppgift att bära en sidoås till stöd för takfallet, se principskissen bild 35 .  

Dettaär så långt man kan komma utan att fabulera. Erfarenheterna från 
tomtning 17 lämnar oss i sticket, hl. a. därför att tomtning 1 saknar den ut- 
vändigt upplagda sten, som möjliggör förankring och längdförsträvning av 
takresningen. Tomtning I representerar för övrigt genom det avskilda 
bodutrymmet en mera komplicerad funktion och en annan konstruktions- 
idé än den i en hopbyggd hyddgrupp ingående nr 17. Fynden visar att hyd- 
dorna kan ha varit bebodda samtidigt men hur de då, var för sig, såg ut vet 
vi inte. De rester i form av tomtningar vi nu ser, är vad som återstår av den 
senast uppförda hyddan. 

FM'n kust till kust 

P4 Pilkaholmen har funnits ett för säsongvistelse avsett fiskeläger. Platsen 
har utnyttjats möjligen redan under 1300-talet och in i 1600-talet, kanske 
ännu längre. En stickprovsundersökning som 1972 års grävningar lämnar 
många frågor obesvarade. Men den har öppnat möjligheten att spåra driv- 
kraften bakom denna tidvis uppblossande aktivitet i det blekingska kust- 
bandet. Först efter vidgade undersökningar kan vi kanske också mmare  be- 
stämma lägerfolkets ursprung och finna startpunkterna för färderna över 
havet frin kust till kust. 

Det handlar här om en verklighet med ekonomiska och näringshistoriska 
aspekter, som författaren inte har möjlighet att fördjupa sig i utan endast 
avslutningsvis kan antyda. En central roll spelar frågan vilka som under ti- 
dernas lopp ägt och bmkat skärgårdshemmanet Saltarna. 1 1661 ars jorde- 
bok över de bornholmska vederlagsgodsen har Saltärna enligt Landsarkivet 
i Lund "antecknats som helt mantal under Hörby gods med Per och Jens 
Andersson som bmkare och med följande räntepersedlar: 1 pund smör, 1/2 
pund ål och 10 ollonsvin eller sammanlagt 3 tunnor hart korn". Med Hör- 
by avses Hörby hovgård i Mjällby socken på Listerlandet. Ägare vid Roskil- 
defreden 1658 var Joachim Gersdorff, som härskade över ett godskomplex 
i nordöstra Skåne och västra Blekinge med Lillö utanför Kristianstad som 
sätesgård och med Hörby som en av huvudgårdarna. 



Blld32. Del ov korlo Over Arvid Troll~s godsimperium omkring 15W. Efter L.-O. Lorsson 
1974. M e d l i l l ä ~ ~ a v  Idgesr?nv~ningf&rRon~~eby. 

Går vi sedan en generation tillbaka finner vi i förteckningen över skatte- 
mantal för Sölvesborgs lan 1632 ("madskat") en "Annders paa Saltern- 
nö(e)" uppförd som skattepliktig festebonde (frälse)" Lensherre var då 
Tage Ottesen Thott, som samma år efterträddes av Tage Andersen Thott. 
Slakten Thotts anknytning till nordöstra Skåne och Lister!andet hade gamla 
anor och var förankrad har bl. a. genom innehavet av den nämnda sates- 
garden Lillö. Denna ägdes en tid under 1400-talets senare del av Ifver Axel- 
sen Thott. Lillö jämte Hörby och andra huvudgårdar kom att ingå i ett 
skånskt-blekingskt godsförvarv med svenska ägare. Dessa tillhörde den 
sdländska Trolle-släkten, av vilken Arvid Trolle till Bergkvara år 1466 
gifte sig med Beate Ifversdatter Thott, vars far var den nämnde Ifver Axel- 
sen på Lillö. 

Härom skriver Paul Sjögren följande: "I  Blekinge fingo Arvid och hans 
barn Hörby huvudgård i Mjällby socken och ytterligare 62 egendomar i Lis- 
ters och sammanlagt 28 i Brakne och Medelstads härader - -". Omfatt- 
ningen av Arvid Trolles godsinnehav i södra Småland, västra Blekinge och 
nordöstra Skine framgår av kartan bild 32. Ronneby stad ar där täckt av en 
fylld cirkel, vars storlek enligt teckenförklaringen anger att inom socknen 
fanns 10 gårdar tillhörande Beate Ifversdatters arvegods. En av dessa går- 
dar var just Saltärna, vilket framgår av en jordebok från 1530-talet tillhö- 
rande "Slakten Trolles papper" i Riksarkivet. 



Det kan vara skäl att något uppehålla sig vid denna tid i början av 1500- 
talet, därför att intresset för det säsongmässigt bedrivna kustfisket med bi- 
näringar och med bl. a. Pilkaholmen/Salarna som replipunkt och stapel- 
område då kan tänkas ha intensifierats. Möjligen kan man i fyndmaterialet, 
dock med den reservationen att det endast representerar fyra anläggningar, 
spåra en antydan härom, nämligen i keramiken, som nästan helt tillhör 
1500-talet. Kartan bild 32 visar att det Trolleska godsimperiets utsträckning 
också i Skåne och Blekinge var betydande. Till duon Thott och Trolle som 
stora godsbildare kan nu i tredje generationen fogas namnet Ulfstand repre- 
senterat av Jens Holgersen, Glimmingehus byggherre. Denne gifte sig 1498 
med Margrethe Arvidsdotter Trolle, vars mor var den ovannämnda Beate 
Ifversdatter Thott. Jens Holgersen hade skaffat sig omfattande domäner i 
nordöstra Skåne och Blekinge när han omkring 1510 blev lensman på Söl- 
vesborg. 

För frälsemän som de nämnda gällde det att göra förvaltningen av hu- 
vudgårdar och strögods inte bara självförsörjande utan också att förbättra 
avkastningen av de nyttigheter, som kunde utvinnas ur själva jorden, i sjö- 
arna, i de strömmande vattnen och i havet. Fiskets betydelse för godsens 
hushållning och ekonomi framhalles ofta när det ar tal om laxfisket och ål- 
fisket i välbevakade fasta anläggningar, Men det var lika angeläget att för- 
säkra sig om sillen och torsken, vardagens och fastetidens fiskar, när deras 
fångsttid var inne. 

Hur godshushållens fiskförsörjning för egen konsumtion och för avsalu 
var ordnad under de tre jorddrottarnas tid vet vi inte mycket om. Men man 
kan föreställa sig att den organisatoriskt haft drag gemensamma med vad 
handlingarna från två blekingska frälsegårdar har att berätta, trots att detta 
ligger någraårhundraden framåt i tiden. Av 1730 års räkenskaper för det till 
Johannishus fideikommiss hörande Tromtö framgår att en del av öbönder- 
na, bl. a. på Almö och Vagnö, hade till uppgift att fiska för godsets rak- 
ning. På Göholm fanns i början av 1800-talet ett tiotal fiskare, som gjorde 
" karladagsverken" och även "hjälpedagsverken" när så påfordrades men 
som i huvudsak stod för gårdens fiske och skattade i saltad torsk. 

Från dessa av kallorna väl belysta tider återvänder vi till senmedeltidens 
Hörby, som genom anknytningen till Saltarna gjort det möjligt att föra in 
Pilkaholmen i ett historiskt sammanhang. Jens Holgersen hade, som borg- 
herre på Glimmingehus, Österlens kust och dess fisken på nära håll. Som 
lensman på Sölvesborg kunde han dessutom övervaka och utöka sitt gods- 
innehav på Listerlandet, bl. a. genom förvärv av givande fisken. Härom 
vittnar t. ex. en i samlingen "Lyngbygaards Breve" ingående köpehandling 



av den 23 maj 1512, enligt vilken Mattis Thollesen i Hörby överlåter ett ile- 
sätt kallat "Halle hulle" till Jens Holgersen. Denne var då ocksi ägare till 
Lyngby i Skåne, det gods som senare blev Trolle-Ljungby. 

Från Hörby huvudgård kunde havsfisket organiseras för leveranser bl. a. 
till inlandsgodsen i Skåne och Småland. Saltarna låg visserligen i utkanten 
av det blekingska strögodskomplexet men detta uppvägdes av de trygga 
hamnlagena i Saltarnasund och i Norra och Södra Pilk. Ronnebyskärgår- 
dens kust var en naturlig utgångspunkt för transporten av färsk och saltad 
fisk m. m. till de småländska Bergkvara-godsen. De forman, som anlitades 
för dessa körslor, kan vi se som föregångare till senare tiders "sillakörare" 
men med den skillnaden att dessa som egna företagare kunde sälja från sitt 
lass under resan norröver, som ofta hade Växjö till vändpunkt, 

Saltarnas och Pilkaholmens öden under den tidigare medeltiden har här 
inte fått någon plats. Det arkivaliska källmaterialet torde vara svårbemäst- 
rat och det arkeologiska är ännu obetydligt. Men fynden har visat att sen- 
medeltidens lagerfolk haft föregångare p i  Pilkaholmen. Det var hyddplat- 
ser från äldre generationer, som utnyttjades och isiåndsattes av godsens 
utsända fiskare och jagare. Det gällde för dem att tillsammans med Saltär- 
nas frälsebdnder få ut det mesta möjliga av kampanjen både för de höga 
herrarnas och för de egna hushållens räkning. 

NOTER 
I Undersökningarna möjliggjordes genom ekonomiska bidrag fran Ronneby kommun, Ble- 

kinge musei och hembygdsförening och riksantikvaridmbetet. De utfördes av Blekinge 
museum under ledning av författaren och med biträde av museets davarande amanuens 
Jan Sandström. För uppgiften hade särskilt engagerats arkeologerna Karl-Axel Björk- 
quist och Thomas Persson, vilka svarade för huvudparten av fältarbetet och även sam- 
manstallde grävningsrapporten. Det förtjänar pipekas att de, sedan tillgängliga medel för- 
brukats genom att undersökningen blivit fördröjd och försvarad p2 grund av diligt väder, 
fortsatte arbetet av vetenskapligt intresse, varigenom o c k 6  kas H kunde utgrävas och do- 
kumenteras. 

2 För hjälp med dateringen av det keramiska materialet tackar författaren stadsantikvarie 
Anders W. Martensson och antikvarie Claes Wahlm, Lund. 

3 1 grävningsrapporten redovisas, nar detta varit möjligt att avgöra, förekomsten av kris- 
tianstadrflinta och limhamnsflinta i de undersökta anlaggningarna. 

4 De vedanatomiska bestämningarna har utförts av forskningsassistent Thomas Bartholin, 
Lund. 

5 Bestamningarna av benmaterialet har utförts av docent Ove Persson, Lund. 
6 För anvisningar rörande landhöjningens kronologi vid Blekingekusten tackar författaren 

professor Björn Berglund, Lund. 
7 För denna källuppgift tackar författaren fil. mag. Hans Milton, Sölvesborg. 
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Yrkesfiskaren i det 
förindustriella bondesamhället 

En studie av tidig yrkesspecialisering i Blekinge 

MARGARETHA ROSEN 

Den befolkningsökning, som ägde rum under 1700- och 1800-talen, resulte- 
rade bland annat i att en ny stor befolkningsgrupp av jordlösa eller obesutt- 
na växte fram. För att första den väldiga förändring. som skedde inom den 
relativt korta tidsrymd under vilken vårt land förvandlades från ett agrar- 
dominerat samhälle till ett industriellt och urbaniserat Sverige, måste vi ha 
kunskap om dessa människor, deras existensvillkor och den roll de spelat i 
den snabba samhallsomdaningen. Tack vare de kyrkliga arkivens unika 
källmaterial, kan vi nå ett djupare tidsperspektiv. Prästerskapet engagera- 
des tidigt i insamling av administrativa data för statsmaktens behov, och 
kyrkan hade också eget intresse av att kontrollera församlingsmedlemmar- 
na. Husförhörsl'angderna, som upprättades vid husförhören, blev därför in- 
te endast ett protokoll över laskunnighet och kristendomskunskap utan 
aven en betydelsefull länk i hela registreringssystemet i och med att de också 
låg till grund för mantalslängderna. 

Trots dessa förnämliga källor uppstår problem, nar vi vill studera fiskar- 
befolkningen under 1700- och 1800-talen. Vi har ofta ingen möjlighet att 
avgränsa dem från andra obesuttna grupper i kustzonen. 1 folkbokföring 
och skattelängder uppträder fiskarna vanligen under andra titlar såsom hus- 
man, torpare och gatuhusmän utan utsäde etc. 0. Hasslöf diskuterar detta i 
sin avhandling "Svenska Västkustfiskarna". Aven J. Granlund har varit 
inne på dessa egendomliga förhållanden.' I avhandlingen "Fångstman i in- 
dustrisamhililet" påpekar 0. Löfgren, att de i Värö Hallands I etiketteras 
som backhusmän. 

Rent generellt kan vi konstatera att först mot 1800-talets slut blir fiskarti- 
teln vanligare i den kyrkliga och kamerala registreringen och då kommer 
den ocksi in i statistiken. I mina egna studier av den blekingska fiskarbe- 
folkningens framväxt och expansion under 1700- och 1800-talen har detta 
problem aktualiserats. Finns det något samband mellan detta förhållande 
och de förutsättningar som fanns att bli yrkesfiskars på landsbygden? 



Registrering av fiskare i Blekinge 

För åren 1828-1832 avger den blekingske landshövdingen i sin ämbetsbe- 
rättelse följande rapport: 

"Fiskerierna däremot är af mera vigt. De idkas af hemmansägare och torpare i skärgir- 
den, dels huvudsakligen af s i  kallade Saltsjöfiskare. som boende p i  fisklagen i skärgarden er- 
halla Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvandes antagningsbrev och i berörde egenskap 
skattskrifves sedan de styrkt sig hafva bostad samt nödiga batar och fiskeredskap. Antalet af 
ddana skattskrifvna fiskare i länet utgör ornkring400." 

Meddelandet gmndar sig på den av Blekinge lans Hushällningssällskap 
gjorda undersökningen år 1826. Man fann då, att 461 fiskare hade blivit av 
landshövdingen antagna och skattskrivna. 

Uppgiften ar synnerligen intressant och ger onekligen upphov till frågan 
om orsaken till att antagningsbrev utfärdades och vad som motiverade fis- 
karna att söka sådana. Var de specifika för Blekinge eller förekom de aven i 
andra län? - I den recenta traditionen finns ingenting om dessa antag- 
ningsbrev. Blekinge museum har däremot en kopia av ett sädant. 

Genom att analysera antagningsbrevet kan vi fastslå, att drängen Bengt 
Nilsson blev antagen till fiskare först sedan vissa krav i~ppfyllts. Ansök- 
ningsakten, som bestyrker att så skett, består av tre handlingar: 
1. Själva ansökan. Denna stöder sig på att sökanden har blivit innehavare 
av sin faders "egandes hus och fiskeplats". 
2. Intyg om överlbtehe av hus och tomtmark. 
3. Bevis av pastor i församlingen. Denna innefattar förutom födelsedata 
och civilstånd även att vederbörande har god frejd och "hehöflig fiskered- 
skap." 

Ansökningarna kom in till Blekinge Landskansli och noterades i diariet 
samtidigt med att antagningsbrev utfärdades. Alla påträffade ansökningar 
har beviljats. Noteringarna är kortfattade och har haft skiftande ordalydel- 
se genom åren. Sålunda skrev man: 
ar 1768 "Fullmakt att vara fiskare." 
ar 1802 "Om tillstind att till uppehälle f i  idka saltsjöfiske." 
i r  1826 "Vanlig gerningsbrev utfärdat." 
Ar l840 "Vanligt gerningsbrev utfärdat." 

För att klarlägga vilket lagmm och vilka motiveringar, som låg till grund 
för bestämmelserna i dessa antagningsbrev, måste tidpunkten för de först 
utfardade breven sökas. Men det äldsta bevarade diariet är från år 1768, 
och husförhörslängderna inför fiskartiteln i början av 1750-talet. Vid 
genomgång av 17Wtalets författningar verkade 1748 års förordning och 
kungörelsen 1752 vara de som närmast kunde sammanställas med idéen till 
fiskarfullmakternas utfärdande, Koncept på antagningsbrev från år 1771 
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Honö homn. Foio BIM 

och 1783 belägger att så också är fallet. Dessa handskrivna koncept har 
olika formulering och skiljer sig även från det tryckta frin Hällevik år 1840, 
men innehållet är det samma och korresponderar val med kungl. förord- 
ningarna, som de även direkt hänvisar till. 

Myndigheterna hade tidigare genom 1724 års förordning riktat sig till 
"wästerut liggande Provincier, såsom Bahns, Halland och serdeles Fiahre- 
häradsboerne" för att återuppbygga gamla fiskeläger och inrätta nya fiske- 
rier. 

Vilken effekt denna förordning fick i Bohuslän torde inte vara under- 
sökt. Däremot gör landshövding W. Bennet ett allvarligt försök att i 
Halland skapa fiskeriinrättningar under 1730-talet genom att använda sig 
av de halländska båtsmännen. I stället för båtsmanstorp i inlandet skulle nu 
genom böndernas försorg bostäder byggas ute vid kusten. Härigenom 
skulle man vinna sjövant folk till flottan, som också kunde bedriva fiske. 
Registrering och kontroll över dessa båtsmän-fiskare fick man så att säga 
på köpet. Fiskare från Skåne och Bohuslän anlitades för att lära ut fisketek- 
nik. Men varje fiskare vet, att man lär sig inte yrket över en dag. Det tränas 



man in i såväl omedvetet som medvetet från tidiga barna- och ungdomsår. 
Dessa båtsmän rekryterades från inlandet och lärde sig aldrig att komma 
överens varken med fisket eller havet. Dåliga fångster, drunkningsolyckor 
och t. o. m. rymningar blev resultatet.' I Kongl. Maj:ts resolution p3 al lme 
gens besvär år 1739 upphävdes fiskerierna delvis och på vissa kuststräckor 
helt och hållet. Allmogen befriades för vidare husbyggnad samt också för 
rekrytering av den båtsmansavgång, som vid själva fiskerierna, "antingen 
igenom theras rymmande eller omkommande, hända kan." 

Med 1748 och 1752 års stadgor vänder man sig till hela riket och till samt- 
liga landshövdingar för att med deras bistand upphjälpa det eftersatta 
fisket. I merkantilistisk anda påpekas att importen av fiskvaror ar stor, och 
att det "ej finnes nog Inbyggare, som kunna hemta utur Hafvet then ymni- 
ga wälsignelse, som then Gudomelige Försynen oss ämnat". Det gällde allt- 
si att öka antalet fiskare samt ge dem möjligheter att bedriva fiske. Helst 
ville man samla dem i fiskelägen, men man gav även andra alternativ. För- 
ordningen gav tillstand att "hålla fiskare", att inrätta fiskerier på frälseägor 
och för den enskilde att slå sig ner på lediga kronolägenheter. Liksom i 
blekingefiskarnas antagningsbrev finns här både krav att uppfylla och för- 
måner att få. De senare var utan tvekan ett lockbete, och kraven mycket 
rimliga för att inte säga nödvändiga för en fiskare. Man skulle vara försedd 
med 12 skötar och 500 torskkrokar eller motsvarande redskap. Förmånerna 
var följande: att utan avgift få bosätta sig på kronolägenheter, att mot skä- 
lig betalning få hugga båtvirke på vissa kronoallmänningar, att få understöd 
i form av pengar allt efter omständigheterna och att få hjälp med byggnads- 
virke. 

En kontroll av att fiskarna hade tillräckliga och användbara redskap 
gjordes tydligen under 1700-talet. I en fiskarfullmakt år 1783 förordnas ve- 
derbörande att vara fiskare så länge han följer Kongl Maj:ts förordningar 
samt "flitigt brukar samma näringsmedel till vilken ända han varje år för 
kronobetjänten bör visa, att han med de pibjudna fiskeriredskap ar för- 
sedd". 

Den landshövding, som i Blekinge län tog ovannämnda författningar ad 
notam, var Lars Dahlman (1747-1752). Tidigare hade han varit fältsekre- 
terare vid armén i Tyskland, överauditör vid armén i Norge och amirali- 
tetskammarråd från 1728 till sin utnämning. I relationen 1751 skriver han 
bl. a.: 

"Altsedan Eders Kongl. Majts. Nddige forordningar af d IOdC maj 1748 utkom angaende 
Fiskeriens uphielpande. och Allmogen fatt frihet Blekinps Sill och Torsk till en stor dehl i 
andra Lähn förbyta. hafwer detta näringsmedel mycket farkifvrat sig, och atskillige som 



Htilevik. Kbur innanför homnpi~en. Foto B1M 

kunnat wisa tillräckelig fiskeredskap, samt nigon ledig plats wid Siöstranden, fatt tillstand 
sig dar nedsättja, jämwal till deras Wrak-Ekor och andra Fisk-Bitar niutit utsyning p6 Eek 
till Bitwirke emot skiälig betalning, hwarigenom Fiskares antahl alt mer och mer sig öker, 
men swirigheten at ii Platser p i  (öar) öjar eller wid Siö-Stranden hindrar mycket, i ty at alla 
adana  Platser äro blefne i Hemmanstahl satte, och af aldre fiskare samt deras Barn innehaf- 
was som, af förtrytelse och frucktan, at genom flere Fiskare prisen kunde falla, icke siarna 
i fdn  sig lamna nigon Plats. Till desse Sill-Fiskerier brukas s i  kallade Wrak-Ekor och andra 
&r, hwilka förses med garn till 60 a 70 st för en Wrak-Eka, och 12 till 18 p i  en Bit; men 
krokar för Torsk som fangas om dagen." 

Han namner ingenting om själva antagningsbreven. En företeelse som är 
gåtfull för oss idag, var tydligen så trivial i den tidens samhälle att den inte 
behövde kommenteras. Däremot kommer han med värdefull information 
om förutattningarna att få till stånd den nya gruppen av yrkesfiskare. För 
det första fanns i Blekinge en obruten tradition bland bondefiskare och fis- 



karbönder att bedriva ett rörligt havsfiske med drivgarn. För det andra 
hade man en utvecklad lagorganisation, vilket det stora antalet garn tyder 
pi. Endast ett 4-5 mannalag kan klara av 60-70 st garn. Till detta hör 
havsdugliga bitar.4 För det tredje hade man goda avsättningsmöjligheter 
genom en fjärrmarknad med Kristianstads, Kronobergs och Jönköpings 
län. (Res. på allmogens besvär 1752). Till denna gynnsamma marknadssi- 
tuation har ocksi Karlskrona bidragit. Den var vid denna tid Sveriges tredje 
stad i storleksordning. 

Kungliga förordningar och kungörelser duggade tätt under sista hälften 
av århundradet. Redan 1754 kom ett nytt reglemente. Det skiljer sig frin de 
övriga genom att landshövdingarna nu aläggs att uppmuntra jord- och 
strandägarna till fiskelagens inrättande. Använde inte jordägarna dem själ- 
va borde de upputas mot skälig betalning. 

År 1752 hade L. Dahlman efterträtts av landshövding C. H. Strömfelt 
(1752-1769). Denne hade också bakom sig en juridisk kamär. Av hans 
rapporter framgår, att han tog initiativ till bildandet av fiskerisocieteter i 
Karlskrona och Karlshamn, och att han under resor på landsbygden försök- 
te övertala kustbönderna att upplita mark till fiskarbosättning. 

Dahlman ger oss en inblick i kustböndernas motvilja att f i  in en ny kon- 
kurrerande grupp av fiskare, som t. o. m. var fiskare till yrket och därför 
mkte bedriva ett intensivt fiske för sin utkomst, eftersom de inte hade 
nigot jordbmk som stöd. Med ökad produktion skulle fångsterna bli större 
med prisfall och kanske avsättningssvårigheter som följd. Strömfelt anför 
att bönderna var vidskepliga. N% fisket slog fel 1753 fick de nyinrättade 
östersjöfiskerierna skulden, men han hoppades, att den tanken snart skulle 
försvinna. Antalet yrkesfiskare v&te ocksi och omkring 1800 noteras 15 
fiskelägen i länet. 

Alla som erhöll fiskarfullmakt inskrevs som fiskare i kyrkobokföringen 
och si långt det har gitt att kontrollera även i mantalslängderna, från att ti- 
digare statt som dräng eller inhyses. Men kunde man f& fiskartitel utan att 
inneha fullmakt? Genom att ställa ansökningar mot kyrkobokföringens re- 
gistrering visar det sig att Göholms fralsefiskare Ar 1800 hade fiskartiteln 
utan att ha ansökt om antagningsbrev. 

Ar 1860 utfedades de tvi sista antagningsbreven, och antalet antagna 
fiskare var d i  573. Att de dopas just vid denna tid leder onekligen tanken 
till sambandet med näringsrestriktionernas upphävande. 

Granskar vi fiskarfullmakten ännu en @ng, finner vi följande rader: 
"Bengt Nilsson kommer att itnjuta det hägn och beskydd författningarna Saltsjöfiskare 

tillägga.'' 

123 



Författningarna som åsyftas är från 1748 och lyder: 
"Fiskarne, och the, som them med fiskande betjena, warda tagne uti Wart hagn och be- 

skydd, och mage av w&fwarne icke antastas, ej heller wara utskrifningar underkastade, d 
länge the halla fiskerierna i stand." 

I detta moment finns lösningen till antagningsbrevens gåta. Bakom för- 
fattningen döljer sig en institution i det förindustriella samhället, som hade 
sina rötter långt ner i medeltiden och som levde kvar i svensk lagstiftning till 
1885. Den kallades laga försvar. Genom att sätta in individen i bondesam- 
hällets sociala stniktur under mitten av 1700-talet med överhetens nätverk 
av stadgar och reglementen skall jag försöka förklara laga försvars funktion 
och betydelse för den enskilde. 1700-talets Sverige var ett genomorganiserat 
samhälle med tusen och en förordningar och kontrollåtgärder, Jag tror, att 
det är viktigt att äga klarhet i inom vilka ramar det var möjligt för individen 
att agera. Vilka problem stalldes han inför och vilka strategier kunde han 
använda för att skapa sig utkomst och bilda eget hushall med laga försvar? 

Den obesuttne i I75@talets bondesamhälle 

Institutionen laga försvar delade samhällets medlemmar i två kategorier: de 
som hade eget laga försvar och de som genom förmedling kunde förvärva 
sig detta. Den var intimt knuten till mantalsskrivningen, legostadgan, fat- 
tigvården och krigsmakten. Vi kan därför tala om ett komplext system eller 
om flera system, som var integrerade i varandra. Bakom låg statsmaktens 
och kyrkans ideologi - merkantilismen och hustavlan. Budorden var arbe- 
te och lydnad. 

Den ur samhällssynpunkt viktigaste funktionen var, att den som saknade 
laga försvar skulle erhålla detta genom att vanligtvis taga årstjänst hos nå- 
gon som genom sin sociala och ekonomiska status ägde laga försvar. Den 
anställde blev d& som det hette försvarad (från början adelns tjänstefolk) 
genom att arbetsgivaren svarade för att den anställde blev mantalsskriven, 
betalade sin skatt (genom avdrag på lönen), fick arbete och uppehälle samt i 
förekommande fall åldringsvård. Avtalet mellan tjänaren och arbetsgivaren 
reglerades i legostadgan. Många &dana tillkom genom seklerna. Den som 
är aktuell för den tid som behandlas h a  är 1739 års tjänstehjonsstadga för 
städer och landsbygd. Enligt den föreskrives: 
"Pa landet Mir icke eller nagon sa undandraga sig arstjenst som ej hafwer lantbruk a 

hemman eller torp, sielf idkar Manufactur och Bergwarck eller thenuid tillateligen brukas." 

Det förelåg alltså arbetstvång för vissa grupper i samhället, och det drab- 
bade inte enbart de medellösa. Under denna tid och till år 1789 begränsades 



böndernas rätt att städja flera tjänare än legostadgan tillät. Härigenom be- 
gränsades ocksi det antal personer som bonden kundege beskydd. Antalet 
tjänare stod i relation till hemmanets storlek. Som ex. kan nämnas att 1/4 
hemman och mindre "hestas en halfwuxen dräng (mellan 15 och 20 ar) och 
twänne pigor". I skärgelrden där det var tillatet att klyva hemmanen i 1/8 
och 1/16 fick en bonde "försvara jemte sig en fullvuxen dräng om han sjelf 
istundar och then mäctar underhalla". Mellan 1739 och 1747 föreskrevs 
ocksi förbud för bonden att behilla sina vuxna och halwuxna barn hemma 
SA snart deras antal överskred den tillitna numerären för tjänstefolk med 
mer än tv& (Art. III 5 3-5 5 1739). 

Aven om man hade utkomstmöjligheter hjälpte det inte, om ej dessa gav 
formellt laga försvar. I legostadgan star: 

"Och gallde ingen ursäkt, varken för dräng, piga eller annat tjänstfört hjon att avhdlla sig 
i f r h  Ars tjänsten f01 andra näringsmedels skull som de sig Aberopaoch förebära kunna." 

Den samtida prästen A. Chydenius beskriver vad som hände dem som in- 
te iakttog centraldirigeringens @hud. D i  satte stadgan 
"hela rikets ämbetsmanna hop, mantals-kommissarier, landsh0vdingar, magistratspersoner, 
kyrkoherdar, kyrkovärdar och sexmän, prostar och biskopar, kronobefallningsmän, läns 
och fjärdingsmän, ÖverstAthAllare, Rakaler etc. i rörelse, att söka upp detta olyckliga folek 
och befordra dem till ktnings-. tukt- och spinnhusarbete och Ars~jänst."~ 

Chydenius förbigir att en dartill lämplig man i första hand blev "förfal- 
len" till krigstjänst. Dit hörde även kofferdifart för kronans räkning. Det 
straffet hade tydligen några fiskare frin Nogersunds och Hälleviks fiskelä- 
gen fitt, och anhöll hos Kongl. Maj:t Befailn. hav. att slippa denna kom- 
mendering.6 

Amhetsmannakaren hade hjälp av ett angivaresystem, där angivaren er- 
höll 1/3 av värvningspengarna och dessutom erbjöds den anhillne som 
dräng mot halv lön, ifall denne inte dög till krigstjänst, Dessutom kunde 
man antastas av värvare även om man fullgjort sina samhälleliga plikter. 
Detta framgir av klagomil frin allmogen, som i en resolution 1739 f& sva- 
ret: 

"Om person som antastas av värvare för att den angivits som lösdrivare, men l ikal  befin- 
nes betala mantalspengar och har stdtt samt ännu star i laga tjänst, b& tillkännage vem som 
angivit." 

Om angivelsen visade sig falsk skulle angivaren anges, vilket i nigon man 
borde ökat rättakerheten. 

Mantalsskrivningen utgjorde givetvis en viktig länk i systemet. I mantals- 
längderna med betydelsen "antal människor" registrerades invinarna av 
tvi skäl: dels för att f i  en förteckning över de skattskyldiga och dels för att 
f% underrättelse om män i vapenför ilder. Under 17Wtalet kom mantals- 
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längderna att bli ett statligt instniment för fördelning och uppbörd av skat- 
ter.' Genom differentieringen av vissa skatter fick man många olika avgifts- 
kategorier. Skatten blev beroende av en persons sociala status och därför 
blev adekvata uppgifter om samhällspositionen verkligen betydelsefulla. 
Olika ålders- och samhallskategorier var ocksi befriade frAn vissa skatter 
och infördes i särskilda kolumner. Anteckningar i marginalen måste använ- 
das för att differentiera den luddiga titeln inhyses. Nya kolumner kunde till- 
sättas och borttagas allt efter behov. Garningsmän stod dock alltid nog- 
grant antecknade, eftersom de skulle betala de s. k. gärningsörena. Ar 1640 
hade kammarkollegiet utgivit en förebild för ett kolumnsystem, som ock& 
si småningom togs allmänt i bruk. Men det kunde modifieras som ovan har 
antytts! 



Lag kontraprak 

Laga försvarssystemet var hierarkiskt uppbyggt: den- ena ämbetsmannen 
övervakade den andra, och mantalsskrivningen utgjorde en social kontroll 
liksom byalaget. Det var framför allt länsstyrelserna som hade hand om ad- 
ministrationen. I 1734 års tandshövdingeinstruktion föreskrevs, att lands- 
hövdingen skulle tillse att inga lösdrivare eller lättingar lidas. Kyrkoherden 
skulle i okt. månad varje Ar inge rapport om sådana. Vidare skulle alla in- 
hyses män och kvinnor som varken "sitta för skatt" eller var i tjänst förhö- 
ras av häradshövdingen och nämnden vid tinget och rannsakas om sina vill- 
kor. Vid mantalsskrivningen skulle kronofogdar, nämnden och sexmännen 
vara närvarande samt tillse och pålysa allmogen vid straff att vara sannfar- 
diga om sitt på gårdarna varande folk, såväl som deras grannars allt som 
mantalskommissariernas instruktion innehöll. (Acta Publica). 

Lext framwler att tvångsvärvning var det mest fruktade straffet och 
rädslan för värvaren kunde resultera i att bönder mantalsskrev sina söner 
redan som 13- eller 14-åringar (undre åldersgränsen var 15 år), "på det de 
mitte slippa vidare våldsamhet som förvärvaren obarmhartigt visat på dyli- 
ka barn och p ~ j k a r . " ~  

Montgomes. visar liksom Lext att de verkliga problemen för myndighe- 
terna att upprätthålla laglydnaden kom med befolkningsökningen och Iatt- 
naderna av vissa restriktioner. För att minska den påtalade bristen på ar- 
betsfolk på landsbygden möjliggjorde man tidiga giftermål genom att tillåta 
mindre hemmansdelar (1762)'O och uppförandet av backstugor och inrät- 
tandet av torp (1770). Den senare förordningen som tog form i 1802 års 
varvnings- och 1805 års legostadga tillåter frihet från tjänstetvång för bl. a. 
de "i landet gifta samt i visst ställe mantalsskrivna och boende, där de till 
arbete sig förbundet och aligen försörjer." Årstjänsten skärptes 181 1 och 
Montgomery ifrigasätter om back-(stugu)sittama m. fl. ansågs ha laga för- 
svar. Han påvisar också, att anstalterna, som inrattades i början av 1800-ta- 
let för att separera försvarslösa frin kriminella element, snart blev överfyll- 
da och att de bida grupperna liksom tidigare sammanfördes på Elstningar. 
Givetvis kan man tänka sig att lagens effekt var beroende av ämbetsman- 
nens effektivitet och att kyrkoherden i församlingen kunde känna det svårt 
att vara angivare. Problemet belyses av en pastor i Siiierud, en skogsför- 
samling i Värmland nära Dalslandsgränsen år 1803. 

"Det är svart, om icke alldeles omöjligt för en pastor att avgöra huruvida en hemmans- 
brukare eller annan näringsidkare verkligen behöver det folk han later sig paforas, särdeles da 
denne sjalv underitödd av grannars betyg, pastar sig icke kunna tillbörligen sköta sin hem- 
mansdel eller näring detta folket fönitan. Och efter min oförgripliga tanke. är det i &dant 



fall icke en pastors rättighet att döma härom eller, som ar det samma, uppföra bland Iösdn- 
vare dem han anser överflödiga, d& de p& förberörde sätt blivit uppgivna och till kronoutskyl- 
ders erlaggande antecknade."" 

I denna utsaga berör prästen ett kryphål i legostadgan. En obesutten kun- 
de nämligen taga årstjänst och därigenom bli mantalsskriven hos en arbets- 
givare med reservation att få disponera en viss del av aret efter eget gottfin- 
nande. Hur detta utnyttjades i Jämshögs sn i Blekinge, beskriver prosten J .  
J. Oller år 1800."'2 

"För att hafva beskydd lateter han (den jordlöse husmannen) inskrifwa sig wid "&got Bruk, 
sisam Brukskarl, där han utom Kronoskatten, maste avtjäna sitt beskydd antingen med en 
mängd Arliga dagswerken, eller med SA mycket penningar, som kan svara däremot, fast han 
aldrig ser Bruket oitare, än han uttager sin Frisedel eller betalar sin skatt." 

Möjligheten att f& laga försvar på detta sätt tillämpades också av säsong- 
vandrarna. Dalkarlarnas herrarbeten var dock som regel legaliserade, efter- 
som praktiskt taget alla vuxna i Dalarna var besuttna genom den arvspraxis 
som där tillämpades.lWen att mefoden bland yngre var vanlig i Folkärna i 
sö Dalarna omtalar prosten Leffler vid en riksdag 1817: 

"I min landsort är det vanligt att drängar underhandla med bönder att hos dem blifva 
skattskrifnarned det villkor, att de sommartiden f i u t g i  för att sdka egen filrtjänst i nästgran- 
sande orter med bärgning och trö~kande." '~ 

Frigan är om husmännen också kunde använda sig av en sådan anställ- 
ningsform för bedrivande av fiske under en viss del av arbetstiden. 

Tillvägagångssättet var inte enligt strikt tolkning författningsenligt och 
medförde inte formellt laga försvar. Legostadgan krävde årstjänst och ef- 
fektiv sådan med arbetstid från kl 4 på morgonen till kl 9 på aftonen. Myn- 
digheterna försökte också upprepade gånger stävja en sådan anställning, 
som tidigare omnämnts genom att reglera antalet tjänare. Här kommer 
också den officiella synen fram på inhyses, backstugusittare och den i slutet 
av 1700-talet diffusa titeln torpare, som motivering för en rigorös legostad- 
ga. Enligt N. Woblin (1908) framstod de obesuttna som bl. a. arbetsovilliga 
och ogudaktiga samt benägna att tillta i antal för varje år med ökad fattig- 
dom som följd. 

Vilka fiskare fanns före ar1748? 

Om yrkesfiskarnas uppkomst och expansion i Blekinge länkades till en fis- 
karfullmakt som gav laga försvar, uppstår frågan vilka som före år 1748 
kunde bedriva ett "kommersiellt" fiske, alltså utöver husbehovet. 

Vi kan konstatera att det var de grupper i samhället som hade laga för- 
svar. Dessa hade samtidigt andra rättigheter som var nödvändiga för att ut- 
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öva yrkesfiske: rätten att avyttra fångsten (H B 6 kap) och rätten till fisks 
vatten samt möjlighet till familje- och hushållsbildning. 

Dit hörde städernas fiskarborgare, kustzonens fiskarbönder med dräng- 
ar, torparna samt adelsmännens fiskare. 

Dessutom fanns det fiskelägen på Kronans och frälsets mark. De var från 
början säsongfiskeläger. I Blekinge har vi Hanö och Hällevik som exempel 
på sadana. Till dessa kom på våren gårdmän fr& västra Kontroll 
och registrering av dessa skedde genom de avgifter de betalade för fisket. 

Titeln strandsittare finns inte i personregistreringen i Blekinge. Däremot 
förekommer den under mitten av 1700-talet i landshovdingerelationer och 
andra officiella handlingar. Av en skrivelse 1849 framgår, att strandsittarna 
räknas som en speciell kategori i samhället. Saltsjöfiskare är de som har an- 
tagningsbrev, är skattskrivna som fiskare och uppehåller sig enbart med 
fiske, synnerligen i öppna havet. Strandsittarna hör däremot till den fattiga- 
re skärgårdsallmogen, som idkar skargårdsfi~ke.'~ Den här definitionen gäl- 
ler en senare tid och kanhända också företräder ämbetsmännens syn. Men 
redan i 1748 års förordning mom V framstar strandsittarna som en kontro- 
versiell grupp: 



"I följe hwaraf ingen strandsittare bör talas, som icke anskaffar sig afwanskrefne fiske- 
redskap, eller Mllet sig til nagot läge eller strandägarnes fiskelag, utan kommer en sadan, ge- 
nom wederbörandes handräckning, at drifwas ifran stranden med sitt hus. pA the1 the hwilka 
ej med fiskande wilja umgas, mage arbeta i Landet, och ickeotidigt hindra them. som för fis- 
keriernas befordran aro hogade." 

Fiskerideputationen i Västernorrlands län delade tydligen denna uppfatt- 
ning att strandfiskaredstrandsittaren var en dalig yrkesutövare, som en- 
dast gick i vägen för andra fiskare." För att få sitta kvar vid stranden ford- 
rades, att han antingen skulle skaffa sig det stipulerade antalet fiskered- 
skap, eller hålla sig till ett fiskeläge eller gå med i strandägarens fiskelag som 
lottkarl. Här ska påpekas att Kronan förutsatte, att den första permanenta 
bosättningen skedde p& ett kronoläge och handhavdes av landshövdingen. 
(Mom 11 1748) 

Mde strandsittartiteln, laga försvar och en av handelsrestriktionerna får 
vi belysta i 1774 ars stadga för Göteborgs och Bohus län. Under den stora 
siiifiskeperioden reglerade myndigheterna fiskhandeln genom att antaga sex 
olika samhallskategorier. Sist i uppköpargruppen placerades strandsittarna. 
Dessa skulle i motsats till de övriga, som bl. a. rekryierades bland borgare 
och värvat krigsmanskap och alltså hade ett klart laga försvar, erlägga 4 da- 
ler silvermynt hos kronofogden, mot kvitton, vilka skulle numreras i den 
ordning de utgavs. Dessutom måste de lämna bevis på att de i mantalsläng- 
den var antecknade som strandsittare. Sedan 1668 hade nämligen strandsit- 
tarna förbjudits allt idkande av handel. Den hade varit förbehållen Mar- 
strands borgare som med egna båtar fått besöka strandsittarna i Bohusläns 
skärgård.18 

Varken fiskarbönder eller torpare, som vid denna tid bedrev ett kommer- 
siellt fiske är registrerade som fiskare vare sig i folkbokföring eller i man- 
talslängder. 

Fiskarbonden ägde i mantal satt jord och skattade i relation till mantalet. 
Därför infördes han under titeln hemmansbmkare i de kamerala längderna. 
- I vissa fall blev han dock beskattad för fisket, särskilt ålfisket. 

Torparen definieras i legostadgan som lantman som brukar torp och 
kunde vara torpare på såväl krono- som frälsejord. Torp på skattejord var 
få men ökade i slutet av 1700-talet i. o. m. folkökningen och tillstandet att 
få inrätta sådana. Godset Göholms torpare står som nämnts med fiskartitel 
efter år 1800. Dessa hade egna möjligheter att avyttra fångsten men stod 
under adelsmannens beskydd och betalade sitt arrende i fisk och med dags- 
verken. Om Hälleviks fiskeläge berättas, att det var anlagt på frälsegodset 
Skinnebergs ägor, och att handeln med fisk stod under godsherrens kon- 
troll.'9 



I samband med 1748 års förordning och antagningshrevens tillkomst iät- 
tade handelsrestriktionerna för blekingeallmogen och den obesuttne 
fiskaren fick samma möjlighet som fiskarbonden att avyttra fångsten utan 
att bli antastad av borgarnas strandridare och falld för landsköp. (Kongl. 
Maj% res. påallmogens besvär 1752). 

Men hur var det med fiskerätten för de obesuttna? Den enskilde jord- 
ägarens företrädesrätt till strandfisket kodifierades inte förrän i 1766 års fis- 
kestadga. Darför är det naturligt att inte fiskarfullmakten och den förord- 
ning den stöder sig på berör denna.'O Endast en person har noterats, som i 
sin ansökan samtidigt anhåller om att få begagna såväl in- som utskarsfis- 
ket. I arrendekontraktet nämns dock ingenting om detta. Givetvis kan rät- 
ten till fiske i en del fall ha ingått i arrendet. Men strandrätten till fiske hade 
inte någon avgörande betydelse för yrkesfiskaren i Blekinge. Han tog sina 
fångster utanför jordägarens "landgmnd". Sillfisket var ett drivgarnsfiske 
och bedrevs ute till havs. Strandfisket kunde däremot bli aktuellt, när väder 
och vind omöjliggjorde havsfärder. Enligt traditionen verkar sedvanerätten 
också ha gallt i stor utsträckning, med undantag av åifisket (gammal dansk 
allemansrätt till havets resurser). Landshövding Dahlman relaterar inte 
heller böndernas motvilja mot den nya yrkesfiskarkåren till innehavet av 
fiskerätten. 

Om vi fasthaller vid definitionen, att en yrkesfiskare är en person, som ej 
har i mantal satt jord, har fiske som huvudmring och själv skattar för in- 
komsten, kan vi konstatera, att sådana förekom inte före år 1748 utom i 
städerna. Frälse- och kronotorparna kommer narmast i fråga. 

Fiskare blir yrkestitel i detförindustriella bondesamhallet 

I ett större perspektiv kan 1748 års förordning ses som en början på den 
stora omstmktureringsprocessen inom näringslivet. Den legaliserade fiske 
som ett frisiående yrke på landsbygden. Men för att utöva det fordrades ett 
antagningsbrev, ett slags gärningsbrev, i analogi med de tre övriga vid den- 
na tid lovliga hantverksyrkena: skomakare, skräddare och smed. Genom 
detta erhöll blekingefiskaren ett klart bevis för laga försvar. Han fick möj- 
lighet till familjebildning och eget hushåll. Han hade samma handelsrättig- 
heter som fiskarbonden. Sitt laga försvar kunde han förmedla till andra. 
Han hade med andra ord tillstånd att anställa en piga eller dräng. - Det är 
därför inte förvånande att i blekingska fiskarhushåll finna tjänstefolk under 
1750talet. Mera förvånansvärt är att ekonomin tillät detta. Flera frågor om 
fiskarens giftermålsålder, hushållsetahlering och hans ekonomiska möjlig- 
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het till anskaffning av hus, bWar  och fiskeredskap väntar på svar. - Fis- 
karfullmakten måste också ses som ett förtroende från myndigheternas sida 
att den obesuttne kunde klara sin egen utkomst och aven bidra till landets 
försörjning. Det ar också helt naturligt, att han betecknas med sin yrkestitel 
i mantalslängderna. Men den som inte hade något antagningsbrev men 
ändå var fiskare var nödsakad att ha sitt laga försvar ordnat på annat sätt, 
om han inte ville anses som lösdrivare. Det sättet kom att bestämma hans ti- 
tel. 

I min pågående undersökning har hittills endast några få ansökningar om 
fiskarfullmakter påträffats utanför Blekinge. En intressant parallel ar 
landshövding P. A. Ornskölds försvarsbrev till obesuttna fiskare i Väster- 
norrlands Ian. I en relation 1756/66 omtalas 
"Atskillige med mitt försvarsbrev försedde strandfiskare som sedan de uptedt Tings Ratternes 
bevis om egande nodig Fiskeredskap därtil erhallit mitt tillstAnd."" 

År 1776 ansökte bröderna Rasmus och Jöns Andersson att få inrätta fis- 
keri och bygga sig bostäder utanför Landskrona mellan Steglebäck och 
Kalkugnen. Magistraten utfärdade tillständ med reservation att platsen inte 



fick göra intrång på stadens betesmark." I husförhörslängden för å~ 1795 
star de registrerade bland sju andra fiskare på Kroholejet. Kalkugnen har 
ytterligare två fiskare.I2 

Sockenstämman tilläts å~ 1817 att anta gärningsman. Förmodligen sker 
så i flera län. Exempel finns från Norrala, där sockenstämman år 1819 be- 
viljar "Bondesonen Per Olofson fran Svanvik . . . få blifva till strandfis- 
kare härstädes antagen. I S:t Anna skärgard, Östergötlands län, finns socken- 
fiskaren Nils Engström registrerad och noterad inflyttad år 1817. De två 
övriga som är klassificerade som fiskare är skrivna under Thorönsborgs 
fräl~egård.~' 

Som tidigare nämnts ändras i viss mån situationen för de obesuttna grup  
perna efter 1770-talet genom att legostadgans tvång om årstjänst reducera- 
des. Hantverksrestriktionerna började mjukas upp genom att även murare 
och glasmästare tilläts som gärningsmän. (Com. koll. k. 14.12.1802). Skulle 
ett lokalt behov erfordra sockenhantverkare av andra skrån kunde lands- 
hövdingen överlämna frågan till kommerskollegiets särskilda prövning: t. 
ex. Kungl. Maj:ts tillständ att med vanligt gärningsbrev antaga "en Böd- 
kare i Christianopel" som "tillhandagår vid förfärdigandet af nödige Fisk- 
kärl'' (Kungl. Brev 7.12.1825). 

Bebyggelsen i kustzonerna ökade efter hand genom tillkomsten av allt 
flera jordlösa. Fortfarande gällde att arbete i och för sig inte gav laga för- 
svar, utan den obesuttne måste välja en strategi som både gav möjlighet att 
överleva och som passade in i de av lagstiftningen uppställda kategorierna. 
Valmöjligheterna var naturligtvis beroende av den lokala ekotypen och 
ekonomiska strukturen. Vanligast var en kombination av fiske och jord- 
bmk. I mantalslängderna från fiskelägena Råå och Viken under 1770-talet 
har jag funnit invånare under nibriken torpare/gatuhusmän med utsäde 
eller gatuhusmän utan utsäde. I marginalen står noterat: lever av saltsjö- 
fiske och kofferdiresor." 

Det är tydligt, att vi endast i undantagsfall kan avgränsa en fiskarbefolk- 
ning från övriga obesuttna grupper i kustzonen ännu långt in på 1800-talet. 
Ståndssamhällets privilegierade grupper bevakade hela tiden sina lagstadga- 
de rättigheter, och de obesuttnas situation underlättades inte av myndighe- 
ternas vacklan mellan att få ett expanderande näringsliv och rädsla att mista 
kontrollen över samhällsekonomin och framförallt skatterna. 

Det kom därför att dröja till 1846, innan skråväsendet avskaffades och 
till 1864 då fullständig näringsfrihet infördes. Varje välfrejdad man, som 
uppnått myndig ålder, fick då rätt att försörja sig genom i stort sett vilket 
yrke som helst, och yrkesstatistik började föras. Men först 1885 eliminera- 
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des definitivt begreppet laga försvar. Aven om dessa reglementen och stad- 
gor kan antas ha varit mer eller mindre föråldrade då de upphävdes, speglar 
de ändå djupgående och sega sociala strukturer. 

Som tidigare nämnts gällde förordningen om fiske ar 1748 hela riket. Ble- 
kinge blev det landskap, där den fick omedelbar genomslagskraft. Att det 
utmed Sveriges langa kust blev just Blekinge är mycket intressant, och det 
ger upphov till nya frågeställningar. Vidare studier av landskapets ekologi, 
ekonomiska struktur och fiskekultur kanske kan ge svar. 

1 Granlund, J., How Fishermen Became Burghers. Artica. 1956 b. s. 148. 
2 En person, som ej har i mantal satt jord, har fiske som huvudnäring och själv skattar för 

inkomsten. 
3 Hennel L., En fiskeriinrättning i Halland vid mitten av 1700-talet. Varbergs museums 

arsbok 1970, g101-118. 
4 Rosén, M., Fiskarna i Ronneby skärgard. En näringsgrens utveckling 1750-1900. Sten- 

cil. Etnol. inst. Lund 1975. 
5 Montgomery, A.. Svensk socialpolitik under 1800-talet. Sthlm 1934. s. 29. 
6 Blekinge Landskanslis maldiarium 1808. 
7 Lext, G., Mantalsskrivningen i Sverige före 1860. Göteborg 1968, s. 27-76. Han har in- 

gaende behandlat olika personregistreringar och deras betydelse för fördelningen och 
uppbärandet av bl. a. personella skatter. Undersökningen är ock& betydelsefull därige- 

nom att han ur olika arkiv beligger sina pistaenden med ex. bide frin ämbetsmanna- 
kiren och frin allmogen. Därigenom f i r  vi en nyanserad bild av hur komplext laga för- 
svarssystemet verkligen var och vilka problem det medförde. 

8 Lundsjö, O., Fattigdomen p i  den svenska landsbygden under 1800-talet. Stockholm 
1975, s. 41-52. Definitionen p& fattigdom har i avhandlingen varit operationellt knuten 
till mantalslängderna. Detta gäller även J. Söderbergs avhandling, Agrar fattigdom i 
Sydsverigeunder 1800-talet. Stockholm 1978. 

9 Rapport till landshovdingen i Uppsala län. 1704. Lext i not 7 aa s. 190. 

10 Här kan papekas att en förutsättning för utvecklingen mot ett rationaliserat marknadsin- 
riktat jordbruk under 1700- och ISWtalen var en god tillgang pa arbetskraft. Se vidare 
O. Löfgren, Chance and Change. Social and Economic Studies in Historical Demo- 
graphy in the Baltic Area. Odense 1978. 

I I  Lex t i no t7aa s .  194. 
12 öller. J. J., Beskrifning öfwer Jemshögs Sochn i Blekinge. Växjö 1800, s. 57. Det anför- 

da citatet är enligt Öller exempel p i  gift s. k. torpare, sam "i sjelfwa wärket äro ej annat 
än Inhyses eller Backstugohjon. . . . som bekommit utom boningsplatsen knapt en kal- 
tappa, än mindre nigot större stycke jord at upodla". 

13 Rosander, G., Herrarbete. Dalfolkets säsongvisa arbetsvandringar i jämförande belys- 
ning. Uppsala 1967, s. 135. Mot bakgrunden av försvarslöshetssystemet ar det inte för- 
vinande vad som sägs i en dagsrelation f d n  1700-talet, nämligen att barnen krävde f& del 
av jorden och vägrade att lösa sitt jordarv mot reda pengar. 
Jfr ock& J. Granlund, Arbetsorganisation. I Arbetaren i helg och smken 2. Stockholm 
1944, B. 85. 



G. Berg, Arbetsvandringar. Landsbygden. I Arbetaren i helg och söcken 2. Stackholm 
1944. s. IS. 

14 Se I. Atterman. Fiskeläger vid Blekingekusten. Blekingebaken 1977, r. 47-88. Jfr även 
S. Björnsson, Blekinge. En studie av det blekingska kulturlandskapet. Lund 1946, s. 73. 

15 Topografiska och statistiska uppgifter om Karlskrona län eller Blekinge 1849. Stock- 
holm. 

16 Plaenge Jacobson, S., 1766 Ars fiskestadga. Dess uppkomst och innebörd med hansyn 
till Bottenhavsfiskets rattsfrilgor. Uppsala 1978, s. 34. 

17 Hasslöf, O., Svenska Västkustfiskarna. Stockholm 1949. s. 394. 
l8  Björnsson i not 14aa.  s. 112. 
19 Statens offentliga utredningar (SOU) 1925: 19-20. 

Seäven Plaenge Jacobson i not 16 a a och Hasslöf i not 17 a a. 
20 Plaenge Jacobson i not 16 a a s. 24. 
21 Husförhörslängd 1795 för Landskrona, östra roten. Mikrofilm KL 667. 
22 Landsarkivet Lund. Landskrona stadsarkiv A III a:43. 
23 Husförhörslängd förS:t Anna församling 1813-1823. Mikrofilm J j  7%. 
24 Gathusen var Srskilt skattlagda och hadeeget nummer i mantalslängden. Genom stadje- 

brev reglerades arrendet till Kronan. 



Fabian Månsson och Nathan Söderblom 

THEODOR CRONQVIST 

Fabian Månssons liv har liknats vid en äventyrsroman med många underli- 
ga inslag och brokiga färgsammansättningar. Han blev den legendariske 
rallaren, vars sällsamma bana kröntes med lagern. Född på Hasslö utanför 
Karlskrona 1872 som son till en fattig hemmansägare och fiskare och äldst 
bland fem syskon måste han tidigt börja sörja för sitt uppehälle. Han blev 
grovarbetare vid fästningsbyggen och boddräng i en järnaffar i Karlskro- 
na, stamanstäud vid Vaxholms artillerikår, sjöman och rallare. En tid var 
han frälsningssoldat. Tidigt började han skriva reportage för olika tidning- 
ar, först i Malmö och sedan i Gävle, där han blev en stor tillgäng för Arbe- 
tarbladet. Det skulle inte dröja så länge, förrän han kom att tillhöra "de 
folkvaldas skara". Till riksdagen kom Fabian Månsson 1912, och här satt 
han till sin bortgång 1938. Han blev en av riksdagens populäraste figurer. 
F i  talare torde ha samlat så många kammarledamöter som han, nar han 
debatterade tuUar och försvar. 

Fabian Månsson hade en oemotståndlig dragning till andliga ting. Reli- 
gionen var ett av hans stora intressen. "Det har jag supit in med moders- 
mjölken", sa han en gång. Fabians far var missionsföreståndare och Fa- 
bian lär i yngre är ha predikat i hemortens missionshus. Ett slag tillhörde 
han - som nämnts - Frälsningsarmén, Det påstås, att några ynglingar en 
gång störde honom i hans predikan där. Han utropade då: "Nu ska jag be 
Gud om lov att få tjäna Satan i fem minuter". Så sprang han ner till fridstö- 
rarna och kastade ut dem. Sedan fortsatte han i vanlig ordning sitt vittnes- 
börd. Fabian lämnade sedermera den frikyrkliga rörelsen. Om orsakerna 
vet man inget bestämt. Men det religiösa intresset släppte han aldrig. Det är 
därför inte på nigot sätt förvånansvärt, att han skulle komma med i många 
kyrkliga sammanhang, inte minst sedan han lärt känna Nathan Söder- 
blom. 

Första gången Nathan Söderblom sammanträffade med Fabian Måns- 
son var troligen 1915. Arbetarkommunen i Uppsala hade hyrt Norrlands 
nation och kallat Fabian som föredragshällare. Bland åhörarna befann sig 
då ärkebiskopen med maka. Mötet mellan de båda gav upphov till en livs- 
lång vänskap. De båda beundrade och högaktade varandra. Därom vittnar 
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inte minst den bevarade korrespondensen dem emellan. I ett brev skrev Sö- 
derblom till Fabian: "Du hör till de människor, som Skaparen begåvat med 
det mått av livskraft och Andens spänstighet, som kallas snille". Ett i san- 
ning högt betyg. 

I ärkebiskopsgården skulle Fabian bli en ofta välkommen gast. I detta 
hem rådde stor gästfrihet, och många ar de, som välsignat det hemmet. 
9, Jag viii minnas", skriver Fabian, "att jag varit dar, nar det varit sju fram- 
mande baddar baddade på en gång, och ännu flera an de, som Iågo dar om 
nätterna, vor0 de, som både ville och behövde tala med honom (ärkebisko- 
pen) om dagarna". I ärkebiskopsgården sammanträffade Fabian med 
många kända kulturpersonligheter. I ett brev av den 6 december 192 1 skn- 
ver Söderblom: "Om söndag ar prästvigning, efter högmässan, som börjar 
kl 11. Tar Du tåget 9.25, så ar Du här kl 12. Om Du har lust att vara med i 
kyrkan, så kan Du tåga in, fastän det börjat. Jag vill sammanföra Dig med 
Edv. Lehmann (den kände religionshistorikern) och några andra. Kommer 
Du, så stanna över natten hos oss. Satt in Din vaska har, när Du kommer, 
fastän jag redan är i domkyrkan. På söndag kväll och måndag morgon kun- 
na vi få oss en stund fritt ur hjärtat." Den 21 februari 1927 ar Fabian in- 
bjuden äta fnikost tillsammans med fönitvarande tyske rikskanslern H. 
Luther. 



Fabian Månssons religiösa intresse bidrog till att ban blev medlem av 
1919 års psalmbokskommitte. I denna ingick dessutom Nathan Söder- 
blom, domprosten och professorn Magnus Pfannenstill i Lund samt den be- 
römde författaren och psalmdiktaren Natanael Beskow. Efter en viss tve- 
kan åtog Fabian sig uppdraget. Anspråkslöst förklarade han i ett brev till 
Pfannenstill, att han inte skulle bli något annat "an femte hjulet under vag- 
nen", något som ingalunda blev fallet. Han kom att utföra ett uppskattat ar- 
bete. På sin lott fick han att gå igenom Missionsförbundets sångbok och gö- 
ra ett urval av de mest sjungna och värdigaste sångerna. Likaledes skulle 
han bedöma det i 1917 års psalmboksförslag intagna psalm och sang- 
materialet. Uppgiften lades i ratta händer, ty Fabian Månsson var sedan sin 
barndom väl förtrogen med den frikyrkliga diktningen. Det är uppenbart, 
att ban såg som sin särskilda uppgift att vara talesman för den fria andliga 
sången och ban menade, att om psalmboken skulle bli en verklig folkbok, 
"allom allt, allas tillhörighet och tillflykt", för att tala med Wallin, så maste 
man ha den frikyrkliga diktningen med. Han ägde också en stark stilkäns- 
la. Natanael Beskow har betygat Fabians stora sakkunskap beträffande 
den sångliga skatten. 

En starkt bidragande orsak till att Fabian inträdde i den berömda psalm- 
bokskommitten var, att han kinde oro för att materialismen skulle ta över- 
hand inom arbetarrörelsen. Att han åtog sig uppdraget "var", skrev han till 
Pfannenstill, "endast ur den mast uppseendeväckande demonstration utåt 
till arbetarklassen, att aven andra områden an de rent materiella, även an- 
nat an femörespolitik och klasstrider, har få tilldraga sig dess uppmärk- 
samhet". Han hade upplevat politiska besvikelser efter storstrejkens sviter 
och det första världskriget med dess moraliska upplösningstendenser. 

Under psalmboksarbetet fick Fabian Månsson tillfälle att iakttaga mång- 
sidigheten i Söderbloms vasen. "Han kunde", säger han, "förundra sig över 
hur intensivt ban kunde leva sig in i det fromhetsliv, av vilket 1000-talets 
och 1100-talets beundransvärda hymndiktning ar ett uttryck, på samma 
gång som han var norsk, dansk och engelsk kyrkoman, metodist och bap- 
tist, nar det gälide att inifrån dessa kyrkors liv förstå deras sånger och valet 
av melodier till dessa". Nar psalmboksförlaget var fardigt, bad Söderblom 
Fabian deltaga i uppvaktningar för konungen, drottningen och kronprin- 
sen, vilka skulle erhålla var sitt inbundet exemplar. 

Fabian Månsson var en av vårt lands mest uppburna föreläsare. Han 
kunde konsten att fånga och fängsla. Han ägde ett fenomenalt minne. Han 
torde ha håiiit omkring 8 000 föredrag och längre debattinlägg, Av dessa 
kan omkring 3 000 raknas till rent folkbildande ämnen. Ofta talade han sig 
varm, så att han måste ta av sig kavajen. Mitt i föredraget hände det, att 
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han under en kort paus inför auditoriet tog sig en smörgås. Gärna använde 
han sig av siffror. Det finns såsom Stig Ahlgren påpekat, "långa patron- 
hand med tabeiier i hans tal. Han tillbad den exakta, livshetydande siffran 
med samma lidelse som Carl Sandburg nitnageln i skyskrapan". TiU de 
ämnen, som Fabian gärna återvände till hör Sturarna, Gustaf Vasa, Nils 
Dacke, bondekommunismen och katolicismen. Han tog alltid de svagares 
parti. Så tog han t. ex. parti för Dacke gentemot Gustav Vasa. 

På äldre dagar uttalade Fabian en förhoppning om att få skriva en bok 
om Jöran Persson. Denne har kallats for Erik XIV:s onda genius. Enligt 
Fabian Månssons bikt  är Jöran Persson "gränslöst vanstäild i histonebe- 
skrivningen". Han "rensade upp i Gustaf Vasas stall" och anställde en val- 
behövlig räfst med fogdar och högadel. Hans misstag bestod - enligt Fa- 
bian - i att han inte skapade en stark militärmakt bakom Erik XIV, något 
som säkerligen varit möjligt. 

Söderblom beundrade Fabians föreläsningskonst och bad honom kom- 
ma med i olika sammanhang. Så hoppades Söderblom på hans medverkan 
vid Tionde Allmänna kyrkomötet 1920 över ämnet "Psaim eller sing så- 
som själaspisx och skriver: "Vi tänka därvidlag icke så mycket pa psalm- 
sången i kyrkan och bönehus som på den enskildes uppbyggelse av psalm 



och sång i tysthet eller hörbart läst och sjungen.. . Få människor i vart 
land äga sådan förtrogenhet som Du med den i vårt land religiösa diktning- 
en". Fabian efterkom ärkebiskopens anhållan, men ämnet blev "Evangeliet 
och samhäiiets förnyelse". Det blev en levande predikan, som Söderblom 
beundrade mycket. Det var i detta föredrag, som Fabian framhöll, att det 
var ur bibeln, som gångna släktled hämtade sin styrka och tog sin andliga 
mat: "Ställen, sådana som bergspredikan äro andliga 'kraftbatterier' och ha 
de dugt förr åt släktena, så duga de nu". 

I april 1924 ber Söderblom om ett föredrag vid pingsten på Uppsala ho- 
gar. Samtidigt tigger han för Uppsala Kristliga Studentförbund om ett fö- 
redrag i början av maj: "Lämpligt vore t. ex. Vad vi ha reformationen att 
tacka för eller något i den vägen". Fabian var en stor kännare av reforma- 
tionstidevarvet. Han blev härför uppskattad i vida kretsar. Från ett före- 
drag i Lund berättar den på sin tid kände medicinaren och professorn Ei- 
nar Sjövall: "Det var märkligt att se hela teologiska fakultetens professorer 
på första bänken ivrigt lyssnande till f. d. rallarens utläggningar om refor- 
mation och katolicism". 

Fabian framhävde ofta vikten av att ungdomar får lära sig att arbeta och 
fasade för arbetslöshet. Söderblom visste detta. Av den anledningen ter det 
sig självklart, att han till ärkestiftets Stiftsmöte sommaren 1928 ber Fabian 
taga upp ungdomsarbetslösheten: "Vi hade då tänkt oss, att det vore för 
alla parter viktigt att få en klarare uppfattning om de etiska och mänskliga 
vådor, som följa särskilt med ungdomens arbetslöshet, liksom med arbets- 
lösheten i allmänhet". 

En kort uppsats i samma ämne önskar Söderblom få för tidskriften 
"Stockholm" s. å. Söderblom skriver i januari: "Det är nämligen m h g a  he- 
dervärda och kanske även socialt nitälskande personer i samhäiiet, som icke 
hava klart för sig det osäkerhetstillstind, i vilket kroppsarbetaren i regel be- 
finner sig och som väl v a a r  en väsentlig grad av hans vantrevnad i samhäiiet. 
Jag menar bristen med hänsyn till framtiden. En högt intelligent järnarbetare 
yttrade till mig: "Kunde jag av bolaget få visshet om att jag hade arbete, så 
Iängejag kan arbeta, så skuliejag vara den lyckligaste människa pijorden". 
h 1916 var Fabian Minsson klar med "RAttfärdiggörelsen genom 

tron", hans mest kända bok och kanske den som kommer att leva längst. 
Framställningen är en skildring från frikyrklighetens genombrottsår. Fa- 
bian återvänder till sin barndoms Hasslö. Den väckelse, som för 100 år se- 
dan sattes igång genom den väldige predikanten och lektorn Paul Peter 
Waldenström, nådde ocksi Blekinge. Få teologiska frågor har val som den 
waldenströmska försoningsläran varit föremål för så lidelsefulla debatter. 
Bibelstäiien debatteras i boken. De tecknade gestalterna sjuder av liv. Sam- 
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talen ar minga och långa. Samtidigt ges i hoken en målande framstallning 
av öbornas liv och tänkesätt i slutet av förra århundradet. Fahian visar 
brytningen mellan gammalt och nytt, mellan det bestående och det revolu- 
tionära. "En av de märkligaste folklivsskildringar vårt folk äger", skrev 
Martin Kock i Dagens Nyheter. Söderblom gav boken god reklam genom 
att citera vissa stycken ur hoken i en predikan i Gävle. Söderblom önskade, 
att detta arbete skulle översättas och erbjöd sig hjälpa till. I ett brev nyårs- 
afton 1922 skriver Fabian: "Beträffande Översättningen till eng. och tyska 
av Rattf. vore jag naturligtvis glad, om det lat sig göra. Men endast 113 
duger, 113 får kastas bort och 113 omarbetas", Han hoppades få tala med 
ärkebiskopen härom vid ett snart förestående besök i Uppsala. Tyvärr blev 
det ingen Översättning. "Jag hade", berättar Fabian, "så många järn i elden 
och så många intressen, journalistik, världshushåll, historia och kyrkohi- 
storia, allt hackigt och brokigt, utan någon större ordning vare sig i studier 
eller arbete". 

Sedan gav Fabian ut "Sancte Eriks gård" i tre delar, "Gustaf Vasa och 
Nils Dacke"; tredje delen utkom efter författarens död. Tillsammans ger 
dessa böcker en levande bild av brytningen mellan medeltid och reforma- 
tion i Sverige. Lägger man härtill de båda imponerande historieverken 
"Folkvandringarnas historia" (1937) och "Vikingarnas historia" (1939), 
som företer ett kolossalt vetande, om än osovrat, så fylls man ännu mera av 
beundran för Fahian. Boken om folkvandringarna dedicerade han till den 
kände medicinaren, professor Israel Holmgren, som beundrade Fabians 
lärdom och vid ett tillfälle skrev: "Du är allt en tusan till rallare i alla fall". 

När Fabian Månsson kom ut med "Rättfirdiggörelsen genom tron", var 
han inte någon debutant, Han hade skrivit dikter tidigare och författat en Iing 
rad broschyrer. En, som då uppskattade honom, var August Strindberg, vil- 
ken i ett brev till Zeth Höglund 1910 skrev: "Hälsa Fahian Minsson och 
tacka för hans förtraffliga broschyrer, som jag skall citera". 

Fahian Månsson ägde gåvan att skriva åskådligt. Med rätta har det 
sagts, att det var den folkliga talekonsten, som med hans författarskap flyt- 
tade in i historieskrivningen. Ett fint erkännande fick han av Vilhelm Mo- 
berg, som tillägnade den andra delen av sin svenska historia åt minnet av 
Fabian Månsson. 

Hösten 1923 begav sig Söderhlom till Förenta Staterna. Resan blev ett 
triumftåg. Han reste genom den amerikanska kontinenten och höll mäng- 
der av föredrag. Men han glömde inte vännen Fabian. På hemresan med 
Drottningholm skriver och berättar han, att han last den utkomna andra 
delen av "Sancte Eriks gård". "Något märkligare", tycker han, "har just 
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Fobion Mdn«on rnolionerodc i riksdagen om sänkning ov bl. o. spannmdlsruilarno. I deboc 
ren onvände hon &kddningrundervisn;ng med hjolp av svenska och danska brödlimpor. For" 

iprivar ugo. 

inte svensk prosa istadkommit. . . Mest liknar Du, mutatis mutandis, Ha- 
rald Hjärne". Det ar inte diligt att bli jämförd med den lärdaste historiker, 
vart land haft. Hjarnes framträdande hade -liksom Fabians - något av ur- 
kraft över sig. 

I februari 1931 lyckönskar han Fabian till hans "bondeepos", den andra 
delen av "Gustaf Vasa och Nils Dacke". I detta beundrar han alldeles sär- 
skit författarens förtrogenhet med Blekinge: "Sockennamnen och bya- 
namnen och gbdsnamnen och vägarna och stigarna och sjöarna. Du ar 
hemma där, och Du hittar lika bra, som om det vore i Dina egna rum. . . 
Dina sidor och skildringar hava kvarlämnat i sinnet landskapsbilder såpa- 
tagliga, att jag riktigt ser soiijuset på vägen och den täta skogen och bon- 
den och hans hast, att inte tala om oxkuren med djuret, som hade förstopp- 
ning. Det är inte vart, att jag börjar rakna upp sidorna". Han talar om Fa- 
bians bibelkunskap, "som samtliga svenska skribenter idag, inte ens Karl- 
feldt undantagen, hava skäl att avundas Dig". Söderblom omnämner sam- 
tidigt, att han ar inbjuden att hålla föreläsningar i Edinburgh och att dessa 
ska handla om "övning och mystik och profetisk och evangelisk gudsnar- 



het". I Fabians bok har han funnit "en djup uppfattning av huru dessa ting 
hänga ihop". Söderbloms arbete kom ut efter hans bortgång under titeln 
"Den levande Guden". 

En av de stora dagarna i Fabians liv var hans 50-årsdag den 20 januari 
1922, då han blev forernål for enastående hyllningar. Till gratulanterna hör- 
de naturligtvis också Nathan Söderblom, som höll ett improviserat tal till 
festföremålet. Söderblom har efteråt upptecknat detta ur minnet och "till- 
ökat" det "med ett exempel på Fabians talesätt". Vad Söderblom nedskri- 
vit, fortjänar att återges i sin helhet: 

"lag visste inte programmet för kvällen. När det, som jag nu erfar, förväntas, att även jag 
skall taga till orda, far jag förklara, att jag i olikhet mot föregiende talare icke talar i något 
partis eller någon institutions vägnar, utan endast i minga egna vägnar. - - 

Kommande historieskrivare f i  sjå att utreda de män, som vid och efter senaste sekelskif- 
tet under namnet Fabian Minsson Bstadkommit itskilliet buller och oväsen h& i landet. Jae - u 

ser att politikens tecknare särskiljer i t t a  Fabian Månsson. Karl IX sade visst att nigra är 
minst tre. Och minst tre Fabian g i  till eftervärlden. En av dem är han med tullarna, eller rät- 
tare sagt mot tullarna och med undervattensbitama. Kortast kan man väl beteckna de tre 
med vad de var for sig kunna utantill. En Fabian Minsson kan utantill all världens tulltaxor. 
En annan kan Gusiai\'asas regisiralur utant~ll. vrt vad et1 kokreatur u ih  rit >\in kostadc i 
Svealand vid pass 1450 ener Knsri hird. Han har studerat Par~,uni%err,ierrtr Lsnu1;irium 
och letar i gingna tiders hävder för att framlocka svenska historiens forna gestalter för sin 
konstnärli~t  esta altan de fantasi. Den tredie Fabian. in. vad  ii^ det han kan? Han kan orofe- - .. . ~ ~ ~~~ ~~ = ~ - ~ -  
terna utantill. Han kan utantill alla andliga psalmer och sånger och har säkert korn ~i deras . . 
religiösa halt. Han har istadkommit boken, den enda riktiga boken om den folkliga väckel- 
sens heroiska tid i vart svenska fosterland. Dess make har nu utkommit i Finland. Oravala. ,~ ~. 
ödemarkens profet, som har mindre humor, m m  utfarligare hkrivningar än Rättfhdiggö- 
relsen genom tron. Det var väl med tanke p i  denna blivande Fabian, som föräldrarna i do- 
pet uppkallade honom efter det romerska helgonet, en av Gamla Kyrkans bästa påvar, som 
under 14 ir rensade och samlade och stärkte den försoffade och av partistrider upplösta ro- 
merska församlingen, s i  att den kunde utsti Decius' förföljelse. 

Men nu är det ingen av dessa tre jag vänder mig t ik  utan mitt tack till Fabian Månsson är 
dels enskilt, dels offentligt, for vad som från min synpunkt och från min livsuppgift utgör 
kärnan av hans kallelse ibland oss. 

Privatim tackar jag Fabian, för att han är s i  rolig och trevlig att vara med. Den vänskap, 
med vilken han sedan itskilliga i r  hedrat mig, har berett mig mycken vederkvickelse och 
glädje för hans väsens friskhets och urspmnglighets skull. Andra människor behöva knap- 
past öppna munnen för att man skall p i  förhand veta allt vad de komma att säga. Läser jag 
första sidan, s i  kan jag genast hela iterstoden av uppsatsen eller av boken, och tittar jag i 
riksdagstryck eler andra mindre mäktiga församlingars handlingar, så behöver jag ofta ba- 
ra se namnet för att veta vad som sedan s t k .  Men med Fabian är det annorlunda. Han är 
oberäknelig för andra, förmodligen ocksi  för sig själv. Det kan vara en olägenhet ibland. 
Men hans tal och tankar hava det oväntades hela tiusnine. Även om man kommer in o i o m -  - - 
riden, där man känner sig ganska hemmastadd, ställer han p i  en frågar, som man aldng 
tdnkt pa och nnnu mindre kan besvara, men rom kan la13 a11 ianka pi .  Vi andra iro bctank- 
Iipt upplinjerade av skolor och panibildnrngar, men Fnbian har i dciia ..t).cke Ilkroni i andra 



hallit sig förvinande obesmittad av världen. Andra bemöda sig om en smula originalitet. Fa- 
bian är alltid sig själv och alitid originell, vare sig han vill det eller ej. 

Och nu kommer jag till hans märkligaste och samtidigt enklaste originalitet, som är hans 
mission i vart folk. Han har den otroliga originaliteten att vilja tillämpa och fordra rättfar- 
dighet och sanning. Dessa äro ju kuranta varor, som faras av litet var. De äro en medicin, 
som alla samhallsdoktorer och kvacksalvare ordinera åtminstone åt sina motståndare. Men 
Fabian har den besvärliga och originella idéen, att vi alla i vån enskilda och offentliga liv, att 
den enskilda människan och samhallet skola genast, burdus, utan krumbukter rätta sig efter . 
rättfardighetens band, som fyller hans själ med ett mäktigt och vulkaniskt eruptivt patos. Fa- 
bian är ett salt ibland oss. Om saltet mister sin sälta, varmed skall man då  salta? Jag har läst 
aniöranden av honom i Riksdagen och i andra församlingar. Jag har hört honom på ett All- 
mänt Kyrkligt Möte. Ingenstans fanns det hos honom den ringaste tillstymmelse till, ja, vad 
skall jag säga, installsamhet med det publikum han hade framför sig. Tvärtom. Han gav  bes^ 
ka sanningar till livs. Johannes Döparen tilltalade ej sina åhörare "Mina damer och herrar", 
utan "I huggormars avföda". Folk strömmade till honom ändå. Sanningen är obehaglig att 
höra, men den drager med hemlighetsfull makt. Det var icke utan att jag tänkte på ökenpre- 
dikantens kärva tilltal, när jag hörde Fabian en gång. Han hade utmålat vissa mellanhän- 

~ ~ 

ders och kapitalisters och penningmakters samvetslösa vinning i så bjärta farger, att man 
tvckte den nackade skaran av manhatlina svenska arbetare kunde vara fardig när  som helst - 
att giva sig ut p i  ett vredgat hämndetig. Men då skulle Ni ha hän  det oväntade, det ongi- 

~ ~ 

nella, kraftigt utslungat på det skinska eller rättare blekingska språket: 'Men du, som sitter 
där. tro inte. a n  du är en bit bänre. Sutte du s i  till. att du kunde, så vore du en värre iähund 
än de som jag nu talar om'. Det märkliga och originella med Fabian är, att andra ju frestas 
till att iörkunna lagen för motstindama och evangelium för de egna, men Fabian säger san- 
ningen i varje krets, där han befinner sig. Jag har aldrig hön  en predikan bättre motsvaran- 
de Frälsarens ord till IäIjungama att vara världens salt än det korta tal Fabian höll på det 
Kyrkliga Mötet 1920. Det Uuder ännu i mina öron. Saltet svider, där det finns, inte p i  av- 
stånd, och saltet behövs. Det behövs nog i alla samfundets kretsar. Därför tackar jag för en 
man, som p i  Fabians vis reagerar osvikligt och oföränderligt mot orättfgrdighet och osan- 
ning i finare eUer grövre gestalt. Må det förunnas honom att, innan han lägger sina ögon till- 
sammans, få se mer förverkligat avden ränfärdighet, han unnar de små, knogande och blott- 
ställda i vårt land. M i  han få uppleva svar på sin oavlåtliga bön: Tillkomme ditt rike. 

l ag  har hört honom anvbda  om samfundet den pessimistiska bilden, att det befinner sig i 
en ständig föminnelse, som endast genom oavlåtlig samfälld kamp och vaksamhet kan 
uppehållas och i nigon mån avhjälpas. 

Saltet hiller hälsan vid makt. Jag hoppas därfar, att vi eller våra efterkommande skola 
kunna i fröjd och gamman fira med Fabian både hans 6O~årsdag och hans 70-årsdag. Infar 
hans protester erkänner jag, att det icke kan vara mycket önskvärt att vistas längre än s i  p i  
denna planet. 

Viktigare är mitt hopp och min fasta övertygelse. att saltet I honom icke skall mista sin 
sälta." 

Bland talarna på Fabians högtidsdag var även finansministern F. W. 
Thorsson, som vände sig till Fabians Maja, "utan vars uppoffrande kärlek 
Fabian aldrig blivit vad han blivit". Maja var Fabians enastående medar- 
betare i forskning och politik. Hon blev hans trogna maskinskriverska. Hon 
skötte också hans hem och lagade hans mat. Hans älsklingsrätt lär ha varit 



torskhuvuden. Han kunde ta hem en hink full med torskhuvuden, som Ma- 
ja sedan anrättade åt honom, och han åt upp allt på en gång. 

Vid födelsedagsfesten passade Söderblom på att "välsignan det fria för- 
hållandet melian Fabian och hans Maja. De hade länge levat utan någon of- 
ficiell välsignelse. På sitt originella sätt brukade Fabian presentera henne: 
"Min fm, fröken Kvist" eller helt enkelt "Maja". Söderbloms framträdan- 
de gav eko i pressen. Svenska Morgonbladet riktade ett häftigt angrepp mot 
Söderblom under rubriken: "Ärkebiskopen välsignar samvetsäktenskap". 
Somliga tidningar höll med Svenska Morgonbladet, medan den radikala 
pressen tog avstånd från tidningens bannbulla. Angreppet utlöste många 
skrattsalvor, sedan Dagens Nyheter återgett en intervju med Fabian. Då 
tidningens journalister infunnit sig hos Fabian hade denne inte yttrat nå- 
got, endast stillatigande räckt fram en papperslapp, på vilken han skrivit: 
"Ärkebiskop Söderblom står med sitt Kristusliknande väsen på en nivå, om 
vilken de av egenrättfärdighet och allsköns ohyra fulla rävskinnen på Sven- 
ska Morgonbladet inte har en aning". 

När Söderblom 1926 fyllde 60 ir, uppvaktades han av bl. a. Fabian M h s -  
son och prosten Harald Hallen, känd riksdagsman. Fru Inga-Lisa Löfqvist, f. 
Hallen, har berättat for mig, att de medförde frin Stockholm ett ovanligt stort 
syréntrad och hade räknat med hjälp av de i Uppsala så välkända stads- 
buden. Nigon hjälp fann de emellertid inte, varför de själva miste kinka och 
bära trädet den långa vägen och uppför backen till ärkebiskopsgården. Deras 
entré lär ha väckt munter forvaning. Efter överlämnandet ska Söderblom ha 
sagt: "Att bli uppvaktad s i  har känns som att vara med om sin egen begrav- 
ning". 

Det ar intressant att konstatera, hur Söderblom redan i ett brev i januari 
1928 uttalat sin förtrytelse över att inte den filosofiska fakulteten då velat ge 
Fabian doktorshatten: "Di  vi hava Fabian Minsson bland oss, fattar jag 
inte den fakultet, som inte hedrar sig själv och Universitetet med att genom 
ett hedersdoktorat göra Dig till Universitetets erkände och hedrade med- 
lem aven i yttre mening.. . Nar jag på banketten skulle hålla tal för de ny- 
promoverade, så var det frestande att bland de få jag utmärkte genom att 
namna deras namn, också nämna Fabian Månsson.. ." 

Den 6 november 1932 promoverades 60 hedersdoktorer i Uppsala, bland 
dem Fabian Minsson. Härmed fick till slut hans forskargaming, historie- 
skrivning och bildningsentusiasm ett valförtjänt erkännande. 



Avestadirektionens assignationer på 
Stora Kopparbergs Bergslags kassa 
Kring en unik assignation i Blekinge museum 

TORGNY LINDGREN 

Inledningsvis måste vi beröra en viktig organisationsfråga. Falu gruva, "det 
allmänna verket", stod under blandad statlig och privat administration. 
För gruvan fanns det en styrelse, gruvrätten, där en kunglig ämbetsman, 
bergmästaren (bergshauptmannen), var ordförande. År 1777 köpte Berg- 
slaget av kronan Avesta kopparverk. Detta föranledde inrättandet av en 
sarskild styrelse för Bergslagets "enskilda verk"; förutom Avesta koppar- 
verk var de enskilda verken då Svartnas järnbmk och Davidshytte manu- 
fakturverk. Over Bergslagets enskilda verk hade gruvrätten ingen förvalt- 
ningsrätt, förklarade bergskollegiet år 1780. Det betydelsefullaste av de 
enskilda verken var Avesta kopparverk, och det är med hänsyn till Avesta- 
verkets stora betydelse inte svårt att förstå, att den arskilda styrelsen för 
Bergslagets enskilda verk kallades Avestadirektionen. Denna organisation 

upphörde först år 1862, då Falu gruva utan inskränkning inordnades bland 
Bergslagets övriga egendom. 

Av uttalanden till protokoll förda vid Bergslagets sammankomster i slu- 
tet av 1780-talet framgår, att Avestadirektionen kunde utfarda betalnings- 
anvisningar, assignationer, på Bergslagets kassa. Vi vet emellertid ingenting 
om formerna för denna assignering. Veterligen är ingen bevarad assigna- 
tion från denna tid känd. 

Däremot är vi rätt väl underrättade om de assignationer, som Avestadi- 
rektionen utfärdade på Bergslagets kassa under två senare perioder, nämli- 
gen dels under åren 1790-1791, dels under åren 1808-181 1. Samtliga an- 
notationsböcker över utfardade assignationer har bevarats till våra dagar. 
Assignationsutgivningen motiverades i båda fallen med rådande brist på 
skiljemynt och småsedlar. 

Assignationerna var undertecknade på Avestadirektionens vägnar av två 
direktörer samt kontrasignerade av en kamrerare. Såvitt vi har kunnat se 
finns dessa assignationer inte omnämnda i den bergslagshistoriska litteratu- 
ren. Assignationerna var innehavarepapper, i det att Avestadirektionen i 
assignationen anmodade Bergslagets kassa att betala ett visst belopp till 



Bild I .  Vartenmarkel i Avestadireklionem osrignolioner pd Storo Kopparbergs Bergsiogs 

kassa, skolo 1:2. Foto Sven Berg, Falun. 

"sedelhafvaren", d. v. s. till innehavaren av assignationen, inte till någon 
bestamd, namneligen nämnd person. De allra flesta av de sålunda utfarda- 
de assignationerna har blivit inlösta. Sannolikt har alla assignationer ef- 
ter inlösningen blivit uppbrända eiier förintade p i  annat sätt, i varje fall 
har inga inlösta assignationer bevarats i Stora Kopparbergs centralarkiv. I 
olika samlingar i vårt land finns det emellertid, som vi skall visa i det följan- 
de, flera oinlösta assignationer bevarade, särskilt från den senare utgiv- 
ningsperioden. Det nötta skick, vari dessa befinner sig, tyder på att assigna- 
tionerna har cirkulerat såsom betalningsmedel i allmanna rörelsen, vilket 



underlättades av deras egenskap av innehavarepapper. Assignationerna var 
alla utfardade i riksgäldsvaluta. De utfardades till ett mycket stort antal (se 
sammanställningar å sid. 160). 

Alla bevarade assignationer är tryckta på papper med följande vatten- 
märke: i mitten koppartecknet?, omgivet av en ram, som föreställer en 
schaktförtimring, därovan orden ST.KOPPrBS och dämnder ordet BERG- 
SLAG. bild 1. 

1.  Perioden 1790-1791. 
Under den första utgivningsperioden, aren 1790-1791, var assignatio- 

nerna tryckta i boktryck. Under denna period utgavs dels s. k. småassigna- 
tioner i valörerna 16 skillingar riksgälds, 24 skillingar riksgälds och 32 skil- 
lingar riksgälds, dels även assignationer i valörerna 1 riksdaler riksgälds och 
1 1/2 riksdaler riksgalds. (1 riksdaler var = 48 skillingar.) 

a. Småassignationer. 

Av småassignationerna är sex bevarade exemplar kända: de redovisas 
alla i efterföljande sammanställning. På basis av dessa bevarade exemplar 
kan vi dela in småassignationerna i typer; indelningsgmnden är riksgälds- 
sedlarnas olika karaktär. Riksgäidssedlarna kallas i kungl. kungörelse den 
22 april 1789 för obligationer med 3 procents ränta, men redan i riksgälds- 
kontorets egen kungörelse den 22 juli samma år kallas de för kreditsedlar 
med 3 procents ränta. Ränteberäkningen slopades helt från och med den 10 
mars 1791; därefter benämnes riksgäldssedlarna enbart kreditsedlar. I dag- 
lig handel och vandel kallades riksgäldssedlarna hela tiden för sedlar. 

Den tidigast begagnade typen av Avestadirektionens assignationer på 
Bergslagets kassa har följande utseende. 

På framsidan: 

Stora Koppar Bergslagets Cassa låter af- 
följa til Sedelhafwaren T j  ngufyra 
Schill. Specie i R. St. Riksgälds Contoirs 
Obligationer A 3 procents ränta. Fahlun 
den 1790. 
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ram, som föreställer en schaktförtimring, däromkring orden AVESTA 
BRUKS DIRECTION. Avtrycket ar konvext på assignationens framsida 
och konkavt på dess baksida. 

I assignationerna av denna typ kallas riksgäldssedlarna ännu inte för sed- 
lar utan för riksgäldskontorets obligationer med 3 procents ranta. 

I kungl. myntkabinettet finns en assignation av denna typ, nr 5.773 ut- 
färdad den 6 april 1790, bild 2. 

Medan utgivningen av den här ovan beskrivna typen av Avestadirek- 
tionens assignationer på Bergslagets kassa pågick, utfärdades kungl. kun- 
görelse den 24 mars 1790 med ytterligare förbud för enskilda att utge s. k. 
valuter; sådana betalningsanvisningar hade förbjudits av kungl. maj:t re- 
dan år 1766. Bergslaget beslöt den 1 1  maj 1790 pa förslag av assessorn Jo- 
han Gottlieb Gahn att höra efter på högre ort, om Avestadirektionens assig- 
nationer p i  Bergslagets kassa föll under detta förnyade förbud. Gahn trod- 
de det för sin del inte; det ursprungliga förbudet den 22 oktober 1766 mot 
valuter och kopparpolletter hade uttryckligen gjort undantag för Bergsla- 
gets polletter, och Gahn ansåg det rimligt, att undantag på liknande sätt nu 
gjordes för Avestadirektionens assignationer på Bergslagets kassa. Genom 
kungl. maj:ts resolution den 5 juli 1790 erhöll Bergslaget tillsiånd att till 
lättnad i bergsrörelsen ge ut och satta i omlopp detta slags betalningsanvis- 
ningar. 

Typ 2 a. 

PA framsidan: 

Stora Koppar Bergslagens Cassa låter affölja 
til Sedelhafwaren Tjugufyra Skill. Sp. i 
R:s St:s Riksgälds Cont:s Credit Sedlar med 3 
procents Ränta. Fahlun den 1790. 
Sr 24 Skilling Sp. 

På Awesta Directionens wagna~ 

Baksidan utan tryck. 



Bild3. Assigno- 
rion d24 skillingar 
specie den 18 okto- 
ber 1790, skola /:Z. 
Foto Erik Corne- 
lius, Stockholm. 

Ordet No är på båda ställena tryckt med antikva, men assignationstexten 
i övrigt är tryckt med fraktur. Assignationens nummer, dag och månad 
samt de tre namnteckningarna skrevs för hand. 

1 assignationens högra del, under den egentliga assignationstexten, finns 
ett reliefavock, en konstrikt utförd rektangulär vitstämpel med följande in- 
nehåll. I mitten ett berg med koppartecknet ?, framför berget ett yrnnig- 
hetshorn och vid dess sidor symboler för gmvdrift; vid vardera av rektang- 
elns kortsidor en bild av en schaktförtimnng. Avtrycket ä r  konvext på as- 
signationens framsida och konkavt på dess baksida. 

I assignationerna av denna typ kallas riksgäldssedlarna för riksgaldskon- 
[orets kreditsedlar med 3 procents ranta. 

I riksbankens samling finns en assignation av denna typ, nr 880 utfärdad 
den 18 oktober 1790, bild 3. 



Typ2 b. 

På framsidan: 

Stora Koppar Bergslagens Cassa låter affölja 
til Sedelhafwaren S e x t o n Skill. Sp. i R:s 
St:s Riksgälds Cont:s Credit Sedlar med 3 pro- 
Cents Ränta. Fahlun den 1790. 
Sr 16 Skilling Sp. 

På Awesta Directionens wägnar 

Baksidan utan tryck. 

Ordet No är på båda ställena tryckt med antikva, men assignationstexten 
i övrigt är tryckt med fraktur. Assignationens nummer, dag och månad 
samt de tre namnteckningarna skrevs för hand. 

I assignationens högra del, under den egentliga assignationstexten, finns 
en rektangulär vitstämpel av samma utseende som vitstämpeln på före- 
gående typ. 

I assignationerna av denna typ kallas riksgäldssedlarna för riksgäldskon- 
torets kreditsedlar med 3 procents ränta. 

I kungl. myntkabinettet finns två assignationer av denna typ, dels (i f. d. 
"bankmuseet") nr 154 utfärdad den 7 oktober 1790, dels nr 1.397 utfärdad 
den l I oktober 1790, bild 4. Aven i riksbankens samling finns en sådan as- 
signation, nr 584 utfardad den7 oktober 1790. 

Avestadirektionens assignationer på Bergslagets kassa var, som redan 
har sagts, alla utfärdade i riksgäldsvaluta. 

Riksgäldskontoret började ge ut sedlar i april 1789. De löd å riksdaler 
specie. Specie kan översättas "i silvermynt". Men med riksgäldskontorets 
knappa resurser gick det inte att upprätthålla silverinlösningen av kontorets 
sedlar: de började mycket snart att i allmänna rörelsen gå med underkurs i 
förhållande till silvermyntet och bankens med silvermynt inlösbara sedlar. 
Denna underkurs accepterades efter hand såväl av allmänheten som av 
myndigheterna. Om ett belopp, som var stipulerat i silvermynt eller banko- 
sedlar, skulle betalas med riksgäldssedlar, måste beloppet ökas så att betal- 



Bild4. Assigna- 
60" d IOskillingor 
specie den II okfo- 
ber 17W. skala 1 2 .  
Foto Erik Corne- 
ljus. Sfoekholm. 

ningsrnottagaren fick täckning för riksgäldssedlarnas underkurs. Ordet spe- 
cie p i  riksgäldssedlarna blev därmed ett tomt löfte. 

P i  Avestadirektionens assignationer p i  Bergslagets kassa uttrycktes de- 
ras valör i den egentliga assignationstexten i riksgäldssedlar, men pA de här 
ovan beskrivna typerna av assignationer fanns det under texten en valöran- 
givelse, som var uttryckt i specie: 24 skillingar specie, 16 skillingar specie. 
För att undvika risken av att nigon assignationsinnehavare till äventyrs 
skulle komma och kräva silvermynt för en assignation beslöt Bergslaget den 
14 december 1790 att ändra assignationstexten. Ordet specie slopades, och 
det ansågs tillräckligt att uttrycka assignationens valör i riksgäldssedlar utan 
att nämna dessa sedlars räntebärande karaktär. (För övrigt slopades som 
har sagts här ovan ränteberakningen p i  riksgäldssedlarna helt f r h  och 
med den 10 mars 1791 .) 

Genom Bergslagets nyssnämnda beslut skapades en ny typ av assignatie 
ner, som hade följande utseende. 



Typ 3. 

På framsidan: 

Stora Koppar Bergslagens Cassa låter affölja 
til Sedelhafwaren Trettiotwå Skill. i R:s 
St:s Riksgälds Cont:s Credit Sedlar. Fahlun 
den 1791. 
Sr 32 Skill. R:gds Sedl. 

På Awesta Directionens wagnar 

Baksidan utan tryck. 

Ordet No, på två ställen, och assignationstexten i övrigt ar tryckt med 
fraktur. Assignationens nummer, dag och månad samt de tre namnteck- 
ningarna skrevs för hand. 

I assignationens högra del, under den egentliga assignationstexten, finns 
en rektangulär vitstämpel av samma utseende som vitstämpeln på föregåen- 
de typ. 

I assignationerna av denna typ kallas riksgäldssedlarna i den egentliga as- 
signationstexten för riksgäldskontorets kreditsedlar men i valörangivelsen 
under texten endast för riksgäldssedlar. 

I kungl. myntkabinettet finns en assignation av denna typ, nr 2.592 
utfärdad den 7 febmari 1791, bild 5. 

b. Assignationer å 1 riksdaler riksgälds och å 1 1/2 riksdaler riksgälds. 

Av assignationema å 1 riksdaler riksgälds är inget bevarat exemplar kant. 

Av assignationema i 1 1/2 riksdaler riksgälds ar endast ett bevarat exem- 
plar kant. Det har följande utseende. 

På framsidan: 



Stora Koppar Bergslagens Cassa låter affölja 
til Sedelhafwaren En Riksdaler och Tju- 
gufyra Skill. i R:s St:s Riksgälds Cont:s 
Credit Sedlar. Fahlun den 1791. 
Sr 1 1/2 Riksdlr. R:gds Sedl. 

På Awesta Directionens wägnar 

Baksidan utan tryck. 

Ordet No, p i  två ställen, och assignationstexten i övrigt är tryckt med 
fraktur. Assignationens nummer, dag och manad samt de tre namnteck- 
ningarna skrevs för hand. 

1 assignationens högra del, under den egentliga assignationstexten, finns 
en rektangulär vitstämpel av samma utseende som vitstämpeln på senast b e  
skrivna assignationstyp. 

I assignationerna av denna typ kallas riksgaldssedlarna i den egentliga 
assignationstexten för riksgäldskontorets kreditsedlar men i valörangivelsen 
under texten endast för riksgäldssedlar. 

Denna assignation finns i Blekinge museum, Karlskrona. Den har nr 
1.318 och är utfardad den 17 mars 1791. Valören har blivit förfalskad från 
1 1/2 till3 1/2 riksdaler riksgälds, bild 6. Upptill på assignationen finns föl- 
jande påskrift: "Denne förfalskade inwisning är af hustru Catrina Görans 
dr utprånglad". Det har inte gått att fastställa, vem Catrina Göransdotter 
var eller när och var hon prånglade ut den förfalskade assignationen. 

De sista assignationerna under den första utgivningsperioden utfärdades i 
december 1791. Vid Bergslagets sammankomst den 19 september 1792 fö- 
reslog Johan Gottlieb Gahn, att Avestadirektionen skulle få fortsätta att ut- 
farda assignationer på Bergslagets kassa i valörer från 1 1/2 riksdaler till 16 
skillingar (i protokollet från sammankomsten står det felaktigt: till 12 skil- 
lingar). Gahn medgav, att assigneringen hade förorsakat direktionen myc- 
ket arbete, dels genom namnunderskrivningen, dels genom kontrollen vid 
förbränningen av inlösta assignationer. Några av deltagarna i samman- 
komsten yttrade, att assigneringen tidigare hade varit nödvändig, da det in- 
te fanns tillgling till smärre sedlar, men att den inte var nödandig numera, 
när det fanns sdsedlar  i tillräcklig myckenhet. Gahns förslag om hterupp 
tagande av Avestadirektionens assignering pA Bergslagets kassa tycks ha 



Bild J. Asrignolion 6 

Folo Erik Cornelius, 

~ n n i t  ut i sanden. Det mhte  i detta sammanhang erinras, att riksgaldskon- 
toret under år 1790 hade Mrjat ge ut sedlar i mycket låga valörer, anda ner 
till 12 skillingar. 

Flera räkningar för papper och blanketter till Avestadirektionens assig- 
nationer på Bergslagets kassa under den första utgivningsperioden har be- 
varats (vol. 453 i SKc). Av räkningarna framgår, att papperet tillverkades i 
Grycksbo och levererades till boktryckaren Axmar för tryckning. 4 assigna- 
tioner trycktes på arket. De tryckta arken skars därefter av bokbindaren 
Åström. 

2. Perioden 1808-181 1 .  
Vid Bergslagets sammankomst den 13 januari 1808 talades om "den 

märkeliga brist på skilje-mynt och smärre sedlar, som nu förspörjes här i 
orten". För en senare tid förefaller talet om en sådan brist besynnerligt. 
Tillverkningen av kopparskiljemynt, dels genom omprägling av äldre mynt, 
dels genom nyprägling, hade iterupptagits år 1802 och därefter fortsatt. 



Efter 1803 års realisation av riksgäldssedlarna gav riksbanken ut sedlar i 
smärre valörer, dels å 16, 12 och 8 skillingar specie, motsvarande 24, 18 och 
12 skillingar riksgalds, dels sedlar å 14 och 10 skillingar i kopparskiljemynt; 
därtill kom, att riksgäldskontoret fortsatte att ge ut sedlar även efter realisa- 
tionen. Men efter vad Gahn hävdade, skapade bristen @ skiljemynt och 
småsedlar vissa svirigheter för Bergslaget vid utbetalning av löner till ar- 
betsfolket. 

Därför föreslogs vid nämnda sammankomst, att Avestadirektionen 
"skulle få assignera å gmfve-cassan 3 och 5 rds sedlar"; vi kan utgå frin att 
det var fråga om 3 och 5 riksdaler riksgalds. Ett annat förslag gick ut på att 
Bergslaget skulle söka tillstånd hos riksbanken "at deri få låta ut& assigna- 
tioner på 5 rd"; i det senare fallet måste det ha varit fråga om riksdaler spe- 
cie. Men sedan år 1789 var minimibeloppet för assignationer @ riksbanken 
fastställt till 10 riksdaler specie. Förslaget att begära undantag frin denna 
bestämmelse torde ha väckt kritik; det genomfördes aldrig. 

Efter åtskillig diskussion bestämdes vid sammankomsten den 10 augusti 
1808, att Avestadirektionen skulle få åtemppta assigneringen på Bergslagets 
kassa. Enligt protokollet skulle assignationernas valör vara "under tio rdr 
banko", d. v. s. 15 riksdaler riksgälds. Avestadirektionen gick emellertid 
inte högre än till 5 riksdaler riksgälds: de nya assignationerna utfärdades 
nämligen samtliga i denna valör. 

Avestadirektionens assignationer på Bergslagets kassa under perioden 
1808-1811 framställdes inte i boktryck utan medelst begagnande av en 
graverad plåt. Anledningen till denna ändring i framställningen ä~ märklig. 

Det hade mot slutet av 1700-talet blivit allt vanligare inom det svenska 
affärslivet. att köpmän och bruksägare i stället för att fullgöra likvider kon- 
tant betalade med anvisningar på andra enskilda personer eller @ enskilda 
företag; för sådana anvisningar begagnades en tryckt blankett. Detta sågs 
inte med blida ögon av myndigheterna. Sådana anvisningar, eller assigna- 
tioner, kunde innebära risker för medborgarna och de äventyrade myndig- 
heternas penningpolitik genom "at et större credit-capital sättes i omlopp 
än påräknadt blifvit". Därför utfärdade kungl. maj:t den 2 augusti 1792 
förbud mot tryckta assignationers utgivande. Med "tryckta" assignationer 
förstods uppenbarligen endast assignationer framställda i boktryck. I stället 
för sidana började assignationsutställare efter 1792 års förbud begagna 
blanketter framställda medelst graverade plåtar, emedan dylika inte hade 
blivit direkt förbjudna. Så gjorde även Avestadirektionen för sina nya assig- 
nationer på Bergslagets kassa. 

De hade följande utseende. 
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Bild 6. Assrgnorion i 155 riksdoler riksgdlds, med valBrenförfolskod Ii11 3 f i  riksdoler riks. 
gälds. UIJdrdodden 17 mors 1791, skola 1 3 .  Foto Erik Corneliur, Sfockholm. 

På framsidan: 

NO. 
Sedelhafvaren har att af Stora 
Kopparbergs Bergslags Cassa ut- 
bekomma Fem Riksdaler RG'~SS' 

Fahlun den l8 
s g r  5. RD' R@' 

På Awesta Directions vagnar 

Baksidan utan tryck. 
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Bild 7. Assignation d 5 riksdaler riksgälds den I febniori 1811. skolo /:Z. Folo Sven Berg, 
Falun. 

Ordet No. och assignationstexten i övrigt är tryckt med antikva skrivstil 
medelst begagnande av en graverad plåt. I vardeuppgifterna ar Fem och 
RGldssr resp. 5. och ROS' skrivna för hand. Assignationens nummer, dag 
och månad samt årtalets två sista siffror ävensom de tre namnteckningarna 
skrevs också för hand. 

Ovanför den egentliga assignationstexten finns en rektangulär vitstampel 
av samma utseende som vitstämpeln på senast beskrivna typ. 

Av assignationerna av denna typ är rätt många bevarade exemplar kända 
(se sammanställning å sid. 161). Vi avbildar här en assignation i Stora K o p  
parbergs museum, nr 382 utfardad den 1 febmari 181 1, bild 7. 

Assignationer av det slag, som Avestadirektionen utfärdade pa Bergsla- 
gets kassa, rönte stark kritik vid riksdagarna efter 1809 års statsvälvning. 



Assignationerna var - som har framhållits här ovan - innehavarepapper 
och de kunde därför cirkulera som sedlar. Särskilt inom bondeståndet an- 
sågs assignationerna utestänga bankens och riksgäldskontorets sedlar ur all- 
männa rörelsen, samtidigt som de medförde risker för den mindre kunniga 
allmogen. I anledning av att frigan hade tagits upp inom bondestandet 
hemställde kungl. maj:ts befallningshavande i Stora Kopparbergs län den 
24 februari 1810 om förbud för Avestadirektionen att fortsätta assigne- 
randet p i  Bergslagets kassa. Det är uppenbart, att det är denna växande 
kritik, som gjorde, att Avestadirektionens assignering på Bergslagets kassa 
upphörde med 181 1 års utgång. 

Antal utgivna assignationer 1790-1791 fördelade p i  valörer (enligt vol. 
451-455 i SKc). 

16 skillingar riksgalds 
1790 9 januari-1790 30 augusti.. . . . . . . . . . .  7.110 st. 
1790 7 oktober-1791 30 juni .............. 10.000 st. 
1791 21 december.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  375 st. s:a 17.485 st. 

24 skillingar riksgälds 
1790 13 januari-1790 23 augusti.. ......... 6.950 st. 
1790 18 oktober-1791 18 apri l . .  . . . . . . . . . .  4.400 st. 
1791 23 december.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.730 st. s:a 13.080 st. 

32 skillingar riksgälds 
......... 1790 13 januari-1790 30 januari.. 1.940 st. 

. . . . . . . . . . . . .  1791 20 januari-1791 17 mars 5.000 st. 
1791 19 december. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  730 st. s:a 7.670 st. 

1 riksdaler riksgälds 
1790 11 januari-1790 9 september.. ....... 4.750 st. 
1790 29 oktober-1791 31 december ........ 5.700 st. s:a 10.450 st. 

1 1/2 riksdaler riksgälds 
......... 1790 11 januari- 1790 9 september 4.700 st. 

1791 3 mars-1791 31 mars . . . . . . . . . . . . . . . .  1.900 st. s:a 6.600 st. 
Assignationer å 5 riksdaler riksgäldssedlar 1808-181 1. 
a. Antal utgivna assignationer (enligt vol. 456 i SKc). 

. . . . . . . . . . .  1808 29 augusti-22 december.. 1.900 st. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1809 6 januari-27 april 1.700 st. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l810 2 januari-l l maj 700 st. 
1811 2 januari-l februari.. ............... 400 st. s:a 4.700 st. 
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b. Kända bevarade exemplar. 
I kungl. myntkabinettet, Stockholm 

1809. Nr 581 den 26 januari 1809 
1809. Nr 94 den 2 februari 1809 (i. f. d. "bankmuseet"; skall vara nr 

694 enligt vol. 456) 
1810. Nr453 den 19februaril810 
1810. Nr 575 den 29 mars 1810 
1810. Nr 651 den 19 maj 1810 (skall vara den 11 maj 1810 enligt vol. 456) 
1811. Nr329 den 1 februari 1811 

I riksbankens samling, Stockholm 
1808. Nr 1.585 den9 november 1808 
1809. Nr 1.648 den 27 april 1809 
1811.Nr 269denlfebruaril811 

I framl. generalkonsul Axel Axelsson Johnsons samling, Stockholm 
1808. Nr 1.699 den 23 november 1808 
1809. Nr 1.204 den 16 mars 1809 
1809. Nr 1.341 den5 april 1809 
1810. Nr 394 den 19 februari 1810 
1811.Nr 13den3januari1811 

I Stora Kopparbergs museum, Falun 
1808. Nr 1.736 den 1 december 1808 
1811.Nr 382denlfebruari1811 

I Tunabygdens fornminnes- och hembygdsförenings samling, 
Borlänge 
1809. Nr 1.589 den 27 april 1809 

Där ej annat anses, finns källmaterialet till föreliggande undersökning i Stora Koppar- 
bergs centralarkiv (SKc) i Falun. Arkivtjänstemannen där, Rune Ferling och Maud Peter- 
sen, har i hOg grad underlattat mina forskningar. 



Utlängan - herremansön 
som blev bondeland 

HJALMAR BERGLUND 

Utlängan är en av de största öarna i östra Blekinge och utgör sydspetsen av 
den yttre skärgården. Enligt jordeböckerna är ön uppskattad till ett helt 
hemman. Genom den rikliga gräsväxten var den tidigt synnerligen lämplig 
som betes- och slåtterholme och nyttjades som sådan troligen redan under 
medeltiden. 

Det var inte ovanligt i äldre tider, att kronan tillräknade sig sådana jord- 
områden, som det inte fanns någon bestämd ägare till. Så var förhållandet 
med Utlängan. Redan 1605 erhöll länsmannen Mogens Ulfeld i Kristianopel 
rätt att göra Utlänningen (Utlängan) till en kronans "ladugård". Enligt 
1624 ars pr&trelationer skulle på ön finnas två gårdar. Detta verkar dock 
inte trovärdigt enligt senare uppgifter från 1600-talet. 

På den tiden kunde högre officerare och ämbetsmän få sin lön helt eller 
delvis genom att uppbära skatt från kronans gårdar. Om Utlängan jämte 
Ungskär och Stenshamn heter det: "Generalleutnant Liljeström anslagna". 
Han lyckades också förvärva besittningsrätten till dessa öar. 

I 1671 års jordebok kallas Utlängan alltjämt Utlänningen, Då bor dar en 
man vid namn Greger Larsson, den förste, som omtalas vara bosatt på ön. 
Hans uppgift var att vakta 150 betande kreatur. Sannolikt bodde han där 
endast om sommaren. Vem som ägde kreaturen står inte i jordeboken. Slut- 
ligen omtalas vad som betalades i skatt. ". . . der före gifwer Penningar 
5:16 dlr smt deslykes H M  10 las 5 dlr smt = 10:16 dlr smt" (daler silver- 

mynt). 
Den 18 december 1680 blev kronobefallningsmannen och handelsborg- 

mästaren i Ronneby Blasius König, genom kunglig gåva, ägare till Utlängan 
jämte Ungskär och Stenshamn. Karl X1 satte så stort värde på de tjänster 
König gjort riket, att han fick de tre öarna mot hållande av två båtsmän. 

Genom Kungl. brev av den 15 maj 1681 tillkom "Kungl. Maj:ts avels- 
gård", som bestod av flera kronogårdar i Kristianopels socken, särskilt i 
byn Söremåla. Hit räknades också Ön, som forskare anser vara Utlangan. 

På grund av sina många krävande uppdrag torde König inte ha vistats så 
mycket på Utlängan. Men av kyrkoböckerna framgår, att hans familj åt- 



Utlongon medfyren i bokgrunden. TOnggMningen skopor en yppig strondvegelotion; i för- 
grunden strondoster och svortkovle, innonför möter grar  och enbukheden. Foto Björn 
Berzlund. 

minstone tidvis bott där. H U S ~ N ~  i andra giftet, Anna Christina Ehrenclou, 
bosatte sig på Utiängan efter makens död 1706 med barnen från hans första 
gifte med Ollegård Kock. 

Efter König blev Måns Lyckou befallningsman. Denne köpte några öar i 
östra skärgården. då kronan 1701 och 1702 saluförde dem, dock inte Ut- 
längan. I jordeböckerna 1733, 1744 och 1745 står kapten Karl Falckenclou, 
gift med Königs änka, som ägare till Utlängan. 1757 års jordebok upptar 
Falckenclou och dåvarande befallningsmannen Hans Lyckå som ägare till 
ön. Denne Hans Lyckå (d. 1777) och Måns Lyckou (d. 1716) var ej släkt 
och deras efternamn, som sannolikt uttalades lika, stavades olika. 

Ar 1762 hade Hans Lyckå köpt Utlängan för 4.300 daler silvermynt av 
Anna Christina Ehrenclou och henns styvson Erik. Det tyder på, att Falc- 
kenclou, som fortfarande levde 1769, aldrig ägt Utiängan trots jordeböc- 
kernas uppgifter. År 1795 ags ön av Lyckås son, major Fredrik Lyckå och 
hans syskon. 



Enligt N. H. Sjöborg är Utlängan 1793 bebyggt med "trähus av 2 våning- 
ars högd, har mycken åker och äng, men ingen skog". Förmodligen hade 
familjerna König och Lyckå var sitt tvåvåningshus, som numera ar försvun- 
na. 

Redan år 1801 är kommendören, baron Rudolf Cederström (d. 1833), 
ägare till största delen och bonden Nils Månsson till en del av ön. Här 
bodde då också major Aron Siöstierna (d. 1811) med hushållerska och 
tjänstefolk samt två namngivna båtsmän. Humvida Siöstierna ägt ön har ej 
gått att finna någon uppgift om. 

Man kan säga, att Utlangan hittills vant en herremansö, som under drygt 
120 år hade ägts av två slakter. Men nu träder nya ägare till. Det ar tre unga 
bönder, tvi bröder och deras sviger. Bröderna hette Anders och Mons 
Tmlsson. De var från gården nr 116 i Vasternäs på Senoren, söner till 
bonden Truls Eriksson. Deras svåger hette Sven Monsson och var från Tor- 
stäva, son till bonden Mons Jonsson. Anders var gift med Elin Monsdotter, 
syster till svågern Sven, och Sven Monsson var gift med Elin Tmlsdotter, 
syster till bröderna Anders och Mons. Mannen skulle val kunna kallas dub- 
belsvågrar. Anders star före flyttningen till Utlangan som bmkare av fader- 
negården i Viisternäs. 

Hur kunde det komma sig, att dessa unga bönder övergav sina faders 
&dar och bygd? Var de så framsynta, att de förstod, att Utlängan med sin 
jord, ängar och betesmarker jämte ett gott fiske, särskilt ålfiske, gav dem 
möjligheter till god försörjning för sig och sina familjer? Hur fick de veta, 
att Utlangan var till salu? Inte möjligt att svara på så här långt efterit. Giss- 
ningsvis kan man dock ha vissa ledtrådar. Baron Cederström ägde en gård i 
Maren, på Torhamnshalvöns västra sida och ett par kilometer fran Seno- 
ren. Det ar troligt att baron Cederström och bröderna T N ~ S S O ~  kände var- 
andra. 

Köpehandlingarna är undertecknade dels den 13 september 1803 och dels 
den 24 december 1805. Säljare ar "Contre Amiralen m. m. Baron Rudolf 
Cederström" och hans maka Charlotte, född Wrangel, samt bonden Nils 
Månsson och hans hustm Kjerstin Olofsdotter. Köpeskillingen var 9.541 
riksdaler och 32 skilling. Utom själva Utlängan ingick i köpet följande öar: 
Stenshamn, Ungskar, Kuggaskar, Norra och Södra Vieskar, Mellanskär, 
Lungskär, Drakeskär, Mörtöskär, Stämmeskar, Norra och Södra Dunhol- 
men, Stallholmen, Kronflöt, Tobisskaret, Ringeflöt, Hastören och Buaflöt. 

Av dessa var endast Stenshamn och Ungskär bebodda, vilket de ar ännu i 
Mra dagar. Endast de bebodda öarna hade nummer i jordeböckerna: Ut- 
längan nr 98, Stenshamn nr 99 och Ungskar nr 100. Under Utlangan ar 



upptagen ännu en ö kallad Remmaskär. P i  öarna känner man ej till detta 
namn. Efter ett samtal med framlidne distriktslantmätaren Nils Jonsson, 
blev slutsatsen den, att det troligen rörde sig om Vieskar eller nigon del av 
den ön. 

De tre nya ägarna hade vardera 1/3 i Utlängan och därunder lydande 
öar, eftersom Utlängan räknades som ett helt hemman. De hade också lika 
delar i tvi skattlagda kronoålfisken, som enligt jordeböckerna låg under 
Utlagan, nämligen Grehbehall och Misekira på öns östra sida. 

Sven Monsson1 dog 1828, 60 år gammal. Han hade endast ett barn, 
sonen Anders Svensson, som ärvde sin faders egendom, 1/3 i Utlängan. 
Han var gift med Kerstin Mattisson från Brunnsvik i Torhamns socken. 
Anders blev inskriven som lotslärling vid Ungskars lotsplats 1820 och blev 
därefter sekundlots 1824. Han bodde dock på sin fadernegård som han 
jämte lotstjänsten bmkade efter faderns död. 

Skärgårdsborna har alltid varit beroende av färder över havet med de 
risker detta innebar även för sådana havets yrkesmän som lotsar, s j ö m a  
och fiskare. Många tragedier utspelades. Anders Svensson slutade sitt liv i 
en olycka endast 29 i r  gammal. Samtidigt dmnknade hans mor Elin Truls- 
dotter, 57 år gammal och hans kusin Cecilia Andersdotter, 22 ar gammal, 
dotter till Anders Tmisson. 

Sedan prästen antecknat dem med namn och ålder i delen för avlidna i 
husförhörsboken, skriver han: "Dessa trenne personer dmnknade frin en 
Mt, d i  de söndagen den 23 okt. 1831 voro stadda p i  sin hemresa från guds- 
tjänstens bevistande här i kyrkan". I sitt äktenskap hade Anders Svensson 
dottern Ingrid Maria. Sannolikt dog hon ung och har ej gått att återfinna i 
kyrkoböckerna; nagon del av dessa böcker saknas dock. Om hon levat hade 
hon ju varit rättmätig arvinge till faderns del i Utlagan. Det var inte Iing 
tid som denne nybyggarbondes släkt fick bruka jorden p i  Utlängan. H& 
gick val upplagda framtidsplaner i kvav och Anders Svenssons arvegods 
gick över i andra händer. 

Hustrun Kerstin Mattisdotter, gifte om sig med Erik Andersson, son till 
Anders Trulsson. I jordeboken 1845 star Erik Andersson som ägare till 2/9 
och hustmns broder, hans sviger Anders Mattisson (f. 1803) till 1/9. För- 
modligen är det Anders Svenssons 1/3, som p i  detta sätt delades. 

Anders Mattissons son, Mattis Andersson (f. 1846) blir sedan ägare till 
sin faders 1/9. Han var gift med Anna Maria Larsdotter (f. 1839) och 
äktenskapet var barnlöst. Denna 1/9 ägs och bmkas efter dem av Hilding 
Jonasson, gift med Siri Nilsson, dotter till lantbrukaren Alfred Nilsson på 
Utlängan. 
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Ull#ng~n. Grdr- och enburkhed i sin mest korakleristisko utformning som ger skargdrden 
dess s~eciello londskr?pstyp. Foto Björn Berglund. 

Nigon tid står Anders Nilsson (f. 1815) som ägare till 1/9. Han var son 
tiU Nils Minsson, som vid Utlängans försäljning 1803 ägde nigon del av ön. 
Anders Nilsson med familj flyttar 1856 till Torhamn och Erik Andersson 
försvann mot slutet av 1840-talet som markägare och flyttade, enligt 
uppgift, med sin familj till Brunnsvik. 

Anders Tmisson2) hade i sitt äktenskap sex barn. Av dem blir Peter ägare 
till 1/3 av Utlängan. Äldste sonen Lars Andersson övergav jordbmket och 
faderneön, flyttade till Ungskär år 1824, avancerade till sekundiots 1832, 
och gifte sig d& med lotsdottem Kristina Hansdotter. 

Peter Andersson hade sju barn, tvi  söner och fem döttrar. De tvi söner- 
na Anders Johan och Johan August Petersson blev bida jordägare pi Ut- 
längan. Anders Johan, ägare till 29/1080, sålde 1873 och flyttade med sin 
familj till girden i Bmnnsvik. Johan August ägde 79/54, I sitt äktenskap 
med Estrid Larsson hade han tvi döttrar, som nidde vuxen ilder. Den ena, 
Enda Petersson gifte sig med Gottfnd Carlsson frin Binga i Jämjö socken, 
och de bida övertog hennes föräldragård. Sonen Arnold äger och brukar 
samma gird idag. 



Den tredje av nybyggarbönderna på Utlangan var Mons Trulsson-' gift 
med Maria Olasdotter från Vedeby i Lösen socken. De hade åtta barn. 
Jordägare p i  Utlängan blev sönerna Lars och Anders Månsson samt dot- 
tern Christina med maken Håkan Olsson från Torhamn. Av de övriga 
barnen kan nämnas Ingrid, gift med författarens farfars far, lotsålderman 
Petter Hikansson på Lingören och dottern Elin, gift med fiskaren Petter 
Hansson på Ungskär. 

Mons Trulssons 1/3 delades mellan sonen Lars och dotterns man Hikan 
så att de hade var sin 1/6. Sonen Anders skaffade sig däremot jord genom 
att köpa jorddelar, som var till salu, så att han till slut ägde 199/1080. 

Den 1/6 som Håkan Olsson och hans hustm övertog av Mons Trulssons 
1/3 silde de 1840 till lotsen Blasius König på Inlangan. Han hade samma 
namn som sin farfars farfar, som 1680 fått Utlängan av Karl XI. Men KB 
nig avyttrade sin del redan 1842 till Olof Olsson (f. 1802) från O. Hasthol- 
men. Sedan har denna 1/6 gatt i arv i Olssons släkt, först till sonen Gustav 
Erik (f. 1838). därefter till hans son Johan Oscar Gustafsson. Nu ags och 
bmkas den av dennes son Bernhard. 

Lars Monsson gjorde som sina kusiner Anders Svensson och Lars An- 
dersson. Han blev lotslärling vid Ungskars lotsplats 1823 och fick ordinarie 
tjänst som sekundlots 1828. Kusinen Lars Andersson hade, som nämnts, 
redan flyttat till Ungskär och försörjde sig på lotstjänsten och p i  fiske. Men 
bide Anders Svensson och Lars Monsson bodde kvar p i  Utlängan, och fick 
sin huwdsakliga utkomst av jordbmket. 

Vad kunde det bero pi, att alla de tre till Utlangan inflyttade böndernas 
äldsta söner ville bli lotsar? Det fanns inte nigot tving att skargirdsbor 
skulle bli lotsar. Var det minne fint att vara kronans tjänare? Det hette 
nämligen kronolots. Eller var det uniformen som lockade? Det kunde inte 
gärna vara lönen eller förtjänsten. Den var sannerligen inte stor, aven om 
pengar d i  stod högt i varde. En lotslärling hade ingen lön eller annan 
inkomst av tjänsten. Som sekundlots hade han i "lön på stat", som d a  
hette, 5 riksdaler. En sekundlots blev ofta mästerlots efter 15 Ars oförvitlig 
tjänst. Han fick d i  10 riksdaler i "lön på stat". 

En lotsalderman, förman p i  lotsplatsen, hade 20 riksdaler. Detta var irs- 
lönen. Därtill kom lotspengar för utförd lotsning, som lotsarna på varje 
plats fick dela. P i  de mindre platserna måste de ha annan inkomst t. ex. av 
jordbruk eller fiske för att kunna försörja sig och sin familj. 

Hur gick det nu för dessa Utlangan-söner som lotsar? Anders Svensson 
dmnknade som ung. Lars Andersson stannade kvar i lotsyrket men torde 
ha måst agna sin mesta tid åt fiske. Lars Monsson "hoppade av". Enligt 



lotsmllorna fick han avsked på egen begäran 1834. Han fann det tydligen 
förmånligare att lägga sin tid och sina krafter på jordbmket på fädernegår- 
den. 

Lars Monssons 1/6 övertogs av sonen Ola Larsson. Denne var gift två 
ginger och hade inte mindre än 15 barn, varav minst fem dog unga. Inget 
av barnen övertog fadernegtirden och blev jordbrukare. Lars Monsson 
hade annu en son, Anders, som på 1850-talet agde 1/9 i Utlängan men som 
salde denna och flyttade till Torhamn. Hans 199/1080 av Utlängan över- 
togs av sonen Nils Andersson och ags nu av hans barn, Karin, Hilda och 
Anders Nilsson. Fädernegården delades i två lika och självständiga gårdar 
på vardera 161/1080. Den ena inköptes av Alfred Nilsson i Sandhamn och 
den andra av Alfred Carlsson, Binga. 

Numera ags den ena av Stiftelsen för Blekinge naturvård och den andra 
av Domanverket, Kungl. Maj:t och Kronan. De förvaltas av Statens Natur- 
värdsverk i samråd med Skogsvårdsstyrelsen, som satt stängsel omkring 
markerna. Har mottages ungdjur av kor och ftir som betesdjur. 

Av jordeböckerna kan man få en uppfattning om vem som ägt Utlängan 
vid olika tider och hur jorden fördelats på jordägarna beträffande hem- 
mansdel och genom laga skiftet aven uppgifter om arealen. Något storskifte 
har ej genomförts på ön. Samtliga under Utlangan hörande öar har inte hel- 
ler skiftats utan ägs alltjämt gemensamt. 

Jordeboken 1845 

Jordägare pA Utlangan: 
Anders Mattisson 
Erik Andersson 
Peter Andersson 
Olof Olsson 
Lars Monsson 

Laga skifet 1883 

Jordägare: 
Anders Månsson 
Alfred Carlsson 
Alfred Nilsson 
Johan August Petersson 
Mattis Andersson 
Gustaf Erik Olsson 

Hemmansdel: 
1/9 
2/9 
1/3 
1/6 
1/6 

Hemmansdel: Areal: 
199/1080 40 har 42 ar  81 m' 
161/1080 31har88ar48m2 
161/1080 30har16ar80m2 
79/540 30 har 04 ar  44 m' 

1 /9 27 har 93 ar  78 m2 
1/6 38 har 81 ar  68 m' 



Salomon Eriksson 
Lars Olssons anka 

Tillsammans 

79/1080 12 har 60 ar 02 m' 
11/540 3 har 31 ar 40 m' 

1080/1080 215har19ar41m2 

Förteckning över "mantalsfastigheterna" pA Utlangan och dess 
ägare, med nr och andelar Ar 1970: 



Utlängans yta var vid laga skiftet 1883 drygt 215 har, men genom 
uppgrundning vid stränderna p i  de snart 100 år som gått sedan dess, har 
ytan blivit betydligt större. 

Salomon Erikssons del övertogs ganska snart efter 1853 av fyrmästare 
Peter E. Cederström. Lars Olsson var son till Olof Olsson. Efter Lars 
Olssons död hade hans hustru hemmansdelen en kort tid. 

Nr 1:3 79/540 : Makarna Arnold och Anna Carlsson 
Nr 1:4 1 /9 : Makarna Hilding och Siri Jonasson 
Nr 1 :5 199/1080 : Anders, Karin och Hilda Nilsson 
Nr 1:6 1 /6 : Bernhard Gustafsson 
Nr 1:8 11/540 : a) Hilding Jonasson, se 1:4 

b) Arnold Carlsson, se 1 :3 
c) Anders Nilsson, se 1:5 
d) Bernhard Gustafsson, se 1:6 
e) Kungl Maj:t ochKronan, se 1:16 
f) Stiftelsen Blekinge Naturvård, se 1:17 
a-f vardera 1/6 av 1:8 

Nr 1:16 161/1080 : Kungl. Maj:t ochKronan, Domänverket 
Nr 1 :l7 161/1080 : Stiftelsen Blekinge Naturvård 
Nr 1:18 1/54 : = 1:s 
Nr1:19 25/540 : = 1 : 4  
Nr1:20 13/1080 : = 1 : 8  

Det är synnerligen ovisst, hur det skall gå med jordbruket på Utlängan i 
framtiden. Just nu ser det mörkt ut. Här har en Iang tid funnits sex väl- 
skötta gårdar och ett bra ålbottengarnfiske. Befolkningen har här som på 
de övriga bebodda öarna minskat katastrofalt de senaste decennierna. En- 
dast sex personer bor nu året runt på ön. Ungdomarna som växer upp 
stannar inte kvar. På fyra gårdar är jordbmket helt eller till största delen 
nedlagt. Två lantbrukare ägnar sig åt ungdjursuppfödning för köttproduk- 
tion, liksom de av Domänverket och Stiftelsen Blekinge Naturvård ägda 
gårdarna. Därigenom hålls markerna rena från sly och buskvegetation, som 
nu dominerar flertalet öar p i  grund av starkt minskad eller helt upphörd 
betesgång. 

För att bevara ett värdefullt kulturlandskap, med stora biologiska och es- 
tetiska varden i Torhamns ytterskärgård för den vetenskapliga-kulturella 
naturvården samt för det rörliga friluftslivet, har Iansstyrelsen redan 1973 
föreslagit att av 1:16 och 1:17 samt vissa samfallda områden på Utlagan 
bilda naturreservat. 
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NOTER: 
1 

Sven Monssan, f. 1768, d. 1828 
g.m. ElinTrulsdatter, f. 1774, d. 1831 

t 
Anders Svensson. f. 1802, d. 1831 
g.m. Kerstin Mattisson. f. 1806 

omgift med Erik Andersson, f. 1802 

l 
Ingrid Maria, f. 1830 

1 
/ Lars Andersson, f. 1802 ~ n k ,  f. 1805 Cdl ia ,  f. 1809, d. 1831 Peter, f. 1812 / 
g.m. KristinaHansdotter 1 

I Anders JohanPetersson, f. 1845 Johan August, f. 1853 1 
g.m. Estrid Larsson 

f. 1854 
1 

I Fridapetersson, f. 1891 1 
g.m. Oottfrid Carlsson 

f. 1886 

I Amold Carlsson, f. 1919 1 
g.m. AnnaGustavsran, f. 1920 

Mons Trulsson, f. 1776 
g.m. Maria Glasdotter 

I LarsMonssan, f. 1802 Christina, f. 1805 Ingrid, f. 1807 Elin, f. 1811 AndersMonsson, f. 1821 
g.m. Hakan Olsson, g.m. Petter Hakansson g.m. Petter Hansson g.m. Ingrid Nilsdotter, f. 1833 

f. 1807 
N* Andersson, f. 1855 

g.m. Oertrud Masron, f. 1879 

Anders, f. l909 Kan", f. 1914 
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Skogsv&dsstyrelsen i Blekinge län: Handlingar rörande Utlängan. 
SjRborg, N. H., Blekings Historia och Beskrifning. Lund 1793. 



Meddelanden och notiser 

Hembygds- och kulturvårdande organisationer 
i Blekinge 1979 

KARLSHAMN. Kulfurndmnden i Korlskomns kommun. Ordförande studiesekreterare Leif 
Hakanssan, sekreterare bibliotekschef Finn Bydinger. 

Nämnden har i sedvanlig ordning handlagt en rad ärenden rörande kommunens bibliotek. 
En referensgrupp med representanter frin shväl nämnden som bibliotekspersonalen har arbe- 
tat med inredningsförslag till nya stadsbiblioteket, som beräknas sta färdigt i januari 1981. 

Vidare har nämnden yttrat sig i och handlagt ärenden p i  kulturvbrdssidan och givit förslag 
till gatunamn 

Tillsammans med föreningar och organisationer i kommunen har nämnden svarat för en 
allmänkulturell verksamhet. för bibliotekets del mest för barn och äldre. Under Ostersiöfesti- 
valen svarade nämnden för tre musikprogram samt var representerad i festivalkommittén. 
Kulturnämnden har genom upplhtelse av Konsthallen bidragit till en rikt varierad konstut- 
~tällningsverksamhet. I anslutning till Konsthallen har lokaler genom ekonomiskt bidrag frän 
kulturnämnden kunnat färdigställas för ytterligare en avdelning av Karlshamns museum, 
som avses geen bild av tryckeri- och tidningshistoria i staden. 

F. B. 

KARLSHAMN. Korlskomns museum u p .  Ordförande advokat Hugo Santesson, sekretera- 
re f d bankkamrer Tage Jönsson. 

Museets samlingar, konsthallen och punschmuseet har varit öppna för allmänheten under 
tunstsäsongen 10 juni-20 augusti 1979i angivna tider, men har varit iippna s4 gott som hela 
bret för skolor, föreningar och organisationer av alika slag, efter anmälan till museet. Museet 
har under bret besökts av 5.164 oersoner, varav 1.486 i nruooer och 853 skolbarn. . .. 

Museets lokaler har i stor utsträckning upplAtits för studiegmpper och kursverksamhet i 
historisk miljö. Konstnären Thure Wahlström har restaurerat en del väggmilningar friin 
1MX)-talet, som nedtagits fran Vin- och Spritcentralens nedrivna fastigheter. Konsthallen har 
varit öppen för allmänheten för visning av Häkterska konstsamlingen. Ett stort antal special- 
utställningar har ocksa visats. Liksom under tidigare ar har ett antal givor överlämnats till 
museet. 

Sammanfattningsvis kan styrelsen konstatera ett allt mer ökat intresse för de kulturella ut- 
bud sam givits under aret. 

T. Jn. 

KARLSHAMN. Stiffelsen Skoflsbergska gdrdens i Korlshomn bevarande. Ordförande fru 
Ruth Henriksson, sekreterare f d hamnkamrer Tage Jönsson. 



Garden har under aret varit livligt besökt. Besöksantalet var 3.313. Kulturdagar anardna- 
des dm 1 6 1 7  juni. Nytryck har skett av vykort över &den och chtidigt har en folder €4 tre 
spdk utgivits. 

Under aret har Stiftelsen erhallit en donation p& 40.000:- fran framlidne borgmästaren 
Thorsten ~h Ingrid Cider: vidare en salongsmöbel, tv& antika speglar, tv4 lampetter och t* 
kandelabrar av förgylld metall. Byradirektör G. A. Gedda i Helsingborg har donerat en 
1700-tals salongsmöbel. som placerats i nedre vaningen. 

Vissa underhall och renaratianer har under Aret verkställts. Flera olika oreanisationer har - 
använt gardens lokaler för sina sammankomster. 

T Jn. 

KARLSKRONA. Kulturndmnden i Karlskrona kommun. Ordförande studieombudsman 
Stig Nilsson, chef för kulturförvaltninaen länsbibliotekarie Gunnar Sallmén. kultursekrete- - 
rare avdelningschef Lars Mard. 

Nämnden har under Aret dels i egen regi och dels i samarbete med studieförbund och för- 
eningar arrangerat konserter, teaterförestallningar, visaftnar, föreläsningar, utställningar, 
musikmarscher och musikdagar €4 Drottningskär. Vidare har nämnden deltagit i polsk film- 
vecka och förberedelser till Karlskrona kommuns 300-ars jubileum. Det kommunala anslaget 
till konstinköp har uppgatt till 3 8 . W  kronor. Försöksverksamheten med visning av kvalitets- 
film med Sv Filminstitutet, fritidsnämnd, skolor m fl har fortsatt under Aret. Nämnden är väl 
representerad i Karlskronas SIA-organisation (skolans inre arbete). 

Nämnden har avgivit yttrande i fragor beträffande gatu- och vägnamn samt bidrag till r e s  
taurering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, anghende byggnadsminnesförklaring samt 
stod till inom den kulturella sektorn verksamma föreningar och organisationer. 

Nämnden är ocksi representerad i arbetsgruppen för en bevaringsplan för Trossö. 
Biblioteksfilialen i Iämjö har fatt större lakalyta samt utökat öppethallande. 

L. L. 

KARLSKRONA. Foreningen Gamla Carhcrono. Ordförande byradirektör Bert Svanstein, 
sekreterare fru Kerstin Södbb, Jahannishus. 

Arsmötet hölls den 15 mars varvid bl a visades en journalfilm fran Karlskrona vid sekel- 
skiftet till pianoackompanjemang av Arne Elmqvist. 

Under aret har i samarbete med ett flertal organisationer anordnats trivselkvällar: den 9 
april i Nättraby, & Hans Wachtmeister talade om Blekinges natur, den I oktober €4 konsert- 
huset, & Lennart Mattsson berättade till bilder om "Fan  Japans tempel till Javas regnsko- 
gar", den21 oktober i Lyckeby, dk lantbruksmötesfilmen fran 1922 avslutade programmet. 

Av övriga aktiviteter kan nämnas utfarden till Ronneby kyrka och Möllebackagarden och 
sista kvallen p i  "lmpan" med filmen "Klart till drabbning" pa repertoaren. 

Föreningens arsbok "Vega Svens dagbok". redigerad av Bengt Garting, utkom i slutet av 
&et. Dessutom har föreningen utgivit "Minnen och historier frin Carlscrona" under signa- 
turen Kaln, samt i samarbete med hushkllningssallskapet nytryckt E. Fagerlunds bok om 
Nettraby socken, tillsammans med kommunen latit trycka en jubileumsalmanacka och fatt 
distributionsrätten till Karlskrona stads 300-Arsskrift. Föreningen har fortsatt sin utgivning 
av olika vykort. 

Medlemsantalet är 2.619. 
G .  W. 



DdFOreninpen Gomlo Corlscrono hall sill rirsmole, gjorde Morcelo Kepkos bolrrtgmpp bok- 
slovsnumrer "Kom med i Gamla Corlscroiio". Foto Allon Porker, Korlskrono. 

KARLSKRONA. Föreningen Hembygdsgillel. Ordförande TV- tekniker Stefan Sandqvirt, 
sekreterare laboratris Ewa Wehlin. 

Föreningen har under aret varit mycket aktiv och haft dansträning i 9 grupper. vilka giort 
23 uppvisningar. 2 gammaldanskurser och 8 kultissöndagar har anordnats. Grupper i för- 
eningen har sysslat med slöjd, musik, dräktsömnad och fnluftsaktiviteter. En höstmarknad 
har arrangerats. da bl a sildes av föreningens medlemmar tillverkade slöjd- och handarbets- 
alster. 

Medlemmarna i föreningen har vid 2 tillfällen besökt folkdanslag utomlands, den ena 
gingen i Lovisa, Finland och den andra i Hilleröd, Danmark. 

Ca70 ungdomar deltog i en ungdomsutflykt till Olands djurpark. 

S. S. 

KARLSKRONA. Marinmuseum. Ordförande i Statens försvarshistoriska museers styrelse 
riksdagsman Evert Hedberg, museichef tillika chef för pedagogiska avdelningen f8rste in- 



tendent Peter van Busch, chef för dokumentationsavdelningen intendent Svante Warfvinge, 
chef för administrativa avdelninpen assistent Inerid Karlström. . - 

Museets verksamhetsberättelse finns atergiven i Aktuellt frin Föreni~gen Marinmusei 
Vänner i Karlskrona 1979. 

S. w. 

KARLSKRONA. Föreningen Morinrnusei Vönner. Ordförande Marindirektör 1 graden 
Hans LindstrLlm, sekreterare förste intendent Peter von Busch, redaktör för irsboken inten- 
dent Svante Warfvinge. 

Foreningen stöder Marinmuseum ekonomiskt. bl a genom inköp till samlingarna, samt 
bekostar tryckningen av Brsboken. 

Medlemsantalet är M)2. 

S. w. 

RONNEBY. Ronneby kulturnOmnd. Ordförande studieinstniktör Harald Ehrmin, sekrete 
rarePer Beijer. 

%skilda grupper har under Aret fortsatt med dels arbetet med bevarande- och sladspla- 
nefrigor rörande Brunnsomradet i Ronneby och speciellt de bada outnyttjade byggnaderna 
&r. Italienska villan x h  Direktörsvillan, dels med ledning av fortsatt kulturhistorisk bygg- 
nadsinventering i stadens centrum. 

Namnden motsatte sig planer pA att riva Brunnens gamla lasarettsbyggnad invid nuvaran- 
de vandrarhemmet och har uppnitt beslut om ett bevarande. Däremot revs under Aret den 
hundrdriga gamla folkskolan i kv. Apan i samband med en trafikreglering. Nämnden har 
vidare aveivit remissvar i ett flertal kommunala olanärenden. - 

En utstallning p& temat Ronnebys historia, sammanställd av Maud Ehrnberg och Mats 
Widenborg, var under sommaren uppslälld p2.sladsbiblioteket. 

Nämnden svarar för (Ippethillandet sommartid av Möllebackagirden och anordnar under 
högsommaren program i trädgirden varje vecka. Sammanlagt noterades 1.461 besök pA mu- 
seet och 644 vid kulturprogrammen. 

P. B. 

RONNEBY. Ronnebyoriens hembygdsförening. Ordförande färghandlare Nils Ohrstedt, 
sekreterare ingenjör Barbro Grenstad. 

I samarbete med kulturnämnden har Möllebackagirden h3llits öppen under sommarma- 
naderna, da en utställning "Kring en folkdräkt" visades och ett start antal kulturkvällar an- 
ordnades. Under hösten gjordes en utfard till västra Blekinge och Lucia firades med olika 
hantverksaktiviteter. 

Medlemsantalet är 262. 

N. o. 

SOLVESBORG. Kulfurnömnden i Sölvesborgs kommun. Ordförande byggnadssnickare 
Gösta Andersson, sekreterare bibliotekschef Anders Hirell. 



När Asonims Bygdemuseum Oppnodesfdr s&ongen, visode Ester Hikomson frin Hoko hur 
en ov museets srickmoskiner ollljöml kon onvändos. Folo 1979Nils Magnusson, Asonim. 

Nämnden har dels i egen regi, dels i samarbete med studieförbund och föreningar anordnat 
konserter, teaterförestallningar, filmvisningar dels för barn, dels för vuxna (BIO 16). buss  
rundturer, brasaftnar med diktlasning och musik, Musikfesten med orkestrar och körer fran 
kommunen, kulturdagen i Hällevik m m samt medverkat i Killebomdagarna. För barn och 
ungdom har nämnden dessutom svarat för arrangemang inom ramen för SIA-verksamheten. 
Hans-Eric Johansson filmar kontinuerligt minnesvärda händelser i kommunen. Under aret 
har ddana  "kommunfilmer" visats för ett stort antal föreningar m m. 

Nämnden har avgivit yttrande angaende bl a planfragor och införandet av den samlade 
skoldagen. 

Biblioteksfilialen i Ysane har flyttat in i nya lokaler och filialen i Agerum lagts ned. 
Fyra stivendiater har tilldelats kulturstioendium och 1979 ars kulturoris aick till skriftstal- . - 

lare Ove Johnsson och konstnär Owe Pellsjri. 

A .  H .  

SOLVESBORG. SOlvesborgs fornrninnesfO>pning. Ordferande f d bankdirektör Karl 
Ryding, sekreterare nämndeman Owe Carlsson. 

Museet har varit öppet far allmanheten p i  torsdagar tiden 7 juni-31 oktober och under 
Killebomveckan. Samlingarna har även under andra tider visats för skolklasser. 

Under tiret har nödvändiga yttre reparationer gjorts. Även interiören är i behov av re- 
novering. 

K. R. 



Asarums folkdonslag. Ordförande ingenjör Tage Lindh, Karlshamn, sekreterare fru Eva 
Blomkvist, Svängsta. 

Ett 70-tal ledare har under Aret genomfört 756 sammankomster med 114 framträdanden i 
samband med bl a folkmusik, folkdans och teater. Ca 35 medlemmar har arbetat med nya 
folkdräkter för barn i 10-14 ars alder. Arets milkolning samlade drygt 3000 besökare. 

Medlemsantalet är 484. 

T. L. 

Asamms hembygdsfOreninp. Ordförande slöjdlärare Nils Magnusron. sekreterare fru Thyra 
Mansson, Horsaryd. 

När föreningen höll sitt arsmöte den 5 april avtackades nämndemannen Eric Jonsson, som 
sedan föreningens start 1967 varit en av förgrundsgestalterna i arbetet men aven dessförinnan 
tillhört pionjärerna för hembygdsrörelsen i Asarumstrakten. 

Sommarens verksamhet vid Asarums Bygdemuseum p i  Stenbacka inleddes den 17 juni. 
Förutom folkdannuppvisning av ungdomar fran Asarums Folkdanslag framförde Ingrid 
Axelsson ett uppskattat sangprogram. Under dagen fanns korgmakare, "atbindare, hovsla- 
gare, borstbindare och maskinstickerska i arbete. 

Universitetslektor Stig Nilsson gästade höstsammankomsten och höll en intressant före- 
läsning om sprak och namn i vir bygd. 

Föreningens publikation - Asarumsdalen - utkom med sin elfteargang i december. 
En studiecirkel i torpinventering har under hösten startats i samarbete med Vuxenskolan. 

N. M. 

BrUkne-Hoby Somhäl1.~- och Hembygd~förening. Ordförande fil. mag. Klas Wennerberg, 
sekreterareej vald. 

Fragan om högstadieskolans placering har engagerat föreningen som ordnat möten m m 
samt avgivit remissvar pA kommunens högstadieutredning. 

Vid arsmötet presenterade brandkarsföreningen sina nya lokaler och en historisk bildut- 
ställning över verksamheten, 

Ekebackens festplats har under &et uthyrts till Hoby CIF. Vidare har traditionsenligt ord- 
nats Valborgsfirande och dans kring granen. 

Medlemsantalet är 205. 

K. W. 

Eringsboda sockens hembygdsforening. Ordförande hemmansagare Evert Svensson, Gädde- 
göl, sekreterare Herbert Hakansson t o m den 26 juni. 

Hembygdsstugan har under aret malats invandigt och en ändring av möbleringen gjorts. 
En del föremal har även tillförts stugan. 

En diskussion har tagits upp om ett eventuellt samarbete med samhällsföreningen. 

H .  H .  



Fridlev~lods hembygdsförening. Ordförande f d riksdagsman Rikard Svensson, Rödeby, sek- 
reterare f d kriminalinspektör Martin Johansson. 

I samarbete med kyrkoradet ordnades Hembygdens Dag den 10 september. Efter högmäs 
san, medverkade Kallinge Speimanslag och naturfotograf Björn-Eyvind Swahn berättade till 
bilder om fagellivet i vira marker i sockenstugan. 

Under Aret har hembygdsmuseet tillförts minga gavor. I skolans aktivitetsstudier, som 
under hösten gällt potatisodlingen genom tiderna, har ordföranden medverkat d i  eleverna 
använt museet som utgingspunkt. 

Hembygdsmuseet hiller nu pa att genomgien renovering. 

R. S. 

Holasjö hembygdsförening. Ordförande eltekniker Karl-Erik Johansson, Borvidsmala, 
sekreterare kassör Elsie Johansson, Halahult. 

Liksom tidigare &r har föreningen ordnat sammankomster av olika slag, bide för medlem- 
mar och andra intresserade. Gökottan vid Nottastu~an tillhör traditionerna. Den irliaa buss  - . 
utflykten agde rum i juni och gick till Skine med besök p i  Andrarums alunbruk, Christine- 
h o f ~  slott och Ostarp samt i Dalby kyrka. 

Blekinge spelmansförbund firade Folkmusikens dag vid Nottastugan och da deltog även 
medlemmar fran Asarums folkdanslag och Svenska Ungdomsringen. Här tilldrog sig ock& 
Polisens dag allmänhetens intresse. liksom d i  Skogsdrdsstyrelsen medverkade. 

Vid höstfesten den 27 oktober gav länsteatern stycket "Pottan" och föreningens julfest 
blev en familiefest i traditionell stil. 

Fareningen har aven gjort kommunens skolstyrelse uppm8rksam pa den daliga standarden 
i Borvidsmua skolas lokaler samt uägförhillandena sträckan Trensum-Belganet. 

Hono Bygdegdegdrdsfurening. Ordförande fiskaren Albin Johansson, sekreterare fru Ingrid 
Nordgren. 

Holmsjd hembygdsförening. Ordförande elinstallatör Ivar Petersson, sekreterare sjukskb 
terskan Anna-Christina Ericsson. 

Föreningen har numera övertagit ansvaret för Holmsjö marknad, som halls tvi  ginger om 
Aret p i  marknadsplatsen. De traditionella festerna och sammankomsterna har genomförts. 

Rensningen av vass f r h  Holmsjösjöns vastra strand har under aret fortsatt. I planeringen 
ingiraven en utfyllnad av strandkanten och anläggandet au en promenadväg längs stranden. 

Medlemsantalet ar 190. 

A-C. E. 

Hembygds- och Studieföreningen Focklon, Hällevik. Ordförande byggnadssnickare Gösta 
Andersson. sekreterare fröken Aina Jeppsson. 

P i  krets kulturdag den 7 juli, invigdes tillbyggnaden au fiskemuseet, ca 130 kvm. Byggna- 
den ar främst avsedd att användas till bathall: även receotion och toaletter finns här. 

Restaureringen av den gamla vrakekan "Doris" har pibörjais; arbetet utföres ideellt av 
föreningsmedlemmar och beraknas kunria vara avsirrtar under 1980. 

179 



Fiskemuseet har under &et besakts av drygt 30W personer och i gastboken ilterfinns beso- 
kare f d n  Yokohama i öst till San Francisco i väst. 

Ett gott samarbete med Skrivarklubben i Sölvesborg har resulterat i valbesökta brasaftnar 
vid hamnen i Hälle.iik. Studie och ungdomsarbetet har utökats. Varje fredagskväll har fun- 
nits aktiviteter för ungdom, och för de äldre har 15 studiecirklar ordnats, bl. a. i folkdans. 

Under aret har föreningen filtt en donation pB 10.000:-, avsedd för museiarbete, av bygg- 
företaget A.B.V. 

Medlemsantalet är 276. 

G. A. 

JUmshOgsorfens hembygdsförening. Ordförande rektor Hugo Ericsson. Olofström, sekrete- 
rare fil. mag. Thorsten Paulin, Olofström. 

Arsmötet hölls den 8 febwari vanid redaktör Folke Nordangard, Jönköping, talade om 
"Jag minns min gröna by" - om vart ansvar för var hembygd och för den värld vi lever i. 
Siriusbröderna underhöll med musik och sang. 

Föreningen har under aret avgivit remissvar angaende delredovisningen av utredningen 
kring Asnen- isterl landets södra del. vidare har anordnats sedvanliga festligheter vid Val- 
borg och midsommar, samtalsaftnar i ämnet Jämshögsbygdens dialekt, teaterföreställningen 
"Gil i sin aarnina" samt utfärd till östra delen av Iänet. . . 

Hembygdsmuseets samlingar har utökats med gavar till Mde Martinsonrummen och 
Jämshögsrummet. Arbetet med komplettering av skolmuseet har fortsatt. Museet har lockat 
mer än 1300 besakare. 

T. P. 

Kollinge hembygds- och folkdansgille. Ordförande leg. sjukskötare Stig Narstam, Ronneby. 
sekreterare studerande Carina Svensson, Ronneby. 

Olika kurser har under Aret hallits, bl. a. i dräktsömnad, folklig dans och internationella 
danser. Föreningen har vidare medverkat vid gammaldansaftnar i Ronneby och framträtt p& 
flera platser i Iänet. Arton medlemmar deltog i augusti i Stor-Köpenhamns folkdansfestival. 

Traditionsenligt firada Valborg med majbrasa och vilrtalet hölls av f. d. folkskollärare 
Gustav Branje. Lönnarnolunken har ordnats 9 ginger och under slutet av aret kombinerats 
med bingospel. "Gökottefarden" ställdes till Halla-Rör med besök i Lydiatorpet och mid- 
sommar firades med dansuonvisnin~ och lekar. . . - 

Stugan i Lönnamohagen har försetts med nytt golv. Resultatet av arbetsaftnar i stugan sal- 
des @ julmarknaden. 

Medlemsantalet ar 170. 

s. N. 

Kyrkhults hembygdsförening. Ordförande kyrkvaktmastare Jan Ottosson, sekreterare ingen- 
jör LarsGöran Ohlson. 

En förhandlingsgrupp f d n  styrelsen har sammantratt med representanter för kommunen 
angilende reparationsarbetena pil läkarvillan i Tulseboda. 



Ett nytryck i klotband av Var Hembygd 1959-64 har gjorts. 1979 ars upplaga av VAr 
Hembygd utkom i 1.950ex. 

"Hur g&r det till att hembygdsforska" var temat pa en sammankomst i Farabols skola. 
Styrelsen visade hur det gAr till att läsa mikrofilm, vilka handlingar som fordras under arbe- 
tets @ng, hur man skaffar kartor och vilka arkiv som är varda att besöka. 

Arbetet med torpinventeringen har fortsatt och ett W-tal skyltar har satts upp. Fyra vand- 
ringar i hembygden har gjorts och flera utfärder anordnats en eller flera dagar till Hal- 
land, Göteborg, Uppland och i det egna länet. 

Filmförevisningar av fotograf Bertil Svenssons 1 trollskogens rike och Bygdesagan viskar 
har förekommit samt brasafton, tipsrunda och visning av bilder frAn sommarens aktiviteter. 

Föreningens fotoarkiv, samling av äldre handlingar, dsom torpkontrakt samt bandupp 
tagningar av intervjuer har utökats. 

GAvor har skänkts av intresserade bl a en skomakareutrustning, olika bruksfäremAl m. m. 

L-G. O. 

LlingaFjd hembygdsförennig, Tving. Ordförande hemmansägare Sven Svensson, Bakarebo- 
da. sekreterare kyrkvärd Karl Svensson, Langasjö. 

Föreningen har firat 100-Ars jubileum av skolans tillkomst. Musikdirektör Karin Agren 
Martensson och maken Lars ledde publiken i alldngen av de gamla skolsingerna. Karl 
Svensson berättade om skalan, Sven Andersson föredrog gamla skolminnen och rektor ~ k e  
Carlsson höll föredrag med färgbilder om en resa i USA. Den 80-arige skoleleven Hjalmar 
Karlsson, Moshult, tidigare Alvarsmila. överlamnade till hembygdsföreningen en vacker 
stol, tillverkad av honom själv. Vid avslutningen överlamnade sekreteraren blommor till den 
äldste skoleleven sam infunnit sig, nämligen 88-irige Bernhard Svensson, Holmsjö. 

K. S. 

Möljeryds hembygdsforening. Ordförande snickareGunnar Andersson, Ronneby. sekretera- 
re folkskollärare Ulla I~nell .  Ronnebv. - .  

Föreningen ansvarar för hembygdsgardens skötsel och uthyrning. I likhet med fOregh.de 
.b har fest Mllits vid Valborg och jul. Under sakkunnig ledning har flera vandringar i bygden 
företagits. 

u. 1. 

Mörmms hembygds- ochfornminnesjWrenii~g. Ordförande häradsdomare Axel Ingemans- 
son, Buskelund, sekreterare fru Karin Svensson, Hästaryds GArd. 

Vid arsmötet berättade Axel Ingemansson om "Beppo Sammelius-skalden och krigaren 
fr&, Mörrum". Arets utfard gick till Fridlevstad där f d riksdagsman Rikard Svensson visade 
och berättade. Stalagarden har hallits öppen varje söndag under sommaren. 

Medlemsantalet är 150. A. I. 

Nogersunds hembygdsförening um. Ordförande fru Gun Persson, Sölvesborg, sekreterare 
fru Eivor Thagesson, Sölvesborg. 



Olika aktiviteter har anordnats i samband med jul, Valborg, midsommar och Lucia. Vi- 
dare har sagostunder cch ungdomsdana, bordtennis, luftgevärsskytte och kurs i oljemalning 
förekommit. Folkdansarna har uppträtt p i  olika platser och teaterföreställningar visats. För- 
eningen har medverkat i Killebomveckan och deltagit i SIA-verksamheten. Traditionsenligt 
ordnades hamnfesten i juni manad. 

Kulturgruppen har arbetat med en karta över gamla Nogersund och medlemmar ur för- 
eningen har medverkat i program av Sveriges Radio. 

Syföreningen har samlats en gang i veckan i Julles hus och handarbetena har salts p4 
auktion. 

Medlemsantalet är 348. 

G.  P. 

NUvragOls hembygdsförening. Ordförande kontorschef Kurt Edvinsson, Holmsjö, sekretera- 
re fru Kerstin Wennerhov, Holmsjö. 

Olofsrröms hembygds- och fornminnesförening. Ordförande förvaltare Eric Lindblad, sek- 
reterare fru Hanna Edwardson. 

Museet i Lilla Holje har varit öppet under tiden I maj-30 september varje söndag men 
även andra tider för grupper. Det har regelbundet utnyttjats inom undervisningen för skalor- 
na inom kommunen. Sammanlaat har 1300 besök noterats. . 

Förutom de permanenta utställningarna har under aret visats: Trä och träd, Bilen, det 
onda och goda, Färga med lavar och Robinson Crusws skor samt en egen med emaljföre- 
mal. I september anordnades en svampexkursion som lockade ett 100-tal deltagare. 

Genom Blekinge museums försorg har fyra gamla milstenar inom kommunen renoverats. 

Olofströms kulrurnomnd. Ordförande redaktör Harry Johansson. sekreterare bibliotekschef 
Ake Erlandsson. 

Kulturnämnden har varit bibliotekets styrelse. Utöver biblioteksverksamheten har nämn- 
den bedrivit uppsökande verksamhet med bl a teater och musik p4 barndaghem, förskolor 
och alderdomshem. Vidare har nämnden tillsammans med olika föreningar ordnat alika 
arrangemang inom kultursektorn och avgett förslag om anslag till föreningar inom denna 
sektor. 

Under b e t  har kulturnämnden haft en fortlöpande programverksamhet p4 biblioteket, för 
barn och pensionärer men även övriga intresserade. Den speciella Vilboksverksamheten för 
barn och ungdom har fortsatt i samarbete med invandrarorganisationerna. Vidare har 
kulturnämnden under aret utgett en skrift i form av en "Litterär resa i Olofströmsbygden". 
författad av nämndledamoten Sven Gunnar Minsson. 

Kulturnämnden har även under 1979 arrangerat "Kulturens dag" med bl a inslag av mu- 
sik. teater, folkdans, konstutställningar. Dagen invigdes av Jan-Ojvind Swahn. Arets kul- 
turpris överlämnades till Carl Salje och amatörteatergruppen "Leva livet" av kommunfull- 
mäktiges ordförande Erik Th. Svensson. 



Kulturnämnden har under hret bidragit med 10.000 kr till en kurs i amatörteater kombi- 
nerad med teaterförestallningar i Blekinge och Göingebygden. Pjäsen var en bearbetning av 
en snapphanehistoria av Sven-Edvin Salje. 

Biblioteket har under 1979 fungerat som huvudbibliotek för litteratur p i  finska och serb* 
kroatiska i Blekinge bn. 

H. J. 

RingymSlo hembygdsJorening. Ordförande plantskoleförestAndare Helge Ohlsson, Svängsta. 
sekreterare byggmästareGustav Hikansson, Asarum. 

Valborg firades med tal av adjunkt Theodor Cronqvist, Karlshamn. Kulturdagen hOlls 
den 17 juni i Niasagarden. En inventering av vägvisare och brostyckestenar har gjorts och en 
studiecirkel startats som fortsältning pi torpinventeringen. 

G. H. 

Sibbamlilo hembygd5Jorening. Ordförande skogsv&rdsförman Inge Ottosson. Lycksiborg, 
sekreterare herr Bengt Johansson, Räfsmala. 

~ r y d s  hembygdsfdrenrng. Ordförande pliitslagare Allan Andersson, Trensum, sekreterare 
fru Karin Olsson, Trensum. 

Registreringen av gamla torplägenheter, dagsverkstorp och backstugeställen har fortsatt. 
Traditionsenligt har föreningen firat Valborg samt ordnat en friluftsgudstjänst och en kul- 
turafton. 

Studiebesök har gjorts p2 Immigrationsinstitutet i Växjö. Föreningens hembygdsgard. 
Törneryds f d skola, haller pA att rustas upp. 

Medlemsantalet är 260. A . A .  

arra  Blekinge hembygdsforening. Ordförande generalmajor Birger Björnsson. Jämjöslätt, 
sekreterare redaktör Hikan Andersson, Jämjöslätt. 

I februari arrangerades i samarbete med Jämjö musiksällskap rv.4 folkmusikaftnar, i 
Erömsebro och i Jämjö. Valborg firades som vanligt p i  kvarnberget i Jämjö och gökottan 
hölls vid Lösensjön. Midsommar med dans kring majstingen pA gammalt vis agde rum ute pA 
Vassaslätt i Hallarums naturreservat. 

Föreningens irsmöte hölls i Ramdala med besök av biskop Bo Giertz, Göteborg, som ta- 
lade om Fadernas kyrka. Under hösten visade naturfotoerafen Biörn Ewind Swahn bilder 
och berättade om ejder och tarnor i skärgarden och Ingrid karls so^. Olofström, sjöng om 
"Visan genom ett sekel". 

I december var föreningen värd för "G2 i sin gärning" av S. E. Salje, framförd av Skäl- 
mershull-teatern. Föreningen har haft studiecirklar iging om gamla Jamjö samt inventerat 
torp. Vidare har ÖnskemAl framförts till myndigheter om bevarande av olika kulturella 
byggnader och minnesmärken. 

H A. 



Blekinge luns hemslOjdsfOrening. Ordförande greve Hans Wachtmeister, Vambaa. hem- 
slöjdschef Ingrid Ekenberg, länshemslöjdskonsulent Maj Zetterberg. Eringsboda. 

Arsmötet hölls den 18 juni i kurslokalerna Stortorget 10. Under aret har en ideell hem- 
slöjdsftsrening bildats. 

Kursverksamheten har omfattat folkdräkter, blekingebroderier, flamskvävnad, vävning, 
vaxtfärgning och spanad. I samarbete med LAN och landstinget har en kurs i vävning och 
konstsömnad p.4 16 veckor för arbetshandikappade genomförts. Kurs i hemslöjdssnickeri p4 
48 veckor Ngar. 

l juli hölls utställning i Hjorisberga prästgard Vämöparken, "Vi v&xtfargar, väver och slöj- 
dar i Blekinge". Pa Skottsbergska garden, Karlshamn visades "Broderier fran förr och nu", 
i samband med kurser i sammaämne. 

I samarbete med Blekinge museum hölls slöjdardag i Vämöparken den 30 juli med olika 
slöjdtekniker i prästgarden och stugorna samt dräktradgivning av konsulenten i prästgtkden. 
Omkring 4.W beöskare deltog. 

Konsulenten har haft Sdgivning, föredrag, informationer och utställningar p i  olika 
platser i länet. Bearbetning av inventeradedräkter och blekingebroderier har fortsatt. 

BlekingespelmonsfOrbund. Ordförande bildningskonsulent May Olsson, Bräkne-Hoby, sek- 
reterare musiklärare Lena Krook, Karlshamn. 

Förbundet har arrangerat ett antal spelträffar. Den 17 juni anordnades Folkmusikens dag 
vid Nottastugan: 2.500 personer kom. Den 6-10 augusti hölls en latkurs p.4 Tingsgarden i 
Bräke-Hoby med 35 deltagare. 

Till Spelmansförbundets notpärm har 17 nya notblad iordningställts. 
Medlemsantalet är 157. 

L. K. 



BLEKINGE MUSEI OCH HEMBYGDSFORBUND 
OCH BLEKINGE MUSEUM 

Anmate, sryre/se 

Arsmötet hölls den I juni i Blekinge museum. Vice ordföranden, herr Sture Aspegrén, inled- 
de med att understryka betydelsen av Arsmötet, som var det första enligt den nya organisatic- 
"en, och uttryckte sin gladjeöver att museet nu stod klart att invigas. 

PA förslag fr;ln styrelsen beslöt Arsmotet att till förbundets hedersledamot utse konstnar 
Gunnar Nilsson, som genom generösa donationer av sina verk till Blekinge museum framjat 
dess samlingar. 

Styrelsens ledamöter 1W9 

Greve Hans Wachtmeister, Vambaa, ordförande 
Rektor Tharsten Paulin, Olofström, suppleant 

F. d. stadsjuristen Sture Aspegren, Karlskrona. v. ordforande 
Stadsarkitekt Lars Thorsén, Karlskrona, suppleant 

Förste intendent Peter von Busch, Karlskrona, 
Fil. kand. Peter Althini, Kristianopel, suppleant 

Redaktör Rolf Ohlsson, Karlskrona, 
ByrAdirektör Gunnar Möllmark. Nattraby, suppleant 

Folkskollärare Gustav Branje, Kallinge, 
Bankdirektör Bengt Gabrielsson, Karlshamn. suppleant 

BusschauffW Sven-Gunnar Mgnsson. Kyrkhult 
Lararinnan Ragnvi Hyllstedt, Karlskrona. suppleant 

Teckningslärare Erik Langemark. Karlskrona, 
Riksdagsman Hans Gustafsson, Kallinge, suppleant 

Kapten Eric Andersson, Lyckeby, 
Herr Göthe Persson, Olofström, suppleant 

Kommunalborgmästare Lennart Norrman. Solvesborg, 
Bankdirektör Karl Ryding. Solvesborg, suppleant 

KornmunalrAdet Rune Malmros, Karlshamn. 
Lansinstruktör Erik Mattsson, Karlshamn, suppleant 

UppMrdsdirektör Kristian Starup, Karlskrona, 
Fil. mag. Klas Wennerberg, Brakne-Hoby, suppleant 

Expeditör Elisabeth Mattisson. utsedd av landstinget 
LantbrukareEgon Nilsson, suppleant 

Stationsmästare Marika Carlsson, utsedd av Karlskrona kommun 

Landsantikvarien, sjalvskriven ledamot 



Styrelsens förvaltningsutskott 1979: 

Greve Hans Wachtmeister, ordförande 
Landsantikvarien, suppleant 

F. d. stadsjuristen Sture Aspegren, vice ordförande 
Kapten Eric Andersson, suppleant 

Kommunalradet Rune Malmros 
Kammunalborgmastare Lennar< Norrman, suppleant 

Teckningslarare Erik Langemark 
Redaktör Rolf Ohlsson, suppleant 

Stationsmastare Marika Carlsson 
Folkskolkrare Gustav Branje, suppleant 

Expeditör Elisabeth Mattisson 
Lantbrukare Egon Nilsson, suppleant 

Valberedning: boktryckare Nils Abrahamson. Karlskrona, sammankallande, fru Karin 
Holmqvist, Kyrkhult. och rektor Anna Klemedtson, Brakne-Hoby. 

Blekinge  museum 

Samlingar 

FOrernAlssamlingarnas tillvaxt under 1979 utgjordes av 99 katalogförda nummer med 128 en- 

staka föremal. De flesta ar gavor av vilka kan namnas: brudklänning fran 1878, av konstng- 
rinnan Adine Ozolins, Växjö; kryddtavla fr& 187Chtalet. av fröken Greta Hansson, Karls- 
krona; duk av sidendamast f d n  18KLtalets mitt. av fröken Marta Scholander, Grisslehamn; 
vattenkikare och ljuslykta, av snickaren Karl Karlsson, Aspö; rundgattingen "Marie", 
byggd i Kuggeboda, 1900-talets Mrjan. med Vastervik-motor fran 192Chtalet, av skolarbeta- 
re Lars Wijk, FjUkinge; teckningar utförda avGunnar Torhamn. au konstnärinnan Ingegerd 
Torhamn, Stockholm; le fo ts  blekingseka, av herr Matts Persson, Malmö. 

Av inköpen kan namnas: dyna i flamskvavnad: modell i skala 1:20 av sjöbod fran Svan- 
halla. utförd av posttjansteman Bertil Andersson, Iamjösktt. 

Tillväxten till museets bibliotek var 234 exemplar, varav 62 gavor, 97 byten och resten in- 
k & ~ .  

Bildarkivet har utökats med 315 svartvita negativ och 31 färgdia. 

Basutställningar 

Blekinge museums basutstallning STRANDFISKE - KUSTFISKE - HAVSFISKE öppna- 
des den 9 september. Detta skedde i samband med invigningen av hela museet med tal av 
riksantikvarie Roland Pilsson, landshövding Camilla Odhnoff, hembygdsförbundets ordfö- 
rande, greveHans Wachtrneisteroch kommunalradet Rune Malmros. 

I anslutning till invigningen fick den talrika allmänheten se olika arbetsmoment inom fis- 
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Frin mureets invigning den 9 september 1979. I "ta/orsrolen" Biekinge Musei  och Hem- 
bygdsfö~bunds ordförande, greve Hans Wachrmeixter. Foto BIM. 

Lerinäringen som nät- och trlbindning; Regionmusiken spelade och Hembygdsgillets folk- 
dansare bjöd @ uppvisning. 

Den gamla BRUNNEN, där Grevagardens pigor förr hämtade vatten till hushAllet, men 
som i sen tid fyllts med allehanda skräp, rensades under varen upp och kan idag visa bes& 
karen ett vackert kallmurat tunnvalv av kalksten. 

Egna vandringsutstallningar 

Under Aret har museets miniutstallningar - FORNTIDEN, VIKINGATIDEN, MEDELTI- 
DEN och BLEKINGE GRÄNSLAND - fortsatt utanför länets gränser, dettaar i SkAne. 

Tillfälliga utställningar 

Blekinge museum har under aret, dels i egen regi dels i samarbete med olika organisationer 
och institutioner, arrangerat följande utstallningar. IVAR GUSTAFSSON liksom HEMBI- 
TRÄDET fortsatte in i januari och avlöstes av Riksmuseets vandringsutstallning VATMAR- 
KER, som visade vart berwnde av de miljöer som vitmarkerna utgör. Samtidigt uppmärk- 
sammades TRYCK I OCH OM BLEKINGE med ett koncentrerat urval av vem och vad som 
gett vart landskap dess litterara profil. 

Under sportlovaveckan den 19-25 februari fick barnen vara med om olika aktiviteter s& 
som ponnyridning. filmförevisning, mysteriejakt samt demonstrationer av brandkaren, po- 
lisen och brukshundklubben. 



Pd museers ekonomigrird visodes bilor och motorcyklordiPoiisen i Korlskronofyllde 150 :r. 
Folo BIM. 

I mars stod sängen i centrum genom SOM MAN KOPER FAR MAN LIGGA, en konsu- 
mentupplysning om vagen till ratt sangval. TORE AHNOFF stallde i april ut oljemalningar, 
teckningar och grafiska blad och kyrkog&rdsfi)rvaltningen presenterade KARLSKRONAS 
NYA GRIFTEGARD I AUGERUM. 

Handarbetsintresserade kunde under maj manad ta del av utstallningen STICKA 
MONSTER just i tider distickningen blivit en modeaccent. t. ex. Stenmarks-mössan. 

Sommaren inleddes med (%STA CALMEYER, hdrdrealist, som skildrar stenarnas varld. 
Fajans frAn SOLWITSBORGS POCELLAINS BRUK var museets sommarutställning med 
drygt femtio inldnade foremal som belyste fajansfabrikens korta men intensiva verksamhet 
mellangren 1772 till 1800. 

I september blev det polispidrag med POLISEN I KARLSKRONA I50 AR. Under fjor- 
ton intensiva dagar lockade dels utstallningen, dels alla kringarrangemang med hundar. has- 
tar, bilar och motorcyklar, skng, dans och musik, till talrika besök pa museet. 

Karlskronakonstnaren ALVE NORDENHIELM visade under oktober manad sina dra- 
matiska lackmalningar. Omedelbart darefter kom MODERN KONST F ~ N  KRAKOW 
med dlningarna,  grafik och skulpturer. 

Arets sista utstallningar presenterade KONST F ~ N  JONKOPINGS LAN, en utbytesut- 
ställning mellan Jonköpings lans och Blekinge lans landsting, samt GUSTAV ARNE f a n  
Skane. 

Vid skilda tillfallen under dret har, dels elever f d n  Fridlevstad presenterat sin uppfattning 
av sin hembygd i FRIDLEVSTAD GENOM BARNAOGON. dels elever f d n  RiMeby i 
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DETTA AR MODELLEN visat modellbyggen i trä som motvikt till det kommersiella utbu- 
det av plastartiklar. 

Den 2 december höll museet OPPET HUS med anledning av julskyltningssöndagen. Du- 
kade bord frAn olika nationer var ett färgglatt inslag. Futurakören under ledning av Gart 
Necksten framförde musik och dnger. Med hjalp av julklappar med rim fick allmänheten 
Gissa mitt jobb? och för barnen gällde det att med förbundna ögon placera svansen ratt pA en 
IAtsasgris. 

Regionmusiken har vid flera tillfallen konserterat i museets tradgard, dar aven Hembygds 
gillet uppträtt med folkdans. För Ovrigt har Lararkören i Karlskrona, Karl Petermans kvin- 
tett, Lunda StrAkar och Iämjö musiksAllskap framträtt. Under sommaren öppnades museets 
cafeteria med kaffeservering för allmanheten. 

Undervisning och information 

En kraftig ökning av antalet besökare under Aret kan med glädje noteras. Till museets utst811- 
ningar och evenemang sökte sig sammanlagt 90.875 personer darav 4.681 i skolklasser och 
16.376 barn. En bidragande orsak till de höga besökssiffrorna var utställningen Polisen i 
Karlskrona 150 Ar som med sina mAnga kringarrangemang lockade till talrika besok. 

Skolklasser. studiecirklar och föreningar har i ökad omfattning upptäckt nyttan och nöjet 
med museet och dess samlinaar. Museets tianstemän har varit flitigt engagerade som före- - 
dragshallare och undervisare saväl i museet som runt om i Ianet 

Vämdporken 

Hjortsberga prastgard har som vanligt upplitits för Llnshemslöjden. Utställningen "Vi växt- 
färgar, väver och slöjdar i Blekinge" under juli minad lockade2.240 besökare. 

Den 27 juli anordnades i parken en SLOJDDAG, av Blekinge museum, Ianets hemslöjd, 
Föreningen Vamöparken och kaffestugan, med olika aktiviteter i och vid stugorna. &om 
kardning. spinning, växtfärgning, ostberedning och tm?löjd. Dessutom bjöd Emmaboda- 
och Malmöpostens blasorkester pA musik. Cirka4.000 personer kom till parken. 

Landsantikvarie och museichef: fil. lic. Ingemar leppsson (1977) 
1:eantikvarie: fil. lic. Gun Wilstadius (1963, t o m31/12) 
Antikvane: fil. kand. Erik Orviste(1975, t o m 17/9) 
Skattmastare: kapten Eric Andersson (1973) 
(:e kanslist: fru MarianneThorsell(1975) 
Museitekniker: herr Karl-Erik Petersson (1967) 
Museivaktmastare: herr Peter Niklasson (1977) 
Fastighetsskötare: herr Sture Malm (fr. 21 /5) 

Lokalvirdare: 

fru Margit Andersson (fr. 1/10), timtjänst 
fröken Viola Hansson (1976), timtjanst 
fru Britt Karlsson (22/1-30/9), timtjänst 



Receptionister: 

fru Marta-Lisa Andersson (1975), halvtid 
herr Carl Hansson (1978), timtjänst 
fru Edith Hansson (1977). timtjanst 
fru Svea Hikansson (fr. 1/9), halvtid 
fru Margit Lundberg (1974), timtjanst 
fru Jenny Magnusson (25-29/6, 16/7-3/8), halvtid 
fru Ingrid Nilsron (1975, t o m 20/9), halvtid 
froken Karin Akesson (1977). heltid 

Ovrig personal: 

herr Knut Andersson (1977) 
herr Ivan Carlsson (1969) 
herr Aksel Hansen (1974) 
herr Erik Johansson (1969, t o m 15/9) 
herr ~ k e  Widlund (fr. 9/7) 

Dessutom har vid museet arbetat: 

tecknare JeanetteLindstedt (t o m 31/7) 
fröken Christina Sennemark (1/7-31/12) 

Projektansfalld personal: 

arkeolog Karl-Axel Björkquist (1/7-15/9) 
fil. kand. Monica Carlst6m (117-3118) 
arkeolog Thomas Persson (1/7-15/9) 
fil. kand. Gunilla Weibull-Göransson(15/5-16/5, 1-31/10) 

Praktikanter: 

herr Lennart Andersson (fr. 13/8) 
fru Svea Hakansson (31/1-31/8) 
fröken Kristina Lundberg (16/7-13/8), timtjänst 
herr Arne Pettersson (fr. 27/8) 

Beredskapsarbete: 

fröken la Aspdelund (fr. 3/9) 
herr Karl-Axel Björkquist (1/1-30/6) 
herr Peter Cotte (fr. 8/11) 
herr Ruben Eriksson (1978) 
herr Bengt-Göran Olsson (t o m 30/6) 
herr Thomas Persson (U-30/6) 
fröken Christina Sennemark (19/3-30/6) 

Tio prywlever har under olika pcrioder praktiserat vid museet. Frhn Chapmanskolans tvi- 
a i ga  distributions- och kontorslinje har tvi  elever följt museets löpande up~gifter  tv$ dagar i 
veckan. 



Under aret har förste antikvarien varit förordnad som landsantikvarie under följande tider 
5/2, 21/2, 7-9/3, 26-31/3, 9-12/4, 10-11/5, 20/6, 9-17/8, 2/10, 11-12/10, 
16-26/10.5/11.9/11,20-23/11och27/11. 

Antikvarien har varit tjänstledig för tjänstgöring vid riksantikvarieämbetet och som läns 
antikvarie i Blekinge under tiden 12/2-3/8. Som vikarie för antikvarien tjänstgjorde fil. 
kand. Monica Carlaröm under tiden 19/2-30/6. 

Övr ig  k u l t u r m i n n e r v 8 r d a n d e  v e r k s a m h e t  

Blekinge museum ar remissinstans för riksantikvarieämbetef i fragor rörande kyrkobyggna- 
der och deras inventaner. Detta har under aret föranlett besök och besiktningar i ett stort 
antal av länets kyrkor. 

Museet har ock& ingatt i ledningsgrupperna för bebyggelseinventering p8 Trossö och Ron- 
neby centrum. 

Övrig radgivning till länets kommuner i byggnads- och planarenden samt antikvarisk rer- 
vice till allmänheten har visat en fortsatt ökning när det gäller antalet handlagda ärenden. 



BLEKINGE MUSEI OCH HEMBYGDSFöRENINGS 
ARSBERATTELSE FOR AR 1978 

Arsmötet hölls den 16 juni i Hällevik. Förhandlingarna leddes av styrelsens ord- 
förande greve Hans Wachtmeister. Styrelsens och revisorernas berättelser för 
1977 godkändes, De publicerades i 1979 i m  Blekingebok. Styrelsen och skatt- 
mäskren beviljades ansvarsfrihet. 

Styrelsen har under hret haft följande sammansättning: 

Greve Hans Wachtmeister, Vambha, ordförande 
Rektor Thorsten Paulin, Olofström, suppleant 

Stadsjurist Sture Aspegrén, Karlskrona, vice ordförande 
Stadsarkitekt Lars Tborsén, Karlskrona, suppleant 

Förste intendent Peter von Busch, Karlskrona 
Filkand. Peter Althini, Kristianopel, suppleant 

Redaktör Rolf Ohlsson, Karlskrona 
Byrhdirektör Gunnar Möllmark, Nättniby, suppleant 

Folkskollärare Gustav Branje, Kallinge 
Bankdirektör Bengt Gabrielsson, Karlshamn, suppleant 

Busschaufför Sven-Gunnar Mansson, Kyrkhult 
Lärarinnan Ragnvi Hyllstedt, Karlskrona, suppleant 

Teckningslärare Erik Langemark, Karlskrona 
Riksdagsman Hans Gustafsson, Kallinge, suppleant 

Kapten Eric Andersson, Lyckeby 
Kontorist Göthe Persson, Olofström, suppleant 

Kommunalborgmästare Lennart Norrman, Sölvesborg 
Bankdirektör Karl Ryding, Sölvesborg, suppleant 

Kommunalrådet Rune Malmros, Karlshamn 
Lansinstruktör Erik Mattsson, Karlshamn, suppleant 

Uppbördsdirektör Kristian Starup, Karlskrona 
Filmag. Klas Wennerberg, Bräkne-Hoby, suppleant 

överlantmätare David Aherg, utsedd av länsstyrelsen 
Expeditör Elisabeth Mattisson, utsedd av landstinget 

Lantbrukare Egon Nilsson, suppleant 
Poststationsföreståndare Marika Carlsson, utsedd av Karlskrona kommun 

Landsantikvarien, självskriven ledamot 

Styrelsens föwaltningsutskott bestod av följande ledamöter: 

Greve Hans Wachtmeister, ordförande 
Landsantikvarien, suppleant 

Stadsjurist Sture Aspegrén, vice ordförande 
Kapten Eric Andersson, suppleant 

Kommunalrådet Rune Malmros 
Kommunalborgmästare Lennart Norrman, suppleant 

Teckningslärare Erik Langemark 
Redaktör Rolf Ohlsson, suppleant 



stationsmästare Marika Carlsson 
Folkskollärare Gustav Branje, suppleant 

Expeditör Elisabeth Mattisson 
Lanthmkare Egon Nilsson, suppleant 

överlantmätare David Aherg 
Kontorist Göthe Persson, suppleant 

Revisorer för 1977 Ars förvaltning var bankdirektör Roland Aspelund med 
bankdirektör Bern Possling som suppleant, valda av museiföreningen, vidare 
länsassessor Malte Rosén, utsedd av länsstyrelsen, skyddsinspektör Gunnar Kris- 
tell med kreditchef Lars Persson som suppleant, utsedda av landstinget samt 
postförman Curt Eriksson med socionom Thomas Gustafsson som suppleant, 
utsedda av Karlskrona kommun. 

Valberedningskommitté för 1978 var: boktryckare Nils Abrabamson, Karls- 
krona, sammankallande, fru Karin Holmqvist, Kyrkhult och rektor Anna Kle- 
medtson, Bräkne-Hoby. 

Som landsantikvarie och museichef har tjänstgjort fil.lic. Ingemar Jeppsson, 
som I:e antikvarie fil.lic. Gun Wilstadius, som antikvarie fil.kand. Erik Orviste. 
Som skattmästare bar tjanstgjort kapten Eric Andersson, som kontorist fru Ma- 
rianne Thorsell, som museitekniker herr Karl-Erik Petersson, som vaktmästare 
herr Peter Niklasson, som fastighetsskötare herr Folke Johansson t. o. m. 30 
november, som lokalvardare fröken Viola Hansson och fru Margit Andersson 
1 maj-31 december, som timanstallda receptionister har tjanstgjort fru Edith 
Hansson, herr Carl Hansson, fm  Margit Lundberg och fru Dagny Ahlfeldt 
t. O. m. 31 mars. 

Dessutom har vid museet arbetat: arkeolog Karl-Axel Björkquist fr. o. m. 1 
november, fru Jeanette Lindstedt fr. o. m. 7 augusti, herr Pär-Ola Mattisson 
26 juni-l0 augusti, herr Bengt-Göran Olsson 15 juni-9 oktober, arkeolog 
Thomas Persson fr. o. m. I november, fil.stud. Peter Skanse 16 januari-Il 
oktober och fil.kand. Gunilla Weibull-Göransson 5 januari-28 februari och 1 
november-31 december. 

Vid museet har vidare, p i  Arbetsmarknadsstyrelsens bekostnad, tjänstgjort f m  
Märta-Lisa Andersson, herr Knut Andersson, herr Aksel Hansen, h m  Erik Jo- 
hansson, fru Ingrid Nilsson, herr David Söderberg t. o. m. 31 december, herr 
Curt Törngren t. o. m. 3 augusti och fröken Karin Akesson. 

För antikvarisk uppdragsverksamhet har vid museet arbetat fil.kand. Ulla Ek- 
berg 13 februari-3 mars. 

P i  beredskapsarbete i länsstyrelsens regi har tjanstgjort: hem Ruben Eriksson 
fr. o. m. 2 januari, herr Arnold Karlsson, fru Jeanette Lindstedt t. o. m. 30 juni, 
herr Per-Olof Persson t. o. m. 30 juni, herr Bengt-Göran Olsson fr. o. m. 10 
oktober, herr Christer Petersson 20 juli-31 december, fröken Christina Senne- 
mark fr. o. m. 23 oktober-31 december, fil.kand. Gunilla Weibull-Göransson 
I man-31 oktober och fru Eva Voghera 16 januari-30 juni. 

Arsboksredaktör var förste antikvarie Gun Wilstadius. Arsboken, Blekinge- 
boken, utkom av trycket i slutet av april. 



Styrelsen har under aret sammanträtt 4 giinger: 21 man, 9 juni, 16 juni, 4 
oktober. Fö~aitningsutskottet har under tiret sammanträtt 2 ghnger: 17 april, 
17 november. Extra föreningsmöte hölls den 4 oktober. 

Beträffande verksamheten i öwigt rid Blekinge museum och den kultunnin- 
nesvirdande och konsulterande verksamheten hanvisas till redogörelsen i Ble- 
kingeboken 1979. 
=verksamheten under hr 1978 har föreningen erhillit anslag friin Blekinge 

läns landsting med 524.600 kronor och f r in  Karlskrona kommun med 516.100 
kronor samt friin Statens kulturrcid 278.500 kronor. 

För den välvilja och försthelse som visats genom beviljandet av anslag, för 
gkvor till museet och för ideellt stöd i olika former under &r 1978 framför före- 
ningens styrelse sitt vanna tack. 

För att bereda de lokala hembygdsföreningarna möjlighet att bli medlemmar 
i Blekinge musei- och hembygdsförening har antagits nya stadgar för föreningen. 
I samband därmed har föreningens namn ändrats till Blekinge musei- och hem- 
bygdsförbund. 

Karlskrona i maj 1979. 
Pii styrelsens vägnar 
STURE ASPEGREN 

vice ordförande 
INGEMAR JEPPSSON 

sekreterare 



BLEKINGE MUSEI OCH HEMBYGDSFORENINGS 
BOKSLUT FOR AR 1978 

Bolnnsräkning den 31 december 1978 

Tillgbngac 
Omsättningstillgdngnr: 

Kassa . . . . . . . . . .  
Postgiro . . . . . . . . . .  
Checkräkning . . . . . . . .  
Bankräkningar . . . . . . .  

Interima fordringar . . . . .  
Varulager . . . . . . . .  

Anlaggningstillgbngoc 
Inventarier . . . . . . . .  
Samlingarna . . . . . . .  

Insatsmedel . . . . . . . . .  
Obligationer . . . . . . . .  

Pustigheter: 
Wachtmeister 54 . . . . . . .  
Kulturhist byggnader Wämöparken 
Halahults offerplats . . . . . .  

Donationsmedel: 
Bankräkningar . . . . . . .  
Aktier och obligationer . . . .  

. . . . .  128.906.08 

. . . . .  55.514.- 184.420:08 

Summa tilleetnear: 1.925.860:53 

Skulder: 
Kortfriitiga skulder: 

Personalens källskatter . . 
Upplupna kostnader . . .  
Anslag. reserverade . . . .  

Ldngfrisfiga skulder: 
U n  . . . . . . . .  

Donationsfonder: . . . . .  
Eget kapitd: 

KapitalbehBhing . . . .  
Arets resultat . . . . .  

. . . . . . .  41.720:. 

. . . . . . .  65.525.85 

. . . . . . .  422.5313 529.77740 

. . . . . . .  169.862.- 

. . . . . . .  184.420:08 

. 1.041.750:95 

. . . . . . .  50:lO 1.041.801.05 

Summa skulder och eget kapital 1.925.860:53 



Resultaträkning 1978 
Försäljning: 

Arsböcker. vykort m . m . . . . . . . . . .  24.099.85 
Utställningar . . . . . . . . . . . . .  2.98850 
övrig försäljning . . . . . . . . . . .  29.374.25 56.462.70 

Medlemsavgifter: 50.763.. 
Anslag: 

Anslag f r h  Blek . läns landsting . . . . . .  524.600.- 
Reserverat till 1979 . . . . . . . . . .  40.000:. 
Anslag friin Karlskrona kommun . . . . . .  516.1W.. 
Reserverat till 1979 . . . . . .  40.000.. 
Anslag friin Statens kulturniid . . . . . . .  278.500:. 1.239.200:. 
Ianspriiktagna medel (fonder) . . . . . . .  5.500:. 

Summa intäkter 1.351.925:70 
Kostnader: 
Kostnader för försäljningen: 

Arsböcker, vykort m . m . . . . . . . . . .  77.400:80 
Utställningskostnader . . . . . . . . . .  46.340:07 
Fomviirdsarbete . . . . . . . . . . . . .  1. 491:67 
öwiga kostnader . . . . . . . . . . .  18.191.55 141.440:75 

Museiverksamheten: 
Löner och arvoden (inkl . adm . och 
fastighetsskötare) . . . . . . . . . . .  565.294.90 
Sociala avgifter . . . . . . . . . . . .  231.823.. 
Ovriga kostnader . . . . . . . . . . .  94.80499 
Fasta basutställningar . . . . . . . . . .  188.000:. 1.079.922:89 

A dministrationskosrnader: 
Arvoden . . . . . . . . . . . . . .  9.400:. 
övriga kostnader . . . . . . . . . . .  36.233:99 
Pensioner . . . . . . . . . . . . . .  8.06650 53.700:49 

Fastighetskostnader: 
Hyresinkomster . . . . . . . . . . . .  .l. 3.882.. 
Räntor . . . . . . . . . . . . . . .  12.099.. 
Rep . o underhill . . . . . . . . . . .  25. 78606 
Ovriga kostnader . . . . . . . . . . .  102.504.48 136.50754 

1.411.571:67 
Driftsresultat, underskott . . . . . . . . .  59.645.97 
Avskrivningar, inventarier . . . . . . . .  16.620:41 
Ränteintäkter . . . . . . . . . . . . . .  1. 76.316:48 59.696:07 

Redovisar resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50:lO 



Donationsfonder 

Fond Fondmedel Tillförda IansprAk- Fondmedel Typ 
111 medel tagna 31/12 

medel 

Föreningen Vämö- 
parken 5.984:61 357:ll 365:- ') 5.976:72 Bank 
Grenadjärtorpet 2.000:- 145:- 145:-') 2.000:- Obl. 
Kungl Karlskrona 
Grenadjärregemente 55.665:85 3.475:20 - 59.141:05 Bank 
Landshövding och 
fru Hagströmer 27.948:61 1.667:19 1.719:40P) 27.896:40 Bank 

C A Lindwall 57,62945 3.067:75 3.620:602) 57.076:60 Bank 
Bank 3.56260 

Aktier 53.514:- 
(Dagsvärde 94.369:-) 

Emil Pettersson 11.600:83 724:19 12.325:02 Bank 
Sven öjvind Swahn 2.458:30 159:70 160:-2) 2.458:- Bank 
Törnströmska fonden 12.694:19 79250 13.486:69 Bank 
Axel o Hans Wachtmeister 3.798:33 261:22 4.05960 Bank 

179.780:22 10.649:86 , 6.010:- 184.420:08 
'1 Till kommunstyrelsen för vard av kulturhistoriska byggnader i Wämöparken. 
') IansprBktaget för inköp till samlingarna. 



Revisionsberättelse 
Undertecknade revisorer, utsedda att granska Blekinge Musei- och Hemhygds- 
förenings räkenskaper och förvaltning för i r  1978, far efter fullgjort uppdrag 
avgiva följande revisionsberättelse. 

Räkenskaperna är förda med noggrannhet och ordning samt p i  vederbörligt 
sätt verifierade. Föreliggande bokslut Överensstämmer till alla delar med förda 
räkenskaper, varför vi silunda endast hänvisar till detta. Fondernas förvaltning 
har granskats utan anmärkning, 

Vi har genomläst de protokoll, som styrelse och förvaltningsutskott fört vid 
sina sammanträden under ar 1978, utan att finna anledning till anmärkning, 

Hembygdsföreningens samlingar och inventarier är brandförsäkrade till betryg- 
gande belopp samt fastigheterna försäkrade enligt fullvärdeprincipen. 

Särskild siffergranskning av räkenskaperna har utförts av Edv. Akerheds Re- 
visionsbyri, Karlskrona. 

Föreningens tillgbngar i obligationer och värdepapper är  förvarade p i  betryg- 
gande sätt. 

Vi tillstyrker att den i bokslutet intagna balansräkningen fastställes. 
D i  silunda ingen anledning till anmärkning framkommit under revisionen, till- 

styrker vi ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
Karlskrona den 12 mars 1979. 

MALTZ ROSeN ROLAND ASPELUND 
Av länsstyrelsen utsedd revisor Av Blekinge musei- och hernbygds- 

föreningen utsedd revisor 

GUNNAR KRISTELL 
Av Blekinge läns landsting 

utsedd revisor 

CURT ERIKSSON 
Av Karlskrona kommun 

utsedd revisor 



BLEKINGEBOKENS 

ANNONSER 

Till Blekingebokens annonsörer 

framföres ett vördsamt tack för deras 
ekonomiska stöd, vilket till väsentlig 1igl 

är avgörande för Hembygdqförbundets 
mo~ligheter att fortsätta sin publice- 
ringsverksamhet. 

Gynna Blekingebokens annonsörer1 



AXEL ABRAHAMSONS TRYCKERI AB 

Karlskrona 

BELL IS  
BLOMMORNA 

BELLIS 

BLEKINGE LANS FOLKHOGSKOLA 

370 10 Brakne-Hoby 

Tel. 04541300 60 

Blekingsk rlqd - kultur - tradition 

BLEKINGE LANS HEMSLOJD 

Karlskrona - Karlshamn - Ronnebv 



BLEKINGE LANS LANTHUSHALLSSKOLA 
anordnar föijande kurser: 

A )  Specialkurs för konsumtionsutbildning, I termin 
B) Specialkurs för konsumtionsutbildning, I läsår 
C) Yrkeskurs för hemvärdare 
D) Hemteknisk kurs för skolungdom. 4 veckor under ferietid 
E) Grundkurs för kockar/kokerskar. I termin 

l Adress: 370 10 Brakne-Hoby, (el. 04541302 88 l 
Ronnebygalon 49 - 371 34 KARLSKRONA- 
Tel. Bokovd. 04551193 50, 193 51 
Tel. Poppers o. Konlorrovd. 193 52, 193 54 

Nar det galler böcker, papper eller kontoi%aitiklar 

I BP-VÄRMECENTER I 
NILS JONSSON AB 

Karlskrona 

l DEN TRYGGA KONTAKTEN I ALLA VARMEFRAGOR 

Tel. 04551198 80, 168 74 I 



l NORDISK HEMSLUJD - KONSTHANTVERK 

TEXTILIER - SMYCKES 

- 
Blå~ortsaatan 15. 371 39 KARLSKRONA 



K.4RLSKRONA KOMMUNS BIBLIOTEK 

I.iiiisliil>liotik iiir Blrkiiizr 

Sio~roiqci l j  - 'l'cl. Ol j i ' 8? :3  50 

Ye*iiold" a &Qm9e,a J Y t i s ~ i a n o ~ e  s 

öppet sommartid alla dagar, 
aven söndagar 23/6-3117. 
Ovriga tider enl. tel. 
Tel. O4551660 46 
Vivan Karlsson 

KALLBACKENS KONDITORI AB 

Lyckeby 

m Lantmannen 
BLEKINGE-KRONOBERGS LANTMXN ek. för. 

FULJ S T R U M M E N  TILL 

LJUSPUNICTEN 
LAMPOR O C H  PRESENTER 

KARLSKRONA TEL. 81 1 55 



AB LYCKEABORGS BRUK 

371 90 Karlskrona 

Tel. 04551451 60 

marinmuseum 
Amiralitetsslatten, Karlskrona 
öppet måndag-söndag 12.00-16.00 

under juli månad 12.00-20.00 

MORRUMS BRUK 

en stor expo~tindustri i Blekinge. 

Fabriken äges au 

NIKLASSONS GLAS AB 
Gullbernovägen - Tel. 24200, 24201 

Vedcby Karlskrona 
Tel 0455/28050 



SAFEMAN AB 
293 01 Olofström - Tfn 04541463 00 

Orderavdelning och 
Expedition Tel 0454 - 489 60 

I 372 01 RONNEBY TEL 12990 

Vara lokalavdelningar i Iämjö, Fridlevstad, Karlskrona. Ronneby. 
Karlshamn, Olofstr<im och Sölvesborg organiserar studiecirklar i 
idjande hembygdsamnen: 
MinnesvBid - dokumentation av hem och hembygd 
Torp och torparminrien Gamla ting berättar 
Pk iakt efter en hernbv~d Sliktfoisknine för alla . . 

Kontakta a,i&Md v vuxenskolan i Blekinge 

- 

Distriktsexpeditionen. Drottniiiegutnn 9. 
371 31 Kailskrontt. rel. 0455/101(01. 10401 

Eldningsoljor 

LEOPOLD THORN AB 

Karlskrona - Ronnehy 



VÄMOPARKEN 

Naturskön park vid vik av Östersjön 
med kulturhistoriska byggnader, vilka visas sommartid 

Gästgivaregård med gott bord samt kaffestuga 

Dansbana m. f l .  nöjesanordningar 
Se vidare onnuns i dagrpressen 

Gynna Blekingebokens 

annonsörer! 

Skandinaviska Enskilda 
Banken 



Holmsjö, Karlshamn, 

Karlskrona, Olofström 



ALLKONTO 
Det nya bankkontot 

som ersätter 
alla andra konton. 

Enklare och bekvämare. 
Bättre ränta. 

Ingen uppsägningstid- 

Handelsbanken 



1 

Välkommen till Sparbanken 

Vårt kontorsnät täcker 
hela östra Blekinge 

Ni har alltid nära till 
ett sparbankskontor 

Sparbanken Kronan 
Ronnebygatan 49 
Borgmastaregatan 18 Tel. Växel 820 10 I 

AVDELNINGSKONTOR: 
Bergasa Tel. 82010 
Holmsjö Tel. 91018. 91019 
Jamiö Tel. 50071, 50093 
Kungsmarken Tel. 231 10. 231 11 
Lyckeby TeL 20037, 27037 
Nattraby Tel. 47637, 49450 
Rödeby Tel. 40019, 40022 
Saleboda Tel. 97160 



HYPOTEKSLAN 
-bottenlån med bunden ranta och låg 
amortering - 

t: I nybyggaa borladrhur och affarrh~s. 
Arrkorrnaoen - ränta ocn amorter'rig -för v'  la Ön ör f. n 
11.02 x.  aär~töver n g a  lånekortnoder. 
Vi har lånat ut ca 1,5 miliorder i Blekinge 

Om Du planerar att byggo lönar det sig kontokta 

S T A D S H Y P O T E K  
Blekinge stadrhypoteksförening 

Stortorget 2,371 21 Karlskrona 
Tel 04551'801 65 

Gynna Blekingebokens 

annonsörer! 



BLEKINGE MUSEUM 
Fisktorget 2 

växel 04551801 20, postgiro 7 15 21-9 
postadress: Box 111, 371 22 Karlskrona 

bppet: 
mandagar-fredagar kl. 9-16 

lördagar och söndagar kl. 12-15 

BLEKINGE MUSEI OCH HEMBYGDSF~RBUND 

Avgift för Arsmedlem 30:-. årlig minimiavgift för stödjande med- 
lem 100:-. mgift 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 kulturhistorisk 
forskning, aktiv hembygdsvhd och nutida kultursträvanden i Blekinge. 

Äldre arg. av Blekingeboken: 
1951-1953, 1959-1961, 1968, 1970-1973 .............. 
1974-1977 .......................................... 
1978 .............................................. 
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

................ Särtryck av Blekingebokens uppsolser 

H. Winzenz: Register till Blekingeboken 1923-1977 . . . .  
(med slagord) 
En mindre upplaga finns av följande Blekinge-litferafur; 
östra och Medelsta härads organist-, kantors- och folk- 

skollarareförening 1839-1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A. Hallenberg: Om behörighet till allmän tjänst u r  kon- 

fessionell synpunkt. Uppkomsten av 1870 Ars lag. 1936 
S. Leander: Kungl. Kronobergs Regementes detachement 

i Karlskrona. 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E. B. Lundberg: Lycks slatt. 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R. Nylander: Karlskrona föreläsningsförening 1903-1938 
G. Ottervik: Litteratur om Blekinge. 1941 . . . . . . . . . . . . . .  



PKbanken 
ligger bra till 

PKBANKEN 

Ronnebygatan 44 
KARLSKRONA 

Tfn 0455-823 00 






