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Inledning 
 
Blekinge museum har på uppdrag av länsstyrelsen genomfört en översiktlig kulturlandskaps 
utredning inom Eriksbergsområdet i Åryds sn. Utredningsområdet omfattar ca 1 000 ha och 
merparten är sedan 1999 naturreservat. Arbetet har innefattat en översiktlig fältinventering, 
identifiering av värdekärnor med rekommendationer för framtida hantering samt en 
kortfattad beskrivning av områdets kulturhistoriska utveckling. För utredningen svarar 1: e 
antikvarie Thomas Persson. 
 
 
Bengt Berg förvärvade Eriksberg 1938 och inrättade kort tid därefter Mara Biologiska 
Försöksområde. Större delen av egendomen försågs med vilthägn, innanför vilket ett genom 
hårt betestryck särpräglat kulturlandskap vuxit fram. Eriksberg är idag landets största 
safaripark. Områdets naturvärden är väl dokumenterade och kända. Däremot har inte lika 
tydligt den historiska dimensionen i landskapet lyfts fram. 
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Bevarad torpbebyggelse vid Kyrkesta 
 
 
 
Eriksbergs tidigare historia är nära kopplad till försvenskningen efter Roskildefreden. 
Närheten till de nyanlagda städerna Karlshamn och Karlskrona samt till Flottstationen gav de 
ekonomiska förutsättningarna. Under 1700- och 1800-talen utvecklades Eriksberg till en 
större jordbruksenhet, vars drift ända in på 1930-talet helt var baserad torparsystemet. Genom 
Bengt Bergs förvärv kom området att undgå efterkrigstidens rationaliseringar och framträder 
idag som ett fossilt 1800-talslandskap, troligen med få motsvarigheter i landet. 
 
 
Eriksbergs gårdsarkiv har i princip helt förstörts. Endast en äldre lantmäterikarta finns över 
området. Den upprättades 1846 och speglar nyodlingen och de ökande torpetableringarna 
under Carl Tage Mörners tid. (bil. 3) Den 1918 utgivna Häradskartan ger en bild av slutfasen 
och det totala utnyttjandet av markresurserna. (bil. 4) För utredningen har även en rad 
småskaliga kartor, från sent 1600-tal – 1700-tal, konsulterats men dessa ger endast viss 
kompletterande översiktlig information. Beskrivningen av den kulturhistoriska utvecklingen 
baseras i begränsad omfattning på primärmaterial som jordeböcker, bouppteckningar m m 
men främst på topografisk litteratur och tidningsartiklar. 
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Områdets kulturhistoriska utveckling 
 

Förhistorisk tid 
 
Frånsett ett vikingatida depåfynd från Gräsvik, finns inga inrapporterade arkeologiska fynd 
från området. Vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 1971 registrerades sex 
fornlämningar. I samband med den nu genomförda utredningen har en revidering gjorts 
varvid ytterligare åtta anläggningar påträffats. Fornlämningarna utgörs av stensättningar och 
stenblock på underliggare. I sammanhanget bör även ett sannolikt förhistoriskt båtdrag över 
näset mellan Maraviken och Bruksviken nämnas. Utmed båtdraget ligger ett par av stensätt 
ningarna, samt inte mindre än fyra stenblock på underliggare. Ytterligare två block på Dragsö 
synes markera ledens fortsättning österut. Det ovan nämnda depåfyndet bestående av två 
armbyglar av silver (SHM 9015:30, 31) anges vara upphittade vid Gräsvik, och kan eventuellt 
även de ha en koppling till båtdraget. Också flera av de övriga fornlämningarna är knutna till 
ett kommunikationsstråk. Fyra stensättningar kantar sålunda den gamla infartvägen till 
området från väster. 
 
 
 

 
Inloppet till Mara drag. På berget i fonden ligger två stensättningar och ett stenblock på underliggare. 
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Stenblock på underliggare vid Mara drag 
 

 
Stensättning vid gamla infartsvägen 
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En begränsad paleoekologisk undersökning gjordes 2001 av Gina Hannon, baserad på pollen- 
och makrofossilanalys. Enligt denna karakteriseras området under stenålder av ädellövskog. 
Inga tecken på röjning eller odling kan påvisas. I början av bronsålder uppträder för första 
gången cerealpollen i kombination med spår av svedjning. Tydliga indikationer på 
röjning/odling saknas under skedet 400 f Kr. – 400 eKr. Under mellersta och yngre järnålder 
märks på nytt en ökad kulturell påverkan med såväl svedjebruk som sädesodling. Omkring 
1400 sker ett markant brott. Antalet trädpollen minskar kraftigt samtidigt som 
pollenfrekvensen av örter, gräs, halvgräs och sädesslag skjuter i höjden. Spåren av svedjning 
upphör och ett mera konstant jordbruk kan förutsättas. I det öppna betes- och 
odlingslandskapet sprider sig enen. 
 
 
Människan kan förutsättas ha utnyttjat området extensivt under hela forntiden. Inte minst bör 
fisket i Maraviken ha varit en viktig resurs. De paleoekologiska analyserna visar på en ökad 
kulturell påverkan med begränsad odling under bronsålder, vilket även synes återspeglas i de 
bevarade gravanläggningarna i området. En ökad mänsklig påverkan under yngre järnålder 
kulminerar under 1400-talet. 
 
 

Mahra  
 
Som framgått ovan visar den paleoekologiska undersökningen att ett öppet odlingslandskap 
med fasta åkrar och omfattande betesmarker växer fram omkring 1400. Sannolikt är det också 
då byn Mahra (Marre ca 1570; Maare 1583) etableras, troligen på samma plats som den 
nuvarande gården. I Prästrelationerna 1624 anges Mahra vara socknens minsta by med fyra 
gårdar. Gårdarna ingick i Sölvesborgs slottslän. 
 
 
Efter Roskildefreden skedde stora förändringar. Sölvesborgs slottslän med underlydande 
gårdar skänktes som grevskap till den landsflyktige f d rikshovmästaren Corfitz Ulfeldt. Enligt 
jordeboken 1663 bestod Mahra by då av fyra halva hemman. Samma år förvärvade 
kronofogden i Bräkne och Listers härader, befallningsmannen Jonas Håkansson gårdarna i 
Mahra. Efter dennes död gifte änkan om sig med ryttmästaren Johan Flindt, som under några 
år innehade Mahra. 
 
 
Vid jordrevningen 1671 anges Mahra ha skog av bok och ek, fiske i saltsjön och 2 insjöar samt 
skvaltkvarn. 40 nötkreatur, 8 hästar, 20 får och 10 svin kunde födas, på den tillhörande ön 
Dragsö ytterligare 8 kor och några hästar. Vid jordrannsakningen 1687 konstateras att Mahra 
var väl bebyggt. Efter att under en kortare period ha varit anslaget till Amiralitet förvärvades 
Mahra 1689 av schoutbynachten Henning Olsen Anckargrip, som bl a anlade ett tegelbruk 
vid Mara drag. 
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Ruinen efter tegelugnen  
 

 
Ericsbergs säteri 
 
Under 1700-talets förra del utvecklades Mahra till en betydande jordegendom. Ny ägare var 
justitiarien vid Amiralitet Anders Westfelt, och under de följande åren släktingar till denne. 
Egendomen gavs nu en mera ståndsmässig prägel och försågs med karaktärsbyggnad. Genom 
nyodling och dikning ökades den odlade arealen väsentligt. 1750 fanns fem torp. Tegelbruket 
anges ha två ugnar, en till mursten och en till taksten. Enligt Christoffer Cronholm gick 
produktionen i sin helhet till Karlskrona. I Maraviken fanns fasta fisken – stek – och ett antal 
fiskarstugor hörde dessutom till gården. Skogstillgången var betydande och ekar levererades 
till Amiralitet. 
 
 
1775 förvärvades Mahra av generalguvernören Erik Ruth, som 1781 gavs tillstånd att 
överflytta säterirättigheterna från rusthållet Reinasilä i Savolax län till Mahra. Mahra bytte nu 
namn till Ericsberg, 1778 hade antalet torp ökat till 12. Några år senare anges skeppsvarv 
finnas. 1805 inrättades ett bomullsspinneri, med ett 15-tal anställda. Spinneriet flyttades 
redan 1807 till Karlshamn. 
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1800-talets omvandling 
 
1807 förvärvades Eriksberg av Intressenterna i Carlshamns skeppsvarv. I ett arrendekontrakt, 
som året därpå upprättas, betonades skogens och tegelbrukets betydelse för gårdsekonomin. 
Sågkvarn fanns i bäcken från Färskesjön. Gården hade vidare rättighet till brännvinsbränning. 
1825 utbjöds Eriksberg på nytt till salu för ”twå Tunnor Guld i Banko”. I annonsen beskrivs 
egendomen detaljerat. Här finns karaktärsbyggnad med flyglar, omgiven av en vidlyftig 
trädgård. Om tegelbruket sägs att det endast drivs sommartid, men med ”synnerlig förmon”. 
Egendomen har vidsträckt skog av ek, bok och furu. Åkermarken uppgår till 30 tunnland. 
Förutom spannmål odlas potatis, den senare även på svedjemark. Under egendomen lyder 15 
dagsverkstorp, 14 saltsjöfiskare och dessutom 9 ”serskilta Åboar” på ”Frälse-öarne”. 
Tillsammans har de att ställa upp med över 2 000 dagsverken på egen kost och nästan 200 
båtäckor till Karlshamn. I annonsen framhålles särskilt att gårdens drift i stort helt baseras på 
”dagsvärkarna” och att endast rättare, stalldräng, ryktare och två pigor behöver anställas. 
 
 
Efter giftermål med förra ägarens änka 1827 tillträdde greve Carl Tage Mörner Eriksberg, 
som nu utvecklades som jordbruksegendom genom omfattande diknings- och 
nyodlingsarbete. Bl a genomfördes på 1840-talet en sänkning av Färskesjön, varvid ny åker- 
och ängsmark skapades. På 1830-talet uppfördes de ståtliga stenlängorna vid gården. 
 
 
Ända sedan 1600-talets framhölls den goda tillgången på skeppsvirke inom egendomen. När 
staten 1831 erbjöd inlösen av ekarna noterades på Eriksberg inte mindre än 4 471 st, varav 
811 angavs som förstklassiga. 
 
 
1853 inleddes en ny fas i egendomens historia. Då började F. H. Wolff stenbrytning i 
industriell skala på Dragsö och Eriksberg. Brytningen pågick fram till 1866 men återupptogs 
på nytt 10 år senare. På 1870-talet uppgavs stenhuggeriet sysselsätta upp till 100 personer 
dagligen. 
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Dragsö – spår av stenbrytning 
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Befolkningsutvecklingen på Eriksberg var i många stycken extrem. År 1850 var 329 
mantalsskrivna; 174 män och 155 kvinnor, vartill kom mängder av barn. Här fanns 38 
dagsverkstorpare, 14 arrendetorp samt 13 fiskare. 25 år senare hade antalet mantalsskrivna 
ökat till 432. Egendomens fattigförsörjning var avskild från övriga socknens, och en 
sammanläggning försvårades länge ”i anseende till de många inhyses personer, torpare och 
strandsittare som finnas”. 
 
På grund av dålig lönsamhet och alltför hög inteckning byter egendomen under de följande 
åren ägare gång på gång. Driften skedde som tidigare främst genom dagsverken. Den 
långtgående uppodlingen och torpbildningen nådde en kulmen kring 1920, då Eriksberg 
omfattade 43 brukningsdelar och jordbrukslägenheter, samt 25 bostadslägenheter utan 
jordbruk. 
 
1938 förvärvades Eriksberg av Bengt Berg som här inrättades Mara Biologiska Försökscenter. 
Kontrakten med kvarvarande torpare sades upp, och merparten av torpbebyggelsen revs eller 
lämnades att förfalla. Den sänkta Färskessjön återställdes. 1996 övertog Stiftelsen Skogssäll-
skapet Erikberg. Skogssällskapet har vidareutvecklat egendomens möjligheter i form av 
turism, jakt, fiske och naturvård. I detta sammanhang bör inte minst nämnas de insatser som 
gjorts för att rusta upp den äldre gårdsbebyggelsen. 
 
 
 

 
Markaledet – parti av gamla infartsvägen 
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Områdets kulturmiljövärden 
 
Lämningarna efter de många torpen och de stenmurshägnade tidigare odlingarna ger 
tillsammans med såren efter stenbrytningen en ovanligt tydlig bild av den extrema 
exploateringen av landskapet under främst 1800-talet. Den välbevarade gårdsbebyggelsen, 
som även den i huvudsak tillkom under samma skede, kompletterar bilden. Ända in på 1930-
talet var driften baserad på torparnas dagsverken. Med Bengt Bergs förvärv av egendomen 
1938 upphörde jordbruket och ett fossilt kulturlandskap konserverades, opåverkat av 
efterkrigstidens jordbruksrationalisering. 
 
 
Eriksberg/Mahra är också nära kopplad till försvenskningen efter Roskildefreden med ett 
flertal ägare med anknytning till Amiralitetet. Skogen och då främst de goda ekbestånden var 
en viktig förutsättning. De synliga spåren efter detta skede är emellertid fåtaliga och 
överlagras av 1800-talets omvälvande verksamhet. 
 
 
Förhistorien är ännu föga känd inom området. Även här har spåren dolts av den intensiva 
uppodlingen under 1800-talet. De bevarade synliga fornlämningarna är sålunda fåtaliga, men 
som ovan framhållits är deras i flera fall synbara anknytning till kommunikationsstråk av 
betydande intresse. 
 
 
 
Kulturmiljövärdena kan sammanfattas enligt följande: 
 

• Det fossila torplandskapet 
 

• Den välbevarade gårdsbebyggelsen 
 

• Lämningarna efter tegelbruket inkl. tegeldammarna 
 

• Spåren efter stenbrytningen 
 

• Fornlämningarna i anslutning till Maradrag/Dragsö samt längs gamla infartvägen 
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Rekommendationer 
 
Området har hittills endast i ringa omfattning beaktats ur kulturmiljösynpunkt. I 
beskrivningen av reservatet bör landskapets historiska dimension tydligare framhållas. Med 
sitt exceptionellt välbevarade och genom betningen läsbara fossila 1800-talslandskap har 
Eriksberg ett stort kulturhistoriskt värde, ur såväl vetenskaplig synpunkt som ur 
upplevelsesynpunkt. Eriksberg är i sin helhet ett tidsdokument! 
 
 
I förslaget till nya föreskrifter anges att det är förbjudet att riva stenmurar, rösen och husgrunder. 
Detta bör innebära ett tillräckligt skydd för dessa lämningar. För sex torplämningar, med ett 
ursprung i tidigt 1700-tal, bör dock ett skydd enligt KML övervägas. Detta gäller 
Björnahemmet, Draget, Hallarummet, Grepahemmett, Markaledet och Slätten. Vidare bör även 
följande historiska lämningar R-märkas: kvarnlämning norr om gården samt lämning efter 
tegelugnen, båda med ett ursprung i sent 1600-tal. 
 
 
Den industriella stenbrytningen i Blekinge börjar på Dragsö/Eriksberg/Tjärö. Vissa av 
brotten, framför allt på Dragsö, bör ges ett skydd i reservatsbestämmelserna. 
 
 
Samtliga kulturlämningar inom området bör snarast registreras och lägesbestämmas enligt den 
metodik som använts inom Skog och Historia-projektet. 
 
 
Samtliga registrerade fornlämningar kommer att vidarebefordras till FMIS. 
Fornlämningsmiljöerna vid Mara drag samt vid gamla infartsvägen från väster bör särskilt 
beaktas. Skyddsområdena för fornlämningarna bör preciseras. 
 
 
Gårdsbebyggelsen, som faller utanför reservatet, har på ett föredömligt sätt rustats upp. 
Eventuella förändringar bör ske med stor försiktighet. Samma ambitioner bör gälla för den 
kvarvarande torpbebyggelsen inom och i anslutning till reservatet. 
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