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Bilaga I

Det här avsnittet är en bilaga till kapitel I,
”Bakgrund och förutsättningar”.

Historik
Från säsongsbosättning till bofast befolkning
i den Östra skärgården
Säsongsfiske

Skärgården har i alla tider varit ett fångstland vilket märks tydligt i den
Östra skärgården som har varit bebodd sedan stenåldern. Inlängan var
den ö som befolkades först av öarna. Det berodde på att den ligger
högst över havsnivån, 9-10 meter och därmed höjde sig först av dem
alla. Ett gravfält daterat kring 2000 år f Kr vittnar om detta. Övriga öar
hade ännu inte bildats eftersom havsytan var 5-7 meter högre än den är i
dagslä get. I takt med landhöjningen då de andra öarna framträdde
kunde människor slå sig ner på dessa.
I Östra skärgården har säsongsfiskenäringen bedrivits under lång tid,
troligen i flera århundraden, med sin början i vikingatid. Under
medeltiden var sillbeståndet rikligt vilket gjorde att fisket var givande.
När fiskesäsongen inföll flyttade fastlandets befolkning ut i skärgården
för att lättare och i större skala kunna fånga den eftertraktade varan
både för handel och husbehov. Fisk var tillsammans med
skogsprodukter Blekinges viktigaste exportvaror när landskapet var
danskt. Fisken som var basföda samt de många fastedagarna i det
katolska Europa skapade en närmast bottenlös marknad.
Under denna tid var fisket i saltsjön regale, vilket innebar att det var
tillåtet för alla, så länge kungen fick sin andel. Detta gjorde att många
fiskedrängar från städer och landsbygd lockades till skärgården.
Säsongsfiskeverksamheten upphörde sannolikt under 1600-talets andra
hälft, när öarna fick en bofast fiskarbefolkning. Men det kan dock inte

uteslutas att säsongsfiske kan ha utförts ännu senare, då kanske parallellt
med det fiske som de bofasta fiskarna bedrev. Lämningarna efter det här
arbetet finns främst i form av så kallade tomtningar, rester från bostäder av
enklare typ, troligen i form av hyddor, vilka har påträffats i stort sätt längs
hela Sveriges kust. Andra lämningar efter säsongsfisket är bland annat
båtkåsar, som är en anläggningsplats kantad av sten för de båtar som användes
för jakt och fiske. I Östra skärgården är lämningarna efter säsongsbosättningar
från medeltid till 1600-tal så många att det är en av landets största
koncentrationer och därmed intressant i ett riksperspektiv. Dessa finns i
strandlinjen nära fiskeplatserna, i ett mycket utsatt läge. Tomtningarna kan
även ha använts vid jakt på säl och fågel samt äggsamling och kanske t.o.m.
som illegala handelsplatser.
Av ortnamnen i Östra skärgården kan utläsas att den haft en viktig roll i
handelssammanhang under vikingatid och medeltid. Sjöfarten återspeglas i
många namn som exempelvis Kuggaskär och Bussevik. Kugga och Busse är
tidigare namn på handelsskepp som uppkallade platsen där de troligen hade
gått på grund eller förolyckats på annat sätt. Likaså har namn på böte, som
betyder vårdkase dvs. en rishög som brändes längs kusterna för att med sin eld
och rök kunna varna för fienden i orostider, med sjöfart att göra.

3

Bofast befolkning

I slutet av 1600-talet fick skärgården en bofast befolkning. Då växte de
betydande fiskelägena Stenshamn, Inlängan och Ungskär fram men
även Långörens lotsboställe, som en följd av Karlskronas anläggande
1680.Ungskär blev det största av dessa och utgjorde en medelpunkt i
den Östra skärgården där skola och affär fanns fram till mitten av 1970talet. Stenshamn är det bäst bevarade fiskeläget. Utlängan är
tillsammans med Östra Hästholmen-Ytterön de öar där topografin
möjliggjort jordbruket som huvudnäring. Övriga mindre öar har
präglats av hårt bete och höslåtter. Särskilt Öppenskär och Vieskär vilka
hade riklig gräsväxt nyttjades för slåtter. Till jordbruket har fisket också
varit en stor binäring då framför allt ålfisket som sedan länge tillhört de
strandägande bönderna. Vid sidan om ett litet jordbruk bedrevs både
strand- kust- och havsfiske. Anläggandet av Karlskrona innebar
underlag för en ny marknad med goda avsättningsmöjligheter för bland
annat fisk.
Långören blev lotsarnas ö, där lotsyrket gått i arv ända sedan 1700talets början. År 1960 upphörde lotsverksamheten men själva
lotsbyggnaden med sin utkik, är fortfarande ett välkänt landmärke. På
Östra Hästholmen-Ytterön ligger ett båtbyggeri som gått i arv i tre
generationer, där ett antal jaktkanoter och blekingeekor tagit form.
I sin helhet består bebyggelsen i skärgården idag av ensamgårdar,
bybildningar, fiskelägen och fritidshusområden. Flera av fiskelägena
bildar egna små samhällen. Särskilt var det så på Ungskär där, som
tidigare nämnts, skola och affär var kvar som längst. Delar av denna
bebyggelse utgör kulturmiljöer som speglar 1800- och 1900-talets
skärgårdsliv och förutsättningar. Bebyggelsekaraktären på fiskelägena
kan representeras av Stenshamns bebyggelse likaså kan Utlängans by
företräda bebyggelsen för jordbruket.
När det gäller skola och service på Stenshamn och Utlängan
etablerades vid sekelskiftet 1900 skolverksamhet på båda öarna. Under
höstterminen gick barnen i skola på Utlängan och på vårterminen på
Stenshamn. På Stenshamn fanns en affär fram till 1950-talets slut. Men
när den lades ned fick man handla på Ungskär.
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Rekonstruktion av hydda för säsongsfiske.Teckning ur
”Kulturmiljöer i Karlskrona skärgård”.

Vilka bodde i skärgården?
Vilka det var som bebodde öarna är svårt att svara på eftersom
källmaterial från äldre tid är mycket begränsad. Att det skulle ha varit
frågan om en etablerad yrkesfiskekår som säsongsmässigt bodde i
skärgården saknar säkra belägg både i de skriftliga källorna och enligt
de arkeologiska. Vilka var det då i det medeltida samhället som hade
fiske som en delnäring? Senmedeltida skriftliga källor berättar att det
var både borgare och bönder som bedrev fisket. Frälsemän, kyrkan,
kloster och kronan hade även fiskare som tjänstgjorde hos dem. Dessa
människor kan ha varit bosatta i närheten av fiskeområdet eller kommit
långväga ifrån.
Under vikingatiden är det tänkbart att bönderna som bodde kring
Hallarumsviken utnyttjade den yttre skärgården för att lättare och i
större skala kunna komma åt den eftertraktade fisken för husbehovet.
Skärgårdsområdet ligger väl skyddat och har därmed varit en idealisk
plats där man lätt har kunnat färdats utan att hindras av besvärliga
vindar och fientliga fartyg.
Någon gång under medeltiden kom säsongsfisket dock att ändra
karaktär. När tyska handelsmän under 1200-talet började förse
Sydskandinavien med Luneburgersalt fick sillfisket en mer ekonomisk
betydelse. I och med det kunde man nu lagra fisken. Sillen var inte
längre en produkt endast för husbehovet utan blev nu en exportvara för
en internationell marknad. Vid denna tid kan det blekingska
säsongsfisket ha ökat i omfattning då en teori kan vara att de
fiskarbönder och fiskarborgare som hade fiske som delnäring
transporterade fångsten till någon av de väletablerade
säsongsmarknaderna som till exempel Skanör/Falsterbo. En annan teori
kan vara att fångsten såldes till exempelvis tyska, danska, eller svenska
handelsmän som i sin tur förde den vidare och sålde den vid någon av
säsongsmarknaderna.
Det kan även tänkas att det var fiskare från den tyska Hansan som
bodde i den blekingska skärgården. Av tomtningarna att döma ligger de
i huvudsak belägna i den yttre skärgården vilket kan tolkas som att
fiskare från andra sidan Östersjön har seglat över och bott på öarna som
låg närmast det öppna havet. Med tanke på att det fiske som utövades i

Kalmarsund under medeltiden hade intresse av att få Hansan inblandad i
fisket, vilket står i skriftliga källor, skulle det även kunna vara möjligt att
säsongsfisket i Blekingeskärgården också hade med den att göra.
Säsongsfisket i Blekinge kanske ska ses ur ett mer lokalekonomiskt
perspektiv där fångsterna såldes i traktens städer och byar.
Med tanke på att det skedde en försvenskningsperiod efter freden i Roskilde
1658, då Blekinge blev svenskt från att ha varit danskt, kanske det var
snapphanar som bodde ute i skärgården under vissa perioder. Vid tiden innan
och efter anläggandet av Karlskrona var Östra skärgården full av båtförsedda
snapphanar som kanske använde de gamla säsongsfiskelägena för kortvariga
baser där de kunde ligga och spionera på svenska fartyg. Snapphanarna var
vanliga människor som lämnat sitt arbete och bildat rebelliska styrkor för att
kämpa för sitt gamla fosterland. De snapphanar som härjade i Östra
skärgården var sannolikt sådana som hade bott i området och som därmed väl
kände till trakten.
Frånsett vilka som har bott på öarna i den Östra skärgården är den höga
koncentrationen tomtningar ett tecken på att området har haft en klar
betydelse. Kapellet på Utlängan visar även detta. (Se nästa sida).

Utlängan i tidig skrift
Lämningar efter säsongsbostättningar har hittats vid Utlängans sydvästra sida
och på Stenshamns nordvästra del, vilket tyder på att öarna bebotts tidigt av
människor.
Utlängan är tillsammans med Inlängan de öar i den Östra skärgården som
omnämns tidigast i skrift där det talas om Blekinge skärgårdsområde. Allra
tidigast benämns Utlängan på en runsten på Bornholm från mitten av
1000-talet där det berättas om en man som dödades vid ett sjöslag utanför ön,
Utlaengju. På 1200-talet var Utlängan och tre andra öar i blekinge-skärgården,
de öar som tillhörde det så kallade konungalevet, vilket innebar att de skulle
vara till underhåll för kungen.
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Kung Valdemars segelled

Kapellet på Utlängan

Under medeltiden seglade man helst nära kusten beroende på att
fartygen inte var så pass sjödugliga att de tålde hårt väder. Även risken
för att bli överfallna av sjörövare var större längre ut ifrån land.
Dessutom var utrymmet för besättningen i skeppen knapp vilket gjorde
att man föredrog att laga mat och sova iland. Kung Valdemars segelled
som gick längs Sveriges ostkust och vidare till Baltikum beskrivs i den
danske Kung Valdemars II:es jordebog från 1231, där Utlängan
(Utlaengi) omnämns. som den första av posterna. Segelleden var en
handelsled för danska och svenska köpmän. När Hansan tog över
handeln på 1300- och 1400-talen och man hade större skepp, seglade
man ofta raka vägen över Östersjön, från Lubeck via Visby till Tallin
eller Riga. Valdemarsleden blev istället betydande för den lokala
handeln och för handeln mellan de småländska kuststäderna och
Tyskland. Utlängan var därför väl känd av långväga sjöfarare som det
sista landmärket under sina resor söder ifrån. Här fanns det till och med
en nödhamn där sjöfarare och fiskare kunde ta skydd vid dåligt väder.
Ön hade troligen ett ganska aktivt liv då farleden för alla seglare som
skulle upp genom Kalmarsund även passerade förbi ön. Förbi Utlängan
ledde dessutom segelleden in mot bygden kring Jämjö och Ramdala vid
Hallarumsviken för att här möta en av Blekinges mest betydande
bondehamnar, Hammarby vik. På Utlängans norra del finns rester kvar
av ett kapell eller en liten kyrka som troligen uppfördes under
medeltiden. Sådana kapell anses generellt ligga i anslutning till livligt
trafikerade segelleder eller i närheten av betydande säsongsfiskeplatser.

På Utlängans norra sida har det funnits ett kapell eller en mindre kyrka som är
daterad till att ha uppförts någon gång under medeltiden. Byggnaden har varit
6 meter i fyrkant och haft en kyrkogård på 48 meters omkrets. Kapellet var
troligen byggt i tegel då markägare hittat tegelstenar i anslutning till platsen.
Det var antagligen inte lätt att bygga detta då talesättet lyder ”att det som
byggdes om dagen blev nedrivet om natten” , med syfte på vindförhållanden.
Vid den här tiden fanns det troligen inte någon bofast befolkning i
skärgården, utan kyrkan har kanske byggts för sjöfarare som sökte hamn eller
lä för oväder och fiskare som hållit till här och på intilliggande öar under
säsongsfiskeperioderna. En del menar att sådana här typer av kapell brukar
ligga utmed livligt trafikerade segelleder, vilket då kan stämma med tanke på
Kung Valdemars segelled. Det bör också påpekas att kapellet upplyser om att
det i skärgårdsområdet måste ha funnits någon form av verksamhet som
skapat ett tillräckligt ekonomiskt överskott för att kunna uppföra ett kapell
samt att här förekommit en organisation med tillräcklig kapacitet för att
genomföra ett sådant projekt.

Bild ur ”Östra skärgården” relaterad
till Kung Valdemars segelled.
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Öarnas ägare genom tiderna
Utlängan och Stenshamn har haft många ägare genom tiderna. T ill
fastigheterna på Utlängan hör idag större delen av Stenshamn, Ungskär,
Vieskär samt vissa mindre öar. Så har det varit sedan mycket länge.
Under 1600-talet hade de styrande i östra Blekinge ett intresse för
Utlängan beroende på dess rika betesmarker. Ön kom därför att nyttjas
tidigt för bete. Det kan utläsas genom ett brev från 1605 som dåvarande
lensmannen i Kristianopel fick, för att få tillåtelse att göra Utlängan,
Utlänningen som man även kallade ön, till en kronans ladugård. Senare
under 1600-talet anges enligt källor att år 1624 fanns det två gårdar på
Utlängan.
Under 1600-talets slut uppges att ön betades av 150 kreatur.
Kronobefallningsmannen och handelsborgmästaren i Ronneby, senare
borgmästare i Karlskrona, Blasius König stod kung Karl XI: nära. Han
verkade ofta hårdhänt för svenskhetens genomdrivande i Blekinge.
Blekinge var då ett av Sveriges nyförvärvade landskap genom freden i
Roskilde 1658. Som tack för Königs tjänster till kungen lät han utfärda
ett gåvobrev år 1680 för öarna Utlängan, Stenshamn och Ungskär. Han
fick skatterättigheten till dessa öar mot hållandet av två stycken
båtsmän. Enligt jordeboken för 1733 ägdes Utlängan, Stenshamn och
Ungskär av Capitain Carl Falchenclou, maken till Blasius änka i andra
äktenskapet. Senare, i jordeboken 1757 uppges att en
kronobefallningsman Hans Lyckå också blivit ägare till öarna. Så
småningom blev Lyckå ensam ägare och han köpte till ytterligare nio
öar av kronan. Utlängan blev då med alla underlydande öar vad man
kan kalla för ett skärgårdsgods. Därefter kommer de oskiftade öarna att
tillhöra bönderna på Utlängan.
Enligt jordeböckerna mellan åren 1778-1792 ägdes Utlängan med
underlydande öar av änkan till Lyckå och efter hennes död av deras son.
Runt sekelskiftet såldes dock öarna till en baron Cederström. I 120 år
hade därmed Utlängan och tillhörande öar ägts av endast två familjer.
I 1811 års jordebok uppgavs att Utlängan ägdes av tre bönder. Vid det
laga skiftet 1882-1884 var ön uppdelad mellan sex bönder. Det var
endast Utlängan som skiftades, den hade hittills inte varit lagligt delad
förrän nu vid det laga skiftet. De andra öarna förblev oskiftade och är så

än idag. Men det var bara marken som delades upp mellan fastighetsägarna.
Bebyggelsen i byn fick sin ursprungliga plats. Fisket vid skifteslagets stränder
skulle vara gemensamt och förbi odelat. Stranden längs skiftets stränder skulle
fortsätta att vara gemensam.
När det gäller Stenshamn finns de första uppgifterna om bofasta fiskare på
ön i de så kallade jordrevningsprotokollen från 1671. Dessa var en inventering
och skatteläggning av samtliga jordbruksfastigheter, där Stenshamn
tillsammans med Ungskär omnämns enligt följande:
”Stenshamn är alleneste een Stenklippa uthan någon Skough, men gräswäxt
iblan stenar och Klipporne, som åtskillige fiskare hafwa sin läger och
fiskelycker och boo uthi, hwilke hafwa godt fiskande i hafwet 1 Mijhl ifrån
fastelandet, och därföre uthgifwa 1 Tunna Sill och 1 Tunna Torsk, des uthan
Ränta 3 lass Höö för 1:6 1 dlr smt.”
(Ur Karlskronas yttre skärgård s 35)

Enligt ett senare protokoll från 1685 hade Stenshamn sex bofasta fiskare
vilket kan tyda på att säsongsfiske-epoken hade nått sitt slut.
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Näringsliv - utkomsterna i skärgården
Bebyggelse strukturen har utvecklats kring tidigt etablerade fiskelägen
och gårdsetableringar som utvecklats till byar. De traditionella
basnäringarna har varit jakt, fiske, och jordbruk som kompletterats med
binäringar i ett mångsyssleri som utgjort en grund för arbete och liv i
skärgården. En annan viktig arbetsgivare för skärgårdsbefolkningen har
länge varit försvarsmakten vilken även har haft en styrande inverkan på
samhällsutveckligen.
Befolkningen i den Östra skärgården har minskat under hela 1900talet. Från den största befolkningstoppen under 1880-talet har det
permanenta boendet alltmer övergått till fritidsboende. Runt mitten av
1900-talet tillkom en del fritidsbebyggelse och under senare år har även
en del bostadshus uppförts.
För inte längre sedan än en generation präglades skärgården av de
agrara näringarna jordbruk, boskapsskötsel, jakt och fiske. Denna
kombination var av tradition naturlig för människornas boende i
övärlden och har så varit de senaste århundradena.

Fisket

Fisket är en av de ursprungliga näringarna i skärgården. I mitten av
1700-talet verkade det som om folket levde ganska gott enligt de
skildringar som finns om Östra skärgården:
”På öarna är lite skog , knappt till nödigt bränsle. På öarna och vid
havet är ock skönt boskapsbete för får, av vilket senare slag är tämligen
mängd mest överallt. Sjö är snart sagt deras förnämsta näringsmedel
och fram för allt är man fiskare. Här vankas ock en otrolig hop fisk av
alla slag och sill utan tal, när den tiden är, att med skäl ock kan sägas,
här är den förnämsta fiskebygden i hela Bleking; vardan ock här givs
tämligen förmöget folk allenast genom deras fiske. Utom dessa är, som
vid föregående, många stenklippor och smärre, som ej är värda att
omaka sig med men alla göra segelfarleden farlig för de sjöfarande, så
att, oaktat på Utlängan är en fyrbåk, förolyckas här många skepp.”
(Ur Kung Valdemars segelled s 55-56)

8

Under samma tid var folkförsörjningen i Sverige ett stort problem. I städerna
utfärdades privilegier för fiskeribolag. I Karlskrona inrättades år 1752 ett
bolag för fiske i Östersjön och Nordsjön. Delägare var borgare och officerare i
staden. På Maltkvarn uppfördes ett salteri, dit områdets fiskare skulle föra sina
fångster. Bolaget kom dock redan under 1760-talet att upphöra sin
verksamhet. Men under 1750-talet kom dåtidens landshövding i Blekinge att
utfärda fullmakter för saltsjöfiskare för att utveckla fiskerinäringen. I och med
det fick de laglig rätt att bosätta sig längs kusten och leva av sitt yrke. Följden
blev att fiskelägena Ungskär och Stenshamn blev större samt att nya uppstod
på Inlängan och Flakskär.
Efter skiftena i början av 1800-talet kom yrkesfiskarnas villkor att
underlättas på de jordbrukspräglade storöarna (Senoren, Sturkö, T jurkö,
Hasslö, Aspö). Arrendekontrakt, som inkluderade mark för bostad, garnhage,
sjöbod och båt kunde nu tecknas genom överenskommelse mellan markägaren
och fiskaren.
Det traditionella blekingefisket bedrevs med hemtillverkade redskap av
naturfiber (lin, hampa och bomull). Fiskebåtarna var öppna (blekingeeka,
vrakeka) och drevs av segel och åror. Familjemedlemmarna utförde olika
sysslor i fisket beroende på kön, ålder och förmåga, till exempel var det ofta
barnen som lagade fiskegarnen. Det var oftast kvinnorna som skötte
försäljningen av fångsten. På lördagarna rodde de in till fisktorget i
Karlskrona. Vid förlig vind kombinerades rodden med segel. Beroende på
vind tog det cirka 6 timmar att ta sig till Karlskrona ifrån Stenshamn. Innan
man kunde förvara fisken bogserades den i sumpar efter båtarna in till stan.
Men när saltet kom tog man sig ända till Mönsterås marknad för att sälja sin
fångst, främst torsk och sill.
Från och med 1800-talets senare del blev fisket alltmer effektiviserat. Nya
båttyper och mer avancerade fiskeredskap kom. Under 1900-talets första
årtionden tog de motordrivna båtarna allt mer allmänt över vind- och
handkraften. De större båtarna kunde inte längre angöras vid de enkla
tilläggningsplatserna man tidigare haft. Nu krävdes bättre sådana. Den första
riktiga fiskehamnen i området byggdes på Stenshamn 1918. På 1930-talet
tillkom ytterligare hamnar genom statliga bidrag. På Utklippan byggdes
mellan åren 1937-1942 en nöd- och stödhamn.

På Stenshamn fiskade man i lag om tre man, vilka delade inkomster och
utgifter lika. Under 1950-talet hade ön nio fiskebåtar med tre man
vardera vilket totalt blev 27 fiskare. Under samma årtionde bildades
trafikbolaget ”Östra skärgården”, ett av dess syften var att kunna frakta
fisken på ett enklare och mer effektivt sätt.
År 1993 hade Östra skärgården endast åtta yrkesfiskare som arbetade
med kustnära fiske. Tack vare att storöarna fick landförbindelse genom
bland annat Möcklöbron samt bilfärja till Aspö, är deras situation
betydligt gynnsammare. Där fanns 1998 cirka 80 yrkesfiskare
registrerade.

Jordbruket

Kreaturen har dels betytt mycket för människornas levebröd men har
också gett den öppna, beteshävdade landskapsbild som fortfarande
utmärker skärgårdsområdet. Tyvärr börjar det växa igen på flera ställen
till följd av minskad betesdrift.
Vid sekelskiftet 1700 var det inte många självägande bönder i den
Östra skärgården, endast en femtedel ägde sin jord. Större delen
brukade Kronans mark men i början av 1700-talet kom denna jord att
säljas ut. Kronoöarna kom att i huvudsak tillfalla byarna i skärgården.
Innan skiftena var markfördelningen enligt ett mönster som var lika
över hela landet. Närmast gården låg de hägnade inägorna med åker och
äng och utanför låg den samfällda utmarken. Utmarken tillhörde alla
gårdar i byn och bestod av betesmark och skog.
Gårdarna på öarna i skärgården var små och hade en begränsad
åkerareal med ofta magra jordar men trots det led man ingen nöd då
fisket och kreatursskötseln var en givande kombination. Detta skulle
dock inte vara tillräckligt att leva av idag.
Under de senaste 20 åren har antalet jordbruk minskat kraftigt.
Lönsamt jordbruk i Sverige idag be drivs på ett sätt som inte är skapat
för skärgårdens mycket speciella förutsättningar med de små åkrarna,
splittrade på många ställen, växtperiodernas låga nederbörd samt
svårigheterna att transportera maskiner, djur mm.
Jordbruket i Karlskrona skärgård är idag knutet till storöarna, där
även i detta fall likt fisket, landförbindelsen har en mycket stor
betydelse.

Sjöbodarna vid hamnen på Stenshamn.

Ett undantag från storöarna är dock Utlängan där det finns en jordbruksenhet
kvar som fortfarande brukas. Ägaren lever av fåravel och ålfiske.
Betesdriften var tidigare grunden i bondeekonomin och har därmed minskat
i stor omfattning och på en del ställen även upphört helt. För att behålla i alla
fall delar av skärgårdslandskapet öppet och ifrån att växa igen är reservaten
och miljöstödet avgörande bidrag.
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Försvarets verksamhet

Befolkningsutveckling

Runt om i Blekinges skärgård har militären varit verksam i över 300 års
tid, sedan Karlskronas anläggande. För att skydda staden och
örlogsbasen innebar det en alltmer ökande militär närvaro, vilket nådde
sin höjdpunkt under andra världskriget.
I den östra skärgården finns lämningar efter batteri mm. utspridda på
olika ställen. Under 1930-talet påbörjades befästningsarbeten i den
Östra skärgården och året efter andra världskrigets utbrott var området
ett väl utvecklat befästningsområde, där de tre inloppen (östra inloppet,
Kållafjärden och Gåsefjärden) försvarades av både tunga och lätta
batterier och mineringar. Redan på 1950-talet började man dock att
avveckla förbanden och Under 1970-talet ersattes utgångna lätta
kanonbatterier av lätta robotbatterier. Dessa kom så småningom att ingå
i de rörliga amfibieförbanden som är rikstäckande förband. Idag svarar
Hemvärnet för hela Östra skärgården med utgångspunkt från
Killeberget på Östra Hästholmen. På Utlängan har aldrig några
egentliga stridsmedel varit placerade. Det som funnits är olika typer av
hjälpmedel som strålkastare, mätstationer och dylikt. Huvuddelen av
anläggningarna på ön är idag rivna efter det avvecklingsarbete som
skedde under 1990-talet.

Under 1800-talet hade skärgården sin höjdpunkt vad gäller befolkningsmängden. Likt övriga delar av blekingeskärgården flerdubblades befolkningen
då också stenhuggeriet erbjöd en ytterligare inkomstkälla. Men Östra
skärgården har inte undgått avfolkning likt annan glesbygd. Sedan slutet av
1800-talet har befolkningen minskat från cirka 1200 personer till knappt 100
personer idag 2002. Orsakerna är flera men hänger samman med
effektiviseringar inom fiskenäringen. Man kan säga att skärgårdens fiske- och
befolkningsutveckling går hand i hand. I och med att större fiskebåtar började
användas och segelekorna ersattes med motorbåtar var det inte längre
nödvändigt att bo ute i skärgården för att leva av fisket. På fastlandet byggdes
istället moderna, djupare och större hamnar, som till exempel Sandhamn vid
Torhamn dit många av skärgårdsbefolkningen flyttade.
Under 1950-talet var Erik von Heland Blekinges landshövding. Han ansåg
att den Östra skärgården var för dyr att hålla med kommunikationer och annan
service och ville istället avfolka den och göra naturreservat av hela området.
För att få öborna att flytta till fastlandet erbjöds bidrag till de som flyttade.
Allt skulle flyttas t.o.m. byggnaderna. Men det var dock inte många som
påverkades av förslaget utan stannade kvar. Landshövdingen blev därefter inte
speciellt populär bland skärgårdsborna.
En annan bidragande faktor till avflyttningen har varit p.g.a. de dåliga
kommunikationerna till fastlandet. Men avfolkningen har framför allt med
sysselsättningen att göra. Villkoren för de traditionella näringarna fiske och
jordbruk har förändrats under de senaste decennierna. De är numera kraftigt
reglerade och lönsamheten liten vilket gör att många väljer bort att arbeta med
dessa näringar. Likaså har omstruktureringen av försvarsmakten lett till att
många civila arbetstillfällen upphört.

Litteratur:
Länsstyrelsen i Blekinge län (1999) Mer liv i skärgården
Flink, G. (1995) Kung Valdemars segelled
Blekinge läns museum (1998) Kulturmiljöer i Karlskrona skärgård, utredning
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Tabe llen och diagrammet visar be folkningsutve cklingen unde r
cirka 300 år för Stenshamn och Utlängan.
Observa att de kan vara lite missvisande då uppgifter för
vissa årtionden saknas.

1820

113

22

135

1830

110

24

134

1840

118

30

148

1850

122

41

163

1860

124

48

172

1870

162

50

212

1880

206

31

237

1890

190

42

232

1900

128

46

174

1920

115

41

156

1940

121

30

151

1977

15

9

24

1991

4

5

9

1999

2

3

5

2001

2

2

4

200
150

Stenshamn
Utlängan
Summa

100
50
0
1999

15

1977

0

1920

15

1890

1688

250

1870

Summa

1850

Utlängan

1830

Stenshamn

1688

År

Den positiva utvecklingen och därefter tillbakagången var störst för
fiskelägena medan Utlängan hade en mera stabil befolkningsutveckling.
Befolkningen expanderade under 1800-talet första del på Utlängan. Men
under 1870-80-talen flyttade många människor från ön vilket berodde på
emigrationen till Amerika. Som kan utläsas av tabellen hade Stenshamn
däremot sin största befolkningsökning mellan 1870-80-talen för att sedan
minska drastiskt mellan åren 1890 och 1900.
Litteratur:
Länsstyrelsen i Blekinge län (1986) Torhamns ytterskärgård, natur- och kulturvärden
Länsstyrelsen i Blekinge län (1994) Blekinge skärgård i utveckling
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Bilaga II

Det här avsnittet är en bilaga till kapitel IV, ”Planförslaget”.

Råd och rekommendationer
Syftet med avsnittet är att ge råd och rekommendationer som är
tillämpliga för såväl nybyggnation som tillbyggnad och renovering för
att informera fastighetsägare om vad som anses lämpligt vid arbeten i
en kulturhistoriskt värdefull miljö.
Stadsarkitektkontoret har kompetens inom bebyggelseutformning som
normalt kommer medborgarna till del vid en bygglovsprövning. Men
det är bättre att kunna få tips och råd långt innan själva bygglovsskedet.
Mer eller mindre regelbundet i historien har hus tillkommit i
skärgårdsbygden och då formats efter de möjligheter och
begränsningar, värderingar och ideal som präglat samtiden. Husen
speglar därför livsmönster och samhällsliv genom tid och rum.
Bebyggelsemiljön finns hela tiden närvarande som en del av oss själva
och vår historia, den är därför viktig att bevara.
Det är viktigt att man som fastighetsägare är medveten om att när man
förändrar sitt hus så påverkar man miljön både i stort som smått. En
byggnad kan aldrig enbart vara en privat angelägenhet, utan den är en
del av en helhet, beroende av andra delar som tillsammans bildar en
karaktär.

gav ramarna för husens utformning. Att ta hänsyn till detta när man bygger
nytt eller bygger om idag innebär inte att man vänder sig ifrån alla möjligheter
att sätta en prägel på huset. Man kan uppnå mycket fina resultat och samtidigt
ta hänsyn till äldre byggnadstradition.
Vad man bör vara uppmärksam på och ta upp av den äldre traditionen är de
enkla allmängiltiga dragen hos bebyggelsen:
• Byggnadens volym
• Takform
• Fasadmaterial
• Takmaterial
• Färgsättning
• Symmetrin i fasaden

Volym

Upplevelsen av en byggnads volym är en kombination av hur många våningar
den har, fasadernas proportioner, takvolymen samt delvolymer som
tillbyggnader och verandor. Förr möjliggjorde byggnadsteknikerna bara
naturligt avvägda och enkla volymer. Men det enkla är ofta det vackra.
Tak

Nybyggnad och tillbyggnad
Anpassning

Skala, volym, proportioner och detaljutformning är tillsammans viktiga
delar i bebyggelsen.
Att äldre bebyggelse har liknande drag innebär inte att alla hus ser
exakt likadana ut. Tvärtom finns det inte två hus som är lika på
Stenshamn eller Utlängan men man byggde husen efter en tradition som
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Tak

Fasad

Det traditionella sadeltaket är den taktyp som i huvudsak utgör
bebyggelsen på öarna. På Stenshamn är takvinkeln på dessa 45 grader
och även på flertalet av bostadshusen på Utlängan. För enhetligheten är
det viktigt att detta bibehålls.
I strävan efter anpassning till den äldre bebyggelsen vid nybyggnad är
det vanligt att man bygger efter de äldre husens takfot och takvinkel.
Dagens hus som byggs har oftast en flera gånger större och mer
rektangulär grundplan. Även om samma takfotshöjd och takvinkel hålls
kan det slutliga resultatet bli olämpligt. Proportionerna mellan fasad
och tak förändras. Själva volymen kan också bryta den övriga skalan i
området, helt enkelt bli för stor och klumpig i sammanhanget. Detta gör
att bebyggelsen får en helt annan karaktär. Den moderna 1980-talsvillan närmast hamnen på Stenshamn är ett exempel på detta då den har
samma taklutning som den övriga bebyggelsen men upplevelsen är en
annan. Den ger ett mycket klumpigt intryck och passar inte alls in i
miljön på Stenshamn med sina långsmala, nätta stugor.

Fasadens utformning är hela husets personlighet. Balansen i fasaden är viktig
oavsett om fasaden är symmetrisk eller inte. Det är detaljerna och deras
förhållande till varandra som skapar karaktär och skönhetsvärde. Detaljerna
gör helheten. Ljuset på fasaden har också en betydande roll. Ljuset spelar
olika och skuggas i olika fasadmaterial och detaljer. Panel, listverk och
utskjutande delar ger skuggverkan. Fönstrens glasytor gör att ljuset på ett
kontrastfullt sätt speglas och gör väggen levande.
Modern lockpanel, där lockbrädan är dels rakt kantad och dels lika bred eller
nästan lika bred som underliggande bräda, förvanskar karaktären på ett äldre
hus och bör inte användas.
Om man behöver byta ut delar av väggpanelen eller väggpartier bör man
använda sig av den ursprungliga paneltypen som på öarna huvudsakligen
utgörs av den traditionella locklistpanelen.

Den moderna villan närmast hamnen på Stenshamn har samma taklutning men
andra proportioner än de övriga bostadshusen och får därmed en helt annan
karaktär.
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Tillbyggnad
En tillbyggnad av det befintliga bostadshuset kan i många fall vara svårt
att genomföra på ett bra sätt. Eftersom det är tillåtet att uppföra en
mindre tillbyggnad utan bygglov minskar kontakten med kommunens
sakkunniga som kan rådge i frågan. Varje byggnad och dess miljö har
sina egna förutsättningar för möjligheten till tillbyggnad. Men en
grundläggande regel är att tillbyggnaden ska underordna sig den
ursprungliga husvolymen.
Man bör hålla sig till enkla volymer när man bygger till, och behålla
samma takvinklar, fasadmaterial och takdetaljer. En tillbyggnad kan
exempelvis vara en förlängning, en vinkelbyggnad eller en frontespis.
Ett annat alternativ kan vara en helt ny fristående byggnad om det är
möjligt med tanke på dess funktion.

Tilläggsisolering
T illäggsisolering bör göras invändigt. Bästa energisparande åtgärden är
att tilläggsisolera botten- och vindsbjälklag. Husets karaktär förändras
markant vid en utvändig tilläggsisolering genom att taksprången
minskar, fönstren sitter insjunkna i fasaden, ”ytterrocken” sitter utanför
grunden och detaljer försvinner. (Jämför bilderna till höger).
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Renovering och underhåll
Material

För att värna om den bebyggelse som finns på öarna är det viktigt att
som fastighetsägare vara medveten om valet av material och färg vid
renovering och underhåll. Detta för att inte förvanska den karaktär som
byggnaden har.

Fasad
Träfasad klädd med locklistpanel är det material som i århundraden har
präglat bebyggelsens utseende på Stenshamn och Utlängan. Materialet
har många fördelar, och med ett kontinuerligt underhåll håller det
mycket länge. En träfasad går att komplettera och byta ut delar av som
ersätts med nya av samma dimension. Det åldras också vackert och ger
intressanta skuggspel i fasadytan.

Tak

T aket på byggnaden ger den karaktär och skall samspela med
byggnaden i övrigt. Dess material, takvinkel och taksprång berättar om
husets ursprung, funktion och plats. Tegel är ett tacksamt material som
med tiden får en vacker patina av lavbildningar och frostsprängda ytor.
Denna levande yta som skiftar i färg mellan olika pannor går aldrig att
kopiera i andra material. Många tak läggs tyvärr om med tegelpannsimiterad plåt, vilket har en kall och blank yta som inte alls liknar tegel
när solen blänker i det.
T akpapp är ett annat levande material som åldras vackert och kan
användas på både bostadshus och uthus.
Korrugerad plåt förekommer på några bostadshus på öarna vilket mer
hör hemma på ekonomibyggnader och uthus. Istället bör den kallfalsade
takplåten användas.
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Kallfalsad plåt.

Korrugerad plåt bör inte användas.

Fönster och dörrar

Färgsättning

En mycket viktig del av fasaden är fönstren. Fönstren är husets ögon,
och blir på det sättet en spegling av husets själ. De är ursprungligen
utvalda för att passa till byggnaden och är en del av den arkitektoniska
utformningen, byggnadsstilen. Att byta fönster i ett gammalt hus kan
vara ett avgörande ingrepp i husets arkitektur. Ändras fönsterstorlekar,
spröjsning eller fönsterplacering, har det en mycket stor påverkan på
husets utseende och identitet. (Jämför bilderna på sidan 13).
Att äldre fönsters alla delar profilsågades ger tillsammans ett mjukt
skuggspel som gör övergången mellan inne och ute mindre hård. T yvärr
saknar moderna fönster dessa kvaliteter.

Färger, i bemärkelsen material, är i likhet med andra material bra när de
används på rätt sätt och dåliga om de används på fel sätt. Det är tre faktorer
som samspelar och vilka man bör tänka på när man ska arbeta med färg.
Dessa är: underlaget det skall målas på, färgens egenskaper och byggnadens
omgivning. Om man inte bryr sig om någon av dessa faktorer blir resultatet
dåligt.
Slamfärg och ljus linoljefärg bör användas framför plastfärger (alkydfärger)
eftersom det är oerhört svårt att skapa det noggranna underarbete som krävs
på en äldre fasad för att en sådan färg inte skall skapa mer problem än den
löser. Traditionell slamfärg eller linoljefärg är de bästa för träet då de tränger
in långt och vars ytor också är lätta att underhålla.
Vitt och rött är de traditionella kulörerna på Stenshamn och Utlängan.
Moderna pastellfärger, som ljusa blå, gröna eller rosa nyanser, skall undvikas.
Likaså alltför starka gula nyanser som den så kallade herrgårdsgula färgen
skall undvikas.

Gamla fönster ser ofta ut att vara i sämre skick än vad de egentligen är.
De är konstruerade så att skadade delar går att byta ut. Virket i dem är
med största sannolikhet av högre kvalitet än vad som är möjligt att
komma över idag, beroende på att man dels inte ställer samma
kvalitetskrav vid valet av fönstervirke, och dels ofta inte ger träet tid att
torka ut ordentligt.
Om fönstren inte går att reparera utan måste bytas ut är det viktigt att
behålla den befintliga fönsterstorleken och spröjsindelningen.
Sidohängda fönster skall användas istället för de moderna horisontellt
upphängda fönstren.
Dörrarna på de enkla husen på öarna blev föremål för uppmärksamhet.
Huvudentrén, som förr oftast var en inglasad veranda fick en spegeldörr
med en inglasad överdel. Detsamma gäller för dörrarna som för
fönstren att det nya är dyrare än att reparera de gamla. Om det inte går
så bör ett försök göras för att hitta en dörr som liknar originalet så
mycket som möjligt.

Färgprovet och verkligheten
Vid valet av en färg med hjälp av färgprover från färghandlaren ligger
svårigheten i att välja den färg som man föreställer sig. Färgprovets uppgift är
att renodla en egenskap hos den färgade ytan, inte att fullt ut visa hur den
kommer att se ut. Färgprovet är helt enfärgat, med en enhetlig glans, utan
skiftningar och liv, allt detta kommer vara helt annorlunda på fasadytan som
har en struktur och variation. Den färg vi uppfattar på ett färgprov eller på ett
hus beror på en rad olika faktorer som till exempel ljus, omgivning, och
betraktningsavstånd. Ofta väljs en alltför stark färg beroende på att det är svårt
att föreställa sig resultatet när det lilla färgprovet blir förstorat flera gånger,
dvs. när väl huset målas i den önskade färgen. En regel brukar vara att ”gå
ner” två färgtoner utifrån det valda färgprovet för bästa resultat.
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Detaljer
I äldre tid var man mycket noga med detaljernas utformning som till
exempel taktassar, bågfriser, fönsteromfattningar mm. Det är ofta
detaljerna som gör helheten på ett hus. Vid reparationer, panelbyten,
fönsterbyten eller nybyggnation är det viktigt att man ger akt på detta så
att detaljrikedomen inte går förlorad. Många snickeriverkstäder kan
utan större svårighet framställa exempelvis listprofiler efter äldre
förebilder.

Taktassar i taksprånget
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Bågfriser är en form av dekor som finns på en del av
bostadshusen på öarna.

