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1. Inledning 

Alla har vi olika relation till skärgården. För någon är skärgården den platsen som man åker 

till under semestern. Sommarstugan kanske är primitiv utan el eller rinnande vatten – mysigt, 

kan tyckas. För någon annan betyder skärgården frihet. Friheten att kunna röra sig mellan öar, 

kobbar och skär antingen med skärgårdstrafiken eller med egen båt. Kanske tar man med sig 

sitt kastspö i hopp om att fånga gammelgäddan. Vad som är säkert är att skärgården, så som vi 

känner den idag, är fantastisk med sin sköna landskapsbild, sin biologiska mångfald, sina 

vackra soluppgångar och möjligheten till både camping och rekreation. När höstmörkret 

sedan tränger sig på och när vindarna viner iskallt åker man sedan därifrån, hem till den 

varma och ljusa lägenheten i stan. 

 

”…Faran häraf är dock den att om, genom skiftande vind eller ovarsam styrning, seglet 

kommer back, är det mycket svårt att få ned, och ekan kantrar eller i lyckligaste fall går 

masten öfverbord.” (Smith 1879, s 19. Refererad i Jungståhl 1988, s 50). 

 

Människan har alltså inte alltid haft en angenäm relation till skärgården. Det är ett kargt 

landskap och på urberget som Blekinges skärgård vilar på finns ingen möjlighet till någon 

omfattande uppodling av mark eller möjlighet till bete. I förliden tid var det fisket som 

lockade människan hit. Avsaknaden av väderleksrapporter, plikten att försörja sin familj och 

bristande säkerhet ute till havs medförde många svåra olyckor och eländen. En fiskare var inte 

bara beroende av sig själv och att hans redskap val i väl skick. En öbo kunde ha byns bästa 

eka men om ingen fisk fanns i havet att hämta fick man gå hungrig. 

Det var ett hårt och fattigt liv (Jungståhl 1988). 

 

Jag är själv uppvuxen i Karlskrona och har sett många soluppgångar över Maren på Tjurkö 

tillsammans med min far. Jag visste från början att jag ville basera mitt examensarbete på 

Karlskronas skärgård. Med tanke på stadens historiska betydelse och utmärkelsen som 

världsarv räknade jag med att det skulle finnas gott om material till mitt förfogande. Därmed 

skulle det inte bli alltför svårt att specificera mig inom en geografisk plats, ett tidsspann och 

ett ämnesval. Det var naivt av mig och faktiskt att skjuta sig i foten. Det är just på grund av 

stadens historia som otroligt mycket studier redan är gjort över Karlskrona och det var svårt 

att hitta en frågeställning som ingen redan har behandlat. 
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1.1 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att få en förståelse för hur människan har brukat marken i byarna 

Östra Hästholmen och Utlängan mellan 1700 – 2016. Vidare vill jag ta reda på varför man har 

valt att bosätta sig ute i skärgården. Jag vill också lyfta fram en diskussion om huruvida 

öarnas geografiska läge i skärgården är en direkt koppling till markanvändningens olikheter 

och förändringar.  

1.2 Frågeställning 
- Hur har befolkningsmängden, hemman- och mantalsfördelningen och markanvändningen 

förändrats mellan 1700 – 2016? 

- Hur har militären påverkat dagens landskapsbild och befolkningens levnadsätt i byarna? 
- Vilken relation har öborna haft till fastlandet, grannöarna och Östersjön? 

- Hur kan skillnaderna i åkerareal kopplas till öarnas geografiska läge i skärgården? 

 

 

 

 

1.3 Rumslig avgränsning 

Det här arbetet avgränsar sig till byarna Utlängan och Östra Hästholmen (se fig. 1) med 

tillhörande inmark och utmark. Byarna delar namn med öarna som är aktuella för arbetet. 

Valet av öar baseras på det historiska kartmaterial och den litteratur som finns tillgänglig. Vad 

som nämnvärt skiljer de båda öarna ifrån varandra är vid en första anblick deras läge i 

skärgården. Östra Hästholmen är belägen längre in i skärgården medan Utlängan ligger längst 

ut, sånär som Utklipporna. 

 

Östra Hästholmen sitter idag ihop med grannön Ytterön som utgör utmarken till några byar på 

fastlandet. Således har Ytterön inget med Östra Hästholmens by, in- och utmark att göra och 

är därför utesluten ur det här arbetet. Ytterön kan däremot komma att nämnas i uppsatsens 

Fig. 1. Översiktskarta över arbetets två undersökningsområden 
i Karlskronas östra skärgård som är utmärkt med blått. Källa: 
GSD-Översiktskarta vektor © Lantmäteriet 2012/892. 
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periferi om det är relevant för sammanhanget. Trots att Östra Hästholmen oftast bara benämns 

Hästholmen kommer namnet Ö. Hästholmen användas i uppsatsen. Dels för att inte förväxla 

byn med ön Västra Hästholmen i Karlskronas västra skärgård och dels för att inte förväxa ön 

med den östgötska tätorten Hästholmen i Ödeshögs kommun. Utlängan har sedan 1950-talet 

en bro över till grannön Stenshamn som inte heller är aktuell för arbetet eftersom ön inte ingår 

i varken in- eller utmarken som hör till byn på Utlängan.  

1.4 Definitioner 
Tillhör undersökningsområdena Torhamns skärgård eller Karlskronas östra skärgård? 

Karlskrona kommun skriver i sin Fördjupning av översiktsplan för skärgården (2014) att östra 

skärgården innefattar öarna Inlängan, Stenshamn/Utlängan, Ungskär och Långören. För 

enkelhetens skull kommer östra skärgården i den här uppsatsen omfatta samma område men 

här inkludera Ö. Hästholmen/Ytterön, se markering i fig. 1.  

 

Hur definieras en skärgård? 

Skärgårdarnas riksförbund (2007) menar att definitionen av en skärgård är helt beroende av 

vem man frågar. De själva menar att begreppet är kulturellt – man syftar här till de bygder var 

ett levnadsvillkor och näringsliv är isolerat och den problematik som hör hit hän. 

Gotland är självförsörjande och självbestämmande och är därför exkluderat ur definitionen. 

Däremot ingår de öar i hav och insjöar som saknar fast förbindelse med fastlandet och de 

fastlandsområden som finns innanför dessa ö-områden. Vad som syftas till i den här 

uppsatsen är öar utan fast landförbindelse till fastlandet. Kustremsan exkluderas. 

 

Vad är en yrkesfiskare? 

Jungståhl (1988 s. 14) refererar till SCB:s ”Definitioner på yrkesfiskare m.m.” enligt nedan. 

”a) med fiske som enda yrke = person som inte har annat förvärvsarbete än fiske. 

b) med fiske som huvudyrke = person som under året ägnat längre arbetstid åt fisket än åt 

annat förvärvsarbete.  

c) med fiske som biyrke (binäringsfiskare) = person som under året ägnat kortare arbetstid åt 

fisket än åt annat förvärvsarbete.” 

 

Vad är egentligen en by? 

Den frågan får olika svar beroende på vem man frågar. Kristoffersson (1924, refererad i 

Björnsson 1946 s, 34) beskriver en by som en grupp gårdar som utgör en enhet med tanke på 

deras närhet till varandra och sin ägoblandning. Dahl (1942, refererad i Björnsson 1946, s 34) 

menar att för att kallas by ska den bestå av minst tre gårdar som upptas under samma namn i 

jordeboken. Björnsson (1946) skriver att en by, i äldre tider, bestod av hemman som fått 

varsitt nummer. Dessa hemman kunde sedan vara uppdelade i mantal, också kallade 

brukningsdelar. På detta mantal kunde finnas en eller flera brukare och det senare är oftast 

fallet i Blekinge. 

 

Vad är en äng? 

Gadd (2000) förklarar att det finns olika typer av äng. Våtmarks- eller sidvallsäng (äldre 

benämning) ligger under vissa delar av året under vatten. Dessa ängar svämmas över av 

näringsrikt slam vilket medför att marken kan ge en god avkastning utan att behöva gödslas. 

Dess motsvarighet – lövängen eller hårdvallsängen – svämmas inte över och ligger på fast 

mark. När löven faller till marken, eller när trädens rötter dör, används dessa näringsämnen av 

ängens gräs och örter. Därför behöver inte heller lövängen gödslas. Det gräs och de grenar 

som växer på ängarna tas tillvara på för att ges som foder till boskapen under vintern. 
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1.5 Forskningshistorik 
Jag har till största del använt mig av fyra olika litteraturkällor vilka presenteras nedan. 

 

Björnssons avhandling ”Blekinge - en studie av det Blekingska kulturlandskapet” (1946) 

används för att ställa mina resultat emot. Björnsson blev docent i geografi 1937 och lektor 

1947. I avhandlingen tar han för det första upp Blekinges fem naturgeografiska 

näringsprovinser av vilka jag till viss del återkommer till skärgårdsbygden i arbetet. 

Dessa provinser är av stor betydelse vid studier av Blekinge eftersom länets landskap är 

småbrutet och därmed är näringsinriktningarna så spridda. Vidare skriver Björnsson om det 

Blekingska kulturlandskapet med utgångspunkten i bebyggelse, egendomsförhållanden, 

markanvändningen och näringslivet. Författaren har en mycket överskådlig tidslinje var han 

delar in samtliga ämnen under fyra rubriker; ”Den första svenska tiden”, ”Tiden före skiftet”, 

”Det moderna kulturlandskapet växer fram” och ”Det nuvarande landskapet”.  

 

En del av blekingefiskets historia är sammanställd i Herbert Jungståhls (1988) akademiska 

avhandling ”Blekingefiskarna – en etnologisk studie av saltsjöfiskarna i Blekinge 1670 - 

1985”. Studien avlades för hans filosofie doktorsexamen vid Stockholms Universitet. 

Avhandlingen är en etnologisk studie av saltsjöfiskarna i Blekinge med syftet att kartlägga hur 

Blekingefiskarnas levnadsstandard och värderingar har påverkats av bland annat fiskets 

teknologi, lagstiftning och fångsförsäljning. 

 

N. H. Sjöborg föddes 1767 i Högestads prästgård i Skåne. Han blev fil. Mag. och docent i 

historia vid Kungliga Karolinska Akademien. 1799 utnämndes han till professor. Han hade 

släktingar ifrån Blekinge och intresserade sig redan i barnaålder för historia. 1792 utkom 

boken ”Blekings historia och beskrivning” (ny utg. 1968). Han tar bland annat upp olika 

bygder och dess näringsfång, precis som Björnsson berör dessa. Vidare beskriver han varje 

härad för sig och inkluderar också kyrkor, skolor och örlogsflottan.  

 

Att enbart låta arbetet vila på gamla kartor upprättade av lantmätare som nu måste tolkas 100 

- 200 år senare är inte tillräckligt. En beskrivning i ord behövs också. Inte från idag, utan från 

den faktiska tiden. Christopher Cronholm lät mellan 1750 – 1757 (nyutgiven av Rosencrantz 

1976) avfatta en skrivelse om Blekinges beskrivning; ”Blekings beskrivning”. I boken tar 

Cronholm upp bland annat Blekinges beskaffenhet i allmänhet, folkets egenskaper och deras 

öden, religion och kyrkoförfattning. Han beskriver dessutom vardera härad för sig var han 

inkluderar de mest betydelsefulla städer och socknar.  

2. Bakgrund 

2.1 Blekinge - län och landskap 
Blekinge län är likaledes ett landskap, Sveriges näst minsta efter Öland, och har knappt 

160 000 invånare (31 dec 2017).  Flink et. al (1995) skriver att länet sägs ha fått sitt namn 

efter ordet ”bleke” – stilla vatten. Under slutet av 800-talet e Kr nämner den danske 

handelsfararen Wulfstan Blekinge som ”Blecingég” var ”blek” kan översättas till ”stilla, lugn, 

glänsande” och ”ég” kan översättas till ”strand” eller ”ö”.  

 

Blekinge har Sveriges sydligaste skärgård med ca 4000 tillhörande öar, kobbar och skär. 

Landskapet är ca 4 mil långt från norr till söder och 11 mil från öst till väst. I öster och söder 

gränsar Blekinge till Östersjön, i norr mot Kalmar och Kronobergs län och i väster mot Skåne 



 

5 

 

län (Flink et. al 1995, Länsstyrelsen Blekinge 2018a, SCB 2013, 2017, Pamp 1973 och 

Sjöborg 1968).  

2.2 Geologin och topografin i Blekinge 
I Blekinge dominerar det karga urberget som härstammar från olika tidsåldrar, har olika 

sammansättning och ett varierat utseende. Berggrunden utgörs främst av graniter, granitoider 

och kustgnejs. Åldrarna av de olika delarna av berggrunden varierar från knappt 1,8 miljarder 

år till 900 miljoner år. De äldsta delarna utgörs av olika typer av graniter, i vissa fall med 

gnejsinslag medan diabasen är yngst (Persson och Malmberg-Persson 2016, Wastenson och 

Fredén 2009) 

 

Blekinge är ett småbrutet spricklandskap med mycket låg, flack, terräng i skärgården och 

längs kustbandet. Längre in mot land blir höjden över havet allt högre – upp till 120 m ö. h. 

De åar som idag finns i Blekinge, främst från nordnordväst – sydsydost, nordnordost – 

sydsydväst och från norr till söder, är sprickdalgångar. Dessa är bland andra Lyckebyån, 

Nättrabyån, Listerbyån och Silletorpsån. Det är på dessa platser jorddjupet är som djupast och 

det är också här de postglaciala sedimenten återfinns. Mellan dessa sprickdalgångar är 

jordlagret relativt tunt och består främst av morän (Persson och Malmberg-Persson 2016). 

2.3 Blekinges näringsgeografiska indelning 
Enligt Björnsson (1946) kan en indelning av länet i tre delar härröras till jordrevningen från 

1671 - Strandbygden, Mellanbygden och Skogsbygden. Den här typen av indelning görs 

utefter vilken näring som är mest betydande för regionen. I det här fallet pratar man om 

jordbruk, skogsbruk, fiske och olika typer av industrier.  

 

Strandbygden (även kallad Varabygden eller Waran) inkluderade hela skärgården och 

fastlandskusten med några km in mot fastlandet där belägna byar och hemman inkluderas. 

Den här provinsen kännetecknades av små, dåliga jordbruk och knapp skog varför man här 

hade fisket, både inom- och utomskärs, och jakt på säl och sjöfågel som främsta näring eller 

som ett komplement till jordbruket. Skogen som fanns inom Strandbygden gav ett gott bete. 

Säd fick man dock importera. 

 

Mellanbygden (eller Byabygden) utgjorde länets viktigaste jordbruksprovins och sträckte sig 

längs med länet från väst till öst. Här fanns stora byar och väl odlade fält. Här ägnade folket 

sig främst åt åkerbruk, vilket gav mycket god avkastning, men också av höskörd och 

boskapsskötsel. Det var dock endast i undantagsfall som tillgången på skog var god i 

Mellanbygden. Mellanbygden gränsar till Strandbygden i söder. 

I norr gränsade Mellanbygden till Skogsbygden. Gränsen gick där skogsnäringen var 

väsentlig och var man främst tog virke från skogen. Skogsbygden möter i norr  

Smålandsgränsen och i väster det skånska häradet Östra Göinge. Under 1800-talet fanns här 

fåtalet hemman och torp till vilka steniga ägor och insjöar hörde. Liksom på Strandbygden var 

också här tillgången till bördig jord ringa. Här livnärde man sig istället på att framställa 

pottaska, ta fram timmer och brädor, klappholts (plankor av ek eller bok), ved, kol, beck och 

tjära vilket främst framställdes i Jämshögs socken i västra Blekinge. Utöver skogsnäringen 

ägnade man sig här åt boskapsskötsel och körslor (Björnsson 1946 och Sjöborg 1968). 

 

Björnsson (1946) menar att i Blekinge är den här uppdelningen otillräcklig. Vidare anser han 

att den här typen av uppdelning kan förändras genom olika tidsepoker men att så har inte 

fallet varit i Blekinge. Med hjälp av fältstudier, ekonomiska, topografiska och geologiska 
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kartblad menar han att man istället bör dela upp Blekinge i fem olika provinser – 

Listerbygden, Skogsbygden, Dalbygden, Skärgårdsbygden och Östbygden, fig. 2. 

 

Listerbygden karaktäriseras av jordbruket eftersom det här området är det enda slättområdet i 

länet. Odlingsgraden här är hög även om jordmånen både är mager och ojämn och kan därför 

inte riktigt jämföras med andra sydsvenska slättbygder (Björnsson 1946). 

 

Dalbygden valdes till det område som är kuperat och utan större uppodlade arealer, även om 

uppodlad dalbotten förekommer – exempelvis Ramdalaslätten. De odlade arealerna är dock 

för små för att området ska kallas för slättbygd. Till dalbygden inkluderas den innersta 

skärgården med hänsyn till dess karaktär som kan liknas vid dalbygdens (Björnsson 1946). 

 

Den yttre skärgården får stå för ett eget karaktäristiskt område – Skärgårdsbygden. 

Skärgårdsbygden påminner om dalbygden men med mindre yta att odla på och med mindre 

befolkning. Lika så har östra Blekinge en egen provins, Östbygden. Östbygden sträcker sig 

från Torhamn i söder till Kristianopel i norr och skiljer sig åt från resterande områden 

eftersom det är här den absolut magraste marken finns (Björnsson 1946).  

2.4 Blekinges härader och socknar 
Blekinge är indelat i fyra härader, fig. 3. Listers härad, Bräkne härad, Medelstads härad och 

Östra härad. Östra härad gränsar i norr till de småländska häraderna Söder-Möre och Konga. 

I väster tar det skånska häradet Göinge vid och i söder samt österut breder Östersjön ut sig 

(Sjöborg 1968). I Blekinge finns 37 socknar och många av dessa sträcker sig från kustbandet i 

söder till Småland i norr. Det medför att de sträcker sig över fler än en näringsgeografisk 

provins som Björnsson (1946) skriver om.  

Fig. 2. Den näringsgeografiska indelningen som Björnsson (1946) menar 
vore motiverad för Blekinge. Källa: Björnsson (1946). 
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2.5 Skiften i Blekinge 
Eftersom byarna i Blekinge var mycket små, att man dessutom använde sig av ensäde och 

med tanke på ägoförhållandenas relativa okomplicerade struktur var storskiftena här inte av så 

stor efterfrågan. Storskiftet i skärgårdsbygden skedde i regel runt 1789 – 1802. Blekinge en- 

eller laga skiftades i regel mellan 1825 – 1850 medan skärgårdsbygden inklusive Karlskrona 

stads kust och Listerlandet skiftades tidigare än så – före 1825. Laga skiftet kom relativt sent 

till skärgårdsbygden med anledning av att storskiftet redan hade givit relativt bra ägostruktur. 

När skiftena avtog 1845 ökade istället hemmansklyvningarna (Myrdal och Gadd 2000). 

2.6 Bebyggelsen i Blekinge 
De äldsta och största byarna i Blekinge finns längst kusten där den bästa odlingsmarken finns. 

Därifrån har bebyggelsen fortsatt inåt land, norrut.  Byns storlek är således inte beroende på 

dess ålder, utan av dess naturförhållanden och utvecklingsmöjligheter, vilken har varit mycket 

liten i Skärgårdsbygden i Blekinge. 

 

Det lämpar sig inte att använda sig av bebyggelsen som sådan eller antal hemman för att 

urskilja byar. I kartmaterial är det inte ovanligt att det bara finns ett enda tecken för samtlig 

bebyggelse som faktiskt kan bestå av flera brukningsdelar där var åbo har sin egen del i form 

av en egen byggnad. Alla sambor inte i samma byggnad som en karta kan få en att tro. 

 

När skiftena minskade märkbart 1845 ökade istället antalet hemmansklyvningar. På de platser 

där åkermarkens utbredning var begränsad var antalet hemmansklyvningarna sparsamt 

eftersom det inte fanns plats att bygga på. Ökningen av antalet brukningsdelar (om än mycket 

små till mantalet räknat) var omfattande i skärgårdsbygden, bland annat tack vare det väl 

lönsamma fisket. Storleken på brukningsdelarna vittnar om hur man försörjde sig och i vilken 

grad man ägnade sig åt binäringar. Ju mindre brukningsdelar ju sämre åkerbruk och ju större 

betydelse hade binäringen. Vidare karaktäriseras ett gott åkerbruk av större brukningsdelar 

oberoende av om gårdarna ligger samlade eller ej. Jordstyckningen var i Skärgårdsbygden så 

stark att skillnaden mellan en gård och ett torp var nästintill obefintlig (Björnsson 1946). 

 

Fig. 3. Blekinges härader och Östra härads socknar. Torhamns socken 
markerad med rött. Källa: Demografisk Databas Södra Sverige, DDSS (2018). 
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2.7 Egendomsförhållanden i Blekinge 
I Blekinge var kyrko- och frälsejorden mer eller mindre obefintlig för tiden innan Blekinge 

tillföll Sverige och Björnsson (1946) menar att det beror på att Blekinge var en provins som 

dels låg avsides och dels hade en mycket dålig mark för odling. Det här fortsätter också in i 

den svenska tiden och i skärgårdsbygden har frälsejorden varit helt obefintlig. Vid den här 

tiden var frälsejorden knappt 1/6 av hela länets mantal. Adeln var bara intresserad av de bygder 

där den bästa jordbruksmarken fanns. 

 

De (krono-)bönder som arrenderade på kronans eller frälsets mark under slutet av 1600-talet 

riskerade att få lämna gårdarna eftersom dessa låg till fullo i händerna på ägaren. Det här 

medför således ett hinder vad gäller utökningen av åker- eller ängsarealen på denne marken. 

Skillnad var det för den självägande (skatte-)bonden som själv rådde över sin mark och därför 

hade större frihet att utveckla sin gård. 

2.8 Skyddad miljö i östra skärgården 
Karlskrona skärgård ingår tillsammans med Ronnebys och Karlshamns kommun i 

biosfärsområdet Blekinge Arkipelag, utsett av Unesco 2011. Målet med biosfärsområdet är att 

sträva efter en framtida hållbar utveckling och att bevara naturen och den biologiska 

mångfalden i skärgården. Biosfärsområdet är det första svenska biosfärsområde som fokuserar 

på Östersjön (Blekinge Arkipelag 2018).  

 

Karlskronas östra skärgård är också ett riksintresse för kulturmiljövården och här ingår Östra 

Hästholmen & Utlängan. Länsstyrelsen i Blekinge (2018b. s 1) motiverar riksintresset enligt 

följande: ”Skärgårdsmiljö som tydligt återspeglar utvecklingen av de maritima näringarna 

med kompletterande verksamheter sedan senneolitisk tid. Gränsbygd med kommunikations- 

och försvarsmiljöer med strategisk betydelse för sjöfart och försvar från vikingatid till slutet 

av 1900-talet.” 
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2.9 Undersökningsområde I - Östra Hästholmen  
Följande landskapsanalys över Östra Hästholmen har upprättats efter det fältbesök som 

gjordes på ön 2018 – 08 – 19. Värt att notera är att Ö. Hästholmen tidigare har varit en egen ö, 

men sitter idag ihop med ön (byn) Ytterön (se fig. 5). Ö. Hästholmen/Ytterön tillhör 

Karlskrona kommun, Blekinge län. Den tidigare indelningen var Torhamns socken, Östra 

Härad, Blekinge län. Ö. Hästholmen utgör tillsammans med Ytterön en total yta på 3,80 km2 

(380 ha) (Källgård 2013). Arealen för Ö. Hästholmens in- och utägor allena utgör ca 231 ha 

(Lantmäteristyrelsen 1800 & 1810).  

Namn med efterledet -holm(en)/-holmar(na) finns i stor utsträckning runt om i landet och 

syftar inte till något annat än just en holme - en obebodd ö. Allt som oftast består förlederna 

av djur- eller växttyper. Djurbeteckningarna används med hänsyn till vilket djur som varit ett 

för betet betydande islag (Hallberg 1990). 

 

Kommunikationer och transportmöjligheter 

Sedan 1965 tar man sig till Hästholmen från udden Yttre Park, knappt 30 km öster om 

Karlskrona, med linfärja vilken avgår var 15e minut. Sundet mellan fastlandet 

angöringsplatsen på Ytterön uppskattas grovt till ca 300 meter. På Ö. Hästholmen/Ytterön är 

de asfalterade vägarna trafikerade av både bilar och traktorer. Dessa fordon tas ombord på 

linfärjan till och från fastlandet. 

 

Geologi 

En inventering över Ö. Hästholmens jordarter gjordes 1994 av Sveriges Geologiska 

Undersökning, fig 5. Ö. Hästholmen utgörs uteslutande av blottat urberg sånär som på ca 1 

meter uppmätt djup av lergyttja i en sprickdalgång som löper i nordost – sydvästlig riktning 

Fig. 4. Ortofoto över Östra Hästholmen och Ytterön. Källa: 
GSD-Höjddata, grid 2+ © Lantmäteriet 2012/892 (2016) och 
GSD-Ortofoto © Lantmäteriet 2012/892 (2016) 
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mitt på ön. Djupen är baserade på borrningar av jordlagerföljder med vilken data Sveriges 

Geologiska Undersökning står för och finns att se via deras kartvisare Jordlagerföljder 

1:50000. Inte nog med att jordlagret är mycket tunt ute i skärgården, det är på sina platser 

även relativt osammanhängande. 

 

Bergarterna på Ö. Hästholmen består av granit, granitoider, syenitoid och kvartsmonzodiorit 
tillsammans med liknande metamorfa bergarter med en ålder av ca 1,7 miljarder år. 

Inventeringen är utförd av Sveriges Geologiska Undersökning och finns att se på deras 

kartvisare Berggrund 1:1 miljon. 

 

Topografi, naturtyper och vegetation 

Ö. Hästholmen/Ytterön är idag två stycken sammanväxta öar och utgör ett mångsidigt kultur- 

och naturpräglat landskap. Naturvärdena här är mycket höga med hänsyn till det öppna 

landskapets karaktär som utgörs av grässvålar, strandängar och bryn där buskrika miljöer 

möts av välbetade grönytor. Tillsammans med de marina miljötyperna har dessa miljöer ett 

högt bevarandevärde - vikar och sund, rev, skär och små öar i Östersjön, strandängar, torra 

hedar, enbuskmarker, silikatgräsmarker, öppna mossar och kärr, hällmarkstorräng, trädklädd 

betesmark, näringsfattig och ekskog (Länsstyrelsen Blekinge 2017b).  

 

Tydligt på Ö. Hästholmen är de långsmala sprickdalar som löper från nordöst till sydväst mitt 

bland de större hällplatåerna som syns på öns högst belägna områden Sprickdalen syns tydligt 

på fig. 4. På ön finns också ett blockrikt moränlager. Norr om byns kärna finns ett större 

område av strandängar som utgörs av bland annat salttåg (Juncus gerardii), saltgräs 

(Puccinellia), veketåg (Juncus effusus) och vass (Phragmites australis).  

 

Vid inventeringen noterades, trots torkan, blomster som gulmåra (Galium verum), röllika 

(Achillea millefolium), tussilago (Tussilago farfara) och liten blåklocka (Campanula 

rotundifolia). Den dominerande trädarten är ek (Quercus robur) i olika former. Både på en 

Fig. 5. Jordarterna över Ö. Hästholmen. Källa: Jordarter 
1:25 000 - 1:100 000, Sveriges geologiska undersökning. 
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stor huvudstam så som vi i regel ser trädarten, men också stubbskottsek eller nedbetad av djur. 

Inom betesmarken växte ekar med flertalet mindre stammar, busklikt, som visas i fig. 6. En 

(Juniperus communis) förekom i sparsamt antal och som mycket små exemplar.  

 

 
Fig. 6. Stubbskottsekar i nuvarande betesmark 
på Ö. Hästholmen. Foto: Eget. 

Dagens jordbrukslandskap och markanvändning 

Dagens åker och äng ligger främst nere i sprickdalen som löper från norr till söder i mitten på 

Ö. Hästholmen men också längs strandkanterna. Det gamla jordbrukslandskapet är 

småskaligt. Skillnaden på markanvändning i förhållande till höjden över havet är markant. 

Utmarken och bykärnan ligger intill varandra, på hög höjd. Uppe på den här höjden bland 

blockrik morän finns inte en skymt av något som av människan skulle vara satt i jord.  

 

Betesmarken betas idag av kor med kalvar och dessa går till största del i de inhägnader som 

gränsar till husen, inne i bykärnan. Några kreatur som betade längs vattenbryn eller längre ut 

på utmarken sågs inte till. Längst i söder på ön betade dock ett tjog får, längst med 

strandkanterna på en mycket mager enbuskhed. Inte bara utgörs området i söder av bete utan 

också det stora militära övningsfältet Killeberget med flertalet militära befästningar som idag 

är plomberade eller nedtagna och bortforslade. 

 

Dagens bebyggelse 

Bykärnan ligger på öns östra sida, högt belägen. Till största del följer bebyggelsen längs 

huvudvägen som löper genom byn från norr till söder. En större väg sträcker sig västerut och 

även längs denna väg ligger ett antal gårdar. Husen ligger på båda sidor om vägarna och inget 

mönster tycks kunna följas i hur varken bostadshusen eller ladugårdarna är placerade. 

Bebyggelsen är dock placerad på de platser på ön där urberget går i dagen och moränen är 

mycket blockrik – på hög höjd över havet.  
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Kulturmiljö 

På det militära övningsfältet Killebacken på öns södra del finns stora bunkrar (fig. 7) och 

rester av torn som skvallrar om vilken verksamhet som förekommit på platsen. Dessa är 

numera igensatta, plomberade och i vissa fall även bortforslade. 

 

Stenmurar som använts för gränser av betesmark och fastigheter löper längs alla väderstreck 

på ön. Flertalet kåsor i olika storlekar finns längs vissa strandkanter. En minnessten upprest 

1941 till minne av vägbygget som utfördes av militären samma år finns på Ö. Hästholmen. 

Det är den enda kulturlämningen som finns registrerad i Riksantikvarieämbetets 

Fornminnesregister (2018). I övrigt hittades inga andra typer av kulturlämningar på Ö. 

Hästholmen. Dock finns byggnadsminnet Mårtenssons båtbyggeri att se i byn.  

 

Ö. Hästholmen storskiftades i två omgångar, inmarken skiftades 1800 och utmarken 1810. 

Två laga skifte genomfördes – det första 1828 och det andra 1867 (Lantmäterimyndigheten 

2018 och lantmäteristyrelsen 2018).  

 

 

Fig. 7. Kommandoplatsen vid övningsfältet Killeberget på Ö. Hästholmen. 
Foto: Eget. 

Skyddade miljöer 

Ö. Hästholmen och Ytterön utgör ett naturreservat (bildat 1975) precis som Torhamns udde 

utgör ett eget naturreservat (bildat 1977). Dessa överlappas av två stycken Natura 2000-

områden. Det ena Natura 2000-området utgörs av Ö. Hästholmen - Öppenskär (SE0410099) 

och det andra av Torhamns udde - Ö. Hästholmen (SE0410041) (Länsstyrelsen Blekinge 

2017a). 

 

Natura 2000-området Torhamns udde – Ö. Hästholmen är utpekat enligt fågeldirektivet och 

finns för att uppfylla miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt 

odlingslandskap, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv. Det som prioriteras inom 

området är de fågelarter som häckar på platsen; vitkindad gås (Branta leucopsis), skräntärna 

(Hydroprogne caspia), kentsk tärna (Thalasseus sandvicensis), fisktärna (Sterna hirundo), 

silvertärna (Sterna paradisaea), småtärna (Sternula albifrons), höksångare (Sylvia nisoria) och 

törnskata (Lanius collurio) (Länsstyrelsen Blekinge 2017a). 
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Natura 2000-området innefattar också två stycken militära övnings- och skjutfält vilka är 

utpekade som riksintresse för totalförsvarets militära del. Med begreppet ”militär del” menas 

också olika myndigheter - Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarets radioanstalt och 

Försvarets materielverk. Detta Natura 2000-området ligger också inom ett sjöövningsområde 

(Länsstyrelsen Blekinge 2017a).  

 

Det andra Natura 2000-området, Ö. Hästholmen - Öppenskär, ligger i den inre delen av 

Torhamns skärgård och omfattas av södra delen av Ytterön, större delen av Ö. Hästholmen 

och Öppenskär tillsammans med omkringliggande vattenområden, kobbar och skär. Detta 

Natura 2000-område syftar till att jobba för miljömålen Hav i balans samt levande kust och 

skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- 

och djurliv (Länsstyrelsen Blekinge 2017a). 
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2.10 Undersökningsområde II – Utlängan 
2018 – 08 – 17 gjordes ett fältbesök på Utlängan och följande landskapsanalys har upprättats 

därefter. Utlängan hör till Karlskrona kommun, Blekinge län. Tidigare Torhamns socken, 

Östra Härad, Blekinge län. Utlängans totala areal uppgår till 2,74 km2 (274 ha) 

(Lantmäteristyrelsen 1882). Utlängan är den ön, bortsett från Utklipporna, som ligger längt ut 

i Karlskronas östra skärgård. För ortofoto över Utlängan och grannön Stenshamn se fig. 8. 

 

Förleden ”Ut-” syftar till just öns läge i skärgården. Längre in i skärgården ligger dess 

motsvarighet Inlängan. Ordet ”länga” menar Hallberg (1990) står för något långsmalt och är 

mycket vanligt i södra Sverige och att namnet Utlängan (Vtlængi ca 1300) omnämns för 

första gången ca år 1000 på en rest sten på Bornholm.  

 

                           

 

Kommunikationer och transportmöjligheter 

Under sommaren åker man till Utlängan med Karlskrona kommuns skärgårdsbåtar ifrån 

Karlskrona centrum eller från Torhamn. Vid övriga årstider avgår även den här färjan från 

Yttre Park. Skärgårdsbåtarna drivs av Affärsverken och angör hamnen på grannön Stenshamn 

från vilken en asfalterad bro över till Utlängan är bygd. Vid hamnen kan man hyra cyklar 

eftersom bilar inte går att ta med på skärgårdsbåtarna. Resan från Karlskrona centrum till 

Stenshamns hamn är ca 90 minuter. 

 

 

Fig. 8. Ortofoto över Stenshamn och Utlängan. Källa: GSD-Höjddata, 
grid 2+ © Lantmäteriet 2012/892 (2016) och GSD-Ortofoto © 
Lantmäteriet 2012/892 (2016) 
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Geologi 

Liksom för Ö. Hästholmen har ingen inventering gjorts sedan 1994 vilken utfördes av 

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Utlängan utgörs av mer lösa jordarter än Ö. 

Hästholmen och urberget gr upp i dagen på sporadiska platser, fig 9. Jorddjupet är 

övergripande max 1 meter grusigt postglacialt havs-/sjösediment på Utlängan med områden 

där urberget ligger blottat. Djupen är baserade på borrningar av jordlagerföljder med vilken 

data SGU står för och finns att se via deras kartvisare Jordlagerföljder 1:50000. Även här är 

jordlagret mycket tunt och det är på sina platser även relativt osammanhängande. 

 

Precis som Ö. Hästholmen består Utlängans berggrund av granit, syenitoid och andra 

metamorfa ekvivalenter och ses på SGUs kartvisare Berggrund 1:1 miljon. Åldern på 

berggrunden varierar mellan 1,47 – 1,44 miljarder år. 

Topografi, vegetation och naturtyper 

Utlängan har mestadels ett mycket tunt jordtäcke, främst sandig mark. Här går urberget i 

dagen på sina ställen och på vissa platser finns ett mycket blockrikt moränlager. Centralt på 

ön sträcker sig en strandvall (fig. 10) av sand och grus från Littorinatiden (4000 – 7000 år 

gammal) (Persson & Malmberg-Persson 2016).  

 

På Utlängan växer en, slån (Prunus spinosa L.) och tall (Pinus sylvestris). I sänkor växter 

veketåg i mängder tillsammans med vårtbjörk (Betula pendula). Längs öns enda väg som 

löper från norr till söder växer enstaka rönn (Sorbus aucuparia) och vägkanterna är fulla av 

Fig. 9. Jordarterna över Utlängan (och Stenshamn). Källa: Jordarter 1:25 000 - 
1:100 000, Sveriges Geologiska Undersökning. 



 

16 

 

björnbär (Rubus subg. Rubus). Även här är det tätt med enbuskar och tall mot skogspartierna 

(se bil. 6 fig. 18). Ek (stubbskotts-) förekommer inne i snåriga skogspartier på Utlängan. 

Längs strandkanterna utgörs ön av, i relation till dess storlek, stora och vidsträckta 

strandängar. Dessa strandängar är av mycket stor betydelse för sjöfåglar och vid besöket 

observerades vitkindad gås, fiskmås (Larus canus), gråkråkor (Corvus cornix) och storskarv 

(Phalacrocorax carbo).  

 

Bristen på regn under sommaren 2018 medförde att mycket av vegetationen hade bränts ner 

och därmed sågs inget som helts blomster på ön. Men enligt en inventering som länsstyrelsen 

i Blekinge har gjort och som redovisas i deras Restaureringsplan för Natura 2000-området på 

Utlängan (u.å.) finns Grönaktigt knölfly (Heliothis viriplaca), rödlånke (Lythrum portula), 

spetsfotad champinjon (Agaricus spissicaulis) och vårkällört (Montia minor) – samtliga 

rödlistade.  

 

Ett större stråk med våtmarker löper längs öns västra sida från norr till söder. På grund av den 

extrema torkan sommaren 2018 syntes av våtmarken ingenting mer än skvallrande tågväxter 

och vass.  

 

 

Fig. 10. Littorinavallen på Utlängan. Foto: Eget 

Dagens markanvändning 

Idag brukas ingen åker över huvud taget på Utlängan och ön hotas av igenväxning (se bil. 6 

fig. 19 för igenväxt åker) under lång tid (Berglund1). Istället släpps ett mindre antal nötkreatur 

och får på bete under sommarhalvåret. Det här gäller även de strandängar som finns på ön. 

Under vintern finns inga djur på ön bortsett från enstaka får. Nötkreaturen transporteras in till 

fastlandet inför vinterns installning (Karlsson2).  

 

Dagens bebyggelse 

Bebyggelsen är samlad i en tydlig bykärna centralt på ön. Resten av ön är inte bebyggd 

bortsett från en ligghall för fåren och en fiskebod. Alla hus ligger längs med öns enda väg 

som löper från norr till söder över till grannön Stenshamn i form av en bro. Samtliga gårdar, 

utom ett rött trähus byggt 1986, ligger på vägens västra sida med ladugårdslängderna som 

skydd för vinden. Det röda trähuset på ”fel sida vägen” är det enda som är bebott året runt. De 

andra nyttjas som semester- och helgboende främst under sommarhalvåret. 

 

                                                 

1 Björn E. Berglund. Professor i kvartärgeologi vid Lunds Universitet. 
2 Roland Karlsson. Ensam bofast året runt på Utlängan. 
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Kulturmiljö 

Stenmurar löper åt alla väderstreck på ön, dessa torde ha verkat som avgränsning både för 

hagar och fastigheter. Rester av ett kapell finns på öns norra udde och vid fältbesöket stöttes 

ett objekt på som kan liknas vid en inrasad gravhög vilken inte finns registrerad hos 

fornminnesregistret. Sten och block har röjts undan runt om på ön, troligtvis för att få loss yta 

när vägen skulle anläggas eftersom dessa rösen följer längs densamme. 

 

Rester från militärens närvaro syns i form av bland annat ett torn i en ladugård (fig. 11). Ett 

tydligt landmärke på ön är den fyr som finns på öns sydöstra udde. Grunden till Utlängans 

gamla, manuella, fyr står kvar jämte dagens fyr som är automatiserad. Fyrvaktarbostaden, 

som egentligen inte är någon fyrvaktarbostad eftersom öns bonde såg efter fyren, står kvar 

och används idag som sommarbostad. På Utlängan finns tomtningar från järnåldern, ett 

medeltida fiskeläge och ett medeltida kapell. Utlängan laga skiftades 1882 

(Lantmäteristyrelsen 2018 och Riksantikvarieämbetet 2018).  

 

 

Fig. 11. Linjerna i marken skvallrar om tidigare uppodling. Idag odlas inte åkermarken. Foto: Micke 
Månsson 

Skyddade miljöer 

Utlängan tillhör också ett Natura 2000-område, (SE0410224). Det är på Utlängan som 

Torhamns skärgårds största och mest välbetade strandängar och gräshedar finns. De mest 

utvecklade sanddynerna i östra Blekinge finns också på Utlängan, även om bara en del av 

dessa ingår i Natura 2000-området. De våtmarksområden och strandängar som finns på 

Utlängan utgör också viktiga rast- och häckningsplatser för fågellivet. Vidare är ön särskilt 

utpekad i bevarandeplanen för odlingslandskapet. 

Liksom de andra två Natura 2000-områdena (SE0410099 och SE0410041) ligger också 

Utlängan inom influensområdet för buller eller ”annan risk” från riksintresset för 

totalförsvarets militära del, vad gäller Öppenskärs övningsfält och Torhamns skjutfält 

(Länsstyrelsen Blekinge 2017c). 
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De naturtyper som ska bevaras i området är rev, strandängar, vita och grå dyner, torra hedar, 

enbuskmarker, fuktängar, hällmarkstorräng och träklädd betesmark. De prioriterade 

naturtyperna är de betade havsstrandängarna, de torra hedarna, de trädklädda betesmarkerna 

och öns sanddyner som förekommer i söder och öster (Länsstyrelsen Blekinge 2017c).  

 

De stubbskottsekar som finns på Utlängan vittnar om att bete förekommit under mycket lång 

tid. Dessa betesmarker hotas nu av igenväxning sedan betet i mycket stor utsträckning 

upphört. För att öppna upp dessa marker igen har ett GRACE-projekt (Grazing and 

Restoration of Archipelago and Coastal Environments) utförts på ön. De åtgärder som 

genomförts är fållindelning, utökat bete och röjning av träd och buskar. Målet är att återskapa 

och utveckla utmarksbetet och att gynna och bevara de värden som skottskogen har. 

Efterarbetet består av bete och röjning om så behövs. Restaureringsarbetet pågick mellan 1 

januari 2012 till 31 december 2015 och utfördes av Länsstyrelsen i Blekinge och finns att läsa 

om i deras Restaureringsplan för Natura 2000-området på Utlängan (u.å.). 

2.11 Storskiftet, enskiftet, laga skiftet och hemmansklyvningar 
1749 gick lantmäteriförordningen som storskiftet igenom och målet var här att kunna slå 

samman små tegar och lotter till större, mer samlade ägoenheter. Storskiftet rörde i regel 

inmarken medan den gemensamma skogen förblev oskiftad. Problemet med storskiftet var att 

det krävdes att man inom byalaget var överens om att ett storskifte skulle äga rum. Att komma 

överens om en sådan sak (med bland annat de kostnader det innebar) var inte lätt och det här 

var en anledning till varför inte särskilt många storskiften skedde (Myrdal och Gadd 2000). 

 

1757 infördes skiftesvitsordet vilket innebar att bara en åbo ville ha marken skiftad för att så 

skulle ske. Resterande fick finna sig i det och oavsett vad man tyckte om det här rullade 

processen igång när/om ansökan gått igenom. Det var också här som reglerna om lika 

markvärde började ta form. Enkelt beskrivet skulle han vars mark hade ett sämre värde få en 

större yta som kompensation (Myrdal och Gadd 2000). 

 

Enskiftet var en efterföljande process på storskiftet men mer radikalt. Enskiftet lämpar sig i ett 

enhetligt landskap i obruten terräng. Där så inte var fallet valde man ofta att få marken 

storskiftad. Det gjordes med anledning av att man annars hade svårt att hålla sig till de regler 

och föreskrifter som fanns. (Myrdal och Gadd 2000). 

 

Laga skiftet upprättades 1827 och var egentligen en åtstramning av enskiftets förordningar 

med tydligare riktlinjer och regler. Nu återinfördes det ovillkorliga skiftesvitsordet och bara 

en åbos vilja behövdes för att skiftet skulle genomföras förutsatt att ansökningen bifölls. 

Majoriteten av de som ansökte om ett laga skifte var bönder. Nytt för laga skiftet var att 

utmarken nu ska skiftas samtidigt som inmarken. Något som också följde med laga skiftet var 

att byarna när som helst kunde upplösas eftersom den enskilde nu hade makten att flytta ut 

eller se till att någon annan flyttades ut (Myrdal och Gadd 2000). 

 

En hemmansklyvning innebär en ökning av antalet brukningsdelar genom att gårdarna delas, 

oftast vid ett arvskifte där föräldrarna dör och gården ska delas mellan barnen. Under 1800-

talet började böndernas arvingar att dra sig ifrån jordbruket för att försörja sig på annat sätt. 

Det medförde ofta att gården inte delades mellan barnen utan att endast ett syskon tog över. 

Många småbönder uppkom, med inkomst från annat arbete vilket medförde att deras 

ekonomiska situation kan påminna om torparnas. I samband med enskiftet i Malmöhus län 
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kunde man nu stycka och sälja av små brukningsenheter av sina gårdar – som sedan 

mantalssattes och innehavaren kunde formellt räknas till bönderna (Myrdal och Gadd 2000). 

2.12 Åkerbruket 
Den första svenska tiden 

För att få en uppfattning om vilken betydelse som åkerbruket har haft inom landskapet bör 

man se till mantalets fördelning. Man tog också hänsyn till skogens beskaffenhet, hur mycket 

boskap man höll och vilka fördelar som hörde gården till. Skärgårdsbygden är i sitt slag 

säregen i Blekinge sedan man här inte överlåtit fisket till husmän eller personer som enbart 

sysslade med fiske. Detta gjordes inte eftersom man själv tvingades försörja sig på näringen 

då åkerbruket var ringa. Enligt Björnsson (1946) borde man anse att skärgårdsbygdens 

åkerbruk är det sämsta i hela Blekinge. 

 

I Blekinge förekom i regel inte träda utan var istället ett ensädeslandskap. Att i 

skärgårdsbygden, och därmed Torhamns socken, låta 1/3 åkermark ligga i träda torde vara 

omöjligt eftersom marken redan var otillräcklig att odla på. Men just på grund av jordens 

ringa bördighet tvingades man ändå låta marken ligga i träda vartannat år för att återhämta sig 

(Björnsson 1946). 

 

Genomgående i hela Blekinge var att brödsädet knappast räckte till befolkningens försörjning. 

För militären, städernas och de mindre lyckligt lottades del tvingades man importera större 

mängder runt om i länet. Det här menar man beror på landskapets ”efterblivenhet” - helt 

enkelt att jordarna var magra och att ytorna för uppodling inte var av tillräcklig storlek. Det 

här medförde flertalet nödår med dålig skörd (Björnsson 1946). 

 

Tiden innan skiftet 

Under 1700-talet skedde en nyodling i form av lyckodlingar och svedjebruket nyttjades nu i 

större utsträckning i Blekinge. Potatisen gjorde entré och man började bruka marken på andra 

sätt. Blekinge var ett ensädeslandskap och de åkrar som odlades enligt ensäde låg inom 

samma hägnad och var där inom uppdelade i fall eller åkrar. På vissa kartor kan man se tegar 

med samma nummer intill varandra och det här beror troligtvis på hemmansklyvningar. Har 

tegarna varit för smala för att styckas på längden har istället detta gjorts på bredden. Fanns det 

flera bönder på samma hemman ägde man jord enligt sin andel av detsamma (Björnsson 

1946). 

 

Tiden omkring och efter skiftet 

Under 1800-talet utvecklas åkerbruket mycket fort till följd av de skiftesförordningar som 

upprättats. Under första hälften av 1800-talet nära nog fördubblades åkerarealen inom de 

flesta byar och hemman. Arbetskraften som odlingen fordrade tillkom också tack vare den 

nybebyggelsen av torp som nu skedde. Dessutom tillkom flertalet moderna jordbruksredskap 

och dikningen tar fart. Mot slutet av århundradet ändrar det inte helt självförsörjande 

landskapet karaktär och blir självförsörjande och importerar nu istället åkerbruksprodukter.  

 

Storskiftet medförde stora förändringar i åkermarken där jorden samlats i större enheter och 

de som fick åkermarker av sämre jord fick därmed större arealer för att det skulle jämna ut 

sig. Tack vare detta kunde också nyodlingsarealerna öka något (Björnsson 1946). 

Anledningen till detta torde vara att det för det första fanns mark kvar som kunde tas i anspråk 

och dels en befolkningsökning. 
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2.13 Ängen 
Eftersom boskapsskötseln var av betydelse inom vissa områden i länet krävdes också en god 

kvalité på ängen. Ängen var i regel bevuxen med träd och buskar vilka hamlades och 

kvistades till lövkärvar (kvistar med löv) och gavs som foderkomplement. Led man brist på 

ängsmark, vilket var mer regel än undantag i Blekinge, innebar det att man hade fler 

inhägnade intagor ute på utmarken. Det tvingades vara så att de områden där gräset växte 

kraftigt fick hägnas in för att sedan utnyttjas till antingen bete eller vinterfoder. En stor del av 

den blekingska ängen utgjordes av mark invid vattendrag och exempelvis längs strandkanter, 

men även hårdvallsäng förekom. (Björnsson 1946). 

 

Björnsson (1946) skriver också att från tiden för skiftet under början av 1800-talet till 1937 

minskade ängsarealen i den blekingska skärgårdsbygden med 88%. Bara dalbygden och 

västra skogsbygden hade en ännu större minskning av ängsareal – 92% respektive 90%. 

Orsaken till ängens tillbakagång var den expansion av åkerareal och nyodling som nu skedde 

med anledning av skiftet. Vidare menar Björnsson att man kan förvänta sig att nyodlingen var 

mer utbredd i det små byarna än i de stora. Anledningen till det torde vara att större andel 

mark redan är tagen i anspråk i de större byarna och används redan till odling. 

2.14 Skogen 
Den första svenska tiden 

Blekinge har i stort sett alltid dominerats av skog. Under 1600-talet fanns där dock mindre 

skog än under mitten av 1900-talet. Dock hämtade befolkningen i skärgårdsbygden inte hem 

något material härifrån. Annars var det från skogen som blekingarna kunde betala skatt och 

köpa säd till både sitt bröd och till sitt utsäde (Björnsson 1946). 

 

Längs Skärgårdsbygden har skogen till största del bestått av småskog. Källorna om specifika 

öar är enligt Björnsson (1946) fåtaliga men att enbuskar skulle ha frodats på de yttersta öarna 

är utan tvekan. Utöver enbuskarna bör björk och ek i mindre skala ha förekommit både på de 

större öarna men också på de mindre holmar och skär som nyttjats som betesmark. 

Skärgårdsbygden har därmed inte kunnat dra nytta av skogen i någon vidare utsträckning mer 

än till ett ringa bete.  

 

Tiden före skiftet 

Jämfört med 1600-talet har skogen i Blekinge inte förändrats nämnvärt. Ek och bok (Fagus 

sylvatica) skyddades av staten men var utsatta för skövling på grund av handel med 

klappholts mot vilket ett förbud infördes 1748. Det här medförde att skogen sparades på i 

högre utsträckning. Däremot vad träden fortfarande utsatta för hamling på inägorna och man 

begärde allt som oftast att få hugga ner odugliga ekar. Ekskogen skyddades fram till 1830 när 

jordägaren fick rätten på sin sida att friköpa den. 

 

Under mitten av 1700-talet beskriver Cronholm (i Rosencrantz 1976) Blekinge som ett 

skogrikt landskap med både bok, ek, avenbok (Carpinus betulus), vårtbjörk, tall, gran (Picea 

abies) och diverse fruktträd. Han skriver dock att skogen har varit än större och rikare än vid 

den här tiden, innan export av ved, pipstav och pottaska fick fäste. Han menar att det är på 

grund av det som bok, ek och tall minskat. Utöver detta gick mycket virke åt även till hus- 

och skeppsbygge (Björnsson 1946). 
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Tiden omkring och efter skiftet 

Under början av 1800-talet skedde en kraftig överavverkning av skogen dels på grund av att 

skogstillgången till en början var god, dels på grund av svedjande, vedbehovet som städerna 

fordrade, utskeppning av ved och det stigande priset på virke under Krimkriget. De bönder 

som sparat på sin skog men som förlorade denne vid skiftet hade rätt att inom en viss tid ta 

tillvara på vad skogen hade att erbjuda. På de platser där man inte sparade på skogen 

avverkades den istället i hög takt under tiden när skiftet pågick av rädsla för att just det skulle 

ske - att skogen skulle gå förlorad. Där ek och bok har skövlats odlades marken istället upp på 

det platser där detta var möjligt (Björnsson 1946). 

2.15 Boskapshållningen 
Den första svenska tiden 

Boskapsskötseln har alltid stått i förhållande till ängens och skogens utbredning. Det var inte 

ovanligt att man höll holmar och skär som bete. Vid den här tiden var boskapen ett viktigt 

inslag för blekingarnas husbehov eftersom man inte har någon utbredd åker att nämna. En mer 

exakt vetskap om boskapshållningens utbredning och betydelse för länet är svårt att säga 

eftersom källorna från den här tiden för få och ofullständiga. Vad som dock kan fastslås är att 

när Blekinge tillföll Sverige så tappade boskapshållningen inledningsvis i betydelse eftersom 

danska hamnar som tidigare varit öppna för transport av djur, smör och hudar nu stängts 

(Björnsson 1946).  

 

Det är i skärgårdsbygden som de flesta av Blekinges får och svin finns. 1684 är fåret 

fortfarande högst representerat i skärgårdsbygden vilket hänger ihop med det täta men låga 

gräset som växer mellan hällarna. Ungefär vid samma tid betades Utlängan av 150 kreatur av 

olika storlek. Nog var svinaveln en stor inkomstkälla för Blekingeborna men den som bedrevs 

i skärgårdsbygden var av mycket dålig kvalité eftersom man här inte fick tillräcklig 

avkastning från åkern att göda svinen med (Björnsson 1946). 

 

Tiden före skiftet 

Fortfarande är näringen i liknelse som under 1600-talet. Bristen på vinterfoder var stor, 

nödåren kom och gick och kreaturssjukan gick hårt på boskapen runt om i länet periodvis 

under 1700-talet. Ska man hålla boskap måste man ha en åker och en äng som kan ge djuren 

foder, därför är den här arealen betydande (Björnsson 1946). 

 

Tiden omkring och efter skiftet 

Boskapshållningen genomgick under 1800-talet en förändring i samband med bättre 

ängsmarker och vallodlingar som skedde tack vare skiftesreformerna. Näringen gav nu större 

inkomster och därmed ökade intresset ytterligare. Trots detta fick man ändå importera vissa 

animaliska produkter från Småland och Skåne.  

 

I östra delarna av länet utfodrade man boskapen med halm medan höet antingen gick till de 

välbehövda dragarna (oftast oxar) eller till export. Löv och kvistar från träd användes som 

utfodring och trädens toppar avverkades mellan vart 5e till vart 10e år. Problemet i länets 

ökade kreatursboskap var att man höll fler djur än vad man kunde ge foder till, allt för att 

gödseln behövdes till åkern. Specifikt i skärgårdsbygden saknade näringsgrenen dock någon 

vidare betydelse (Björnsson 1946).  
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2.16 Lotsväsendet 
En lots är en styrman eller ”ledsagare” som yrkesmässigt vägleder ett ankommande fartyg 

genom svårnavigerade vatten. Lotsar har funnits i skärgården sedan medeltiden och brukade 

de hemman som låg där. Man lotsade inte bara svenska fartyg, utan även de som låg i dansk 

tjänst. Lotsar har varit nödvändigt eftersom vattnet i östra skärgården på sina ställen är mycket 

grunt och utgörs av flera farliga grund. Lotsning upprättas runt hela landets kust och utöver 

lotsning av ankommande fartyg ansvarar man över farleder, sjömärken och fyrar. 

Lotsningsväsendet är följaktligen ett intresse från militärt håll och en lots är skattebefriad 

(Flink et. al 1995 och Länsstyrelsen Blekinge 2018b).  

 

Lotshemmanet på Ö. Hästholmen var ett av det första lotshemmanet i östra Blekinge när 

lotsväsendet kom till under slutet av 1600-talet. När hemmanet exakt kom till går inte att 

utläsa ur mantalslängderna över Ö. Hästholmen. Det ska däremot hs varit aktivt och drivits 

som lotshemman 1692. Kronohemmanet såldes till skattehemman 1824 och 1825 men för att 

behålla åborätten tvingades man ändå utföra lotsning. Inkomsten hade lotsarna främst från vad 

jorden och fisket gav, även om de också var avlönade i riksdalerbanco av staten (Berglund 

1978). 

 

1878 lades lotsstationen på Ö. Hästholmen ned för att flyttas till grannön Långören där de 

anställda lotsarna nu istället fick utföra sitt arbete. 1881 utgick avskedsbrev till de lotsar som 

fortfarande fanns kvar. I och med det var historien om fäder och deras söner som sedan tagit 

över lotsningen till ända. Hemmansdelens betydelse bestod eftersom de före detta lotsarna nu 

använde hemmanet till jordbruk med fiske som binäring (Berglund 1978). 

2.17 Militären i östra skärgården 
Karlskronas skärgård har inte alltid varit den öppna och för allmänheten tillgängliga plats som 

vi känner till idag. Det är inte alltför länge sedan som det svenska försvarets verksamhet hade 

någon form av egenrätt till skärgården och därmed har satt en mycket stor kulturhistorisk 

prägel. En inventering av militära anläggningar utfördes 2001 av Melin, pensionerad 

överstelöjtnant vid Sydkustens marinkommando och KA2. I samma rapport ges också en 

kulturhistorisk värdering av Hans Pettersson, byggnadsantikvarie vid Länsstyrelsen Blekinge 

(Melin och Pettersson 2001).  

 

Örlogsbasens syfte var att verka som en fast punkt för den svenska flottan och dess uppgift att 

bevaka och beskydda delar av Östersjön. Den östa skärgården i Karlskrona är inte djup och 

består dessutom av många lömska grund och är således mycket svårnavigerad. Därför 

skyddades dessa farleder till en början bara av mindre örlogsfartyg som sedan byttes ut eller 

förstärktes med befästningar (Melin och Pettersson 2001). 

 

1908 tillfördes ett fästningsingenjörskompani (Ing 2 K) ur Ingenjörskåren från Eksjö (Ing 2) 

och det är härifrån flertalet fältarbeten så som vägbyggen, broar och mindre befästningar kan 

kopplas. Kompaniet drogs in 1937. Blekinges kustartilleri rustades upp omkring tiden för 

andra världskriget och nya anläggningar byggdes till. Vid den här tiden fanns inte mindre än 

20 stycken batterier i Karlskrona fästning (Melin och Pettersson 2001). 

 

Våren år 2000 fattades ett försvarsbeslut om att alla de anläggningar som var fasta skulle 

läggas ned i hela landet. För Blekinge gällde det flottan, kustartilleriet och armén. De 

anläggningar som inte revs kommer att bevaras för framtiden som statliga 

byggnadsminnesmärken. Några av dessa finns i Karlskronas skärgård. Kustartilleriet och vad 
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som funnits dessförinnan läggs ner och ersätts vid den här tiden med en rörligare 

försvarsmetod - amfibiekåren. Därmed försvinner det karaktäristiska försvaret med sten, 

betong och fasta anläggningar och karaktären ändras helt (Melin och Pettersson 2001). 

2.18 Skärgårdsbornas relation till fastlandet 
Karlskrona fisktorg 

Centrala Karlskrona åkte man ofta in till för att sälja den fisk (ofta sill) man fått upp. 

Fiskarkvinnorna var många, fångsten var stor och invånarna i Karlskrona var få. Inte ens 

grossisterna kunde köpa upp allt som man försökte sälja. Därför valde fiskarkvinnorna ibland 

att själva vända sig direkt till privathushållen för att sälja. Detta gav dem en större inkomst. 

Konkurrensen var hård och det var inte alltid man fick allt, om ens något, sålt. Precis som 

Berglund (1978) tar upp berättar Karlsson att de från Utlängan mycket ofta kom in sist till 

centrum. Den fisken som kunde säljas hade redan sålts och köparna var nöjda. För Utlängans 

fiskare gällde bara att vända hemåt igen – och ofta slänga den osålda fångsten över bord. 

Det man inte fick sålt kunde man dock ta med tillbaka till hemmet och salta ner sillen för 

hushållets vinterbehov (Jungståhl 1988). 

 

Skolgången och kyrkan 

När Karlsson berättar om in skolgång talar han först om att han i sjunde klass började skolan i 

Jämjö, en ort strax väster om Torhamn. Här blev han inackorderad under veckorna och fick 

åka hem till Utlängan på helger och lov. Så såg hans skolgång ut fram till den dagen han gick 

ut nionde klass. 

 

Han berättar dessutom att det är Torhamns kyrka som Ö. Hästholmens och Utlängans 

befolkning tillhör. När Roland själv var ung for man inte till kyrkan oftare än det var bröllop 

eller begravningar. Annat var det på hans föräldrars tid då man var i kyrkan i stort sett varje 

söndag. Att ta sig till fastlandet kunde ibland vara tufft och Roland berättar vid vårt möte om 

en historia om några ungdomar som ”seglade kring sig” (läs kapsejsade) på väg hem från 

Torhamn. 

2.19 Skärgårdsbornas relation till grannöarna 
Skolor och affärer i skärgården 

I östra skärgården har man i vissa fall haft närmare relationer till grannöarna än vad man har 

haft till fastlandet. På ön Ungskär fanns en stor affär där man kunde köpa livsmedel men 

också en skola. På Utlängans grannö Stenshamn har också funnits en skola och här gick man 

ena terminen på året medan man andra terminen gick på Utlängan. Då fanns inte bron mellan 

Stenshamn och Utlängan och man hade istället en tjänsteman som rodde eleverna över sundet 

mellan öarna. När man kom upp till de högre klasserna placerades man på fastlandet. Då var 

det i regel den veckopendling som Karlsson berättade om i samband med hans skolgång. 

2.20 Östersjöfisket 
Den första svenska tiden 

Runt tiden för Karlskronas grundande gjorde man försök med att få invånarna att förplikta sig 

till fisket. Verksamheten blev kortvarig och man övergav fisket med motiveringen att man 

hade blivit bortdrivna från skärgården och blivit fråntagna sina fiskeredskap. 

 

I Skärgårdsbygden bedrevs näringen som komplement till det ringa åkerbruket. Dock ej i 

större utsträckning Det endast finns mycket få uppgifter om fisket i Lunds stifts landebok från 
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1569 men enligt jordrevningsprotokollet från 1671 förekom i skärgården ålfiske, sillfiske och 

annat havsfiske i stor utsträckning. Detta gav mest avkastning. De som enbart fiskade var i 

regel husmän (gårdsmän eller inhyseshjon). På våren flyttade dessa ut till sina fiskelägen men 

höll sig inne i byarna om vintern. Ett fiskeläge fanns också på Utlängan (Björnsson 1946). 

 

Tiden före skiftet 

Jungståhl (1988) skriver att under 1700-talet var fisket inget representerat yrke. 1750 gjorde 

också C. Cronholm (i Rosencrantz 1976) en redogörelse för Karlskronas handlanden och 

yrken. Han menar att det var främst ”löst folk” som ägnade sig åt detta yrke. ”Löst folk” 

menar han är människor som försörjer sig på diversearbeten – så som fiske. Detta trots att 

fisket har varit mycket betydelsefullt för stadens näringsliv. 

 

I Karlshamn var det annorlunda. Här bildade borgmästaren tillsammans med flera köpmän ett 

fiskeribolag 1751. Förhoppningen var att stadens fiskare skulle bli delägare. Man anlade en 

huvudstation på Hanö var man inrättade ett saltningsförråd i hopp om att allmogefiskarna 

skulle sälja fångsten dit. Så skedde aldrig, man var rädd för att dessa köpmän skulle få 

monopol på fiskeförsäljningen. Det ekonomiska resultatet man hoppats på uteblev och bolaget 

upphörde 1757 (Jungståhl 1988). 

 

Möjligheten till fiske hade den som ägde sin egen mark eller kunde arrendera en bit av någons 

mark. Detta kom att ändras i samband med 1766 års fiskeristadga vilket var den första i 

Sverige. Den här stadgan innebar att man tillät fritt fiske utmed kusten och att man själv fick 

dra nytta av sin fångst. Lyckan blev inte långvarig eftersom mycket kronojord såldes genom 

skatteköp under senare delen av 1700-talet och under början av nästkommande sekel 

(Jungståhl 1988). 

 

Björnsson (1946) menar dock att fisket under den här tiden har samma ställning som för den 

första svenska tiden – som ett komplement till jordbruket och att yrkesfiskarna var få till 

antalet. Han menar att en större andel personer nu ägnar sig åt fisket än tidigare och att 

invånarnas antal i de blekingska strandbyarna har ökat. I det här fallet gällde det en ökning av 

husmän som vid sådd och i skördetider arbetade med jordbruket och däremellan livnärde sig 

på fisket. Husmän blev de, sedan man hindrats att bygga fiskelägen eftersom de markägande 

bönderna inte ville upplåta sin mark till detta bygge. 

 

Vid sekelskiftet 1700 – 1800 börjar fiskelägen uppstå runt om i länet. Det här berodde på att 

det laga skiftet och enskiftet gav den enskilde bonden rätt att upplåta sin mark till de fiskare 

som han ansåg sig ha nytta av. Vid den här tiden finns fiskelägen runt om i Torhamns 

skärgård. Runt 1755 avtog dock fiskets avkastning och man begav sig därmed av för att söka 

fiskelyckan i farvatten. Det här blev dock inte långvarigt på grund av brist på statligt stöd. 

Mot slutet av 1700-talet torde fisket ha störst betydelse i östra Blekinge – längs kusten mellan 

Ronneby och Karlskrona och i skärgården. I och med det kan fisket anses som en betydande 

näring (Jungståhl 1988). 

 

Tiden omkring och efter skiftet 

Det finns enligt Björnsson (1946) fåtaliga källor som berör fisket i Blekinge under 1800-talet. 

Av Karlshamns 3069 invånare år 1800 försörjde sig 6% på yrkesfiske. Fångsten gick till 

avsalu och det enda som begränsade antalet yrkesfiskare var konsumenterna av fisken. 

Yrkesgruppens antal har varierat över tid och de var under 1940-talet mycket få. I Sölvesborg 

räknades fiskarna till stadens hantverkare – 1813 var hantverkarna fem stycken (Jungståhl 

1988). 
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Till en början var näringen av stark karaktär men under återkommande, kortare perioder 

försämrades fisket vilket medförde att man som binäringsfiskare återgick till jordbruket och 

att yrkesfiskarna ägnade sig åt andra näringar. Detta inträffade under 1820-talet och mot slutet 

av 1840-talet. Under mitten av 1800-talet bedrevs fisket till stor del av öarnas bönder, torpare 

och backstugusittare. På de platser där jordstyckningen var stor förekom knappast några 

yrkesfiskare. Dessa förekom främst i fiskelägen, som bland annat fanns i Torhamns skärgård. 

 

Sillfisket minskade under 1880-talet och höll i sig en bra bit in på 1900-talet. Fiskberedningen 

blev därmed en av huvudfrågorna under hushållningssällskapets sammanträde 1884 och man 

var mycket angelägen av att få en förbättring av sillfisket. Detta bidrog till att skärgårdsbor i 

Torhamns socken år 1885 grundade Östra Blekinge Fisksalteri. Sillfisket var knappt och 

därför kunde bolaget inte starta upp förrän 1892, i mycket liten utsträckning. Under 1950-talet 

fanns som flest trålare i Blekinge län och 1978 infördes ett licenssystem för yrkesfiske. Dessa 

licenser hindrade dock inte folket från att bedriva yrkesmässigt fiske, däremot hade man inte 

rätt till statligt stöd om man saknade dessa licenser (Björnsson 1946 och Jungståhl 1988).  

 

Fiskares rätt till fiske och mark 

För att bli verksam som saltsjöfiskare (fiske i saltvatten) måste man ha markägarens tillstånd 

att slå sig ner och bosätta sig på dennes ägor. Som fiskare var man endast intresserad av en så 

pass stor yta att en stuga kunde uppföras, att man kunde torka sina garn och hade man tur 

kunde man odla upp ett eget potatisland. Vid kusten var optimalt, på så vis fanns också 

möjligheten att lägga till med sin egen båt. 

 

Intresset från markägarens håll var mycket litet trots att han i så fall skulle få in en 

arrendeavgift för en i övrigt icke brukningsbar yta vilket det finns gott om i östra skärgården. 

Det medförde att framväxten av den här typen av fiskarkår gick mycket långsamt. För att 

vända rodret gick staten in och erbjöd uppehälle på kronomark utan fordran om arrendeavgift. 

Trots detta antogs erbjudandet av mycket få personer och utvecklingen var mycket långsam 

under 1700-talet och en bit in på 1800-talet. Den här långsamma utvecklingen medförde att 

kronomarken istället hamnade hos bönderna. I och med det försvårades möjligheterna till 

fiskarebebyggelse ytterligare. 

 

När författningarna om enskifte (1807) och laga skifte (1827) ägde rum förändrades 

förutsättningarna för blivande fiskare att arrendera mark och nu kunde fiskeläger växa fram 

runt om i Blekinge. I Hällevik (Sölvesborgs kommun) fanns 1750 14 stycken fiskeläger men 

ökade till 80 stycken år 1845. På samma sätt ökade antalet i Nogersund (Sölvesborgs 

kommun) från 5 till 35 under samma period. 

 

Homogena och heterogena fiskelägen 

Angående den markupplåtelsen som krävdes för att som fiskare kunna bosätta sig uppkom två 

typer av fiskelägen. Homogena fiskelägen uppkom på böndernas allmänningar som hade 

upplåtits i detta syfte. Under 1700-talets senare hälft bildades homogena fiskelägen i östra 

skärgården – Stenshamn och Ungskär. Mot slutet av 1700-talet fanns de i västra Blekinge 

homogena fiskelägen på Hällevik, Nogersund och Hörvik på Listerlandet Heterogena 

fiskelägen hade uppkom inom bondebebyggelsen var både yrkesfiskare och fiskarbönder 

ägnade sig åt fisket och fanns på bland annat Hallö i Hällaryds socken, Karlshamn kommun. 

(Jungståhl 1988). 
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3. Material och metoder 
Jag har valt att samla in både kvantitativa och kvalitativa data enligt följande; 

• För den kvantitativa datan svarar historiskt kartmaterial, mantalslängder och 

folkräkningar varifrån siffror över markanvändning, befolkningsmängd, hemman, 

mantal och antalet fiskare, lotsar och hemmansägare tagits fram. 

• Den kvalitativa datan baseras på den intervju som genomfördes med Roland Karlsson, 

den enda fasta boende på Utlängan 2018. Intervjun gav, tillsammans med 

populärvetenskaplig litteratur, en inblick i hur man tagit sig till och från öarna, vilken 

relation man fast öarna sinsemellan men också relationen till fastlandet.  

3.1 Urval ur historiskt kartmaterial 
För att över huvud taget kunna göra ett urval bland alla de öar som finns i Blekinge och i 

synnerhet Karlskrona kommun fick jag först vända mig till lantmäteriets historiska 

kartmaterial. Förutsatt att en ö skulle vara aktuell för arbetet var att det fanns kartmaterial som 

för detta arbetet sträcker sig över en rimlig tidslinje. I lantmäterimyndighetens, 

lantmäteristyrelsens och rikets allmänna kartverks arkiv fanns kartmaterial över (Östra) 

Hästholmen och Utlängan. Min avgränsning i tid anpassades även beroende på hur 

kartmaterialet täckte mina tilltänkta undersökningsområden. 

 

Det kartmaterial som använts för att studera markanvändningens förändring över Ö. 

Hästholmen är tre skifteskartor – storskifteskartan över inägomarken 1800, storskifteskartan 

över utägomarken 1810 och laga skifteskartan från 1828. Vidare ligger häradsekonomiska 

kartan från 1915 – 19, ett historiskt ortofoto från 1960, den ekonomiska kartan från 1971 och 

ett ortofoto från 2016 till grund för dessa studier. Lantmäteriets fastighetskarta med 

fastighetsgränser har också använts. 

 

Utlängans kartmaterial består av kartor upprättade av Andersson et al. (1985) över åren 1700, 

1810, 1880, 1920 och 1982. Laga skifteskartan från 1882, häradsekonomiska från 1915 – 19, 

ett historiskt ortofoto från 1960, ekonomiska kartan från 1971 och ett ortofoto från 2016. 

Detta material har använts för att studera Utlängans markanvändning över tid. Lantmäteriets 

fastighetskarta med fastighetsgränser har använts också i den här studien. 

3.2 ArcMap 10.1 och Excel 
Det kartmaterial som var relevant för arbetet laddades ned som PNG-fil från 

lantmäterimyndigheten, lantmäteristyrelsen eller från rikets allmänna kartverks arkiv. Att 

ladda ned varje karta som en PNG-fil är ett måste för att kunna lägga in respektive fil som en 

bild i ArcMap 10.1 inför en rektifiering. Lantmäteriets fastighetskarta laddas ned via 

lantmäteriets geodatabas och läggs in i ArcMap enligt koordinatsystemet SWEREF 99 TM. 

 

Det historiska kartmaterialet över respektive ö lades in i ArcMap 10.1 och rektifierades efter 

fastighetskartan. En rektifiering av historiskt kartmaterial mot moderna kartblad görs för att få 

alla historiska kartor skalenliga och hamna på rätt plats enligt koordinatsystemet.  

 

Sedan görs en digitalisering av samtliga historiska kartblad över respektive ö. Detta görs för 

att för varje tidsnedslag, som kartorna representerar, räkna ut varje markslags totala yta. 

Marktyperna kategoriseras som åker, äng, bete (inkl. skog), våtmark och i vissa fall okarterad 

mark. För de ekonomiska kartbladen slås äng, bete och skog ihop till en egen kategori 

eftersom dessa inte skiljs åt på detta kartbladet.  
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För att räkna ut arean för Ö. Hästholmens in-och utmark användes dess specifika bygränser 

från storskifteskartan över inägomarken från 1800 och storskifteskartan över utmarken från 

1810. Motiveringen till detta är att det var det enda kartbladet som hade en tydlig gräns mot 

grannbyn Ytterön, som ligger på samma ö. 1810 användes eftersom det var den som låg 

kartan från 1800 närmast i tid. Den totala arealen över Utlängan räknades ut genom att 

använda häradsekonomiska kartan. För Utlängan skulle i stort sett vilken skalenlig karta som 

helst kunna användas – det är en ö, gränsen möter havet. 

 

När arean för samtliga markytor räknats ut i ArcMap 10.1 läggs dessa siffror in tillsammans 

med respektive årtal i Excel för att omvandlas till två stycken stapeldiagram – ett över Ö. 

Hästholmen och ett över Utlängan. Enheterna redovisas i hektar (ha). 

 

3.3 Mantalslängder 
Mantalslängderna över Ö. Hästholmen och Utlängan finns från 1649 till 1820 som inscannat 

material i Riksarkivets digitala forskarsal. Mantalslängderna är en samling över en bys 

befolkning och upprättas varje år. Uppgifterna kan variera men vad som oftast finns att hitta 

är antalet hemman som byn har och hur många mantal varje hemman är uppdelat i och på hur 

många brukare. Dessutom går det ofta att utläsa om ett hemman tillhör kronan, frälset eller är 

ett skattehemman. Vidare kan individers roll i hushållet utläsas. Exempel på roll är ”piga”, 

”söner under 18”, ”männer” och ”hustrur”. År för födelse, vigsel osv redovisas dock inte här. 

 

Genom att gå igenom mantalslängderna för Ö. Hästholmen och Utlängan har jag tagit reda på 

hur många som totalt bodde i byn under varje år, hur många hemman som funnits, 

uppdelningen i mantal och, där det varit angivet, antalet lotsar. Även de siffror som framgått i 

mantalslängderna har lagts in i Excel för att kunna upprätta statistiska diagram över total 

befolkningsmängd, hemmantal, mantal och lotsar. Fig. 12 visar ett urklipp från 

mantalslängden över Ö. Hästholmen 1810. 

 

3.4 Folkräkningar 
Folkräkningarna finns också i Riksarkivets digitala forskarsal. För Ö. Hästholmen och 

Utlängan har dessa funnits under perioden 1880 – 1930 med undantag för 1890 och 1910 över 

Ö. Hästholmen. I folkräkningarna kan man utläsa exempelvis när en person är född, vilket 

Fig. 12. Mantalslängd över Ö. Hästholmen (hemmansnummer 97) 1810. Källa: Riksarkivets digitala 
forskarsal. 
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yrke/roll personen har, exempelvis ”hemmansägare”, ”dräng”, ”fiskare” eller ”mästerlots”. 

 

Här sammanställde jag det totala befolkningsantalet i respektive by men även de som specifikt 

benämndes som ”lots”, ”fiskare” och ”hemmansägare”. Andra roller som ”f.d lots” eller 

”fiskare avskedad” uteslöts på grund av att personen inte hade anställning inom yrket vid 

tiden för folkräkningens upprättande. Siffrorna lades in i Excel för att kunna skapa ett 

statistiskt diagram över total folkmängd men också för befolkningens yrke. 

3.5 Militära studieavgränsningar 
De militärhistoriska studier som gjorts för arbetet tar inte hänsyn till de militära anläggningar 

som inte ligger i skärgårdsbygden eftersom det är just dessa som har påverkat kulturmiljön, 

landskapet och befolkningen. De fasta befästningarna i Karlskronas östra skärgård kom till 

vid tiden när Karlskrona med sin kungliga örlogsflotta anlades - 1680. Studierna har dock 

begränsats till mellan ca 1900 – 2000 eftersom det under den här tiden finns några som helst 

resultat att hämta för den här studien. Det var också under början av 1900-talet som militären 

uppförde fasta militära anläggningar i dessa två byar. Vidare finns det militära objekt inom 

undersökningsområdet som idag är aktiva. Dessa objekt skyddas av ett strikt 

fotograferingsförbud vilket medför att enbart de ej aktiva militära anläggningarna kan 

uppvisas i arbetet. 

3.6 Litteraturstudier 
För att kunna sätta de siffror som kartmaterial, mantalslängder och folkräkningar gav 

användes även litterära studier. De litterära studierna får allena beröra den militära aktiviteten 

i skärgården liksom hur befolkningen tagit sig till och från sitt hem på respektive ö. Också här 

hämtas data över fiskets inkomst under 1800- och 1900-talet. 

3.7 Fältarbete 
En områdesbeskrvining för respektive område i form av en landskapsanalys utfördes efter ett 

fältbesök på Ö. Hästholmen och Utlängan. Fältbesöken gjordes till mycket stor del för att 

kunna styrka den bild som dagens ortofoto ger över dagens markanvändning. I övrigt bidrog 

fältarbetet till en bild av hur den militära verksamheten präglar landskapet i skärgården idag, 

hur topografin ser ut och vilka kulturmiljöer som finns. 

3.8 Intervju 
I samband med fältbesöket på Utlängan hade jag bokat ett möte med Roland Karlsson. 

Karlsson föddes 1952 på Utlängan och är idag den sjätte generationen i nedåtgående led i sin 

släkt som bor på Utlängan sedan hans släkting Anders Trulsson köpte Utlängan av 

kommendör och baron Cedergren 1803. Karlsson bistod med bland annat information 

angående militärens närvaro, hur man skötte skolgången i skärgården, relationen till kyrkan i 

Torhamn och hur man genom tiderna har transporterat sig runt om i skärgården. Han 

klargjorde dessutom vilken relation man har haft till fastlandet kontra andra öar i östra 

skärgården. Rent praktiskt genomfördes intervjun över en kopp kaffe. Samtalet spelades in 

med diktafon och renskrevs sedan i Word. För att läsa de delar av intervjun som ligger till 

grund för arbetet se bil. 1.  
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3.9 Metodkritik 
Mantalslängderna ser inte likadana ut för varje år och hur specifik man har valt att vara när 

dessa upprättades har varierat. I vissa mantalslängder är lotsar upptagna, i andra inte. Vidare 

är texten i vissa dokument ibland svår att tyda. I vissa fall har bäck flutit ut, handstil som är 

svår att tolka eller att pappersarken är skadade. Därför har dessa dokument, i den mån det 

varit rimligt, uteslutits ur studien och ersatts med ett dokument som legat nära i tiden. 

 

Vidare är en del kartmaterial upprättat i efterhand och är således baserat på kunskap om 

landskapets förändringar över tid och på visuella tolkningar ute i landskapet. Därmed är den 

här ”äktheten” inte lika hög som för de kartor som upprättades ”där och då”- i ögonblicket. 

 

Vad gället de lotsar, fiskare och hemmansägare på de två öarna är källmaterialet mycket spritt 

över tid. Ö. Hästholmens lotsar går att följa mellan 1701 – 1930 med hjälp av de källor som 

använts till studien. Fiskare och hemmansägare går att följa 1880 – 1930 med undantag för 

1890 och 1910. För Utlängans källmaterial finns bara folkräkningarna att tillgå. Dessa 

sträcker sig under perioden 1880 – 1930. Det betyder att det är ca 180 års skillnad i 

källmaterialet, därmed är det svårt att få en överskådlig bild av ämnet. 

4. Resultat 

4.1 Undersökningsområde I och II – Befolkningsutveckling 

 

 

En långsam befolkningsutveckling sker i byarna under 1700-talet och vid detta sekels början 

fanns bara 60 personer mantalsskrivna i hela Karlskrona skärgård. Runt 1750 fanns 100 

personer i skärgården (Berglund 1978). 1800 ägs Utlängan av kommendör och baron 

Cedergren. Enligt Karlsson säljs ön till två privatpersoner 1803 och då bodde tre bönder med 

sina familjer och tjänstefolk. För en kompletterande tabell till fig. 13 se bil. 2 tab. 9. 
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Fig. 13. Diagrammet ovan visar hur befolkningsmängden varierat mellan 1700 - 1930 på Ö. 
Hästholmen och Utlängan. Källor: Mantalslängder över Ö. Hästholmen och Utlängan 1700 – 
1820. Björnsson (1946) 1830 – 1890 (1880 enbart för Ö. Hästholmen). Folkräkning Blekinge 
län, hemort Utlängan 1880, 1900, 1910 och 1930 & hemort Hästholmen 1900, 1910 och 
1930. 
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4.2 Undersökningsområde I – Östra Hästholmen 
Förändringar bland fiskare, lotsar och hemmansägare 

Inga fiskare tas upp i mantalslängderna eller litteraturen mellan 1701 – 1867, de syns som föst 

i folkräkningen från 1880 (fig. 14). Lotshemmanet på Ö. Hästholmen var en viktig lotsstation 

under 1700- och 1800-talen varför lotsarna finns upptagna så tidigt som år 1700 (Berglund 

1978). 

 

 

 

 
Fig. 14. Fördelningen mellan lotsar, fiskare och hemmansägare 1701 – 1930 på Ö. Hästholmen. 
Källa: Berglund (1978) 1701 – 1702 & 1867. Mantalslängder Torhamns socken 1780 – 1820. 
Folkräkningar, Bleking län, hemort Hästholmen 1880 - 1930.  

 

Förändringar i hemman- och mantalsfördelning 

1780 dyker ett hemman upp på Ö. Hästholmen för första gången. Det här specificeras inte 

som varken krono-, frälse- eller skattehemman. Därför skrivs det här in som ”Ospec.”. 

1895 och 1911 sker hemmansklyvningar på ön, tab. 1. Fig. 15. Visar brukningsdelarnas 

förändring mellan 1780 - 1911. 
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Tab. 1. Tabellen visar hur fördelningen av 
hemmanstyper såg ut på Ö. Hästholmen mellan 
1780 – 1825. 

  Hemman   

Årtal Ospec. Krono- Frälse- Skatte- 

1780 1    

1784 1    

1787 1    

1791 1    

1795 1    

1800 1    

1805  1   

1810  1   

1811  1   

1812   1  

1813 1    

1815 1    

1820 1    

1824    1 

1825    1 

Källa: Mantalslängder över Ö. Hästholmen 1780 – 
1820. 1824 – 1825: Berglund (1978). 
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Fig. 15. Diagrammet ovan visar hur mantalsfördelningen såg ut på Ö. Hästholmen mellan 1780 – 
1911. Källa: Mantalslängder över Ö. Hästholmen 1780 – 1820. 1828: Lantmäteristyrelsens arkiv, 
1867: Lantmäteristyrelsens arkiv, 1895: Lantmäterimyndigheternas arkiv, 1911: 
Lantmäterimyndigheternas arkiv. 
 

Förändringar i markanvändningen 

Resultatet vad gäller markanvändningen (tab. 2 och fig. 16) på Ö. Hästholmen är det tydligt 

att den skogbeklädda betesmarken dominerar under både 1800- och 1900-talet. Den röda 

stapeln för 1969 utgör allt annat som inte är åker från det ekonomiska kartbladet. 

 

Ö. Hästholmens inägor storskiftas 1800 och utmarken storskiftas 1810. Bete (inkl. skog) för 

1800 i diagrammet är baserat på storskifteskartan från 1810. Byn laga skiftas 1828 och 1867 

med tillhörande holmar och skär. Till det senare skiftet finns inget kartblad.  
        
        
Tab. 2. Tabellen visar markarealerna på Ö. Hästholmen i hektar. 
* Arealen baseras på 1810 års storskifteskarta över utmarken. 
** Marktyperna skiljs inte åt på 1969 års ekonomiska kartblad. 
        

Årtal Åker Äng 
Bete 

(inkl. skog) 
Våtmark Äng/Bete/Skog 

Öppen 
betesmark 

 

 

1800 7 54 170* 0 0 0  
1828 20 30 178 0 0 0  

1915 - 19 29 18 182 0 0 0  
1960 28 18 184 1 0 0  
1969 19 0 0 1 209** 0  
2016 21 0 190 0 0 19  

        
Källor: Källor: 1800 & 1810: Lantmäteristyrelsen. 1828: Lantmäterimyndigheternas arkiv, 
1915 - 19: Rikets allmänna kartverks arkiv, 1960: GSD-Ortofoto © Lantmäteriet 2012/892, 1969: 
Rikets allmänna kartverks arkiv, 2018: GSD-Ortofoto © Lantmäteriet 2012/892 (2016). 
 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bruknings-
delar

Årtal

1/4 1/8 1/16 1/24 1/30 3/32 1/40

1/48 3/64 1/144 2/256 1/288 3/356



 

33 

 

 

 
Fig. 16. Diagrammet visar hur markanvändningen på Östra Hästholmen har förändrats 1800 – 2016 
Källor: 1800 & 1810: Lantmäteristyrelsen. 1828: Lantmäterimyndigheternas arkiv, 1915 - 19: Rikets 
allmänna kartverks arkiv, 1960: GSD-Ortofoto © Lantmäteriet 2012/892, 1969: Rikets allmänna 
kartverks arkiv, 2018: GSD-Ortofoto © Lantmäteriet 2012/892 (2016). 
 

Militära spår i landskapet 

Under 1900-talets gång har det på Ö. Hästholmen funnits ett 30-tal anläggningar (tab. 3, sid. 

33) med anknytning till den militära verksamheten, den äldsta (en mätstation) uppförd 1918 

och de senaste är från 1944. 17 anläggningar finns kvar i skärgården. Några är ombyggda och 

andra är plomberade och igensatta. Ett övningsfält, Killeberget, finns på Ö. Hästholmen 

varifrån hemvärnet har sin utgångspunkt idag (Melin & Petterson 2001). 
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Tab. 3. Militära anläggningar på Ö. Hästholmen 
Anläggning Byggår Status     

Mätstation 1918 Övertäckt     
2 st. pjäsplatser (med) 1928 Övertäckta     
amdurk och skyddsrum 1928 Ombyggt     
Skydds- & transformatorrum 1940 Övertäckt     
Kommandoplats 1930 Plomberad     
Tunnel m. skyddsrum 1940 Igensatt     
Träställningar (för 
lv-automatkanoner, 2 st). 

1942 Rivna 
    
    

Strålkastarplats 1943 Kvar     
Skyddsrum f. maskinvagn 1943 Kvar     
Barack för strålkastare 1943 Riven     
Bunker för 57 mm kanon 1936-40 Kvar     
Bunker för 57 mm kanon 1936-40 Ombyggd     
Kommandoplats 1936 Kvar     
Uppställningsplats för strålk. 1936 Riven     
Skyddsrum 1936 Övertäck     
Splitterskydd för maskinvagn 1943 Rivet     
Skyddsrum av betong, 5 st. 1940 Kvar     
Lägerhydda 1932 Riven     
Manskapsbaracker, 6 st. 1939-43 5 st. rivna     
Köksbarack 1939-40 Riven     
Matsalsbarack 1939-40 Kvar     
Marketenteribarack 1939-40 Riven     
Officersbarack 1939-40 Riven     
Underofficersbarack 1939-40 Riven     
Bastu 1939-40 Riven     
Torvlada 1939-40 Kvar     
Brandredskapsbod 1944 Riven     
Matavfallsbod 1944 Riven     
Förråd 1944 Riven     
Avträden mm. 1939-44 Rivna     
Proviantkällare 1942 Kvar     
Värn för kulsprutegevär, 4 st. 1942 Kvar     

Källa: Melin och Pettersson (2001).     
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4.3 Undersökningsområde II – Utlängan 
Förändringar bland fiskare, lotsar och hemmansägare 
I mantalslängderna över Utlängan finns ingen fiskare eller hemmansägare upptagen. Dock 

dyker i en fiskare upp i folkräkningen över Utlängan från 1890. Inga lotsar verkar ha funnits 

på Utlängan, fig. 17. 

 

 

  
Fig. 17. Fördelningen mellan fiskare och hemmansägare 1880 – 1930 på Utlängan. 
Källa: Folkräkningar, Blekinge län, hemort Utlängan 1880 - 1930. 
 

 

Förändringar i hemman- och mantalsfördelning 
Under slutet av 1700-talet har Utlängan fortfarande inget hemman. Från 1801 och 1805 är 

kommendör och baron Cederström nu ägare till Utlängan och så småningom var sex stycken 

gårdar aktiva (Berglund 1978). 

 

Ett hemman på Utlängan kan utläsas ur mantalslängderna från år 1812 som först. Detta 

hemman är ospecificerat. Det går från angiven källa inte att utläsa om det är ett krono-, skatte- 

eller frälsehemman. Detta hemman var från 1812 till 1820 uppdelat i 1/3 mantal fördelat på tre 

stycken brukare. Undantaget är 1812, där enbart 2 st 1/3 dels hemman är upptagna i 

mantalslängden, tab. 4., fig. 18. 
 

Tab. 4. Tabellen visar hur fördelningen av hemmanstypen såg ut på Utlängan mellan 1812 – 1916. 

Årtal 

Hemmanstyp 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1882 1916 

Ospec. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Krono            

Frälse            

Skatte            

Källa: Mantalslängderna över Utlängan 1812 – 1820, 1882: Lantmäteristyrelsens arkiv, 1916: 
Lantmäterimyndigheternas arkiv. 
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Fig. 18. Diagrammet ovan visar hur mantalsfördelningen såg ut på Utlängan från 1812 – 1916. 
Källa: Mantalslängderna för Utlängan 1812 – 1820. 1882: Lantmäteristyrelsens arkiv, 1916: 
Lantmäterimyndigheternas arkiv. 
 

Förändringar i markanvändningen 

Utlängan skiftas vid ett enda tillfälle – 1882 och detta inkluderar även tillhörande holmar och 

skär vilka användes till bete och fiskelägen. Den okarterade arealen för år 1880 är enligt 

Björnsson (2018) våtmarken Marbäcken som sträcker sig längs med ön. 1982 års okarterade 

område är (även det enligt Berglund) mark som inte längre brukas och således är under 

igenväxning, tab. 5., fig. 19. 
  

Tab. 5. Tabellen visar markarealerna på Utlängan i hektar. 
* Marktyperna skiljs inte åt på 1971 års ekonomiska kartblad. 
** Det okarterade området är våtmarken Marbäcken (Berglund). 
*** Det okarterade området innefattar icke brukande mark under igenväxning (Berglund). 

  

Årtal Åker Äng 
Bete 

(inkl. skog) 
Våtmark Äng/Bete/Skog 

Öppen 
betesmark 

Okarterat 

1700 0 111 136 0 0 0 0 
1810 7 114 124 0 0 0 0 
1880 27 75 140 0 0 0 2** 
1882 26 62 155 2 0 0 0 

1915 – 19 32 65 143 4 0 0 0 
1920 31 70 144 0 0 0 0 
1960 42 110 84 7 0 0 0 
1971 14 0 0 8 225* 0 0 
1982 8 0 138 0 0 0 99*** 
2016 19 0 112 9 0 103 0 

        
Källor: Källor: 1700, 1810, 1880, 1920 och 1982: Andersson et. al (1985), 1882: Lantmäteristyrelsen, 
1915 – 19: Rikets allmänna kartverks arkiv, 1960: GSD-Ortofoto © Lantmäteriet 2012/892, 1971: Rikets 
allmänna kartverks arkiv, 2018: GSD-Ortofoto © Lantmäteriet 2012/892 (2016). 
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Fig. 19. Diagrammet ovan visar hur markanvändningen på Utlängan har förändrats över tid. 
Källor: 1700, 1810, 1880, 1920 och 1982: Andersson et. al (1985), 1882: Lantmäteristyrelsen, 1915 – 
19: Rikets allmänna kartverks arkiv, 1960: GSD-Ortofoto © Lantmäteriet 2012/892, 1971: Rikets 
allmänna kartverks arkiv, 2018: GSD-Ortofoto © Lantmäteriet 2012/892 (2016). 
 

Militära spår i landskapet 

Utlängan har haft en viktig roll för det militära arbetet. På Utlängan har främst mätstationer, 

strålkastare och andra hjälpmedel funnits (tab. 6) – alltså inga tunga stridsmedel. 13 stycken 

anläggningar har funnits på Utlängan. De äldsta är från 1940 och de yngsta från 1945. Idag 

finns två torn på Utlängan. 

 

Karlsson berättar att det var tack vare kustartilleriet som elen kom till Utlängan under 1940-

talet. Vidare fraktades kreatur med hjälp av militärens fordon över vattnet när dessa skulle till 

och från sommarbetet som fanns i skärgården. Den enda vägen som finns på Utlängan 

iordningställdes också av militären. Asfalteringen ska dock ha tillkommit senare. 

 
   
Tab. 6. Militära anläggningar på Utlängan 
Anläggning Byggår Status 

Teodolittorn, 3 st. 1940 Rivna 
Strålkastarplatser, 2 st. 1943 Rivna 
Manskapsbaracker, 2 st. 1940 Rivna 
Kulsprutevärn, 2 st. 1940 Rivna 
Torn för mätinstrument 1943 Överlåtet 
Torn påbyggt för eldled.radar 1945 Överlåtet 
Manskapsbarack 1940 Överlåtet 
Köks- och matsalsbarack 1944 Rivna 

Källa: Melin och Pettersson (2001) 

4.4 Förändringarna i Torhamns fiske 1881 – 1956 

Med hjälp av Sveriges fiskeristatistik finns möjligheten att följa fiskets utveckling från senare 

delen av 1800-talet längs kortare kuststräckor. Följande figurer (20, 21, 22 och 23) över 

Torhamnsfiskets utveckling av framtagna efter minsta möjliga religion under längsta möjliga 

tid. Det medför att det kan finnas avvikelser då exempelvis utpräglade ”bondefisken” m.fl. har 

fått en annan, gemensam, beteckning. Figurerna i detta avsnitt ger en överskådlig bild över 
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fiskets utveckling i Torhamn snarare än en exakt registrering och bör således användas med 

aktsamhet (Bunte 1977). 

 

Fig. 20. Antal yrkes- och binäringsfiskare i Torhamn 1881 - 1956. Källa: Bunte (1977). 

          

          

Tab. 7. Kompletterande tabell till fig. 20. 
Antal yrkes- och binäringsfiskare i Torhamn 1881 – 1956. 

Årtal Yrkesfiskare 
Binärings- 

fiskare        

1881 359 100        

1886 232 313        

1891 176 272        

1896 176 245        

1901 170 271        

1906 154 318        

1911 150 215        

1916 151 129        

1921 107 106        

1926 48 70        

1931 58 67        

1936 84 70        

1941 109 88        

1946 134 99        

1951 144 77        

1956 120 65        

Källa: Bunte (1977). 
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Fig. 21. Torhamns totala fångstvärde av torsk, sill och lax 1881 – 1956. Källa: Bunte (1977). 

 

Fig. 22. Totala fångstvärdet för fisket i Torhamn 1881 - 1956. Källa: Bunte (1977). 
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Fig. 23. Redskaps- och båtvärdet över fisket i Torhamn 1881 - 1956. Källa: Bunte (1977). 

          

          

Tab. 8. Kompletterande tabell till fig. 21, 22 och 23. Värdena anges i svenska kronor. 

Årtal Fångstvärde 
Torsk 

Fångstvärde 
Sill 

Fångsvärde 
Lax 

Fångstvärde 
Totalt 

Värde 
Redskap 

Värde 
Båt 

   

1881 3000 87000  119800 99800 45000   

1886 7500 58400 3100 85800 104300 31800   

1891 7200 46300 2600 90500 81200 27800   

1896 7500 42500 5600 87800 99800 25000   

1901 7200 49700 9400 100500 116000 25000   

1906 7100 50600 9700 73800 118300 26300   

1911 7500 50000  78300 110700 26500   

1916 45000 90000  230400 243100 85200   

1921 26800 38000  122400 128100 99800   

1926 5100 35000  156300 209900 59600   

1931 3100 28000 20600 142700 243500 84100   

1936 2200 35100 35000 188900 326600 123300   

1941 5700 48000 56200 715500 413600 184800   

1946 14700 98800 133300 862600 718900 497900   

1951 17400 103900 209800 1156300 999900 849400   

1956 17400 122900 183000 1008200 1059500 1033200   

Källa: Bunte (1977). 
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5. Diskussion 
5.1 Undersökningsområde I och II – Befolkningsutvecklingen 

Det är enligt Björnsson (1946) som man med hjälp av befolkningskurvans förändring kan 

utläsa fisket betydelse - under i alla fall första hälften av 1800-talet. Berglund (1978) pratar 

om ungefär samma koppling när han nämner att den ekonomiska situationen går hand i hand 

med befolkningskurvans upp- och nedgångar i Skärgårdsbygden. Den långsamma och i stort 

sett obetydliga befolkningsökningen under hela 1700-talet menar Berglund (1978) beror på att 

yrkesfiskare var ett mycket fattigt folk och inte hade några ekonomiska möjligheter att förse 

sig själva eller sin familj med något egentligt uppehälle. Inte heller hade man råd att 

införskaffa de verktyg och fordon som krävdes för att kunna utföra ett framgångsrikt fiske. 

Inte heller var det enkelt att få tag på någon mark som man kunde slå sig ned på (Jungståhl). 

 

Det skulle med all rätt säkert kunna appliceras på Ö. Hästholmen och Utlängan om nu inte 

dessa två öar hade haft en speciell historia under den här tiden. Ö. Hästholmen var en viktig 

plats för lotsar som arbetade i kronans tjänst och som nyttjade det lotshemmanet som låg på 

ön. Det var kanske inte bara fiskets avkastning som vid den här tiden avgjorde 

befolkningsantalet som Björnsson (1946) menar. I mantalslängderna över Ö. Hästholmen kan 

man läsa sig till att det i regel var lotsar med tillhörande familjemedlemmar och eventuellt en 

dräng eller piga som bodde på ön. 

 

Utlängan ägdes av Karlskronas borgmästare Blasius König under 1700-talet och under mitten 

av samma sekel av kapten Falkenklo som båda använde ön för eget bruk under perioder. 

Siffrorna i befolkningsutvecklingen för den här tiden kan bero på att Utlängan under en period 

ägdes av dessa båda herrar. Hit hade man nog helt enkelt inte tillträde som vanlig medborgare. 

 

Det som är mest markant i befolkningsdiagrammet över de båda öarna är vad som händer runt 

år 1800. Befolkningsmängden går på Utlängan från att vara noll till att under bara några år 

bestå av ett trettiotal personer. På Ö. Hästholmen ser kurvan likadant ut och går i snabb takt 

från ett tjugotal invånare till närmare 70 stycken. Det är uppenbart att någonting här händer 

som gör att folk bosätter sig på öarna. Frågan är om den drivande faktorn är piska eller morot. 

 

Vad som är en klar händelse 1800 är det första storskiftet på Ö. Hästholmen där nu 

inägomarken skiftas. Dock händer ingenting med mantalsfördelningen från tidigare år och hur 

fördelningen av markslag ser ut innan dessa går inte att ta reda på på grund av avsaknad av 

kartmaterial.  

 

Något skifte förklarar dock inte den stora folkökningen på Utlängan vid samma tidpunkt. 

Björnsson (1946) och Jungståhl (1988) skriver om de fiskelägen som uppkommer vid tiden 

för sekelskiftet 1700 - 1800 och hur den här tidens skiften har gjort det lättare för markägaren 

att tillhandahålla mark till de fiskare han anser sig kunna dra nytta av. 1803 köps delar av 

Utlängan upp av tre män, vilka är släkt med Roland Karlsson som intervjuats inför det här 

arbetet. De köper upp resten av Utlängan 1805 och blir därmed ägare till hela ön (Berglund 

1978). Möjligheten att bosätta sig på ön är nu antagligen mycket lättare än när ön ägdes av 

adlig ätt. Kanske var de första som bosatte sig på Utlängan strax efter sekelskiftet 1700 - 1800 

släktingar, nära vänner eller fiskarkollegor till köparna. Antagligen lockades man av att köpa 

Utlängan med tanke på det goda fisket. Det var med all säkerhet inte marken som lockade. 

Eller var det helt enkelt så att man här hade möjlighet att äga sin egen mark eftersom kronan 

eller frälset inte var intresserade av den magra marken. 
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Under 1850-talet var fångsterna mycket goda vilket Björnsson (1946) då menar kan ses i 

mantalslängdernas befolkningsantal. Detta blev till följd av att fiskare, på grund av det dåliga 

fisket som nu rådde, sökte sig längre ut i skärgården. Den befolkningsökningen omfattade 

enligt mina resultat inte Ö. Hästholmen som har en ganska stabil befolkningsmängd mellan ca 

1865 – 1880 och har en skarpt nedåtgående kurva mellan ca 1875 – 1890 innan det vänder 

igen.  

 

Så som Björnsson (1946) får det att låta förväntar man sig att se en mer eller mindre spikrak 

uppåtgående kurva med start runt 1870. Det är med all respekt jag menar att det inte är så det 

ser ut i mitt resultat. Folk verkade inte flytta till Ö. Hästholmen eller Utlängan under den 

perioden. Eller så flyttade folk dit men utflyttarna var fler än inflyttarna. Kanske hade man 

olika referensramar vad man kallade ”bra” eller ”dåligt” fiske. Nu är vi dessutom så långt 

fram i tiden där fiskets vara eller icke vara möjligtvis inte är den enda parametern som kan 

svara för hur befolkningen rör sig. Om man ska sätta befolkningskurvan i ett större perspektiv 

så hamnar vi där att det svenska 1800-talet var ett sekel kantat av mycket svårigheter och 

misär. Missväxtåret 1867 tog oerhört hårt på befolkningen, emigrationen till USA 

kulminerade och urbaniseringen och industrialiseringen tog fart (Myrdal och Morell 2001).  

 

Kanske finns ett annat svar i mantalslängder, in- och utflyttningslängder. Runt 1840-talet 

ökade både Ö. Hästholmens och Utlängan befolkning stadigt för att ungefär 25 år senare 

stadigt minska. Kanske föddes det många barn under 1840-talet på öarna och kanske hade de 

nu vuxit upp och fått arbete som dräng eller piga på en gård på annan ö eller fått jobb på 

fastlandet. Björnsson (1946) menar att källorna över 1800-talets fiske är knappa och med det, 

menar jag, bör man inte utesluta andra orsaker till utflyttningen innan man stirrar sig blind på 

att fisken och öbon går hand i hand igenom alla tider. 

 

Det är rimligt att förmoda att den dalande kurvan under 1870-talet på Ö. Hästholmen har med 

lotsavvecklingen 1878 (Berglund 1978) att göra även om det troligtvis inte är enda 

anledningen. Från början av 1800-talet tills nu har kurvan gått stadigt uppåt vilket mycket väl 

kan ha med lotsningen att göra. Inte bara avvecklades lotsverksamheten på ön, sillfisket blev 

sämre under 1880-talet. Fiskelägen uppkom runt om i Bleking skärgård och kanske valde man 

att flytta till något av dessa. 1885 bildade de som fanns kvar Östra Blekinge Fisksalteri i 

Torhamns socken och man verkade nu desperat att rädda sillfisket. 1892 kunde salteriet öppna 

och samtidigt ökar befolkningen på Ö. Hästholmen något. Runt 1900 minskar befolkningen 

återigen kraftigt och fortsätter att minska (åtminstone) fram till 1930. 

 

Från 1870 – ca 1930 har Utlängans befolkning förändrats snabbare i in- och utflyttningar. I 

vissa fall har Ö. Hästholmen gått ner i befolkningsantal samtidigt som Utlängan gått upp i 

antal. Kanske fanns ett fiskeläge på Utlängan vilka Ö. Hästholmens invånare flyttade till, man 

flyttade ju längre ut i skärgården när fisket blev sämre (Björnsson 1946). 

 

Under mitten av 1900-talet avbefolkas östra skärgården. Inga konkreta siffror finns att tillgå 

för Ö. Hästholmen och Utlängan, men det finns för grannön Ungskär som var den ön i 

skärgården med mest befolkning. 1955 fanns på där 21 bofasta fiskare och 1980 fanns endast 

9 stycken kvar (Jungståhl 1988). Möjligheten till jobb i stan och att där hyra en lägenhet 

berättar Karlsson var en stor anledning till varför man valde att flytta ifrån skärgården. 

Dessutom genomgick fisket en stor förändring. Trålare sattes in och fisket blev licensierat 

(Jungståhl 1988). Nu spelade det igen roll att man hade elektriska bekvämligheter och 

rinnande vatten som militären tidigare bistått med – livet i stan lockade allt fler. 



 

43 

 

5.2 Förändringar bland fiskare, lotsar och hemmansägare 
Fiskare 

Yrkesgruppen tas inte upp förrän i 1880 års folkräkning över Ö. Hästholmen. I samband med 

detta avvecklas lotsarna och Berglund (1978) skriver om hur hemmanet på ön fortfarande har 

en stor betydelse eftersom man nu använder det till jordbruk i större utsträckning. Men 

eftersom marken är otillräcklig tvingas man komplettera med fisket. Att tro att man övergick 

från att vara lots till att ta arbete som fiskare ligger nära till hands. En annan tanke är att de 

lotsar som avgick pensionerades och de söner som var tilltänkta att bli lotsar nu istället fick 

ägna sig åt fisket vid sidan om jordbruket. 

 

Varför det bara finns en fiskare på Utlängan 1880 är mycket märkligt eftersom det enligt 

Björnsson (1946) vid den här tiden var lågkonjunktur i sillfisket vilket gjorde att 

skärgårdsbefolkningen drog sig längre ut till skärgården. Innan dess var fisket mycket gott 

och av betydelse för skärgårdsbornas husbehov (Björnsson 1946 och Jungståhl 1988).  

Fiskaren som är upptagen i folkräkningslängden över Utlängan är med stor säkerhet inte den 

enda mannen på ön som söker efter fisk. Vid den här tiden behövde man kanske vara anställd 

för att kallas fiskare. Och med tanke på lågkonjunkturen i fisket fanns det kanske inte gott om 

jobb som fiskare och de var inte så många. Enligt tab. 7 och fig. 20 stiger antalet 

binäringsfiskare i Torhamn från att vara 100 stycken år 1881 och till 1886 vara 313 stycken. 

Det är en ökning på ca 42 fiskare om året. Samtidigt sjunker antalet yrkesfiskare från att ha 

varit 359 stycken 1881 till att endast vara av 232 stycken 1886 (tab.7 och fig. 20). Under 

samma period minskar också det totala fångstvärdet i Torhamn från 119 800 SEK till 85 800 

SEK, en minskning på 34 000 SEK (tab. 8 och fig. 22) (Bunte 1977). Ett dåligt fiske med 

andra ord. 

 

Fig. 20 – 23 och tab. 7 och tab. 8 rör ”Torhamns samhälle” och det framgår inte om Ö. 

Hästholmen och Utlängan inkluderas här. De två öarna tillhör Torhamns socken, men kanske 

inte specifikt Torhamns samhälle. Tabellerna och figurerna kan dock ge en någorlunda bild av 

hur det har sett ut i Östersjöfisket under aktuell period. 

 

Ett ”löst folk” som Cronholm (Rosencrantz 1976) beskrev fiskare som ville man som 

markägare inte upplåta sin jord till om man som markägare inte hade något ut av det. Allt som 

oftast är det troligt att en fattig fiskare inte hade möjlighet att betala någon typ av arrende. Det 

skulle således kunna vara så att den fiskaren som tas upp i folkräkningen över Utlängan 1890 

(se fig. 11) egentligen kan ha varit en hemmansägare men som hade en högre 

sysselsättningsgrad inom fisket än andra näringar. Kanske ägde han minde jord än de andra 

eller hade han råd att betala arrende på annans mark. Kanske var han den enda anställde 

fiskaren på ön, en yrkesfiskare som skattade av fisket. Frågan är kanske inte vem han var eller 

vad han gjorde där, utan varför ”de andra fiskarna inte var där”. 

 

Att så få fiskare är upptagna i mantalslängder och folkräkningar stämmer inte alls överens 

med att fisket skulle vara viktigt för skärgårdsbefolkningen. Kanske var de bara upptagna just 

som ”löst folk”, vilket skedde i vissa mantalslängder. Karlsson berättade också om att det 

fanns flertalet fiskare när han växte upp och att han själv har fiskat hela livet. Troligt var att 

det fanns speciella krav man skulle uppfylla för att tas upp som fiskare i dokumenten – ett 

licensinnehav eller en anställning. 

 

Lotsar 

När det första hemmanet dyker upp i Ö. Hästholmens mantalslängd 1780 bara en lots 

upptagen i mantalslängden för gällande år. Lotsarna har funnits längre än så på ön, frågan är 
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bara om det inte gått att urskilja anteckningen i mantalslängderna eller om man faktiskt inte 

har valt att ange yrket alla gånger. Lotsarna fick kanske en större betydelse eller så skedde en 

omorganisation runt år 1780 och att man därför väljer att ta upp de i mantalslängderna just nu. 

 

På Ö. Hästholmen finns lotsarna upptagna fram till folkräkningen från år 1880. Man kan alltså 

följa de i ganska exakt 100 år. Detta trots att lotshemmanet flyttades från Ö. Hästholmen till 

grannön Långören 1878 (Berglund 1978). De lotsar som tas upp i folkräkningen för år 1880 är 

således inte verkande på Ö. Hästholmen längre. Kanske är det så att lotsarna bor kvar på Ö. 

Hästholmen och tas därför upp i folkräkningen över Ö. Hästholmen 1880. Hemmanet fanns ju 

trots allt kvar på Ö. Hästholmen så kanske bosatte de sig inte på Långören utan pendlade till 

sin nya arbetsplats. 1881 går ett avskedsbrev ut till de lotsar som var kvar (Berglund 1978) 

och efter detta finns inga lotsar upptagna i folkräkningarna. 

 

Lotsar fanns inte på Utlängan, åtminstone inte under 1700- och 1800-talet. Antagligen 

eftersom vattnet fortfarande var så pass djupt så långt ute i skärgården att de inte behövdes. 

Dessutom har det under lång tid funnits en fyr och ett kapell på ön. Utlängan ingick i Kung 

Valdemars segelled (Flink et al. 1995), så kanske har Utlängan haft en annan roll vad gäller 

den historiska sjöfarten och man har tagit sig in i östra skärgården från ett håll där Utlängan 

inte berördes. 

 

Hemman och hemmansägare 

1880 dyker det för första gången upp hemmansägare i mantalslängderna över Ö. Hästholmen. 

Berglund (1978) nämner att kronohemmanet (som verkade som lotshemman) på Ö. 

Hästholmen säljs som skattehemman 1824 och 1825 (se tab. 1), så troligtvis dyker en eller 

flera hemmansägare upp redan vid den här tiden. I mantalslängderna tas dock inte en enda 

hemmansägare upp varför det inte går att svara på.  

 

För folkräkningarna 1880, 1900 och 1930 över Ö. Hästholmen finns hemmansägare upptagna. 

Vid den här tiden är lotsverksamheten avvecklad och hemmanet har en ny betydelse eftersom 

man använde det till sitt jordbruk (Berglund 1978). Frågan är då om hemmanet – som såldes 

till skattehemman 1824 och 1825 förblev ett skattehemman. Det är dock inte troligt eftersom 

lotsarna utnyttjade kronohemmanet till sin verksamhet fram till 1878 (Berglund 1978) – i 

kronans tjänst. Så möjligt var att det helt enkelt inte fanns någon hemmansägare på Ö. 

Hästholmen förrän lotsningen flyttades till Långören. 

 

Utlängan har under lång tid varit privatägd av ätter från högre samhällsklass, i flertalet 

generationer. Blasius König, borgmästare i Karlskrona 1680, fick Utlängan som gåva av Karl 

XI. König ska med familj själv ha varit bosatt på ön åtminstone periodvis. Anteckningar från 

ett dop 1702 och ett ingånget äktenskap 1726 styrker detta. På 1730-talet är König avliden 

och änkan har nu gift om sig med kapten Falkenklo, som blev dåvarande ägaren till Utlängan. 

Kronobefallningsman Hans Lyckå ingick som delägare och övertog sedan ön som ensam 

ägare under senare delen av 1700-talet (Berglund 1978). 

 

På Utlängan fanns inget hemman förrän 1812, när det första hemmanet dyker upp i 

mantalslängden. Om König, Falkenklo och Lyckå bara bott här tidvis kanske det inte fanns 

något hemman på Utlängan. Under vissa år finns pigor eller drängar upptagna i 

mantalslängderna för Utlängan. För att kunna kallas hemmansägare förutsätter, precis som det 

låter, att man är ägare till ett hemman – ett skattehemman. Det ospecificerade hemmanet som 

finns på Utlängan mellan 1812 – 1916 (tab. 3) ligger mycket nära till hands att tro att det 

skulle vara ett skattehemman eftersom ön köptes upp av privatpersoner vid sekelskiftet 1700 – 
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1800 och sedan dess torde varit privatägt fram till idag (Karlsson och Berglund 1978). 

 

5.3 Förändringar i mantalsfördelningen 
Björnsson (1946) skriver om brukningsfördelningens förändring från 1600-tal till 1900-tal i 

den blekingska skärgårdsbygden. Han menar att de till sin storlek blev mindre och mindre 

men att brukningsdelarna blev fler och fler. En hemmansklyvning har således skett. Som 

nämnt under rubriken som hanterar markanvändningens diskussionsdel är det lätt att tro att 

befolkningskurvan går hand i hand med kurvan för hur bra avkastning åkern ger. Det är ofta 

långt ifrån hela sanningen eftersom det ofta även handlas med binäringar. Björnssons (1946) 

resultat angående att brukningsdelarna med tiden blir fler och fler men mindre i storlek 

återspeglas i studiens resultat över Ö. Hästholmen och Utlängan. 

 

Vid laga skiftet som skedde 1828 på Ö. Hästholmen delades alla 1/8 dels mantalen. Den största 

enheten var nu 1/16 dels mantal och den minsta enheten var 1/288 dels mantal. I samband med 

skiftet ökade befolkningsmängden markant (se fig. 7) men ingen nyodling av mark tycks ha 

skett fram tills detta tillfälle. Detta var det sista skiftet som ägde rum på ön.  

 

Därefter tar hemmansklyvningarna vid precis som Björnsson (1946) skriver om. I fig. 9 

illustreras de tre hemmansklyvningar som skedde på Ö. Hästholmen 1895 och 1911. 1895 är 

mantalen fördelade på sju brukare och 1911 på två brukare. Dessa klyvningar medför så små 

brukningsenheter som 3/356 dels och 2/256 dels mantal. Befolkningsmängden tycks öka starkt 

vid klyvningen 1895 men sjunker snart lika kraftigt igen. Inte heller nu tycks någon nyodling 

ha skett. Frågan är då om det är ett exempel på syskon som ärvt sin del men som sedan blivit 

utlösta av andra syskon för att flytta ifrån ön. 1911 sker den sista hemmansklyvningen och nu 

är brukningsdelarna än mindre. Skärgården har avbefolkats kraftigt. 

 

För Utlängans del skedde den största förändringen av brukningsdelarnas uppdelning i och 

med skiftet 1882. Från 1820 till 1882 hade mantalen gått från att vara uppdelade mellan tre 

brukare till att vara delade mellan sju stycken. Precis innan skiftet har befolkningskurvan gått 

stadigt nedåt för att gå stadigt uppåt i samband med skiftet. Dessa två variabler sammanfaller i 

tidslinjen. Ingen nyodling verkar ha skett och fiskets avkastning är vid den här tiden magert 

(Jungståhl 1988). Vidare sker en enda hemmansklyvning på Utlängan, 1916. Från sju brukare 

1882 sjunker nu antalet brukare till fem stycken. Mantasdelarna består nu av ett 161/1080 dels 

mantal och två stycken 199/10180 dels mantal. Det är ett praktexempel av att skärgården nu 

håller på att avbefolkas. 
 

5.4 Förändringar i markanvändningen 
Utlängans våtmarksområde 

Våtmarken är inte karterad för 1880 års karta, vilket den egentligen borde varit enligt 

Berglund. En ojämnhet i hur marken har karterats från år till år får således stå till svars för 

våtmarkens skiftande utbredning. Ett annat alternativ till våtmarkens förändring i siffror 

skulle kunna vara tidpunkten på året för kartering. Karteras ett område under en varm och torr 

sommar kan det vara så att våtmarken har sjunkit undan eller torkat upp mer än om 

karteringen skett en höstdag efter mycket regn, eller under våren vid avsmältning. Kanske har 

man dessutom kunnat dika ut våtmarken och på så sätt har dess utbredning varierat. 

 

Åkern 

Att Utlängan skulle ha en stabilare ökning av åker och dessutom en större yta av markslaget 

än Ö. Hästholmen var på grund av bättre odlingsjord väntat. Nära till hands ligger annars att 
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tro att ju större befolkning, ju större yta åker – de måste ju äta. 

 

Det är långt ifrån sanningen – åkern var som vi vet av ringa betydelse för skärgårdsborna. Ö. 

Hästholmen må ha haft fler bofasta än Utlängan, men på Ö. Hästholmen har högst troligt 

åkern varit av än mindre betydelse här än på Utlängan. De som bodde på Ö. Hästholmen hade 

möjlighet att försörja sig med både fiske och lotsning. På Utlängan var det enbart fisket och 

vad jorden hade att ge som man förlitade sig på.  

 

Vidare hade Ö. Hästholmen närmare in till fisktorget i Karlskrona och precis som Karlsson 

och Jungståhl (1988) menar var det svårt för Utlängans boende att ta sig in till fisktorget i tid 

innan alla de öar som ligger närmare redan hade sålt sin fångst och försett kunderna med vad 

de ville ha. Kanske var man därför mer mån om att faktiskt odla upp varenda meter som gick 

att odla upp på Utlängan. Våtmarken kan ha dikats ut och för att få loss en större areal med 

odlingsbar mark 

 

Ängen 

Björnsson (1946) skriver om att ängens kvalité var viktig eftersom boskapsskötseln var av 

betydelse inom vissa områden i Blekinge. Eftersom det inte finns tillräckligt mer kartmaterial 

över Ö. Hästholmen eller Utlängan är det svårt att ta fasta på hur ängsarealen förändrats i 

dessa byar. Frågan är om man återigen hamnar där att det beror på hur detaljerat man har 

kunnat kartera marken. Från Ö. Hästholmen finns kartmaterial att tillgå från de faktiska 

årtalen och därmed torde bilden stämma överens ganska väl med verkligheten. Ängens areal 

är här ganska konstant men att den skulle öka över tid till förmån för åkerns framgång går inte 

att fastslå utifrån de resultat som presenteras i den här studien. 

 

Utlängans ängsareal är mer skiftande. För Utlängan är bara fem av de kartblad jag använt mig 

av från den faktiska tiden – 1882, 1915 – 19, 1960, 1971 och 2016. Resterande kartor är som 

tidigare nämnt baserade på visuella intryck ute i landskapet och upprättades av Andersson et 

al. (1985). Det här medför att mer än hälften av kartmaterialet inte är från den aktuella 

tidpunkten utan är upprättade i efterhand. Mellan 1700 – 1882 minskar ängsarealen på 

Utlängan. Men mellan 1882 – 1960 ökar den. 1960 ökar ängearealen kraftigt samtidigt som 

skogbeklädd betesmark går tillbaka. Antingen har man här röjt och öppnat upp vissa partier 

och tagit bort djuren därifrån för att bruka marken som äng istället. Eller så har man enbart 

tagit bort djuren men låtit eventuella träd stå kvar för att kunna hamla dessa. 

 

Från 1810 minskar ängens areal till förmån för åkerns utbredning. Detta skedde visserligen i 

hela Blekinge, men här har nu Utlängan blivit privatägd av bönder och det tror jag är en 

specifik anledning till varför ängsarealen minskar till förmån för åkern just här och just nu. 

 

2016 finns ingen äng som sådan kvar på Utlängan. Kategorin ”öppen betesmark” är kanske 

inte just öppen betesmark utan gammal äng som inte längre brukas som äng. Att den här 

kategorin är en egen beror på att här antingen har röjts enligt GRACE-projektet eller så är 

vegetationen är yngre och inte lika utbredd som på de platser där det förekommit bete under 

längre tid. 

 

Betesmarken 

Det är i förhållande till ängens och skogens utbredning som man har kunnat hålla boskap. Det 

var inte bara på de bebodda öarna som djuren gick. Berglund (1978) och Björnsson (1946) 

skriver båda om hur man använde närliggande holmar och skär till att hålla betesdjuren på. 

Bara genom att titta på fig. 10 och fig. 13 ser man tydligt att betesmarken är mycket utbredd 
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på både Ö. Hästholmen och Utlängan. Vad som framgick i jordrevningsprotokollet från 1671 

är att det på Utlängan vid den tiden betade ca 150 kreatur av olika storlek (Berglund 1978). 

Kanske fanns det större möjligheter att hålla boskap på Utlängan eftersom ängsarealen här var 

mycket större – hade man således större möjligheter att utfodra djuren på vintern? 

 

Jag tycker att det är spännande med tanke på hur ringa betydelse boskapshållningen hade i 

jämförelse med fiskets betydelse och sedan jämföra dessa två resultat emot varandra. Trots att 

fisket var av mycket stor betydelse fanns knappt några fiskare att hitta, och trots att 

boskapshållningen inte var av så stor betydelse består mer än hälften av öarnas totala areal av 

betesmark. Men det är inte hela sanningen. Sanningen är den att mer än hälften av öarnas 

areal utgörs av skog – hur många djur skogen kan hålla bete till finns inget resultat för. Varför 

kategorin ”betesmark (inkl. skog)” är så utbredd beror helt enkelt på den magra marken. Här 

går inte att odla och här finns inte möjlighet till att hålla ängsmark heller. Därför är det på den 

här magra skogbevuxna marken som djuren har fått gå på.  

 

Att ängen skulle ha gått tillbaka i sin utbredning till förmån för betesmarkens areal verkar 

osannolikt, men det är så det ser ut i fig. 10 och fig. 13. Längre fram i tiden det handlar det 

nog mer om att ängen i vissa fall inte har tagits om hand och därmed vuxit igen och således 

karterats som bete eller skog. Karlson (2018) var mycket tydlig med att man för tio år sedan 

såg havet vart man än stod på ön, men att mycket nu har vuxit igen. 

 

5.5 Militärens påverkan på landskapet och befolkningen 
Melin och Petterson (2001) skriver om hur man i den östra delen av skärgården kunde skydda 

örlogsbasen med fartyg eftersom dessa vatten var grunda och svårnavigerade. Lotsningen var 

kanske också ett militärt intresse och inte bara hjälpte fartyg i dessa svåra vatten utan också 

stod beredd att agera vid ett eventuellt angrepp. Ö. Hästholmen med sina tunga stridsmedel 

spelade en stor roll för försvaret och med sina trettio militära anläggningar har den militära 

närvaron här varit mycket hög. Det har givit Ö. Hästholmen en mycket särpräglad 

landskapsbild och en iordningställd väg vilket utfördes under 1940-talet.  

 

Skillnaden på Utlängan är att här fanns istället spaningsutrustning, inga tunga stridsmedel. 

Därav är inte landskapsbilden präglad lika hårt av militärens närvaro i form av plomberade 

anläggningar. Istället pratas det mer om att man drog fördelar av militären i form av 

elektriciteten, iordningställda vägar och hjälp med att frakta boskapen mellan öarna och 

fastlandet. Många av de manskapsbarackerna som fanns på Utlängan är idag rivna (Melin och 

Pettersson 2001). Utlängan ger inte det intrycket som Ö. Hästholmen ger vad gäller militärens 

närvaro sånär som på ett, till synes modernt, aktivt radiotorn idag.  

 

Trots den ”korta” tiden som de fasta anläggningarna brukades under så satte militären sin 

prägel på inte bara landskapet men också på skärgårdsbefolkningen som fick vägar och broar 

iordningställda men också som under 1940-talet fick ut elen till skärgården. Inte minst visar 

Karlskroniterna, om än främst skärgårdsbefolkningen, stolt upp sin militära historia, man är 

också angelägen om att anläggningarna ska utses till statliga byggnadsminnesmärken med 

hänsyn till det höga kulturmiljövärdet. 

 

5.6 Relationen till Östersjön, grannöarna och fastlandet 
Man verkar ha klarat sig dugligt ute på öarna trots att marken är mager och karg. Man hade 

vad man behövde vad gällde fisket, odlingen, boskapen, saltsjöfisket och även sitt lotsyrke ute 

på öarna. Man behövde inte alltid åka in till fastlandet om man behövde handla – man bedrev 
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byteshandel mellan varandra på öarna. Om det nu var så att man behövde åka in till fastlandet 

var det för att man hade ett ärende som inte kunde utföras i skärgården, exempelvis ett 

läkarbesök eller att handla kläder eller verktyg. Man åkte aldrig in till fastlandet för nöjes 

skull berättade Karlsson. 

 

Jag tror inte man hade någon fritid i den mån som vi pratar om fritid idag. Barnen lekte 

antagligen med varandra, Karlsson berättar om hur man umgicks med sina skolkamrater som 

bodde på Utlängan och Stenshamn, men inte med de som bodde på andra öar. Vuxna umgicks 

säkert med varandra, i alla fall fram till elektroniken kom och bytte ut det mänskliga 

sällskapet mot radioprogram och senare kanske även TV-tittande.  

 

Handlar det egentligen bara om öbornas relation till Östersjön och till fastlandet? Utlängan 

har ingått i Kung Valdemars segelled (Flink et al. 1995) och var kanske även en del i Hansan. 

Kanske har det i äldre tider istället handlat om öarnas betydelse för utifrån kommande sjömän. 

Inga fornlämningar finns registrerade på Ö. Hästholmen (Riksantikvarieämbetet 2018). Men 

på Utlängan finns rester av tomtningar, gravliknande lämningar och ett kapell. Man har 

kommit utifrån och seglat sig igenom Kung Valdemars segelled vilken startade på Utlängan 

och gick längs med hela Sveriges ostkust, via Åland och över till estländska staden Reval 

(idag Tallinn) (Flink et al. 1995). Utlängan kanske har haft en större betydelse i äldre tider än 

Ö. Hästholmen. Kanske inte nödvändigtvis för de människor som kom från den delen av 

Danmark som idag tillhör Sverige, men för de som kom utifrån. 

 

5.7 Markanvändningen i relation till öarnas geografiska läge i skärgården 

Det visar sig att Utlängan, mot all förmodan, verkar ha bäst förutsättningar för att marken har 

kunnat odlas. Odlingsmängdens avkastning för öarna har här inte testats, men vad som är 

säkert är att Utlängan hade fler hektar både av åker och äng än Ö. Hästholmen under samtliga 

tidsnedslag. Ängsarealen var dessutom (minst) dubbelt så stor på Utlängan som på Ö. 

Hästholmen under alla nedslag.  

 

Efter att ha studerat SGUs bergartskarteringar, jordartskarteringar och borrningar för 

jordlagerföljder kan man fundera på om det är här vi finner svaret till skillnaderna i 

markanvändningen. Ö. Hästholmen utgörs till större del av urberg än vad Utlängan gör som 

främst utgörs av grus, sand och silt. Jorddjupet är karterat av SGU till övergripande ”Häll, 

tunt eller osammanhängande jordtäcke” på Ö. Hästholmen medan jorddjupet på Utlängan i 

stort ligger på 1 – 3 meter (Persson & Malmberg-Persson 2016). Det betyder att det finns 

större möjligheter för åker- och ängsmark. 

 

Det tycks därmed inte vara så att man struntat i att odla upp marken på Ö. Hästholmen. Det 

har helt enkelt inte funnits möjligheter till detta eftersom urberget är en så stor del av ön. Det 

är inte heller så att Ö. Hästholmen skulle ha större areal åker är Utlängan med anledning av att 

ön ligger mer lättillgänglig från fastlandet. En grundtanke hade kunnat vara att Ö. Hästholmen 

skulle ha mycket mer åker än Utlängan eftersom Ö. Hästholmen ligger längre in i skärgården 

– man bosätter sig ju inte längre ut i skärgården för att odla upp marken än man måste.  

 

Frågan är inte vetenskapligt ställd, den går inte att testa eller mäta och kan således inte ges ett 

vetenskapligt svar. Så. Kan man peka på att öarnas avstånd från fastlandet är en anledning i 

åkerarealens skillnader? Nej. Det har snarare med jordarterna och jorddjupet att göra.  
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6. Slutsatser 
Arbetet rör öarna Östra Hästholmen och Utlängan i Karlskronas östra skärgård, Blekinge län. 

Här har befolkningsutvecklingen, markanvändningen, befolkningens sysselsättning och 

fiskestatistik satts i relation till varandra för att få en förståelse för hur man har brukat marken 

i dessa skärgårdsbyar och varför man valt att bosätta sig här. Militären har haft en stor roll i 

beskyddandet av örlogsbasen. Därför har militära närvaron i skärgården tagits i beaktning, 

både vad gäller dagens visuella landskapsbild men också dess påverkan på öbornas 

levnadssätt i skärgården under 1900- och 2000-talen.  

 

Ö. Hästholmen och Utlängan är till synes ganska lika varandra till storleken. Inledningsvis är 

det deras geografiska läge i skärgården som skiljer de åt. Till Ö. Hästholmen tar man sig med 

linfärja över ett sund på 300 meter. Till Utlängan tar man sig med hjälp av skärgårdstrafiken 

från bland annat centrala Karlskrona vilket tar ca 90 minuter.  

 

Ö. Hästholmen och Utlängan skiljer sig mycket mer åt än så. Den här studien har visat att Ö. 

Hästholmen geologiskt har sämre odlingsmöjligheter än Utlängan som har en större del lösa 

jordarter och därmed lämpar sig bättre för odling. Ö. Hästholmen har trots det haft en större 

befolkning genom hela arbetets tidslinje än Utlängan. Anledningen till det är att man på Ö. 

Hästholmen haft möjlighet att arbeta som lots under kronans tjänst och därmed blivit avlönad 

i riksdalerbanco. Den möjligheten har inte funnits på Utlängan. Trots att Utlängan har goda 

möjligheter för uppodling och möjligheten till ett gott fiske har befolkningsmängden varit 

förvånande låg på ön. Utlängan var privatägd under större delen 1700-talet och hit hade man 

inget tillträde. Det medför en mycket låg befolkningsmängd. Ön köps av tre bönder under 

början av 1800-talet och därmed stiger befolkningsmängden. 

 

Enligt resultaten i det här arbetet kan man utläsa att befolkningsmängden och fiskets 

avkastning följs åt i perioder, men det är inte två kurvor som alltid följer varandra. Under 

vissa perioder minskar befolkningen i samband med att fiskets avkastning går tillbaka och i 

andra perioder ökar Utlängans befolkning samtidigt som Ö. Hästholmens befolkning minskar 

i samband med fiskets uppgång. Det skulle kunna tyda på att man väljer att förflytta sig längre 

ut i skärgården när fisket är sämre. 

 

Efter det här arbetet har det uppkommit nya frågor och hur man skulle kunna gå till väga för 

att svara på dessa. 

 

Hur påverkades öbornas privatekonomi av militärens närvaro? Köpte och sålde man tjänster 

tillvarandra? 

 

Hur har jordbrukets avkastning i förhållande till fiskets upp- och nedgångar sett ut under 

1800- och 1900-talen? 

Det krävs datainsamling av hur stort tionde man betalat till kronan för att svara på den frågan. 

 

Hur drastisk är skärgårdens avbefolkning under 1900-talet och vad händer i fiskenäringen 

under den perioden? 

Mantalslängder eller folkräkningar för den här periodens befolkningsmängd finns mest troligt 

på riksarkivet i Lund. SCB bistår med fiskestatistik som gjorts kontinuerligt under 1900-talet. 
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7. Tack 
Jag vill tacka de som bidragit till att göra det här arbetet möjligt. Ett mycket stort tack vill jag 

ge Roland Karlsson på Utlängan som bidrog med många svar på mina frågor men också med 

väl riktad litteratur. Tack till Katarina Olsson och Björn Berglund som bidragit med sin 

kompetens och som delat med sig av mycket kloka tankar. Tack också till Micke Månsson 

som bidragit med fotografier till det här arbetet. Likaledes vill jag tacka min handledare Nils-

Olof Svensson för de råd jag fått som styrt mig i rätt riktning under arbetets gång. Att få så 

bra lärare som vi fick på landskapsvetarprogrammet är få förunnat – ett stort tack för allt ni 

lärt oss under den här tiden, som gått alldeles för fort. Tack också till min familj och min 

sambo som orkat med mig i tentatider och under detta uppsatsskrivande.  
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Fotografi 

Micke Månsson  

Bilaga 1 
Intervju Roland Karlsson Utlängan 2018 – 08 – 17 

Född 1952, sjätte generationen på Utlängan sedan 1803.  

 

- Kan vi ta det från början, du är ju inte första generationen. 

- Nej, sjätte. 

 

- Vilka var det i din släkt som kom hit här först, vill du berätta släkthistorien? 

- Han hette Anders Trulsson, son till en man som hette Truls. De kom från Senoren. Anders 

köpte Utlängan av Baron Cederström år 1803 tillsammans med sin bror och en svåger. 

Cederström bodde på fastlandet och jag tror att han ägde flera gårdar. Jag tror att de här två 

bröderna kände Cederström. De gav 8.000 riksdaler för Utlängan, vilket är ganska 

förvånande. Då ingick dessutom Ungskär, Stenshamn och massa öar och kobbar ända in till 

Långören, vattnet tillhörde likaså. Det gör det än idag. Då undrar man ju hur man fick tag på 

så mycket pengar år 1803, det var ju jättemycket pengar och det fanns ju inte kontanter på det 

sättet som idag. Sedan köpte de en annan del 1805. Så de blev ägare till hela ön. Då var inga 

tomtar inköpta och det fanns inte så mycket hus som idag.  

 

- Men idag odlas ingenting? 

- Ingenting. Jag hade lite havre, eller grönfoder, till fåren. Och så slår jag ängarna här lite. 

Och så betas det ju på en del då. Och det har ju inte alltid funnits skog på ön heller. Ön var ju 

helt kal, så var du än var på ön så såg du havet. Idag är det helt igenväxt.  

 

- Vad gjorde dina föräldrar? 

- Det var jordbruk. Då hade man mjölkkor fram till rörmjölken kom sen försvann det. 1947 

kom skärgårdstrafiken igång. Då kunde man skicka mjölken in till mejerierna. Innan dess fick 

man separera, kärna, så fick man smör som man sedan sålde till en stor affär på Ungskär och i 

Karlskrona. Mycket potatis såldes in till Karlskrona.  

 

- Men nu finns inte fisket kvar och odlingen har upphört, så du är den första generationen som 

upplever den här stora förändringen? 

 

- Den stora nedläggningen, ja, jag är den första. För när jag var barn och växte upp var det i 

alla fall fem gårdar igång här fast det började minskas ner. Nedminskningen kom ju redan i 

slutet av 50-talet. Fisket tog då över mer och mer istället. Man satsade mer på det för gårdarna 

blev för små. Man kunde inte leva av jordbruket, det är ju inte som på land. Och vart ska du 

göra av allt sen? Det finns ju inga transporter med spannmål bort hit. Transporten äter ju upp 

förtjänsten många gånger om.  

 

- Så man hade en större relation öarna sinsemellan än vad man hade till fastlandet? 

- Ja, det hade man.  

 

- Hur tar du dig in till fastlandet idag, sommar kontra vinter? 

- Så bra som det är idag har det ju knappast aldrig varit. På vintern går ju skärgårdstrafiken tre 

gånger om dagen till fastlandet. Under sommaren går trafiken hela tiden, så det räknar vi bort. 

Från första oktober till sista april har jag tre turer varje dag till fastlandet från Stenshamn. 
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Problemet är att det inte går att ha ett jobb. Båten går härifrån 7,30 och är i Karlskrona 8,30, 

så är man i centrum runt kl 9. Sen går båten tillbaka kl 15.10 till Stenshamn. Det går inte att 

ha ett jobb att pendla till när det är så. Det är skillnad från Hästholmen. Den linfärjan går ju 

hela tiden, där kan du komma in kl 7. Där har det gått uppåt och här har det gått neråt. 

 

 

- Okej, men om isen lägger sig? 

- Det ska bli en djävulsk is innan det lägger sig så. Jag har varit med och kört bil ut hit över 

isen. Det tar 10 minuter till Torhamn. -87 var senast det var en sådan vinter.  

 

- Men vintern -65? 

- Ja, då gick jag i skola på Ungskär. Då gick jag på isen från det att jullovet var slut till 

påsklovet började. Eller så tog man en spark, skridskor eller cyklade. Man gjorde allt, där 

körde man bil hela vintern. Man plogade upp vägar på isen när det kom snö.  

 

- Hur tog sig dina föräldrar fram, bilen har ju inte alltid funnits? 

- Nej, de hade inga bilar. Min far har berättat för mig att de hade hästar med slädar på isen. 

Blir det en snövinter här, så kommer det något djävulskt med snö. Det blåser rakt in här och 

lägger sig mot ladan till. Sen bara byggs det på. Då fanns inte den vägen här som vi har idag, 

när man hade häst och släde. Man hade på den tiden affär på Ungskär, där handlade man och 

så kunde man ju då gå eller köra hästarna på isen på vintrarna. Sen ibland blev det menför, 

kallades det. Då kom man varken hit eller dit. Isen varken bar eller brast, sa man. Men under 

hösten köpte man ju alltid upp ett lager och provianterade inför vintern. De hade alltid mjöl, 

socket och sånt här ute. Och så frös man ner mycket. Innan frysen så konserverade man. Man 

hade jordkällare också.  

 

- Det måste ju funnits perioder när man inte kunde ta sig härifrån, vad var det för väder då? 

- Storm kan det vara, men det varar ju i regel inte så länge. Men det kan ju vara sådana 

tillfällen då när isen varken bär eller brister. Då blir man fast och det kan ju vara en vecka 

eller fjorton da’r. Jag gick ett år i skolan på Stenshamn sen gick jag fem år på Ungskär. Under 

vintern -61, -62, -63 och -64 var alltid 3 – 4 dar på vintern man fick vara hemma för man tog 

sig inte hemifrån. Det var -64 när vi fick en hydrokopter, en sådan som går både på land och 

på vatten. Den skulle då sköta även skoltransporten till Ungskär. Sen fick man aldrig mer vara 

hemma på grund av vädret. Det var ett rent helvete att åka i den för den slog och hoppade hela 

tiden.  

 

- Du gick i skolan sex år, sen började du jobba då? 

- Nej, sen blev jag inackorderad på fastlandet och fick börja sjuan i Jämjö. Då kom jag in i det 

nya skolsystemet som hette enhetsskolan. Innan dess var det folkskola. Sjuan, åttan och nian 

gick jag i Jämjö. 

 

- Om ni skulle till kyrkan, vilken kyrka var det då? 

- Torhamn. Vi tillhör Torhamn. Men längre tillbaka i tiden var man ju mer kyrklig och då 

seglade man upp till kyrkan i Torhamn. Jag känner till en historia om tre ungdomar som 

seglade kring sig på väg hem från kyrkan i Torhamn och alla tre drunknade. De var släktingar 

till mina anfäder och det blåste väl upp antar jag och de klarade inte ut det. Men på den tiden 

var man ju i kyrkan kanske nästan varje söndag. Jag vet att man var till och med på julotta i 

Torhamn. Men det är ju långt tillbaka.  

 

- Vart gick dina föräldrar i skolan? 
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- Min far har gått här på Utlängan och på Stenshamn. Då hade Utlängan skola på höstterminen 

och Stenshamn hade skola på vårterminen. Så delade man upp det.  

 

- Men då fanns det ingen bro mellan Utlängan och Stenshamn? 

- Nej, de rodde över. Det var en man som hade som uppdrag att ro eleverna mellan Stenshamn 

och Utlängan. Och det var ju likadant när jag gick på Ungskär. Där fanns en som var båtkarl 

eller skolbåtsförare kan man väl säga. Han körde skolbåten där, en äldre farbror. Det var en 

rolig tid det.  

 

- Men nu bor du här året runt? 

- Ja, jag bor här året om.  

 

- Och det är ingen annan här som är bofast? 

- Nej, jag tror att om du kommer hit här om 10 – 20 år så ser du inte Östersjön från vägen 

längre. Så snabbt går det. Då går så oerhört snabbt när det växer igen. Först går det lite sakta 

de sådär 5 – 10 första åren, men sen kommer björket här på ängarna vet du. Och sen när de 

väl får fäste då går det fort vet du. Problemet är med de som vill bosätt sig här – alla vill vara 

här vid denna tiden. På sommaren är det inga problem. Men sen kommer mörkret, ovädret och 

stormarna och det blir väldigt kallt här. Vårarna är riktigt kalla här även om det inte är vinter. 

Havet är ju nedkylt då, bara några plusgrader och då blir det den här isande vintern. Och då är 

det många som inte vill åka ut hit de tycker det är för kallt och sådär.  

 

- Vad har du för bekvämligheter här? 

- Jag har allt. Jag hade både kommunalt (sommarvatten) och egen brunn. Jag har el, värme, 

panna och ved. Men framtiden är svår att sia om. På vissa ställen lever det kvar ännu, de som 

har haft sin barndom här kan komma lite sporadiskt under året. Sommar som vinter. Men de 

blir ju färre och färre och äldre och äldre, de närmar sig ju 80.  

 

- Har ni alltid haft dessa bekvämligheter under din barndom? 

- Ja, jag växte upp med det. De skaffade det redan -52 och då är ju jag också född.  

 

- Hur var det innan det? 

- Då var det utedass, tvättbaljor, vedeldning. Det gjorde mina föräldrar, det var inga problem. 

 

- Men vad var det som gjorde att elen kom?  

- Elen var ju militären. Militären köpte upp Lungskär, som ligger här utanför Utlängan, vid 

första kriget. 1939 kom ju militären ut nästan med en gång när kriget började. Då byggdes det 

upp jättemycket militära bunkrar och torn. Det revs sen under slutet av 90-talet. Jag tror elen 

kom -40 eller -41 till Utlängan. Militären hade en civilanställd kille som skötte det. Sydkraft 

tror jag inte tog över elen förrän sent 70-tal. Innan dess ägde militären elen, så vi betalade 

abonnemanget till dem.  

 

- Var här massa gröna gubbar som gick omkring här då? 

- Ja, jag växte upp med massa militära övningar. Det var kustartillerister. De la till vid 

Utlängans brygga men det var besvärligt. Strax efter 1940 byggdes den stora FRA-

anläggningen upp, där har legat en stor station som var kvar där till -98. På 50-talet var det 

viktigt med den typen av militära byggnader och då gjorde man också vägen här på ön och 

bron över till Stenshamn för att allt skulle bli lättare och det gjorde ingenjörstrupper från 

Eksjö. Asfalteringen kom långt efter men då var de också med på det. Så det har ju varit 

väldigt positivt till vad vi har idag med vägar och det. Det hade vi inte haft om inte militären 
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hade varit här. Det här är den enda vägen på hela ön, den går härifrån och sen ner till 

Stenshamn. Förr var huvudvägen från den bryggan där nere och ut till fyren och den hjälptes 

man åt att grusa och förbättra och hålla efter och så. Ända fram till -57. Och då vet du då var 

det ett helsike att köra ner för då var det en helsikes massa grindar att öppna för det gick ju 

kor överallt och så. 

 

- Om inte hamnen på Stenshamn hade byggts, den byggdes ju på 1910-talet, då hade det väl 

varit ganska bökigt att komma till här på Utlängan? 

- Ja, det hade det varit. Det grundas ju upp här och slammas upp mycket här. Så då hade det 

varit stora problem här. Men å andra sidan hade man ju unnat ha folk som rott över här, någon 

taxirörelse, det hade man ju förr.  

 

- Så då har hamnen i Stenshamn underlättat för folk att komma hit och bo här då? 

- Nja, det var ju mer för fisket. Första delen av hamnen kom ju till runt första kriget, runt 1914 

– 1918 där. Sen kom nästa etapp -39 och -40. Då gjorde man innerhamnen. Det var inte 

militären som gjorde den utan det var ett beredskapsarbete eller vad man ska kalla det. Så 

visst blev det bättre men då var ju slutet av fiskepoken på Stenhamn redan igång så att säga. 

De hade väl några år där när de använde hamnen och där var många båtar men den stora 

fiskeperioden där den var ju längre tillbaka.  

 

- Och fisket tog slut för att fisken tog slut eller? 

- Nää, det var ju så att fisket tog slut för att ungdomarna flyttade i land. För deras föräldrar sa 

till de att flytta in till land och skaffa sig ett jobb. ”Håll inte på med att slita och asa så som vi 

har gjort”, sa de. För du vet det fanns så mycket fisk här och de rodde in fisken till 

Karlskrona. Eller seglade. De hade fullt med fisk och du vet att överallt på öarna bodde det 

folk längre in mot skärgården. Hasslö och Sturkö exempelvis, och de hade ju kommit före in 

till stan. Sen kommer dessa här och de fick inte sälja något så på vägen hem fick de dumpa ut 

allt så de tjänade inte en krona. Så kunde det vara många gånger. Det var för hård konkurrens. 

Sen fanns det ju gånger när de andra inte hade fått någonting, utan bara dessa här hade fått 

och då blev de ju av med allting. Så många gånger var det ju en chansning. Sen på hösten gick 

fiskarna från Stenshamn till Mönsterås, Kalmar och upp det hållet längs ostkusten, då seglade 

man upp dit. Sen kom ju motorbåten så då tog man den. Sill hade man mycket med sig och 

fisk som man hade saltat i tunna. Så då idkade man ju byteshandel. Jag vet att man tog mjöl 

och frukt. Pengar med, men mest byteshandel.  

 

- Men om man nu fick för sig att åka in till fastlandet, vad hade man för ärende då? 

- Ja då är det ju något som du måste köpa. Man åkte aldrig in för nöjes skull mer än 

Lövmarknaden under midsommarveckan. Och sen till jul. Annars var det vara om du behövde 

vissa saker eller ett läkarbesök eller tandläkaren. Ungskär hade ju en affär men det var ju mer 

om du skulle ha kläder som du åkte in till stan. Men mjölk och sånt hade de ju själva här så 

det var ju inga problem. Och det är likadant på de andra öarna med. 

 

- Men tror du att Hästholmen hade mer kontakt med fastlandet än ni här på Utlängan? 

- Ja, det hade ju närmare, men jag tror inte att de hade sådär jättemycket mer kontakt med 

fastlandet än vad vi hade. Man hade ju ingen anledning. Det blev väl mer på -60-talet när 

deras linfärja kom.  

 

- Men då har ni ändå haft trafik hit under längre tid ut hit, för den kom väl på 40-talet? 

- -46 eller -47 provade de väl har jag för mig. Och innan dess fick man ta sig till Torhamn för 

där hade de en båtlinje Torhamn – Karlskrona. Och den vet jag inte när den började men den 
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skulle jag tro har gått sedan långt tillbaka. Men på den tiden fanns det ju knobbar från 

Stenshamn som åkte in till exempelvis Lövmarknaden så då fick man alltid åka med de in.  

 

- Har du kontakt med någon på någon annan ö? 

- Det finns ingen kvar. På Stenshamn har jag ju kontakter, goda vänner. Det är jag och en 

kompis till mig som också är pensionär som har flytta hem hit igen.  

 

- Men de du gick i skolan med på Ungskär, var alla de också från Utlängan?  

- Nej, vi var två från Utlängan, två var från Stenshamn när vi började på Ungskär -61. Sen var 

det från Inlängan, Långören och Ungskär. Vi på Utlängan och Stenshamn umgicks på fritiden. 

Vi åkte mycket skridskor på vintern och så kunde vi vara hemma hos varandra och leka och 

spela spel och så. Men vi var aldrig ihop med de från de andra öarna, det var för långt, man 

gav sig aldrig ut på sånt.  
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Bilaga 2 
Kompletterande tabell till fig. 7. 

 
 

Tab. 9. Tabellen visar befolkningsmängden över 
Ö. Hästholmen och Utlängan 1700 – 1930. 
* Data saknas 

 
Årtal Ö. Hästholmen Utlängan 

1700 17 0  
1703 18 2  
1710 19 4  
1715 18 4  
1722 12 0  
1729 10 0  
1734 15 0  
1742 17 0  
1760 18 7  
1765 16 7  
1770 10 10  
1775 27 11  
1784 26 9  
1790 23 8  
1791 26 9  
1795 25 5  
1800 25 0  
1805 63 30  
1810 75 35  
1815 73 19  
1820 92 22  
1830 96 24  
1840 116 30  
1850 134 41  
1860 136 48  
1870 139 50  
1880 133 31  
1890 116 42  
1900 127 24  
1910 -* 40  
1930 64 31 

Källor: Mantalslängder över Ö. Hästholmen och Utlängan 1700 – 1820. Björnsson (1946) 
1830 – 1890 (1880 enbart för Ö. Hästholmen). Folkräkning Blekinge län, hemort Utlängan 
1880, 1900, 1910 och 1930 & hemort Hästholmen 1900, 1910 och 1930. 
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