
Faktatexter till bilder från Tommy Nilssons bok ”Förr och nu i Ronneby kommun”, årgång 2011. Efter 

åratalet 2011, anges bildnummer, därefter sidan (sidorna) i boken, som bilden finns på. 

2011-bildnummer 1-sidan 3 i boken: Två av 19 000 dokumenterade personer i Ronneby kommun. 

Näringslivschef Marcus Sandekjer och dåvarande kultursekreteraren Rosalind Mudge, är två av alla 

de drygt 19 000 personer i Ronneby kommun som dokumenterats av Tommy Nilsson. Här på torget i 

Ronneby under stadens första Blomsterfestival år 2007, ett evenemang som både Marcus och 

Rosalind engagerade sig mycket i. Augusti 2007. 

K 1_2011-2-s 6: Mager cyklist fotograferad av ung BLT-journalist. Efter att ha cyklat 325 mil i Sverige 

sommaren 1977, kom 23-årige Tommy Nilsson tillbaka till hemstaden Ronneby den 9 september 

1977. Där togs denna bild på honom av den unga BLT-journalisten Gunnel Persson, senare känd som 

journalist, författare och programledare i tv under namnet Gunnel Carlson. Foto: Gunnel Persson, 

BLT Ronneby. September 1977. 

2011-3-s 7: Möte efter många år. 33 år efter fotograferingen på Nedre Brunnsvägen, möttes fotograf 

och cyklist igen. Nu i Hoby Ekbacke i Bräkne-Hoby på Bräkne-Hoby Trädgårdsförenings välkända 

arrangemang ”Möte med hösten”, där Gunnel Carlson kåserade medan Tommy Nilsson visade sin 

nya fotoutställning ”Blommor i hjärtat av Sveriges Trädgård”. Foto: Magdalena Andersson. 

September 2010. 

K 1_2011-4-s 9: Tåget passerar Söderbro år 2010. Med start i Köpenhamn har Öresundståget anlänt 

till Ronneby och passerar förbi Söderbro för att kort därefter stanna till på stationen i Ronneby. En 

daglig syn som många känner igen. Men hur såg det ut här för 60 år sedan? På bild nr 5 här, får du 

svar på den frågan. Maj 2010. 

2011-5-s 10-11: Tåget passerar Söderbro år 1950. Med fiskförsäljning av fiskargummor på Fisktorget 

vid Nedre Brunnsvägen i Ronneby, passerar ångloket Söderbro. Ända fram till 1957 gick tågen på 

Strandgatan. Bakom tåget skymtar Clarbergs conditori och café, samma hus som turistbyrån i 

Ronneby nu finns i. Foto: Sven Gustafsson, Gustafssons Foto. 1950. 

2011-6-s 12: Symbol för Ronneby kommun. I Ronneby kommuns nya logotyp, Ronneby – den 

moderna kurorten – har Gamla källan i Brunnsparken en framträdande roll. Helt logiskt då denna 

särpräglade byggnad på ett bra sätt symboliserar Ronneby kommuns långa historia. Upptäckten av 

det hälsobringande vattnet i en tid då Ronneby degraderats till en lydköping åt Karlskrona, var 

upptakten till en ny storhetstid för Ronneby. Juli 2000. 

2011-7-s 14-15: Direktörens sagolika villa i vackra Brunnsparken. I Brunnsparken med omgivningar 

finns många vackra byggnader från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Ett praktexempel på detta, är 

den så kallade Direktörsvillan. Denna sagolika villa med tinnar och torn stod klar 1884, och byggdes 

åt brunnsdirektören Ernst von Heidenstam och dennes familj. Juni 2005. 

2011-8-s 16: Modet i Brunnsparken under tre sekler. Under stor pompa och ståt firades Ronneby 

Brunns 300-årsjubileum 2005, samma år som Brunnsparken utsågs till ”Sveriges vackraste park”. 

Bland många aktiviteter under jubileumsåret, bjöds det i juni 2005 på en stor modeparad genom tre 

sekler, där tillfälle gavs att se hur klädseln på kurortens gäster skiftat genom åren. Juni 2005. 

2011-9-s 17: Tidstypisk klädsel i brunnsepokens slutskede. Från den strama och tillknäppta klädseln 

hos både damer och herrar, hände det något med klädmodet hos brunnsgästerna efter första 

världskrigets slut. En ledigare stil präglade 1920- och 1930-talen, här symboliserat av mannen med 

tennisracket och kvinnan i klänning med ryggen bar. Juni 2005. 



2011-10-s 17: Brunnsparkens äldsta byggnad. Inte från 1705, men väl från 1846, är i dag Gamla källan 

Brunnsparkens äldsta byggnad. Hur många människor som genom åren samlats här för att dricka av 

det hälsosamma vattnet, finns det ingen statistik på. Men Gamla källan står kvar, även om den inte 

ser exakt likadan ut nu som på bilden här. Juli 1987. 

2011-11-s 18: Gunnel guidar om Brunnens historia. Klädd i den gamla brunnsdräkten, som 

serveringspersonalen på Ronneby Brunn bar förr, sitter Gunnel Magnusson vid pump- och 

tappningsapparaturen inne i Gamla källan. Under många år har Gunnel guidat besökare och berättat 

om Ronneby Brunns långa och spännande historia från det tidiga 1700-talet fram till vår egen tid. Juli 

1995. 

2011-12-s 19: Välbesökt loppmarknad från vår till höst. Sedan mitten av 1980-talet, har 

Brunnsparken i Ronneby haft en attraktion och publikdragare under söndagar från april fram till 

månadsskiftet oktober-november. Loppmarknaderna vid Brunnshallen samlar sommartid tusentals 

besökare varje söndag, på samma plats där brunnsgästerna förr flanerade omkring. Maj 2011. 

2011-13-s 19: Värt 50 eller 50 000 kronor? Loppmarknaden vid Brunnshallen bjuder på allt från 

vindsröjningar till värdefulla samlarföremål. Ibland tjänar försäljaren på affären, men emellanåt är 

det köparen som gör ett riktigt fynd, vilket är något av fascinationen på en loppmarknad där allt kan 

hända och värdefulla fynd göras när man minst anar det. Maj 2011. 

2011-14-s 20: Brunnsbazar för 2 000 ungdomar i Ronneby. I samband med Ronneby Brunns 300-

årsjubileum 2005, gavs 2 000 barn och ungdomar möjlighet att göra en tidsresa hundra år tillbaka till 

det tidiga 1900-talet. En brunnsbazar med tidstypiska kläder och saker, gav en god inblick i hur livet 

var förr. Olivia Menares, Moa Norrmark, Sarah Bengtsson och Johanna Svensson, var några av 

ungdomarna, som hade kul på brunnsbazaren. Maj 2005. 

2011-15-s 21: Sillabord med strykande åtgång. Förutom loppmarknader, har många olika aktiviteter 

förekommit i Brunnshallen genom åren. En populär sak var Sillabordet, där krögarna i Ronneby 

laddade upp med sill i alla former. Kent Niklasson till vänster var en av Sillabordets besökare 2008, 

och serverades av Prajay Purohit, Leif Gustavsson och Lasse Jirle. Juli 2008. 

2011-16-s 21: Lasse serverar sill i sommarkväll. Det första Sillabordet i Ronneby hölls i augusti 1994, 

då på Karlskronagatan (Gågatan) vid torget. Så småningom flyttade Sillabordet ut till Brunnsparken. 

Lasse Jirle på Kalasköket hade varit med på samtliga Sillabord – ett arrangemang som även bjöd på 

musikalisk underhållning – sedan premiären 1994. Juli 2008. 

2011-17-s 22: Italienska villan blev Tarkett Center. Ritad av byggmästare Svante Svenson från 

Karlshamn, uppfördes Italienska villan i Brunnsparken år 1881 av Ronneby Helsobrunns Aktiebolag. 

Numera är villan uthyrd till företaget Tarkett AB och kallas Tarkett Center. Ann-Kristian Johansson på 

bilden, arbetade som värdinna på Tarkett Center. Juni 2009. 

2011-18-s 22: En villa för utbildning och representation. Efter att ha börjat på Tarkett AB i 

Ronnebyhamn 1978, är Ann-Kristin Johanssons arbetsuppgifter i dag att ta hand om besökarna på 

Tarkett Center. Hit kommer kunder från hela världen för att ta del av företagets produkter, men här 

bedrivs också internutbildning för Tarketts egna medarbetare. Juni 2009. 

2011-19-s 23: Kallvattenkuren blev modernt konsultföretag. Under Ronneby Brunns storhetstid, 

uppfördes 1904 Kallvattenkuren. Åren 1956-1960 fanns där syfabriken Libo och på 1970-talet 

Thunbergs Läderfabrik. 2009 var det teknik- och konsultföretaget Epsilon Technique AB, som höll till 

på Kurpromenaden 4, där företagets VD Gerth Abrahamsson står framför byggnaden. Juni 2009. 



2011-20-s 23: Från brunnslasarett till restaurang och café. Uppfört 1889-1890 som ett sjukhus för 

brunnsgäster, som inte hade det så gott ställt, omvandlades denna byggnad i slutet av 1980-talet till 

ett omtyckt wienercafé. Nuvarande krögaren Dipen Purohit står här framför byggnaden, som efter en 

brand 2006 återinvigdes i maj 2008 under namnet Brunnsparkens Restaurang & Café. Juni 2008. 

2011-21-s 24: Från kyrka och kontor till café och butik. Café och Butik Brunnskatten på Övre 

Brunnsvägen, strax intill Badhus No 1, hade en spännande historia bakom sig. Den södra delen av 

byggnaden härrör från 1600-talet och är delar av kapellet i Backaryd, flyttat hit kring år 1800 då 

Backaryd fick en ny kyrka. 2009 var det makarna Mia Broström och Thomas Åhling som drev 

Brunnskatten. Juni 2009. 

2011-22-s 25: Midsommarafton med massor av människor. Midsommarfirandet i Brunnsparken 

samlar varje år mycket folk. Uppvisning av folkdans, och dans kring midsommarstången med musik 

av Kockums Dragspelsklubb, är saker som återkommit år efter år till mångas glädje. Denna 

midsommarafton 1996, ingick även bröllop i midsommarfirandet. Juni 1996. 

2011-23-s 25: En park för alla åldrar och tillfällen. Midsommarfirandet är över, men många av 

besökarna dröjer sig kvar i gröngräset där fikakorgen plockas fram. Brunnsparken bjuder på generösa 

ytor att ta sig en fika, lyssna på konserter, spela brännboll, eller bara sätta sig ner i gräset och njuta 

av tillvaron när man är ledig från jobb eller skola. Juni 1996. 

2011-24-s 26: Midsommarfirande med kransbindning. Blomsterkransar hör till ett riktigt 

midsommarfirande. I Brunnshallen fanns på midsommarafton två riktiga proffs på kransbindning. Ing-

Britt Andersson med make Nils ”Dacke” Dahlgren från Påtorp andra sidan Ronnebyån, var där för att 

lära ut den svåra konsten att binda vackra kransar. Juni 2010. 

2011-25-s 26: Nationaldagsfirande med vackra visor. Precis som midsommarfirandet, är firandet av 

Sveriges nationaldag den 6 juni, en årligen återkommande händelse, som samlar stora skaror i 

Brunnsparken. Mats Paulson, känd och omtyckt vissångare, medverkade tillsammans med Ronneby 

skolorkester till ett angenämt firande av nationaldagen 2004. Juni 2004. 

2011-26-s 27: Högklassig gymnastikuppvisning av spänstiga Ronnebyflickor. Barfota utan strumpor 

och skor, sjöng Mats Paulson om på nationaldagsfirandet 2004 i Ronneby. Barfota uppträdde också 

några riktigt fina ambassadörer för Ronneby kommun, Ronnebyflickorna, när de bjöd publiken på ett 

gymnastikprogram av högsta klass på gräset i Brunnsparken. Juni 2004. 

2011-27-s 27: Två Ronnebyflickor möts igen. Trots 91 år fyllda, fanns som vanligt Ronnebyflickornas 

grundare och ledare Britta Johansson på plats, när hennes gymnastikflickor uppträdde. Britta gladdes 

också över att få träffa en av sina Ronnebyflickor från förr, Annika Falk, som efter gymnastiktiden 

blev en operasångerska av internationell klass. Juni 2010. 

2011-28-s 28: Carina sjöng nationalsången i sin gamla hembygd. Nu boende i Stockholm återkom 

sångerskan Carina Jaarnek (1962-2016) till sin tidigare hemkommun i samband med 

nationaldagsfirandet i Ronneby 2010. Carina växte upp i Östersund, men var i omkring 30 år bosatt i 

Ronneby kommun, norr om Kallinge. Dansbandsdrottningen från Blekinge sjöng denna dag 

nationalsången vid firandet i Brunnsparken. Juni 2010. 

2011-29-s 29: Azaleor i blom vid Badhus No 1. Försommartid i Brunnsparken. I maj och juni blommar 

azaleorna som allra bäst. Loppmarknadsbesökare och andra flanörer i Brunnsparken, kan då njuta av 

all blomsterprakt och glädjas åt att bo i, eller vara besökare i Ronneby. Ett bra tillfälle att njuta av 

azaleornas blomning, är att passera förbi Badhus No 1. Juni 2000. 



2011-30-s 29: En stilla stund i Rosengården. Egentligen heter den ”Tusen rosors trädgård”, med 

hänsyftning till att det finns omkring ett tusen rosor planterade där vid anläggandet år 1987. Ta 

tillfället i akt att strosa omkring och beundra alla vackra rosor och utse din egen favorit, eller slå dig 

ned på en parkbänk och bara njut av allt du ser. Juli 1995. 

2011-31-s 30: Rhododendron i riklig mängd. I samband med en större restaurering av Brunnsparken 

1985-1987 under ledning av professor Sven-Ingvar Andersson, skapades bättre förutsättningar till att 

parkens alla planteringar av rhododendron skulle komma till sin rätt. Nu kan Brunnsparkens besökare 

njuta av hela 25 sorters rhododendron i skiftande färger. Juni 2000. 

2011-32-s 31: En växt som förknippas med Ronneby. De största bestånden av rhododendron finner 

man på bergssluttningarna i Brunnsparken. Men denna vackra växt, som många förknippar Ronneby 

med, blommar överallt i Brunnsparken, liksom i stadens andra parker och planteringar. Vyn här är 

hämtad från Övre Brunnsvägen vid Ronnebyån. Juni 2004. 

2011-33-s 31: På utflykt till Brunnsparken. Inte bara Ronnebyborna själva uppskattar sin vackra park. 

För många är Brunnsparken ett kärt utflyktsmål dit man återkommer år efter år. Medhavd matsäck, 

en filt i gröngräset, och bröd att mata fåglarna med, räcker långt för att bli en lyckad dag, som 

stannar kvar länge i de trevliga minnenas arkiv. Juni 1998. 

2011-34-s 32: Personalen på Parkförvaltningen. En attraktiv park skapas inte av sig själv. Christer 

Edvardsson, Peter Widing, Holger Edvardsson, Jan-Åke Ferm, Ingemar Olsson, Tommy Månsson på 

transportföretaget GKF, Jerker Brorsson och Helene Svensson, var några av dem som ömt vårdade 

Brunnsparken och dess omgivningar. Juni 2008. 

2011-35-s 32: Rum för natur, miljö och kultur. Där boxaren Floyd Patterson körde svettiga 

träningspass inför viktiga boxningsmatcher på 1960-talet, och där Länsteatern i Blekinge fanns 

inrymd under 1980-talet, hittar vi i dag Naturum Blekinge. Föreståndaren Robert Ekholm står framför 

denna spännande byggnad, som bjuder på svar om det mesta i Blekinge gällande natur och miljö. Juli 

2008. 

2011-36-s 33: Utställning om torsken i Östersjön. I den mäktiga Villa Gymnastiken från år 1891 med 

en minst sagt generös takhöjd, visar Naturum många både spännande och tankeväckande 

utställningar. En handlar om fiskenäringen i Blekinge och hur man bedriver ett hållbart fiske, till gagn 

för både människa och miljö, för att rädda kvar torsken i Östersjön. Juli 2008. 

2011-37-s 33: Uvkväll vid Naturum. Med generöst öppethållande från tidig vår till sen höst, har 

Naturum Blekinge i Brunnsparken blivit ett mycket populärt besöksmål både hos barn och vuxna. En 

populär aktivitet har varit uvsläppen, där ornitolog Conny Philipsson här visar upp en ung berguv för 

nyfikna åskådare utanför Naturum. Augusti 2009. 

2011-38-s 34: Försommarkväll i bokskogen vid Trollsjön. Brunnsparken med närliggande 

Brunnsskogen, inbjuder till egna strövtåg. En dryg kilometers vandring från Brunnsparken, leder upp 

till den idylliska Trollsjön, vars riktiga namn egentligen är Bålebrogölen. Att få uppleva en 

försommarkväll här i maj med solnedgång över en nyutslagen bokskog, är en gudagåva. Maj 1984. 

2011-39-s 35: Brunnskvitter på Bålebro Skuta. En mycket uppskattad underhållning för alla åldrar 

under sommartid, har Brunnskvittret på Bålebro Skuta i Brunnsskogen intill Brunnsparken, varit 

sedan i början av 1950-talet. Efter ett kort uppehåll, återuppstod Brunnskvittret i en något 

modifierad version sommaren 2011, på platsen som ser något annorlunda ut i dag än här. Augusti 

1991. 



2011-40-s 35: Konst till beskådan i Brunnsparken. I samband med 2008 års upplaga av 

Blomsterfestivalen i Ronneby, hölls en del av festivalens många aktiviteter i Brunnsparken. Något av 

allt det som hände där, var en konstutställning i gröngräset, där bland andra Ingela Lindblom från 

Bräkne-Hoby ställde ut naturmotiv med vyer från platser i Ronneby kommun. Augusti 2008. 

2011-41-s 36: Träningscenter med helhetssyn på god hälsa. Den 24 april 2010 invigdes på 

Fridhemsvägen 15 i Ronneby Scandinavian Top Athletic Center (STAC). Ett träningscenter, men långt 

ifrån något traditionellt gym. Utanför STAC står Ingmar Eliasson, Christian Storsjö, Anna Dettner, 

Andréas Eliasson och Cecilia Wulfing Dettner. Sittande Magnus Axelsson, Linda Hedlund, Jimmy 

Lidberg och Joakim Dettner. April 2010. 

2011-42-s 37: Badhus för hälsa i olika epoker. Där det redan i mitten av 1870-talet badades och 

masserades efter den tidens norm, fanns sedan 2005 Kroppsinvest Intitute. Ett företag med målet att 

förbättra människors hälsa, precis som förr då Badhus No 1 var en viktig del av kurortslivet. Linda 

Hedlund, Joakim Dettner och Anna Dettner trivdes i sin vackra arbetsmiljö. Juni 2009. 

2011-43-s 37: Wellnesfestival i Brunnsparken. I augusti 2010 hölls den första Wellnesfestivalen i 

Ronneby, naturligt nog i Brunnsparken med tanke på denna plats långa tradition att ge människor en 

bättre hälsa både fysiskt och psykiskt. Eva Milletorp med nystartade friskvårdsföretaget Blevant AB, 

var arrangör av Blekinge Wellnesfestival i Ronneby år 2010. Augusti 2010. 

2011-44-s 38-39: Angelica vässade världsrekordet med hjälp av Joakim på STAC: Förutom lokala 

idrottare från föreningarna i Ronneby kommun, hade träningscentret STAC flera elitidrottare som 

förlade delar av sin träning där. En av dem var 17-åriga Angelica Bengtsson från Boaryd nära 

Väckelsång, här till höger om Joakim Dettner på STAC. Angelica hade nyligen satt nytt 

juniorvärldsrekord i stavhopp genom ett hopp på hela 4.63. April 2011. 

2011-45-s 40: Hotell med anor från 1903: Hotel Hviidehus på Övre Brunnsvägen är en magnifik 

byggnad tillkommen år 1903, och då byggd som ett pensionat för ”unga flickor som utan målsmans 

sällskap vistas vid Brunnen”. Ylva Hindrikson, stående framför Hviidehus, drev ihop med sin man 

Magnus och sina föräldrar Lars och Lotta Hörngren hotellet sedan 2005. Juni 2008. 

2011-46-s 40: I receptionen på Hviidehus. Numera ett hotell, var Hviidehus åren 1947-1984 en 

välkommen reträttplats för trötta husmödrar, och därefter kontor för Södra Skogsenergi AB från 

1986 fram till 2004 då familjen Hörngren köpte fastigheten. Lotta och Lars Hörngren i receptionen, 

hade emellanåt choklad-, vin- och whiskyprovningar på sitt hotell. November 2008. 

2011-47-s 41: Ett glasbruk till 1991. Samma år som det nya Brunnshotellet i Ronneby invigdes 1961, 

öppnades ett glasbruk och en glashytta på Övre Brunnsvägen intill Hviidehus. Bröderna Marcolin från 

Italien skapade här ett omtyckt besöksmål, som fanns kvar i 30 år fram till att glasbruket på bilden 

slog igen 1991. Juni 1991. 

2011-48-s 41: Annonsering om attraktiva bostadsrätter. Vintern 2009 stod denna skylt att läsa för 

presumtiva intressenter på den så kallade Glasbrukstomten. Byggnaderna till det avsomnade 

glasbruket hade då rivits våren 1998, och under drygt tio år kom grusplanen där mest att användas 

som parkeringsplats. Nu väntade det andra tider ganska så snart. Mars 2009. 

2011-49-s 42: Nils Ingmar får hjälp med första spadtaget. Den 16 maj 2009 tog kommunfullmäktiges 

ordförande Nils Ingmar Thorell det första spadtaget på Glasbrukstomten i Ronneby. God hjälp hade 

han av Eva Gustafsson, Ilse Rasmussen och Eva Lind, tre av dem som skulle flytta in i de eftertraktade 

bostadsrätterna invid Ronnebyån med adressen Övre Brunnsvägen 75. Maj 2009. 



2011-50-s 42: Ett halvår kvar till inflyttning. Den 28 maj 2010 återstod exakt ett halvår till att 

inflyttning skulle ske i HSB:s uppmärksammade bygge på Glasbrukstomten. Under ett års tid hade då 

en febril aktivitet rått på byggarbetsplatsen för att ligga i fas med tidplanen, och få allt klart till 

inflyttning sista veckan i november 2010. Maj 2010. 

2011-51-s 43: Sex nöjda bostadsrättsinnehavare. Till inflyttningen i de 27 bostadsrätterna på 

Glasbrukstomten i slutet av november, slog vintern till på allvar med massor av snö. Ett halvår senare 

kunde nöjt Per-Anders Johansson, Eva Lind, Carl Fornling, Gun-Britt Gadman, Marij Ax och Ilse 

Rasmussen konstatera att de valt en bra plats att bo på. Maj 2011. 

2011-52-s 43: Familjen Israelssons bostad för 50 år sedan. Exakt 50 år innan denna bild togs, hade 

Eva Lind – född Israelsson – tillsammans med pappa Arne ”Isen” Israelsson, nytillträdd chef för 

Ronneby Brunn 1961, mamma Ingrid (1923-2015) och lillasyster Lena flyttat in i Villa Vera i 

Brunnsparken. Ett halvt sekel senare, var Eva, Ingrid och Lena tillbaka här. Maj 2011. 

2011-53-s 44: Mannen som skapade det nya Ronneby Brunn. Den nye brunnsdirektören Arne ”Isen” 

Israelsson (1921-2005), gav järnet redan från början när det nya Brunnshotellet stod klart sommaren 

1961. ”Isens” idérikedom, arbetskapacitet och PR-sinne, banade väg för en lyckosam start för 

Brunnshotellet, som syns i bakgrunden av bilden. Augusti 1988. 

2011-54-s 44: Från bassängbotten till hotelltoppen. Från starten med Arne ”Isen” Israelsson 1961, 

har många brunnsdirektörer lett Ronneby Brunns öden och äventyr. Nu hade VD Jan Wikskär tillträtt 

2010, men denne kille uppväxt i Ronneby, inledde redan i tidiga tonåren sin yrkesbana på Ronneby 

Brunn som rengörare av bassängen och som badvakt. September 2010. 

2011-55-s 45: Två trotjänare på Ronneby Brunn. Några av Ronneby Brunns anställda var riktiga 

trotjänare. Till exempel Ing-Britt Lindberg på lönekontoret, som började där 1964, efter att ha 

sommarjobbat på Brunnshotellets kiosk redan 1961. Eddy Olsson, städ- och tvättansvarig, även 

personalansvarig, började som piccolo och vaktmästare 1976. Juni 2009. 

2011-56-s 45: Inne på Brunnens spa. Ronneby Brunns storhetstid som ledande kurort i Sverige, 

återuppstod i modern form då Brunnens nya spa invigdes 2002. Hedvig Sundqvist till höger om 

praktikanten Lisa Andersson, hade varit chef för denna avstressande och rogivande avdelning ända 

sedan starten. Juni 2009. 

2011-57-s 46: Ett Brunnsbad som nu är historia. När Brunnsbadet i Ronneby invigdes 1961, var det en 

ny och mycket modern anläggning med Sveriges andra 50-metersbassäng, och med ett hopptorn på 

hela tio meter. Flera SM i simning och massor av Swedish Cup i simhopp, har avgjorts på denna plats, 

som nu är historia sedan 2009. Juli 1997. 

2011-58-s 46: Här har många lärt sig simma. I den 50-metersbassäng som försvann hösten 2009, har 

många av Ronneby kommuns invånare lärt sig simma genom årens lopp. Före invigningen av 

Brunnsbadet 1961, minns många fortfarande hur de gick i simskola och lärde sig simma i insjöar eller 

i havet, där temperaturen aldrig kom i närheten av Brunnsbadets härliga 24-25 grader. Juli 1997. 

2011-59-s 47: Sex dagar kvar till invigningen. I AB Ronneby Industrifastigheters (ABRI) stora 

fastighetsbestånd, ingår både Hotel Ronneby Brunn och Brunnsbadet. Med endast sex dagar kvar till 

invigningen av det nya Brunnsbadet, var ABRI:s VD Dennis Robérteus inte orolig för att tidplanen 

skulle spricka, trots att mycket jobb återstod att göra. Juni 2010. 

2011-60-s 47: Åtta killar som var med och byggde nya Brunnsbadet. Byggandet av ett nytt Brunnsbad 

tog sin början i oktober 2009. En mycket lång och hård vinter ställde till stora bekymmer för 



byggjobbarna. Många människor slet hårt för att badet skulle bli klart i tid, bland andra dessa åtta 

killar från företaget ELIT Blekinge AB i Ronneby. Juni 2010. 

2011-61-s 48-49: Solig söndag på badet. Hopptorn och 50-metersbassäng var försvunna. Men en rad 

nya attraktioner lockade alla badsugna till den nya anläggningen, som till en kostnad av 47.5 miljoner 

kronor stod klar att invigas den 5 juli 2010. När denna bild togs söndagen den 11 juli 2010, lockades 

säkert flera av marknadsbesökarna på Tosia Bonnadan att ta en avstickare till Brunnsbadet för ett 

dopp där. Juli 2010. 

2011-62-s 50-51: Ett annorlunda bad för hela familjen. Nya Brunnsbadet i Ronneby går inte på något 

sätt att jämföra med det gamla badet invigt 1961. Här finns nu ett badlandskap utformat som ett 

sammanhängande sjösystem med kanaler, vikar och en ö i mitten. Där är också en 25-metersbassäng 

att konditionsträna i, en barnbassäng, vattenrutschbana, strömkanal och varmbassäng. Juli 2010. 

2011-63-s 52-53: Motorentusiasternas julafton mitt i sommaren. Evenemangen i Brunnsparken är 

många under året. Ett av de årligen återkommande sedan premiäråret 2001, är Nostalgia Festival. 

Runt 10 000 personer brukar komma till Nostalgia varje år för att ta del av veteranfordon i alla 

former. Bilar, motorcyklar, mopeder och traktorer av olika årgångar lockar stora skaror till 

Brunnsparken. Juni 2009. 

2011-64-s 54: T-Ford av årsmodell 1923. T-Forden, introducerad år 1908, producerades i drygt 15 

miljoner exemplar åren 1908-1927. Men T-Forden fanns också som lastbil. En sådan av årsmodell 

1923, med 20 hästkrafter och en maxfart av 65 kilometer i timmen, kunde besökarna på 2008 års 

Nostalgia få se på riktigt nära håll. Juni 2008. 

2011-65-s 54: En mack i Sverige på 1960-talet. Nostalgia Festival gör verkligen skäl för sitt namn. Var 

man med på 1960-talet, minns man säkert nostalgiskt hur en typisk bensinmack kunde se ut då. Som 

BP-macken här med en vit Wolksvagen 1300 från 1967 till vänster, och en röd Cadillac Coupe de Ville 

av årsmodell 1959 i bakgrunden. Juni 2009. 

2011-66-s 55: Kandidat till ”Sveriges snyggaste bil”. På Nostalgia i Brunnsparken, röstas varje år fram 

en vinnare i den prestigefyllda tävlingen ”Sveriges snyggaste bil”. En av kandidaterna i 2009 års 

tävling, var denna grönvita Ford Skyline av årsmodell 1959, en 50 år gammal bil, som fick många 

beundrande blickar av alla människor som passerade förbi den. Juni 2009. 

2011-67-s 55: Man och bil av samma årsmodell. För de flesta av Ronneby kommuns invånare, var 

Sten Lilja ett känt namn och ansikte. Både från sin tid på Sparbanken i Ronneby, som grundare av 

tidningen Ronneby Runt, och som journalist på tidningen Commersen. Numera jobbande på Förlags 

AB Albinsson & Sjöberg, syns Sten här vid en vit Dodge Custom Royal från 1957. Juni 2009. 

2011-68-s 56: Eftertraktad och mycket ovanlig bil. En av alla fantastiska veteranbilar på Nostalgia 

Festival 2009, var denna blå sportbil lystrande till namnet Lagonda 16/80. Endast 261 stycken 

Lagonda 16/80 tillverkades under åren 1932-1934. Exemplaret här från 1933, var oerhört välvårdad 

och i skick som ny, trots att den var 76 år gammal. Juni 2009. 

2011-69-s 57: En folkfest för både kännare och noviser. Brunnsparken med sina väl tilltagna ytor och 

nära till allt runt själva festivalen, har gjort Nostalgia Festival till en jättesuccé under de år den 

arrangerats i Ronneby. Här samlas de riktiga entusiasterna, som kan allt om årsmodeller och 

prestanda, men också nyfikna noviser, som gillar att vandra runt och titta på gamla fordon. Juni 2008. 

2011-70-s 57: Sång av Siw från Nostalgias scen. Förutom alla fantastiska fordon, bjuder Nostalgia 

Festival på mycket annat för besökaren. Sång och musik med betoning på 50- och 60-talen av riktigt 



kända artister, förekommer varje år. 2010 var det Siw Malmkvist som uppträdde. Från en hela 55 år 

lång artistkarriär, fick publiken höra till exempel ”Tunna skivor”, ”Mamma är lik sin mamma” och ”Slit 

och släng”. Juli 2010. 

K 1 _ 2011-71-s 58: Flickan bak i bilen på en Chevrolet. Om ”Flickor bak i bilen”, en riktig storschlager 

från 1959, sjöng Siw Malmkvist om när hon uppträdde på Nostalgia Festival 2010. Efter sitt 

framträdande där, fick Siw tillfälle att titta närmare på några av de bilmodeller som var nya när hon 

inledde sin karriär på 1950-talet. Till exempel bilen här, en Chevrolet Impala Sportcoupé av årsmodell 

1958. Juli 2010. 

2011-72-s 59: Sanna och Thomas laddade för Diggiloo. Blott elva år gammal gick Sanna Nielsen 1996 

in på Svensktoppens förstaplats med ”Till en fågel”. Sommaren 2005 deltog då 20-åriga Sanna i 

Diggiloopremiären i Ronneby tillsammans med flera andra kända artister. En av dem var komikern 

Thomas Petersson från Halmstad. I en paus av repetitionerna av Diggiloo, syns här Sanna och Thomas 

vid Ronnebyån intill Ron. Juli 2005. 

2011-73-s 60-61: 2008 års Diggiloogäng fotograferas vid bron till Ron. I en välbehövlig paus av 

repetitionerna inne på Ronsalen, har 2008 års upplaga av Diggiloomedverkande samlats på bron över 

Ronnebyån till Ron. Från vänster ser vi bland andra Måns Zelmerlöw, Nanne Grönvall, Linda 

Bengtzing, Lasse Holm, Lotta Engberg, Molly Sandén, Thomas Petersson, Kim Strandberg och Stefan 

Arwidson från duon Stefan & Kim, och längst till höger den fantastiske trumpetaren Magnus 

Johansson. Juli 2008. 

2011-74-s 62-63: Jessica sjöng sin stora succélåt. En mycket duktig sångerska, som varit med i 

Diggiloo i många år, var Jessica Andersson. När hennes fantastiska sångröst nådde ut över 

Diggiloopubliken på Silverbergsplanen i Brunnsparken 2010, rådde en nästan magisk stämning. 

Speciellt när Jessica sjöng sin succélåt  ”I did it for love” från 2010 års Melodifestival. Juli 2010. 

2011-75-s 64: Sanna fick kvällens största applåder. Trots alla rutinerade artister som Christer Sjögren, 

Lotta Engberg, Elisabeth Andreassen och Jessica Andersson, var det nog ändå en 20-årig tjej från 

Edenryd, som fick de allra största applåderna i 2005 års Diggiloo. När Sanna Nielsen sjungit färdigt 

inför en hänryckt publik, ville applåderna nästan aldrig ta slut. Juli 2005. 

2011-76-s 64: Två stora Måns Zelmerlöwfans från Ronneby. En relativt ny och ung förmåga uppväxt i 

Lund, var nästan alla tjejers och damers favorit i 2008 års upplaga av Diggiloo. Några av de största 

fansen till 22-årige Måns Zelmerlöw, målade till och med hans namn och ett rött hjärta i pannan. 

Som Olivia Widing och Emma Rasmussen, två unga tjejer från Ronneby. Juli 2008. 

2011-77-s 65: Med tema Flower Power. 2009 års Diggiloo hade Flower Power som tema, med tonvikt 

på musik från 1960-talet. Till detta år lyckades Lasse Holm få med en riktig veteran av internationellt 

mått att vara med i Diggiloo, nämligen Arja Saijonmaa. Utanför Ron står här Arja till höger om Sara 

Löfgren, medan Lasse Holm, Ola Svensson (Ola) och Kjell Wallmark, mer känd som Brolle, sitter ned. 

Juli 2009. 

2011-78-s 65: Torgny, Gunhild och Markoolio. Som låtskrivare är Torgny Söderberg känd för låtar 

som Lena Philipssons  ”Kärleken är evig” och Herreys klassiska vinnarlåt ”Diggi-loo Diggi-ley”. Men 

Torgny var också i rollen som producent med i arbetet bakom Diggiloo. Här i 2010 års Diggiloo syns 

han med mångkunniga musikern Gunhild Carling och Marko Lethosalo, allmänt känd som Markoolio. 

Juli 2010. 

2011-79-s 66-67: Sen sommarkväll vid Silverbergsplanen. Genom åren har Diggiloos Sverigepremiärer 

i Ronneby bjudit på minst sagt skiftande väderförhållanden, med allt från helt underbara 



sommarkvällar till fruktansvärda oväder med regn och blåst. 2010 års Diggiloo bjöd på ett ljuvligt 

väder, där bland andra Bengt Andersson (1943-2019), Barbro Ohlsson, Ulla-Kerstin Andersson och 

Karl-Gunnar Ohlsson var några av de drygt 9 000 i publiken. Juli 2010. 

2011-80-s 68-69: Dans med Markoolio mitt bland publiken. Varmt och soligt, drygt 9 000 

förväntansfulla människor på gott humör, som kommit till Silverbergsplanen i Brunnsparken för att 

lyssna på härlig musik och se duktiga artister. Då tågar Markoolio ut på catwalken bland publiken 

sjungande Lasse Berghagens klassiker ”En kväll i juni”, och bjuder sedan upp en ung flicka i publiken 

till dans. Juli 2010. 

2011-81-s 70-71: Majmorgon i Brunnsparken. Alltid öppet dygnet runt hela året med fri entré. Så 

skulle man kunna beskriva Brunnsparken i Ronneby. En naturskön plats med massor av aktiviteter för 

både ung och gammal. Ensam, eller tillsammans med släkt, vänner och bekanta, kan man vandra runt 

här och bara njuta av allt man ser. Som på bilden här, tagen en morgon i maj när gula och röda 

tulpaner blommade som bäst vid Brunnshallen. Maj 2008. 

2011-82-s 72: The King från Kallinge – an ambassadör för Ronneby kommun och den moderna 

kurorten. Stefan Jonasson, sångare och pianist i The Playtones från Kallinge, vann tillsammans med 

övriga medlemmar i gruppen Dansbandskampen i tv år 2009, och gick till final i Melodifestivalen 

2011 ”The King”. Med detta blev Stefan och övriga i Playtones mycket goda ambassadörer för 

Ronneby kommun – den moderna kurorten. Mars 2011. 

2011-83-s 74-75: Olle sopade rent runt Ronneby. År 1980 började Olle Gustavsson att arbeta på 

Ronneby kommun. Olle var en mycket efterlängtad person när han under våren kom med sin City Cat 

5000 för att sopa rent gatorna från grus och skräp och se till att det blev fint efter vintern. Här är Olle 

med sin sopmaskin på Nedre Brunnsvägen i Ronneby, i korsningen mot Föreningsgatan. Juni 2009. 

2011-84-s 76: Vid centralförrådet i Sörby. Olle Gustavsson på Miljöteknik i Ronneby, har många 

kollegor på Ronneby kommun, som ser till att vardagslivet fungerar för invånarna i kommunen. 

Många av dem har ett fysiskt hårt och krävande arbete, och får kanske inte alltid den uppskattning 

de är värda. Här några av dem samlade en tidig morgon strax efter klockan sju på centralförrådet i 

Sörby. Juni 2009. 

2011-85-s 76: Nils-Birger på sopbilen. Precis som den som sopar gator eller städar lokaler inomhus, 

lär väl inte sopbilsåkarna få någon ”rockstjärnestatus”i samhället. Det visste Nils-Birger Andersson, 

här stående med sopbilen på Blasius Königsgatan i Ronneby, där han körde restavfall. Efter 20 år på 

soptippen i Angelskog, hade Nils-Birger jobbat som sopbilsåkare i 25 år. Oktober 2009. 

2011-86-s 77: Revystjärna och popklubbsägare i personalen. En del av personalen på Miljöteknik, 

samlade på Stadshuset i Ronneby. Där fanns till exempel Per-Olof ”Pelle” Kennerwall, som drivit 

popklubb, och Siw Wernhult, som spelat revy förr. Från vänster: Jonny Petersson, Lars-Olof Nilsson, 

Karin Ivarsson, Siw Wernhult, Ulla Broddesen, Pelle Kennerwall och Jens Gustavsson. November 

2007. 

2011-87-s 77: Nio av Miljötekniks anställda. När man som kommuninvånare behövde hjälp med 

information kring eltaxor, fjärrvärme, eller vatten och avlopp, kunde man få hjälp av exempelvis Lena 

Nilsson, Annica Franzén, Jens Hansén, Marianne Hugosson, Hans Nilsson, Jaana Linder, Angela 

Sjösten, Torbjörn Sjöholm och Anita Abrahamsson på Miljöteknik i Ronneby. November 2007. 

K 1 _2011-88-s 78: Glad Carin på Mor Oliviagårdens återinvigning. Efter att tidigare arbetat som 

personalchef på dåvarande CTC – i dag Alfa Laval – köpte Carin Nilsson för egna pengar ett hus vid 

vattenfallet i Ronneby, med syfte att där bedriva ideell verksamhet inom hantverk och konst. Detta 



var grunden till Mor Oliviagården i Ronneby, som här återinvigdes efter att då funnits i 23 år sedan 

1986. Juni 2009. 

K 1 _ 2011-89-s 79: Personalen på Ronnebyhus. På Gångbrogatan 3, i korsningen mot 

Karlskronagatan, låg AB Ronnebyhus, ett bolag helägt av Ronneby kommun. Av 53 anställda på 

Ronnebyhus, syns här utanför kontoret Sven-Olof Klasson, Mona Olsson, Mats Du-Bar, Ingela 

Petersson, Anette Andersson, Marie Carlsson, Ewa Svensson, Sophie Lindman, Petra Johansson och 

Stefan Gummesson. Juni 2010. 

2011-90-s 79: En VD med stort fastighetsbestånd. Stående i korsningen Gångbrogatan-

Karlskronagatan, med en vy söderut mot Strandgatan, står AB Ronnebyhus VD Sven-Olof Klasson. I 

hans arbetsuppgifter ingick att få nöjda hyresgäster till det stora fastighetsbestånd på 2 927 

lägenheter, som Ronnebyhus ägde i Ronneby, Kallinge, Bräkne-Hoby, Backaryd, Hallabro och 

Johannishus. Juni 2010. 

2011-91-s 80-81: Tidig morgon utanför Maxi i Ronneby. Torsdagen den 12 juni 2008. Klockan var bara 

7.30 på morgonen när ett 35-tal av totalt 100 anställda på ICA Maxi Stormarknad i Ronneby samlats 

innan arbetsdagens början för att bli fotograferade utanför sin arbetsplats på Karlshamnsvägen 8 i 

Ronneby. Sveriges första stormarknad med livsmedel startade här 1969 under namnet Ronneby 

Stormarknad. Juni 2008. 

2011-92-s 82: Ung Ronnebychef blev bas för hela ICA. 1987 kom 26-årige Kenneth Bengtsson till 

Ronneby för att bli chef på dåvarande Kvantum. Den ungdomlige chefen var snabb i tanke och 

handling, servicesinnad, och mycket mån om sina kunder. Efter många år i Ronneby, gick Kenneth 

vidare i karriären och blev år 2001 koncernchef för ICA AB med verksamhet i åtta länder och 40 000 

anställda. 2010 blev han styrelseordförande för Svenskt Näringsliv. Juni 1989. 

2011-93-s 83: Håkan tog över på Maxi i Ronneby. Kenneth Bengtssons efterträdare i Ronneby blev 

Bengt-Olof Johansson, köpman på ICA Maxi Stormarknad åren 1995-1999. Efter honom tog Håkan 

Gunnarsson över år 2000. I hembyn Svalöv i Skåne drev Håkan framgångsrikt en butik i många år, 

innan han kom till Maxi i Ronneby ett par dagar in på det nya årtusendet. Juni 2008. 

2011-94-s 83: Välbesökt träffpunkt för många människor. I drygt 40 år har Ronneby Stormarknad, 

Kvantum och ICA Maxi Stormarknad varit en mycket stor och betydande aktör i Ronnebys näringsliv. 

Med drygt 100 anställda och en omsättning för 2010 på 330 miljoner kronor, ett brett sortiment och 

goda parkeringsmöjligheter, har Maxi i Ronneby blivit en välbesökt träffpunkt. September 2010. 

2011-95-s 84: Maxis Magnus och Stig på ”Special”: På Maxi i Ronneby fanns förutom livsmedel ett 

stort sortiment för exempelvis köksutrustning, media, böcker, leksaker, sport och fritid, trädgård, 

verktyg, färg, kläder med mera. Detta område kallades allmänt för ”Special”. Magnus Petersson och 

Stig Arthursson var två av de anställda på ”Special” i Ronneby, och kunde ge svar på det mesta 

kunderna frågade efter. November 2008. 

2011-96-s 85: Tre medarbetare med glada nunor. I 23 år hade Thomas Andersson varit ett välkänt 

ansikte på Maxi. Redan 1965 inledde han sin karriär i Virserum. Eva Blomqvist inledde sin bana här 

1977, och var nu datoransvarig och även ansvarig för brödavdelningen, medan Mari Karlsson bjöd 

kunderna på smakprover av mat, när hon inte sågs i farten med att plocka fram nybakat bröd. 

November 2008. 

2011-97-s 85: Kassörska med många år i branschen. I dag är det flera av ICA Maxi Stormarknads 

kunder i Ronneby som själva skannar sina varor. Men kassörskorna finns fortfarande kvar. En av dem 

var Ann-Christine Hugosson. Förändringarna vid kassan hade varit många för Ann-Christine och 



hennes kassakollegor, sedan hon började på dåvarande Ronneby Stormarknad 1974. November 

2008. 

2011-98-s 86-87: Willys chef i korsningen Kungsgatan-Prinsgatan. En av lågpriskedjan Willys 120 

matbutiker i Sverige, låg på adressen Kungsgatan 33 i centrala Ronneby. Köpman Krister Arvidsson 

syns här i korsningen Kungsgatan-Prinsgatan, där Willys i Ronneby hade ett 20-tal anställda i sin 

butik. I samma lokaler fanns åren 1970-2006 Konsum i Ronneby, som även hette K-Marknad och 

Domus under olika perioder. Willys flyttade in här 2007. Juni 2007. 

K 1_ 2011-99-s 88-89: De ledde Tarkett i Ronnebyhamn. Utanför Tarkett AB:s kontor i Ronnebyhamn 

har ledningsgruppen på företaget samlats. Från vänster Patric Olsson, produktionschef, Urban 

Thuresson, utvecklingsansvarig, Magnus Ljunghäll, personal- och miljöansvarig, Maria Strand, 

ekonomi- och inköpsansvarig, Lars Petersson, vicepresident affärsområde homogent och linoleum, 

Per Johansson, kvalitetschef. Juli 2010. 

2011-100-s 90: Chef för kommunens största företag. Lars Petersson, vicepresident affärsområde 

homogent och linoleum, ledde Tarkett AB i Ronnebyhamn, Ronneby kommuns största privata företag 

sedan många år tillbaka. Ändå visste nog inte alla i Ronneby kommun, att Tarkett AB var störst i 

världen på homogent plastgolv för offentlig marknad, med 40 procent av världsmarknaden där. Juli 

2010. 

2011-101-s 90: Willi – en välkänd Tarkettchef i många år. Lars Petersson har haft flera företrädare i 

sin position i Ronnebyhamn. En som kom att prägla företaget i många år, var Willi Senn. Blott 25 år 

gammal kom den unge ingenjören från Schweiz 1951 till Ronneby. På bilden här från 1989, syns Willi 

Senn inne på fabriken jämte en företagets kvinnliga anställda. Juni 1989. 

2011-102-s 91: En av Tarketts 560 anställda. Alla 560 anställda på Tarkett AB i Ronnebyhamn, är 

viktiga kuggar i ett maskineri som måste fungera perfekt om ett bra slutresultat ska nås på den 

världsmarknad man konkurrerar på. En av dessa var Stefan Olsson, som här syns i ett moment med 

upprullning av halvfabrikat. Juli 2010. 

2011-103-s 91: Inne på Aggregat 220. År 2010 var omsättningen för Tarkett AB i Ronnebyhamn 1.9 

miljarder svenska kronor. EU-länderna, och framför allt då Tyskland, var de dominerande länderna i 

exporthänseende. 93 procent av Tarketts produktion i Ronnebyhamn gick på export. Inne på 

Aggregat 220 ser vi här Åke Antonsson, Lizette Karlsson och Kim Fasth. Juli 2010. 

2011-104-s 92: Grannföretag till Tarkett. Precis intill Tarkett AB, låg Riflex Film AB. Ett företag som likt 

Tarkett AB var sprunget från Limhamns Träindustri 1944. Företaget hade haft flera olika namn genom 

åren, men hette sedan år 2000 Riflex Film AB. Utanför fabriken står här Eva Ekholm med en stor, röd 

rulle på marken, vilken är utsidan till värmeväxlare och varmvattenberedare. Juli 2010. 

2011-105-s 92: John på Riflex gör solfångare till pooler. I 20 år hade John Abramsson arbetat på Riflex 

Film AB med 57 anställda 2010 och en årsomsättning på 140 miljoner kronor. Projektionsdukar, 

swimmingpool, produkter för vattentätning, teknisk folie, golvmaterial och hygien- och 

sjukvårdsprodukter, var något av det som producerades här. Juli 2010. 

2011-106-s 93: Tre trotjänare på Alfa Laval. Alfa Laval på Metallgatan i Ronneby, var en av 

kommunens största arbetsplatser. Några av de omkring 280 anställda hade jobbat länge här. Vid 

produktionen av fjärrvärmeväxlare, en produkt i Ronneby sedan 1987, står Lars Svensson, Johnny 

Fröström och Yngve Hansén, med respektive 16, 36 och 37 års anställning på företaget. Juni 2010. 



2011-107-s 93: Tre av de unga anställda. När veteraner som Johnny Fröström och Yngve Hansén 

började på företaget i mitten av 1970-talet, var det en helt annan typ av arbetsplats, än som det ser 

ut i dag på Alfa Laval. Svetsrök, buller och andra olägenheter, är nu ett minne blott, vilket de unga 

medarbetarna Veronica Lööv, Andreas Rasmussen och Robin Zickbauer satte stort värde på. Juni 

2010. 

2011-108-s 94-95: Värmeväxlare en världsprodukt som funnits länge i Ronneby. I mitten av 1950-

talet startade företaget CTC sin verksamhet i Ronneby. Företaget expanderade kraftigt, och bytte 

namn till Cetetherm AB. 2004 blev Alfa Laval nya ägare. 280 anställda fanns nu på Alfa Laval i 

Ronneby, där värmeväxlare var en marknadsledande världsprodukt, berättade platschefen Gunnar 

Olsson, här stående utanför entrén till företaget. Juni 2010. 

2011-109-s 96: En rutinerad herre på Alfa Laval. 55-årige Lars Johansson hade bara några hundra 

meter till jobbet på Alfa Laval från hemmet i Parkdala. Lars hade funnits på företaget sedan 1987, och 

uppskattade flextiden där han i dag kunde börja mellan 6.30 och 9.00 på morgonen, och sedan sluta 

jobbet mellan 15.00 och 19.30. Någon sådan flextid hade varit helt otänkbar när Lars Johansson 

började arbeta här 1987. Juni 2010. 

2011-110-s 97: Trio i ledningen för Water Jet Sweden AB. I området Hulta med närhet till E22, låg ett 

mycket intressant företag, Water Jet Sweden AB. Detta företag var en av Europas största tillverkare 

av vattenskärmaskiner, och grundades 1994 av entreprenören Jan Ryd, i mitten av bilden med 

ekonomichef Mikael Persberg till vänster och VD Lennart Svensson till höger om sig. Juni 2010. 

2011-111-s 97: Inne på Water Jet Lego. När Water Jet Sweden i Ronneby grundades 1994 av Jan Ryd, 

hade denne dynamiske man redan i flera år sysslat med vattenskärning. Ända sedan 1960 hade Jan 

varit verksam inom verkstadsindustrin, med en grundläggande utbildning på Verkstadsskolan i 

Karlskrona bakom sig. Inne på Water Jet Lego står här Jan Ryd jämte Pajtim Maliqi. Juni 2010. 

2011-112-s 98: En entreprenör att minnas. Jan Ryd (1942-2010) var mannen bakom att Water Jet 

Sweden AB i Ronneby blev en världsaktör inom området vattenskärning. Här visar stolt Jan den nya 

produkten Finecut. Tyvärr fick Jan Ryd själv aldrig uppleva introduktionen av Finecut, då han kort 

efter att bilden här togs drabbades av svår sjukdom och avled i oktober 2010. Juni 2010. 

2011-113-s 98: Personalen på Snickeri & Trä 1943. Bland alla färgbilder från det nutida Ronneby 

kommun, har det blivit dags för en svartvit bild från flydda tider. Bilden är tagen kring 1943 och visar 

personalen på Snickeri & Trä på Fridhemsvägen i Ronneby. Längst till höger står Olle Borenberg 

(1912-2003), ägare av företaget från 1934 fram till 1972. Troligen 1943. 

2011-114-s 99: På Woody år 2009. Olle Borenberg hade 1934 tagit över det företag hans far, 

byggmästare Otto Swenson, startade redan 1902 på Nedre Brunnsvägen i Ronneby. 1942 köpte Olle 

Ronneby Snickerifabrik på Fridhemsvägen, där företaget fortfarande fanns kvar 2009, men då under 

namnet Woody Bygghandel. Två av de 15 anställda där, var Johan Olsson och Håkan Nilsson. Juni 

2009. 

2011-115-s 99: Nyetablering i Sörby med gott om plats. Då Ronneby kommun sedan flera år tillbaka 

haft planer på att bygga attraktiva bostäder i området Kilen mellan järnvägsstationen i Ronneby och 

Ronnebyån, flyttade Woody Bygghandel våren 2011 till en ny plats i Sörby. Ett perfekt läge i 

korsningen av E22 och riksväg 27, tyckte platschefen Peter Björk, när inflyttningen den 12 april 2011 

var klar. Maj 2011. 

2011-116-s 100: Soft Centers starke man Tommy. En för Ronneby kommun stor händelse, inträffade i 

april 1987 då första etappen av Soft Center invigdes. Två år senare startade här Högskolan i Blekinge, 



som senare fick namnet BTH, Blekinge Tekniska Högskola. Efter den så kallade IT-kraschen i början av 

2000-talet, omdanades verksamheten här, och blev till Soft Center Fastighets AB. VD Tommy 

Svensson var en mycket viktig person i arbetet med att hitta nya hyresgäster till Soft Center. Oktober 

2010. 

2011-117-s 101: Birgitta drev annorlunda företag på Soft Center. Till Soft Center kommer nu företag, 

som knappast varit tänkbara under 1990-talets IT-boom. Ett bra exempel var Humankapitalet 

Blekinge AB med hushållsnära tjänster som företagsidé. Birgitta Pisch var grundare och VD på 

Humankapitalet, ett av de 85 företag som hade kontor hos Ronneby Soft Center Fastighets AB. 

Oktober 2010. 

K 1 _2011-118-s 101: Arkitektkontor med god utsikt. I en av Soft Centers etapper, hade Fogelberg 

Arkitekter AB sitt kontor. Peter Fogelberg till vänster, hade tagit över sin far Börje Fogelbergs roll i 

Ronneby kommun. Peter och hans medarbetare David Andersson-Junkka och Ann Selander, visar här 

en av Soft Centers etapper ritad av Börje Fogelberg strax innan han gick bort 1996. Oktober 2010. 

2011-119-s 102: I 40 år ritade han husen i Ronneby. En av Ronneby kommuns riktigt stora profiler 

under den senare halvan av 1900-talet, var otvivelaktigt arkitekten Börje Fogelberg (1926-1996). 

Under namnet Börje Fogelberg Arkitektbyrå AB drev han sitt företag från 1956 till sin bortgång 1996, 

och hann sätta sin prägel på många av de hus och byggnader som skapades i Ronneby kommun 

under 1900-talet. Börje syns här utanför sitt dåvarande kontor på Västra Torggatan 1 i Ronneby. Juni 

2010. 

2011-120-s 103: Systrarna från Ronneby som blev kända genom Dansbandskampen. Systrarna Cecilia 

Furlong och Lena Ström i dansbandet CC & LEE, var inga nykomlingar i branschen när de spelade på 

hemmaplan på torget i Ronneby under Tosia Bonnadan 2010. Genom tv-programmet 

Dansbandskampen 2008 slog de igenom på allvar och blev rikskändisar. Här tar Cecilia och Lena igen 

sig efter spelningen på Tosia Bonnadan. Juli 2010. 

2011-121-s 104: Kända Karlskronabor med stort hjärta för KRIF Hockey. På Tosia Bonnadan i Ronneby 

2010, kunde marknadsbesökarna träffa ett par riktiga superkändisar vid KRIF Hockeys 

försäljningsstånd utanför Wiedenborgs. Boende i Karlskrona hade makarna Carolina och Patrik Klüft 

ett stort engagemang i KRIF Hockey, där Patrik sedan ett par år tillbaka var tränare för det populära 

och duktiga hockeylaget. Juli 2010. 

2011-122-s 105: 700 kom till Ron för att höra Playtones. Tisdag kväll den 8 mars 2011. Med fyra 

dagar kvar till finalen av den svenska Melodifestivalen i Stockholm, valde The Playtones att ladda upp 

på hemmaplan med en spelning på Ron inför 700 entusiastiska åhörare i blandade åldrar från små 

barn till pensionärer. Oftast satt han vid pianot, men här syns sångaren Stefan Jonasson med gitarr. 

Mars 2011. 

2011-123-s 105: Fyra femtedelar av bandet som sålde mest skivor i Sverige. Visst var The Playtones 

populära i Blekinge. Men även i övriga landet hade de massor av anhängare. Det visade inte minst 

statistiken för skivförsäljning i Sverige 2010, där Playtones sålde mest skivor av alla artister. Från 

vänster Andreas Carlsson, Mattias Schertell, Stefan Jonasson och Per ”Svannte” Sennerhall. Mars 

2011. 

2011-124-s 106-107: Med turnébussen parkerad i Brantafors. Genom att vinna det populära tv-

programmet Dansbandskampen 2009, slog The Playtones igenom med dunder och brak. Bara under 

2010 rullade Playtones blå buss 8 000 mil på vägarna runt om i Sverige. Men denna vårdag stod 



turnébussen parkerad i Brantafors, Kallinge. Från vänster Per ”Svannte” Sennerhall, Mattias Schertell, 

Stefan Jonasson, Conny Ohlsson och Andreas Carlsson. Maj 2011. 

2011-125-s 108: Kunnig guide berättar Karöns historia vid Örnaberget. En av Ronneby kommuns 

finaste besöksmål, är definitivt Karön söder om Ekenäs. Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, var 

Karön en tummelplats för många av de kurortsgäster som befann sig på Ronneby Brunn för att få 

bättre hälsa. Vid Örnaberget på Karön berättar här Björn O Svensson kunnigt om Karöns brokiga 

historia under den årligen återkommande Karödagen. Juni 2010. 

2011-126-s 109: Fin representant för Karöns flotta villor. Det som gör Karön så speciellt, är de 16 

vackra trävillorna uppförda under åren 1878-1890. Att det var personer stadda vid god kassa som lät 

bygga dem, behöver ingen tvivla på när man går runt på ön och skådar de magnifika villorna. Villa 

Udden här uppfördes 1882, och kallas också för Ingstadska villan efter sin byggherre Olof Ingstad. 

Augusti 1989. 

2011-127-s 109: Turbåt i Karösundet sedan 1968. Någon broförbindelse har Karön aldrig haft, tack 

och lov. Om så skett, hade ön ganska snart mist den idyll den präglas av i dag. Till Karön ska man 

komma med båt. Ångsluparnas tid är för länge sedan förbi, men turbåten Karöline har trafikerat 

Ekenäs-Karön ända sedan 1968, och gör så fortfarande. Karöline är här på väg in mot Karöbryggan. 

Juni 2009. 

2011-128-s 110: Kvällspromenad vid vacker vik på grönskande ö. Karön är en av de större öarna i 

Ronnebyskärgården, och har emellanåt benämnts som ”Nordens Capri” för sin grönska och 

lummighet. Hela ön är värd att uppmärksammas med en kvällspromenad längs glittrande vikar, och 

kanske ett dopp i havet, som avslutning på en härlig dag. Juli 2009. 

2011-129-s 110: Åke visade skolmuseet i Risanäs. På vår färd västerut, gör vi ett uppehåll i Risanäs 

och tittar in på skolmuseet där. Här fanns åren 1854-1913 Risanäs skola. Numera är den gamla skolan 

ett annorlunda besöksmål sommartid. Åke Tärntoft från Ronneby Musei- och Hembygdsförening, var 

en av dem som guidade besökarna runt inne på Risanäs skolmuseum. Augusti 2008. 

2011-130-s 111: Sonny tog över Saxemaras välkända båtvarv. Strax innan han fyllde 30 år, fick Sonny 

Olsson 2006 möjlighet att förverkliga sin stora livsdröm; att ta över det anrika båtvarvet i Saxemara. 

Den tidigare ägaren Tage Olsson, hade då sålt varvet till Blekinge museum i Karlskrona, men Sonny 

fick ta över båtbyggeriet för att driva det i samma anda som Tage Olsson gjort. September 2009. 

2011-131-s 111: Flatekor till salu för hugade spekulanter. Sonny Olssons farfar kom från Saxemara. 

En av farfaderns bröder arbetade som båtbyggare vid Saxemara båtvarv. Redan som ung praktikant 

hos Tage Olsson, fick Sonny lära sig det svåra hantverket till båtbyggare från grunden. Mest handlade 

det nu om reparationer, men Sonny Olsson byggde även flatekor på beställning. September 2009. 

2011-132-s 112-113: Båtbyggeri blev Tages livsuppgift. På den plats vid Saxemaraviken där Olssons 

båtvarv legat sedan 1927, kom Tage Olsson (1931-2016) i lära till båtbyggare hos sin far Olof Olsson 

redan som tonåring i mitten av 1940-talet. Tage tog över varvet efter sin far år 1965, och fortsatte 

sedan arbeta på det välrenommerade båtvarvet i Saxemara ända fram till 75-årsålden, då Sonny 

Olsson tog över verksamheten. Oktober 2010.  

2011-133-s 114: Arkipelagdag i Saxemara en solig söndag i september. Söndagen den 6 september 

2009 hölls för tredje året den så kallade Arkipelagdagen i Saxemara. Årets tema var båtar, båtliv och 

miljö. Massor av människor i olika åldrar kom till Saxemara och tog del av aktiviteterna på 

Arkipelagdagen. På bilden här syns marinbiolog Jenny Hertzman berätta om livet i havet utanför 

Saxemara. September 2009. 



2011-134-s 115: De drev Bed & Breakfast vid vacker vik. För den som inte själv har en egen stuga att 

bo i när man besöker Blekinge, finns det bra alternativ, till exempel Bed & Breakfast. Familjen 

Malmport i Väbynäs vid Vierydsviken, drev Ängholma Bed & Breakfast. Paret Eva och Michael 

Malmport, här med sönerna Johan och Hugo, samt hundarna Faxe och Molly, tog emot gäster året 

om. Juli 2008. 

2011-135-s 115: Skrakbo att hyra vid Väbynäs. Många av gästerna på Ängholma Bed & Breakfast kom 

från andra länder, oftast Tyskland och Danmark. Att bo ostört vid havet nära badplatsen och med 

fina möjligheter till fiske och båtturer, var något som gästerna på Ängholma uppskattade. En av 

stugorna där med ett rogivande läge, kallades för Skrakboet. Juli 2008. 

2011-136-s 116-117: Sommarfest på Nabben hos Byalaget i Vieryd. Varje år ordnar byalaget i Vieryd 

en sommarfest. Till Nabben vid badplatsen i Vieryd hälsas då alla välkomna, både den bofasta 

befolkningen, och de som endast bor där sommartid. Byalagets fina initiativ är uppskattat, och 

svetsar också samman dem som på något sätt har anknytning till Vieryd. På bilden de flesta som kom 

till 2008 års sommarfest i Vieryd. Juli 2008. 

2011-137-s 118-119: Vacker vy vid badet i Järnavik. Precis intill campingplatsen i Järnavik, ligger en 

utomordentligt vackert belägen badplats. Välbesökt inte bara av campinggäster och turister, utan 

även av bygdens befolkning. Dessutom med härliga klippor att ligga och sola på före eller efter badet. 

För den som är hågad på vandring, passerar Blekingeleden förbi vid badplatsen i Järnavik. Augusti 

2008. 

2011-138-s 120: Campingvärden Stefan i Järnavik. Campingplatsen i Järnavik är en av Blekinges 

största och mest välbesökta. I många år var det idrottsföreningen Hoby GIF som drev campingen i 

Järnavik, men sedan några år tillbaka var det Stefan Nilsson som skötte campingen här. Näst intill ett 

dygnet runt-jobb under högsäsong, men Stefan trivdes mycket bra på den camping han tog över 

2005. Augusti 2008. 

2011-139-s 120: Långliggare som återvänder år från år. Flera av Stefan Nilssons campinggäster var så 

kallade långliggare, och återkom troget år efter år. En av dessa långliggare, var Ingrid Karlsson från 

Olofström, som campat här med sin familj ända sedan 1977. Ingrid, som växte upp i närliggande byn 

Mörtjuk, och då hette Lindblad i efternamn, står här i mitten av bilden jämte sina anhöriga. Augusti 

2008. 

2011-140-s 121: Vid Järnaviks eget paddelcentrum. Ett av alla familjeföretagen inom turismen i 

Bräkne-Hoby med omnejd, Bräknebygden, var Paddelkompaniet i Järnavik. Beläget alldeles bredvid 

Gula Huset, Järnaviks vandrarhem, var det lätt att hitta dit för alla som var sugna på att paddla 

havskajak i Blekingeskärgården. Maria Peter på Paddelkompaniet hade mycket att göra denna 

sommar. Juli 2008. 

2011-141-s 121: Lennart och hans familj drev Paddelkompaniet. Maria Peters föräldrar Lennart och 

Lena drev sedan 15 år tillbaka företaget Paddelkompaniet. Kajakuthyrningen i Järnavik var en del av 

företagets verksamhet. En annan var kanotuthyrningen på den 70 kilometer långa kanotleden från 

Hovmantorp till Karlsnäsgården. Här hjälper Lennart Peter några utländska turister med kajaker. Juli 

2008. 

2011-142-s 122: Kerstin och Björn på väg ut att paddla. Att paddla kajak eller kanot, har blivit väldigt 

populärt under senare år. Några av alla som hyrde farkost för paddling hos familjen Peter i Järnavik, 

var Kerstin Svensson från Ronneby och Björn Gustavsson från Halmstad. Bägge med idrottslig 

bakgrund som duktiga sprinters i FIF Gnistan från Ronneby en gång i tiden. Juli 2008. 



2011-143-s 122: Bra på fotboll och jordgubbar, men nybörjare på sjön. En mycket välmeriterad 

idrottsman kom till Järnavik för att paddla denna varma julidag. Hasse Larsson, lantbrukare och 

jordgubbsodlare, med ett förflutet som allsvensk fotbollsspelare i Mjällby AIF, provade ihop med sin 

fru Emma att för första gången paddla. Tjärö nästa, ropade Hasse innan paret Larsson gav sig iväg. 

Juli 2008. 

2011-144-s 123: Företagsam kvinna som stod för Gula Huset. En vacker byggnad som alla besökare 

av Järnavik inte kunde undgå att lägga märke till, var Gula Huset. Byggt år 1851 och med en brokig 

historia bakom sig, ägdes och drevs Gula Huset av Monika Kronlund. En företagsam kvinna, som stod 

för ett av STF:s vandrarhem i Sverige, och hyrde ut till konferenser och träffar av alla de slag. Juli 

2008. 

2011-145-s 123: På båten ut till Tjärö. Järnavik är en härlig plats med massor av attraktioner under 

sommaren. Här ifrån går också båtturer ut till Tjärö. På bara en kvart tar Tjäröbåten passagerarna ut 

till en av Blekinges finaste öar. Där kan man både bo och äta, bada, eller ströva omkring i naturen och 

bara njuta av livet. Augusti 2009. 

2011-146-s 124: Familjen Garnegårds eget drömställe i Garnanäs. På Garnanäs Gård sydost om 

Järnavik, bodde familjen Garnegård. Jörgen Garnegård drev där Garnanäs SportfiskeCamp, ett 

turismföretag med inriktning på sportfiske, stuguthyrning, och båtuthyrning till sportfiskarna. Ihop 

med hustrun Annette, barnen Theodor, Kevin och Emma, bodde Jörgen på ett riktigt drömställe. Juli 

2008. 

2011-147-s 124: Jörgen gör i ordning båtar för fisketur. Till Jörgen Garnegårds SportfiskeCamp kom 

sportfiskare från många olika länder för att försöka fånga några av de riktigt stora gäddor, som 

bevisligen finns här i mellersta Blekinges skärgård. Förutom fem moderna lägenheter med sjöutsikt, 

kunde Jörgen erbjuda båtar att hyra till gästande sportfiskare i Garnanäs. Juli 2008. 

2011-148-s 125: Vid svalkande vatten i Svalemåla. Inte så långt från familjen Garnegård på Garnanäs 

Gård, fanns en annan av Bräknebygdens aktörer inom turismen. I Svalemåla nära Gyön drev Åke 

Karlsson (1948-2016) Svalemåla Stugby. Förutom stuguthyrning i ett helt underbart område nära 

havet med bad och fiske, hade Åke även uthyrning av båtar och cyklar i sin verksamhet. Juli 2008. 

2011-149-s 125: Blivande arkitekter med sovplats i Svalemåla stugby. Åke Karlssons stugby i 

Svalemåla med 300 meter till havet, hade gäster från många länder. På bilden är det ett gäng polska 

arkitektstuderande, som slagit sig ned framför en av stugorna med skissblock. En som hade en egen 

stuga på Gyön en kilometer bort, var FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan. Juli 2008. 

2011-150.s 126-127: Med utsikt från Pagelsborg mot Järnavik. En av Bräknebygdens alla finaste vyer, 

hittar man vid Pagelsborgs gård på vägen mellan Kullåkra och Järnavik. Utsikten över naturreservatet 

Åsen och Järnaviksdalen, är helt bedårande. Ägaren av Pagelsborgs gård, Egil Norberg, har på bilden 

här vandrat ut i ekhagen vid sin gård och stannat upp på kullen med en makalöst vacker utsikt över 

Egils anlagda våtmarker ned mot Järnavik. Juli 2009. 

2011-151-s 128: Deas sista konsert innan resan till Las Vegas. På självaste pingstafton var det nästan 

fullsatt i Bräkne-Hobys stora och rymliga kyrka. Bräknebygdens egen stora sångerska Dea Norberg, 

sjöng nu på hemmaplan för sista gången på flera år, då hon snart skulle ge sig iväg till Kanada och 

USA för ett långvarigt evenemang med shower till minnet av Elvis Presley. Tio år innan – den 29 maj 

1999 – sjöng Dea i kören bakom Charlotte Nilsson när Sverige vann Eurovision Song Contest i 

Jerusalem med ”Take me to your heaven”. Maj 2009. 



K 1 _ 2011-152-s 129: Skönsång i kyrkan med Dea och Ronneby Big Band. Tillsammans med 18 killar 

från Ronneby Big Band, storbandet från Ronneby, gav Dea Norberg från Pagelsborgs gård söder om 

Bräkne-Hoby, en helt oförglömlig konsert i Bräkne-Hoby kyrka, känd för sin fina akustik. Med en 

härlig blandning av allt med musik av Abba och Frank Sinatra till jazz och Deas egna låtar. Maj 2009. 

2011-153-s 129: På Egils veranda med danska turister. Egil Norberg på Pagelsborgs gård var en av 

veteranerna inom Bed & Breakfast. Redan under tidigt 1990-tal började han med denna alltmer 

populära boendeform, där man kan bo som på hotell i en lugn och avskild miljö, fastän till ett helt 

annat och lägre pris. Familjen här från Danmark, var några av Egils alla nöjda gäster. Juli 2009. 

2011-154-s 130: My blev ”Årets Hobybo”. Varje år sedan lång tid tillbaka, utses i Bräkne-Hoby ”Årets 

Hobybo”. 2008 fick My Jeppsson från Mörtjuk äran att bli utsedd till ”Årets Hobybo”. I hela 20 år 

hade hon då på ett förtjänstfullt sätt varit gymnastikledare för barn i Bräkne-Hoby. Praktiskt taget 

alla i bygden kände till My och hennes fina arbete på ideell basis. My Jeppsson fick förutom folkets 

jubel och applåder även blommor och diplom vid korandet av ”Årets Hobybo”. Maj 2008. 

2011-155-s 131: Två stadiga grabbar från Hoby. Att räkna upp alla som arbetar med att skapa trivsel 

och göra livet om möjligt ännu bättre för de boende i Bräknebygden, är inte lätt då de är så många. 

Två namn som ofta förekom när något hände i Bräkne-Hoby, var Staffan Håkansson och Ingmar 

Nordqvist. Två stadiga grabbar, alltid att beredda att ställa upp, till exempel på ”Hoby-dagen”. Maj 

2008. 

2011-156-s 131: En kämpe och eldsjäl värd att beundra. Två av besökarna på Bräkne-Hoby 

Trädgårdsförenings årliga evenemang ”Möte med hösten” i Hoby Ekbacke, var paret Eva Holmberg 

och Ola Pagels. När man pratar om engagerade idealister i Bräknebygden, går det inte att undvika att 

nämna Ola Pagels, som dock denna dag kunde ta det lugnt och koppla av i Hoby Ekbacke. September 

2008. 

2011-157-s 132: Trio som arbetade hårt för samverkan i sin bygd. Bygd i samverkan var ett välkänt 

begrepp i Bräkne-Hoby med omnejd. Tre duktiga representanter för Bygd i samverkan syns här. Åke 

Karlsson (1948-2016), företagare med stugby i Svalemåla, Ove Nielsen, ordförande i Bräkne-Hoby 

Trädgårdsförening, och Klas Wennerberg, mångårig ordförande i Bräkne-Hoby Samhälls- och 

Hembygdsförening med drygt 600 medlemmar. Maj 2008. 

2011-158-s 133: Lasse ledde allsången i Ekbacken. Med åren hade tidens tand satt sina spår på 

byggnaderna i Hoby Ekbacke i Bräkne-Hoby. Pengar behövdes till en upprustning, men hur skulle 

man få in dessa pengar? Jo, genom att arrangera allsångskvällar med Lasse Andersson och 

musikanterna Reid Persson och Maj-Britt Blomkvist, här stående framför Rotundan i Ekbacken, Juli 

2008. 

2011-159-s 133: Hos Leader Blekinge i Thornska villan. I Thornska villan i Bräkne-Hoby låg år 2009 

bland andra Leader Blekinge. I korta drag kan man säga att Leader Blekinge arbetade för att utveckla 

företagande och boende för människorna på landsbygden i Blekinge. Gunnila Heed, Tommy Svensson 

och Åsa Olsson, tog emot människor som sökte råd och hjälp i landsbygdsfrågor. Oktober 2009. 

2011-160-s 134-135: Ett omtyckt besöksmål med hantverk av högsta klass. Med anor ända från 1921, 

drev sedan många år tillbaka Stig och Eva Meijer Linslöjden på Häradsvägen 11 i Bräkne-Hoby. Med 

sitt stora sortiment av textilier, konsthantverk, inredning och presenter, hade Linslöjden blivit ett 

välkänt besöksmål. Framför Linslöjden står här Stig och Eva Meijer tillsammans med Sissa Pagels från 

Flakaryd, som sommarjobbade i butiken 2009. Augusti 2009. 



K 1 _ 2011-161-s 136: Företaget som gjorde Swedbank till sitt kontor. Elteknikföretaget ELIAS i 

Blekinge AB startades år 2005 av Ingmar Eliasson, och hade 90 anställda i Blekinge 2010. Framför 

huvudkontoret på Häradsvägen 18 står Nina Gunnarsson, VD Ingmar Eliasson, Percy Fredriksson, Stig-

Arne Olsson och Tommy Håkansson. Sittande Dan Velin, Hillevi Andersson och Anna Sundborg. 

September 2010. 

2011-162-s 136: Bräkne-Hobys prisbelönte charkuterist. En klassisk butik i Bräkne-Hoby, var Wiktor 

Ohlssons Slakteri & Charkuteri. I över 60 år med start 1948 hade den funnits här i byn. Bengt Olsson 

började arbete redan som 12-åring 1956 hos sin far Wiktor. Nu var Bengt en flerfalt prisbelönt man 

för sina goda charkvaror, bland annat som svensk mästare i isterband. September 2009. 

2011-163-s 137: Lanthallens framgångsrike handlare. Född i Göteborg 1954 kom Krister Ohlsson till 

Blekinge i mitten av 1970-talet. Efter att ha drivit ICA-affär i Johannishus i 22 år, tog Krister år 2000 

över Lanthallen i Bräkne-Hoby efter Åke Karlsson. Jämte Krister Ohlsson vid Lanthallen, syns Jerker 

Steneld, tidigare företagsläkare och en känd profil i Bräkne-Hoby. September 2009. 

2011-164-s 137: Fyra av de 22 i personalen. 2010 hade ICA Nära Lanthallen i Bräkne-Hoby en 

årsomsättning på drygt 50 miljoner kronor och 22 anställda. Till höger om Krister Ohlsson står tre av 

dessa, Annika Johansson, Lena Olsson och Elisabeth Håkansson. Kristers söner Erik och Johan hade 

nyligen blivit delägare i rörelsen. Tanken var att de skulle ta över så småningom. September 2010. 

K 1 _ 2011-165-s 138: Lunchrast på BHB i Bräkne-Hoby. På 1950-talet etablerade Carl-Gunnar 

Lundgren verksamhet med export av sågade trävaror. Företaget utvecklades bra och på 1980-talet 

köptes BHB Trä. 2009 var det Carl-Gunnar Lundgrens söner Jan-Gunnar, Per-Olof och Douglas, som 

ägde BHB-koncernen. Engångspallar i trä var BHB:s huvudprodukt, där två tredjedelar av de anställda 

ses här. September 2009. 

2011-166-s 138: 18 av Allboxs anställda. Av BHB-koncernens fyra företag, var två av dem belägna i 

Bräkne-Hoby. Inte långt från BHB Trä AB på Backarydsvägen 11, låg Allbox AB i närheten av 

idrottsplatsen Bräknevallen. Allbox AB, som startade 1993, hade specialiserat sig på emballage i 

plywood. 18 av Allbox AB:s anställda syns här utanför sin arbetsplats. September 2009. 

2011-167-s 139: På Viking Timbers terminal i Bräkne-Hoby. Samlade inom en liten yta, fanns det flera 

träindustrier i Bräkne-Hoby. BHB Trä AB, Allbox AB, Hobysågen och Viking Timber låg tätt intill 

varandra. År 2000 hade Viking Timber förvärvat dåvarande Hoby Trä. På Viking Timbers terminal i 

Bräkne-Hoby, jobbade bland andra Fredrik Liljegren, Paul Martinsson, Conny Liljegren och Ola 

Persson. Augusti 2009. 

2011-168-s 139: Byn med eget tryckeri. Trots att Bräkne-Hoby inte är något större samhälle, hade 

byn ett eget tryckeri. CopyGraf AB startades 1989 av Jan Persson, då ambulansförare. Jans son 

Joachim Persson tog över företaget 2005. På bilden här utanför CopyGraf AB på Backarydsvägen 10, 

står Joachim Persson, Lena Johnsson, Daniel Flyckt och Per Gottfridsson. Augusti 2009. 

K 1 _ 2011-169-s 140: Vid varuhuset Karlssons entré. I november 2003 invigdes Karlsson varuhus på 

Svenstorpsvägen i Bräkne-Hoby. Från 8 000 kvadratmeter vid invigningen, hade Karlsson halverat 

butiksytan till 4 000 kvadratmeter, men innehöll ändå 22 000 artiklar att välja på. Framför entrén står 

längst till vänster tillförordnade chefen Johan Bengtsson med några av varuhusets anställda. Augusti 

2009. 

2011-170-s 140: Josef öppnade restaurang i Futurumhallen. I den så kallade Futurumhallen i Bräkne-

Hoby, fanns förutom Karlsson varuhus flera andra företag, till exempel restaurang Febronya. Josef 

Saleh – tidigare kemilärare i Egypten – kom till Sverige och Stockholm 2001. I november 2007 



öppnade restaurang Febronya i Bräkne-Hoby, där hans dotter fick ge namn till restaurangen. Juli 

2008. 

2011-171-s 141: Från Facit-Halda till Stena Technoworld. En gång var Facit-Halda det största 

företaget i Bräkne-Hoby. Där tillverkades bland annat reseskrivmaskinen Facit P. Efter epoken Halda, 

startades så här 1992 ett företag med omhändertagande av uttjänt elektronikutrustning, Stena 

Technoworld AB, där en stor del av personalen här står utanför sin arbetsplats på Svenstorpsvägen. 

September 2009. 

2011-172-s 141: Med olika arbeten på samma plats i 46 år. Flera av de som arbetade på Stena 

Technoworld, hade tidigare arbetat på Facit-Halda. I samma lokaler där de en gång suttit och plockat 

ihop skrivmaskiner, demonterade de nu elektronikprodukter som tjänat ut. Gert Lindell (1947-2016), 

som sorterar saker på bandet här, började montera skrivmaskiner på Halda redan 1961. September 

2009. 

2011-173-s 142: Solig sommarkväll för Salsjögängets motionärer. Salsjögänget var ett välkänt 

begrepp i idrottskretsar. I mer än 50 år hade det pågått friluftsverksamhet vid Salsjön ett par 

kilometer öster om Bräkne-Hoby. I början var klubben en sektion inom Hoby GIF, men från 2006 

hette man Salsjögängets Motionsklubb. Några av de drygt 70 medlemmarna syns här samlade vid 

Salsjön. Juni 2009. 

K 1 _ 2011-174-s 142: Glad Elias vid Salsjöns strand. Klubbstugan vid Salsjön uppfördes 1955, medan 

den första bastun byggdes 1960. Tack vare medlemmarnas idoga arbete, donationer, sponsorer och 

välvilliga markägare, hade Salsjöstugan blivit en trivsam träffpunkt, vilket gladde Ingmar ”Elias” 

Eliasson, i många år klubbens ordförande, och även känd som en framgångsrik företagare. 

September 2009. 

K 1 _ 2011-175-s 143: Kallinges egen Evy Palm intervjuas av Torbjörn på Radio Blekinge. Salsjörundan 

är ett motionslopp i terräng i september varje år med start 1979. Här springer unga och gamla, 

vanliga motionärer och elitlöpare. Först i mål i damklassen var som vanligt Ingalill Olsson. 57-åriga 

Ingalill – Kallinges egen Evy Palm – intervjuas här av Torbjörn Sunesson från Radio Blekinge. 

September 2009. 

K 1 _ 2011-176-s 143: Fem flickor som sprungit Salsjörundan. 87 deltagare sprang Salsjörundans 

långa bana på 7.5 kilometer. Men det fanns också en kortare runda på 1.7 kilometer för knattar och 

ungdomar. 25 flickor och pojkar sprang denna runda, där det efter loppet serverades grillad korv 

med bröd till de tävlande. Jättegott, tyckte dessa fem flickor efter avverkat lopp. September 2009. 

K 1 _ 2011-177-s 144: Hoby GIF:s största supporters. En solig, varm och skön septemberdag lockades 

fotbollsälskarna i Bräkne-Hoby till idrottsplatsen Bräknevallen. Några av Hoby GIF:s största 

supporters stod vid entrén till Bräknevallen. Från vänster Kjell G G Johansson, Göran Karlsson, 

Kenneth Karlsson, Lars Nilsson, Stig Nilsson (1939-2011) och Kurt Elmgren. September 2009. 

K 1 _ 2011-178-s 144: Hobys fotbollslirare på hemmaplanen. Alla klubbar kan inte sikta på 

allsvenskan. Ekonomi och eget spelarmaterial omöjliggör sådana ambitioner. Några nya värvningar 

kunde inte Hoby GIF göra, men man hade ändå ett gäng duktiga killar i sitt A-lag i fotboll, som 

kämpade på i de något lägre divisionerna. Så här såg Hoby GIF:s A-lag ut innan matchen mot 

Drottningskärs IF började. September 2009. 

2011-179-s 145: En härlig tur med häst och vagn. En mil norr om Bräkne-Hoby ligger byn Svalhult. Här 

fanns ett annorlunda företag, Blekinge Hästskjuts, drivet av paret Roger och Ingegerd Lindén. Från 



Svalhult utgick turer med häst och vagn. Till exempel kvällsturer längs mindre vägar i sakta mak, där 

de som åker med på turen hinner att ta del av alla naturupplevelser längs vägen. Augusti 2009. 

2011-180-s 145: Roger berättar om bygdens historia. Under turen med häst och vagn berättade 

kusken Roger Lindén om byarna man passerade förbi, och om vad människorna där sysslade med. 

Intressanta personligheter och livsöden tas fram längs krokiga småvägar i skogsbygden. På väg ner 

mot grillplatsen i Strångamåla, har Roger stannat till i Örseryd för att berätta om byn där. Juni 2009. 

2011-181-s 146: Skomakartorp med både café och kuriosa. I den lilla byn Harkniven en mil norr om 

Bräkne-Hoby, låg ett besöksmål som överraskade förbipasserande på väg mot Stengrepen. 

Skomakartorpet Café & Kuriosa hade på kort tid fått många besökare till café, hantverk, utställningar 

och Anton Johanssons skomakarverkstad, vilket gladde innehavaren Monica Oxmark. Juli 2009. 

2011-182-s 146: Jägarnas och skyttarnas eget favoritställe i skogsbygden. Norr om Harkniven ligger 

byn Stengrepen. För alla jägare och skyttar var Stengrepen Jakt & Fritid ett självklart mål. Företaget 

drevs av Linda Mattisson Olsson och hennes man Fredrik Olsson. Linda står längst till höger med sin 

son Alvin och mormor och morfar Sonja (1931-2018) och Mats Mattisson till vänster om sig. Augusti 

2009 

K 1 _2011-183-s 147: Stengrepens store mästerskytt Mats. 81-årige Mats Mattisson, morfar till Linda 

Mattisson Olsson, startade företaget 1995, efter att ha drivit det i mindre omfattning sedan 1985. 

Denne mästerskytt, som började med skytte redan som elvaåring 1939, hade skjutit 192 av 200 i 

trap, vilket fortfarande var Blekingerekord. Både Mats och Linda ledde studiecirklar i jakt och skytte. 

Augusti 2009. 

2011-184-s 147: Strångamålas omtyckta revygäng. Ända sedan premiäråret 1985, hade det varit 

fullsatt i Strångamåla Medborgarlokal varje år från Luciadagen till långt fram i januari, de kvällar då 

det spelades revy där. Det gällde att vara snabb för att få tag i några av de 1 900 biljetter, som fanns 

att tillgå. För ingen ville ju missa denna omtyckta revy, som snart funnits i 25 år. December 2008. 

2011-185-s 148:  Ingvald och Eilert intar scenen. Nästan ända sedan tidernas begynnelse, hade 

bygdeoriginalen Ingvald och Eilert – gestaltade med bravur av Jan Isaksson och Tommy Nilsson – dykt 

upp i Strångamålarevyn. Två säregna herrar som lockade många till skratt. När Ingvald och Eilert 

började ventilera sina favoritämnen sex och sprit, ekade skrattsalvorna i Medborgarlokalen. 

December 2008. 

2011-186-s 148: Bland badbrudar och strandraggare i Järnavik. I Strångmåla skojades det friskt om 

det mesta, ofta om nya trender och fenomen, som samhällslivet begåvats med. Särskild knorr på 

skämten blev det när anspelningarna var lokalt betingade. I sketchen ”Badbrudar och strandraggare”, 

syns här Tommy Nilsson, Hillevi Andersson, Ellinor Andersson och Liselotte Frid. December 2008. 

2011-187-s 149: Krondikets duktiga musiker. En riktigt bra revy innehåller duktiga musiker. 

Naturligtvis höll sig Strångamålarevyn med en orkester, vars musik harmonierade med revyn. 

Musikerna i Krondiket var Lennart Svensson, till vardags VD på Water Jet Sweden AB, Stefan 

Johannesson, Örseryd, Mandie Axelsson, Anders Thorwaldsson (1966-2012) och Stefan Johannesson, 

Röaby. December 2008. 

2011-188-s 149: Hela gänget bakom de lyckade revyerna. Att förbereda en revy som gör att nästan 

2 000 personer varje år kommer tillbaka och tittar på nya upplagor av den, är ett drygt jobb. Redan 

första veckan i september varje år började förberedelserna inför revypremiären på Luciadagen. Ovan 

ser du majoriteten av dem som på olika sätt var inblandade i 2008-2009 års revy i Strångamåla. 

December 2008. 



2011-189-s 150: Kvinnlig pionjär som fortfarande var i farten. Hanna Andersson i Tararp norr om 

Bräkne-Hoby, var en välkänd profil för de flesta i Bräknebygden. Pensionär sedan fler tillbaka, drev 

hon fortfarande Bo på lantgård på gården i Tararp, där det ännu fanns tolv kor 2009. Hanna var en 

mångsidig kvinna, som under 1980-talet startade både kräftodling och champinjonodling i Tararp. 

Augusti 2009. 

K 1 _ 2011-190-s 151: Snart startdags i Hobys stora cykellopp. Förväntningarna var högt ställda när 

det började dra ihop sig till Bräknetrampen, Bräkne-Hobys stora cykelfest i början av maj. Hur många 

deltagare skulle man få, och hur skulle vädret bli. Svaret blev att hela 800 personer kom till 

startplatsen vid Hoby Ekbacke för att cykla någon av cykelrundorna i ett härligt vårväder. Maj 2009. 

2011-191-s 151: Några av Bräknetrampens duktiga funktionärer. För att allt ska klaffa rent 

organisatoriskt, krävs det mycket planering och förberedelser av Bräknetrampen, som inte enbart är 

ett cykellopp, utan också har massor av kringaktiviteter runt cyklandet. Hobyborna ställde upp för att 

hjälpa till. Här några av funktionärerna vid starten, där eldsjälen Ingegerd Lindén skymtar längst bak 

till vänster. Maj 2009. 

2011-192-s 152: Skoleleverna som stannade till i Strångamåla. Hela 800 personer cyklade någon av 

de fyra rundorna i Bräknetrampen, från 10 upp till 60 kilometer, man valde själv vilken runda som 

passade bäst. Många av skoleleverna i Bräkne-Hoby ställde upp i Bräknetrampen. Klasserna 7A och 

7B i Bräkne-Hoby, har här tagit en paus i Strångamåla, innan de trampade vidare mot målet i Hoby 

Ekbacke. Maj 2009. 

2011-193-s 152: Vätskekontroll vid Medborgarlokalen för tandempar från Malmö. I Strångamåla 

fanns en av många vätskekontroller i Bräknetrampen. Deltagarna i Ådalstrampens 30 kilometer långa 

runda, passade där på att släcka törsten. Till exempel Günter Grätsch från Karlshamn och paret Nils 

och Eva Wemmenhed från Malmö på en tandemcykel av annorlunda modell. Maj 2009. 

K 1 _ 2011-194-s 153: Orienterare som sadlat om till cykel. Bräknetrampen är mer än en cykeltävling. 

Det är en folkfest där hela Bräknebygden tar chansen att visa upp både sina besöksmål, företag och 

föreningar. Björn Gustavsson från Nättraby var orienteraren och långlöparen, som nu cyklade ihop 

med sin fru Bitte. I mål blev de intervjuade och filmade av Bengt Mauritzson och Mats Harrysson. Maj 

2009. 

K 1 _ 2011-195-s 153: Tramptur som belönades med en ny cykel. När cyklisterna kommit i mål i 

Bräknetrampen, väntade nya aktiviteter i Hoby Ekbacke. Med kände Per Dunsö som konferencier, 

förrättades prisutdelning, där alla priser lottades ut. Denne lycklige man minns nog Bräknetrampen 

2009 extra bra, då hans tramptur belönades med en ny och fin cykel. Maj 2009. 

2011-196-s 154-155: Julavslutning i Backaryds egen samlingslokal. När Ronny Söderberg, ordförande i 

Backaryds Samhällsförening, hälsade välkommen till avslutningsfesten med julbord för dem som var 

engagerade i projektet Nattvakten, men också alla de som var aktiva i samhällsföreningens 

verksamhet, hade 90 personer mött upp i Reginalokalen, Backaryds egen stora samlingslokal. Där det 

en gång varit biograf, samlades nu både unga och gamla till varierande aktiviteter året runt. 

December 2008. 

2011-197-s 156: Restaurangen på trappan till det tredje trappsteget. På Värendsvägen 42 i Backaryd, 

strategiskt beläget i vägkorsningen mot Eringsboda, och inte långt från vägkorsningarna mot Bräkne-

Hoby och Möljeryd, låg Restaurang Victoria. Smålänningen Peter Gustafson tog över här i Backaryd 

2007. På bilden står Peter till höger om Ekrem Agirman, en av de fem anställda på Restaurang 

Victoria. Juli 2000. 



2011-198-s 157: Damerna som lockade Lalla till Backaryd. I Backaryd, Hallabro, Belganet och Öljehult 

med omnejd, startades ett samarbetsprojekt kallat Kultur i Byarna. Till exempel lockade damerna på 

bilden – Gun-Britt Nilsson, Anna-Lisa Lanér (1928-2014) och Ingrid Gustavsson – välkände artisten 

Lalla Hansson till Reginalokalen för ett mycket uppskattat framträdande med sång och musik. 

September 2008. 

2011-199-s 157: Bilen som skapar en tryggare tillvaro för landsbygdens befolkning. I december 2004 

drog ett projekt med grannsamverkan igång i Ronneby kommuns norra delar. Samhällsföreningarna 

ihop med Karosseriverken AB i Backaryd, Brottsförebyggande rådet i Ronneby kommun, och Polisen i 

Ronneby, gick samman i projektet Nattvakten, där denna bil patrullerar på landsbygden året runt. 

Maj 2009. 

2011-200-s 158-159: Backaryds stora företag med 150 anställda. Karosseriverken I Urbanusson AB i 

Backaryd var bygdens i särklass största företag med omkring 150 anställda. Karosseriverken var 

moderbolaget i Backarydsgruppen, där också dotterbolaget U-Lift AB, Euro-Lans AB och 

Prototypcenter (PTC) ingick. På bilden här ser vi några av de anställda i Backaryd. September 2009. 

2011-201-s 160: Utanför U-Lifts lokaler. U-Lift AB, beläget vid riksväg 27 några hundra meter söder 

om Karosseriverken i Backaryd, tillverkade och sålde hydrauliska person- och lastlyftar, samt 

rullstolsramper. Tillverkningen av lyftar började Karosseriverken med på 1970-talet, 1989 

registrerades U-Lift AB. En stor del av U-Lifts anställda, står här utanför sin arbetsplats vid 

Värendsvägen. September 2009. 

2011-202-s 160: Jörgen visar hur en tåglyft fungerar. U-Lift kunde erbjuda lyftar för såväl bussar och 

tåg som lätta lastbilar. Allt inriktat på att göra det enkelt för rullstolsburna att resa. Jörgen 

Cederberg, chef för montering/efterbehandling, står här vid en färdigmonterad blå tåglyft inne på U-

Lift AB, som efter 20 års verksamhet hade kunder i många olika länder. September 2009. 

2011-203-s 161: Euro-Lans var Sveriges största ambulanstillverkare. Euro-Lans AB i Backaryd 

startades 1994. 2009 var man Sveriges största ambulanstillverkare. Men här byggdes även andra 

typer av fordon, exempelvis polisbilar, räddningsfordon och specialfordon av olika slag, bland annat 

till Nationella Insatsstyrkan. På bilden ovan ser du en del av Euro-Lans anställda. September 2009. 

K 1 _ 2011-204-s 161: Familjen bakom Backaryds framgångsrika företag. Alla stora företag har en 

gång varit små. När Ingvar Urbanusson år 1951 i Älmhult konstruerade en bränslepump, kunde ingen 

ana att hans då lilla företag skulle utvecklas på det sätt det gjort under drygt 50 års tid. På bilden står 

här familjen bakom det framgångsrika företaget, Björn, Ulf, Karin (1932-2015) och ingvar Urbanusson 

(1929-2014). September 2009. 

2011-205-s 162: Kungliga hovleverantörer från Backaryd. Pahne Textil AB Medical var ett litet, men 

välkänt företag i Backaryd. 1949 grundades företaget av Eric Pahne (1904-2002), samma år som 

sonen John-Eric föddes. 60 år senare drev John-Eric företaget tillsammans med sin fru Wei. Pahnes 

strumpor och skor var uppskattade, man var till och med kunglig hovleverantör. September 2009. 

K 1 _ 2011-206-s 162: Affären som var Backaryds stora träffpunkt. Affären i Backaryd hade ett minst 

sagt fördelaktigt läge. Att den hette Träffpunkten, var inte så konstigt, då det förutom ett stort 

sortiment av livsmedel fanns charkdisk och biltillbehör, men också ATG och Svenska Spel. Erik 

Gerhardsson hade tre anställda i sin butik, som även var ombud för Post och Apotek. Juli 2009. 

2011-207-s 163: Plastfabrik med sandlådor som storsäljare. År 2005 tog Åke Sääf över sin svåger 

Gösta Hedlunds plastfabrik i Hallabro. Här var sandlådorna den mest säljande produkten, men man 



tillverkade också båtar, blomlådor, papperskorgar och mycket annat. Framför företaget i Hallabro ses 

Åke Sääf, Andreas Kärnebro, Fredrik Jönsson och Andreas Gunnarsson. Juli 2009. 

2011-208-s 163: Jörgen och hans anställda på Hallabro Rostfria. Med anor från sent 1940-tal, hade 

Hallabro Rostfria AB funnits i 60 år. Nuvarande ägarna Jörgen Johansson och Hans-Olof Westerlund 

tog över 1998. Stående vid riksväg 27 med sitt företag i bakgrunden, ser vi Martin Larsson, Jari 

Puustinen, Philip Svensson, Dennis Jonasson, Ewa Jonasson, Mikael Olsson och Jörgen Johansson. Juli 

2009. 

2011-209-s 164: Utanför Harrys Möbler i Hallabro. Ett möbelvaruhus hade Hallabro haft ända sedan 

1952. Det var då Harry Petersson startade Harry här, efter att tidigare drivit affär i Växjö. I nuvarande 

lokaler på Gamla Kongavägen 7 med 2 250 kvadratmeter, hade man funnits sedan 1973. Utanför 

affären bröderna Per-Inge Harrysson (1947-2009) och Arne Harrysson. September 2009. 

K 1 _ 2011-210-s 164: En av Belganets alla träindustrier. Byn Belganet är förknippat med sina 

träindustrier. Familjeföretaget Svarv & Träslöjd AB fanns i Belganet sedan 1946. Från början 

tillverkade man schackspel och träleksaker. Nu var man specialiserade på svarvade, platta 

träprodukter och ljusstakar, berättade Lennart Petersson, som ihop med brodern Allan ägde 

företaget. September 2009. 

2011-211-s 165: Populära ljusstakar från Strandbergs. Det började redan 1907 som en kvarn, för att 

senare utvecklas till ett sågverk och träsvarveri. Från att i nästan 100 år varit känt som Belganets 

Svarveri AB, hette nu företaget Belganet Handels AB. Inge och Diana Strandberg visar här en del av 

företagets produkter, där ljusstakar av olika modeller gick hem bäst. September 2009. 

K 1 _ 2011-212-s 165: Ulf och Ann-Christin på Runi. Makarna Ulf och Ann-Christin Nilsson drev 

företaget Runi Träslöjd på Jösse Smeds väg 4 i Belganet. Oskar Nilsson startade 1942 Oskar Nilssons 

Möbler, sonen Rune tog över 1969, och Runes son Ulf 1990. Dockvaggor, byråer, barnmöbler och 

nyckelskåp, var några av de mest säljande produkterna hos Ulf och Ann-Christin på Runi Träslöjd. 

September 2009. 

2011-213-s 166: Stort sortiment av slöjdade saker. Sedan 1997 var Johnny Ivarsson ensam ägare till 

Belgeslunds Träslöjd AB i Belganet. Tidigare var Johnny sedan 1971 delägare i ett annat företag med 

verksamhet i lokalerna, som tidigare rymde Belganets skola. Hela 800 olika artiklar kunde Johnny 

Ivarsson nu erbjuda kunderna, som kom till honom i företaget beläget bara en liten bit bort från 

Vildmarkscaféet. September 2009. 

2011-214-s 167: Sjöholms storsatsande snickeri. Sjöholms Snickeri i Belganet var ett specialsnickeri, 

med trappor, dörrar och fönster som nischade produkter. Just företagets produktion av trappor var 

vida känd, med kunder från Köpenhamn till Stockholm. Ägaren Anders Sjöholm var speciellt stolt 

över sin femaxliga NC-fräs, en hypermodern maskin, som kostat fyra miljoner kronor. November 

2009. 

K 1 _ 2011-215-s 167: Två trogna kunder hos Fällgrens Grönsaker. Ihop med sin fru Lena, drev Sven-

Erik Fällgren företaget Fällgrens Grönsaker i Belganet. Hallänningen Sven-Erik hade bott i Belganet 

sedan 1974. Bland alla blommor och grönsaker, märktes hans inomhusodlade jordgubbar med 

säsong från april till november. I växthuset ses Sven-Erik här med systrarna Elise och Linnéa Olofsson 

(1923-2015). Juli 2009. 

K 1 – 2011-216-s 168: Tillbyggt café mitt ute i vildmarken. Sedan starten i mitten av 1990-talet, hade 

Vildmarkscaféet i Belganet blivit allt mer populärt. Ägaren Eva Carlsson och hennes man Stig Eriksson 

hade nyligen gjort en större utbyggnad. Nu kunde man ta emot 90 personer inomhus, samt ännu fler 



utomhus när vädret var vackert. Medlemskapet i Regional Matkultur, borgade för hög kvalitet. Juli 

2009. 

K 1 _ 2011-217-s 168: Lunkentuss lägger till vid bryggan i Hjorthålan. I mitten av 1990-talet startade 

Lennart Ericsson båtturer på Ronnebyån med utgångspunkt från Hjorthålan. Turerna blev mycket 

omtyckta då Lennart under turen på Ronnebyån berättade om bygden och människorna där. Nu 

hade Lennart Ericsson dragit sig tillbaka, och Anders Pettersson tagit över turerna med Lunkentuss. 

Juli 2009. 

K 1 _ 2011-218-s 169: Hos Dieter och Astrid i Hjorthålan. I många år med start 1964, var makarna 

Arvid och Doris Svensson innehavare av stugbyn i Hjorthålan. Efter att både Arvid och Doris gått bort 

år 2000, tog Dieter Dinkl över Hjorthålan 2001. Dieter drev nu Hjorthålan Camping & Stugby ihop 

med sin fru Astrid Pohl. Framför sin anläggning står Dieter och Astrid med sonen Josua. Juli 2009. 

2011-219-s 169: Rivstart för Riverside vid Ronnebyån. Trots att det var nästan nyöppnat och inte 

hunnit marknadsföra sig än, hade den nya anläggningen Riverside vid Ryadammen i Ronnebyån fått 

en riktig rivstart. Inger Johansson drev tillsammans med sin familj det nya stället, som låg en bit bort 

från allfartsvägarna, faktiskt i Småland, men helt nära gränsen till Blekinge. Augusti 2009. 

K 1 – 2011-220-s 170: Hemma hos Karl-Göran och Kerstin i Räntemåla. Från en något blygsam start 

med ett par älgar 1996-1997, hade antalet älgar på Räntemåla Gård stadigt utökats. 2008 hade 

älgarna i Räntemåla blivit en stor turistattraktion, med visning för besökare varje dag klockan 16.00 

under sommaren. Trots en liten och krokig väg, hittade många fram till makarna Karl-Göran och 

Kerstin Erikssons älgpark i Räntemåla söder om Eringsboda. Juli 2008. 

K 1 _ 2011-221-s 171: Älgar som lockar turister. Älgarna i Räntemåla gör att framför allt tyska och 

danska turister ger sig in på mindre grusvägar fram till Räntemåla Gård, liggandes alldeles i närheten 

till gränsen mot Småland. Trots sin imponerande storlek, är älgarna snälla djur, som låter sig matas av 

turisterna. Oftast med bröd och äpplen, fast älgen Gustav gillade bananer bäst. Juli 2008. 

K 1 _ 2011-222-s 171: Vy från restaurangen ned mot Ronnebyåns vatten. Från Räntemåla Gård gick 

det bra att cykla eller vandra genom skogen till Riverside vid Ryadammen i Ronnebyån. Familjen 

Johanssons Riverside låg på sluttningen ned mot Ronnebyån. Hågade mat- och cafégäster kunde där 

hyra båt och kanot, fiska, eller ta en tur på ån med en motordriven flotte. Augusti 2009. 

K 1 _ 2011-223-s 172: Holger och Aina blev nya ägare till Blomstergården. En gång var 

Blomstergården i Göljahult ett av Sveriges mest besökta turistmål. I 33 år från 1949 till 1982 drevs 

Blomstergården av grundaren Verner Svensson. 1991 till 2006 var Karl-Gunnar och Widén ägare till 

anläggningen. I juli 2010 återöppnade Blomstergården med makarna Holger och Aina Hvenfeldt som 

nya ägare. Juli 2010. 

K 1 _ 2011-224-s 173: Full rulle hos van Woensel i Mjuamåla. Våren 2002 fick Blekinge en ny 

attraktion när makarna Peter och Charlotte van Woensel öppnade en crosscartbana i Mjuamåla nära 

Eringsboda. Företag, föreningar och andra grupper av människor kom för att köra crosscart på 

grusbanan i Mjuamåla. Bågskytte, pilkastning, blåsrör och hästskokastning, kunde man också utöva 

här. Juli 2009. 

K 1 _ 2011-225-s 173: Handlare Håkansson i Eringsboda. På Stengärdesvägen 1 i Eringsboda låg 

affären Matöppet. Efter det att tidigare ägare inte lyckats få ekonomisk lönsamhet i affären, hade 

nuvarande ägare Per-Olof Håkansson vänt den negativa trenden. Affären betydde mycket för 

befolkningen i Eringsboda, och var också ombud för Post, Apotek och Systembolag. September 2009. 



K 1 _ 2011-226-s 174: Vackra rölakan från Vävaregården. Vävaregården i Eringsboda startades 1966-

1967 av Erik Lundberg. Skogsentreprenören Mats Paulsson från Ängsjömåla tog över Vävaregården 

2004, där vackra rölakan skapades av bland andra Gunilla Efraimsson, Maj-Gun Karlsson och Monica 

Jolin. Längst till vänster om damerna står ägaren Mats Paulsson. September 2009. 

2011-227-s 174: Skulptur till minne av utvandringen från Eringsboda. Under åren 1850-1930 

utvandrade drygt 1 250 000 svenskar till Amerika. Längs Utvandrarnas väg från Småland till 

Karlshamn, hittar man i Eringsboda en sten rest 2007 till minne av utvandringen från Eringsboda 

socken. Minnesstenen är ett verk av konstnären och skulptören Niels Elley från närbelägna byn 

Ängsjömåla. September 2009. 

K 1 _ 2011-228-s 175: Två entusiaster i Ulvsmåla. I slutet av juli eller i början av augusti, lever den lilla 

byn Ulvsmåla mellan Eringsboda och Långasjö upp för några dagar när det blir dags för 

Ulvsmålafestivalen. På en gräsplan intill paret Thomas och Caroline Broströms hus, samlas massor av 

människor i ett jättelikt tält för att se och höra kända artister och ha trevligt ihop. Augusti 2008. 

K 1 _ 2011-229-s 175: Bingolotto eller Maranatamöte i tältet hos Blomman? 2003 höll makarna 

Broström den första Ulvsmålafestivalen, ett annorlunda arrangemang med spännvidd från dansband 

till kristna artister med budskap. I 2008 års festival sågs Lasse Stefanz, Mats Rådberg och Hasse 

”Kvinnaböske” Andersson. Men också predikanten Målle Lindberg och Leif ”Loket” Olsson dök upp i 

tältet. Augusti 2008. 

2011-230-s 176: Lasse Stefanz laddar upp inför kvällens spelning. Ett av Sveriges mest kända och 

omtyckta dansband, var Lasse Stefanz. Skåningarna som hållit på som band i 40 år, hade åkt åtskilliga 

mil i den turnébuss de rullade in med till Ulvsmåla. Anders Pettersson, Olle Jönsson, Lasse 

Sigfridsson, Hasse Sigfridsson, Gunnar Nilsson och Christer Ericsson laddar här upp inför kvällen. 

Augusti 2008.  

2011-231-s 176: Ägare till Eringsboda Brunn i över 20 år. I drygt 20 år hade paret Claes Ohlsson och 

Eva Karlsson drivit Eringsboda Brunn, en mycket känd nöjesanläggning både för ungdomar, 

medelålders och äldre. Med en egen bakgrund som dansbandsmusiker, visste Claes och Eva vilka 

artister publiken ville se i Eringsboda. Som till exempel Rolandz orkester, som skulle spela här i kväll. 

Juli 2009. 

2011-232-s 177: Thorleif med yngre dansbandskollegor. Den 17 juli 2009 var det Sverigepremiär för 

Rolandz orkester på Eringsboda Brunn. Många såg fram emot att få se och höra sångaren där, även 

känd som ”Sveriges roligaste man”. Men komikern Robert Gustafsson var här i rollen som 

dansbandssångaren Roland Järverup. Här längst fram med Thorleif Thorstensson, Claes Ohlsson och 

övriga i Rolandz orkester. Juli 2009. 

2011-233-s 177: Rolige Robert blev dansbandssångaren Roland. Född i Katrineholm 1964, men 

uppväxt i Skövde, började Robert Gustafsson spela revy redan i slutet av 1970-talet. Därefter hade 

det rullat på i 30 år med revy, teater, tv-serier och filmer för ”Sveriges roligaste man”, som nu blivit 

dansbandssångaren Roland Järverup. I en paus av scenriggningen, står här Robert vid Arken. Juli 

2009. 

2011-234-s 178: Kolshults kända författare Kim. I byn Kolshult sydväst om Eringsboda, bodde en av 

Sveriges mest känd barn- och ungdomsförfattare. Född i Göteborg 1954, kom Kim M Kimselius 

tillsammans med sin man Jan till Kolshult i mitten av 1990-talet. Från författardebuten 1997 med 

boken ”Tillbaka från Pompeji”, hade Kim nu skrivit ett stort antal böcker med historiska händelser 

som bakgrund. September 2009. 



2011-235-s 179: Inga sura miner hos Sune. I byn I byn Kolshult fanns Kolshultsgården. Ideellt driven 

och sedan i början av 1990-talet en samlingspunkt för folket i Eringsboda med omnejd. När 

Missionsförsamlingen i Kolshult upphörde med sin verksamhet, tog andra saker över, som samlade 

gott om folk. Detta gladde givetvis Sune Håkansson, Kolshultgårdens ordförande. Januari 2009. 

2011-236-s 179: Landshövdingebesök på landsbygden. Både folk från den egna bygden och 

människor utanför Ronneby kommun, kom till Kolshultsgården för att berätta. Tre månader efter att 

hon blivit ny landshövding i Blekinge, kom Gunvor Engström hit och berättade om sig själv och om 

vad en landshövding gör. Allt inför en publik som också fick ventilera lokala landsbygdsfrågor med 

Gunvor. Januari 2009. 

2011-237-s 180-181: Många kom till måndagsträff på Karlsnäsgården. År 1976 fick Ronneby kommun 

en ny förening för orientering, då klubbarna IFK Ronneby och Skogsvandrarna från Kallinge slogs 

samman till den nya föreningen Ronneby OK. På klubbgården Karlsnäsgården 13 kilometer norr om 

Ronneby, var det full fart med aktiviteter året runt. På denna bild tagen en måndagskväll i augusti, 

ser vi barn och ungdomar tillsammans med föräldrar och ledare framför Karlsnäsgården. Augusti 

2009. 

2011-238-s 182: Fem världsmästare från samma förening. Gemene man i Ronneby kommun, kände 

nog inte till att det inom Ronneby OK fanns fem världsmästare i orientering, som representerat 

Ronneby OK då de blev världsmästare. Dessa var Birgitta Olsson – tidigare Birgitta Larsson – och 

Kerstin Tjernlund – tidigare Kerstin Månsson, Rune Bengtsson, Björn Linnersjö och Jon Engkvist, här 

sittande och stående framför Ronneby OK:s emblem. Juli 2009. 

2011-239-s 183: En världsmästare rullar över Ronnebyån. Inte nog med de världsmästare Ronneby 

OK hade i orientering. En av klubbmedlemmarna var världsmästare i en annan sport också. Dock inte 

i rullskidåkning, där han här rullar över Ronnebyån. Visserligen var Bo Staffan Andersson bra på 

skidor, men han hade också fyra VM-guld i OK-jolle, erövrade1988, 1991,1992, 1993. September 

2009. 

2011-240-s 183: Nöjda åkare efter runda på rullskidor. Man kan åka skidor även om det är september 

och 20 grader varmt. I strålande solsken avgjordes det ett öppet klubbmästerskap i rullskidor. Åkarna 

Joakim Bydinger, Bo Staffan Andersson, Kurt Paulsen, Sören Sundin och Tommy Hammar, står här 

med funktionärerna Dan Robertsson (1938-2018), Håkan Losbrant och Bennie Torstensson. 

September 2009. 

2011-241-s 184: Legendaren Leo ute på en löprunda längs Ronnebyån. I hela 69 år hade han 

orienterat, 78-årige Leo Gustavsson (1927-2017) från Ronneby. Främsta meriten för Leo, var guldet 

på Natt-SM i orientering på Gotland 1956. Då tävlade han för Skogsvandrarna från Kallinge. Nu var 

han en av alla de äldre orienterare som träffades onsdagar på Karlsnäsgården för både träning och 

social samvaro. September 2005. 

2011-242-s 185: Barnens Vasalopp med 88-årige Anders som hjälpreda. Under sportlovet i februari 

samlade Barnens Vasalopp på skidor i Karlsnäs många ungdomar. Hela 186 barn och ungdomar åkte 

då skidor, några för allra första gången. Goda råd och hjälp med vallning fick de av 88-årige 

veteranen Anders Månsson. Alla skidåkare fick också en medalj efter loppet. Februari 2011. 

2011-243-s 185: Flitiga funktionärer pustar ut efter avslutad tävling. Söndagen den 20 september 

2009. I ett för årstiden ovanligt varmt och skönt väder, genomförde Ronneby OK en 

orienteringstävling i terrängen kring Karlsnäs. Till detta krävdes många frivilliga funktionärer, några 



av dessa var Christer Svensson, Lennart Smedenmark, Per Holmberg, Ronnie Persson och Håkan 

Nilsson. September 2009. 

2011-244-s 186: Onsdagsträffar nästan året runt för veteraner. Man blir aldrig för gammal för att 

hålla sig igång fysiskt. Så resonerade ett gäng idrottsveteraner, som trots att de hade sina bästa 

tävlingsår bakom sig, fortfarande träffades på Karlsnäsgården på onsdagseftermiddagar nästan året 

runt. Dessa 15 veteraner sprang, åkte skidor, vandrade, badade bastu och hade studiecirklar. 

September 2005. 

2011-245-s 186: Tipsrunda med lång tradition. Friluftsparadiset Karlsnäsgården lockade folk året om 

med sina populära tipsrundor. Tipsrundorna på söndagarna  - torsdagar sommartid – gav en god 

allmänbildning och bra kondition. Pia och Per Gösta Cedergren – i mitten av bilden – diskuterar här 

med de övriga i gänget om vilka frågor som var klurigast denna söndag. September 2009. 

K 1 _ 2011-246-s 187: Man och flygplan från samma årtionde. Mitt under andra världskriget togs ett 

beslut om att inrätta en ny flygflottilj i Blekinge med placering på Bredåkra hed i Kallinge. År 1944 

invigdes så F 17, Blekinge Flygflottilj. Major Kent Löving, informationschef på F 17, föddes under 

samma årtionde som Lansenplanet utanför F 17 introducerades där. A 32 Lansen fanns på F 17 1957-

1973. Juni 2010. 

K 1 _ 2011-247-s 187: Vid officersmässen på F 17. På Blekinge Flygflottilj fanns det år 2010 omkring 

525 personer, uppdelat på yrkesofficerare, civilanställda, gruppbefäl, soldater och sjömän. Till detta 

också 75 reservofficerare. Mellan arbetspassen kunde flera av de anställda få en stunds välbehövlig 

avkoppling på F 17:s officersmäss, där några i personalen på flottiljen här står vid entrén. Juni 2010. 

2011-248-s 188: Plakettutdelning till 280 välförtjänta värnpliktiga. Den 9 juni 2010 tog en lång epok 

slut på F 17 i Kallinge. Då lagen om allmän värnplikt – som funnits i Sverige sedan 1901 – nu försvann, 

blev de 280 värnpliktiga som muckade denna dag flottiljens sista värnpliktiga. I en hangar på F 17 

avtackades samtliga värnpliktiga av flottiljchefen Mats Helgesson. Juni 2010. 

2011-249-s 188: Sista värnpliktiga i F 17:s historia. Trots att det var början av juni, var vädret inte alls 

sommarlikt denna för F 17 så historiska dag. Det var mörkt och ruggigt när några av de sista 

värnpliktiga ställde upp för fotografering. Från vänster Hampus Thorman, Sara Magnusson, Fredrik 

Johansson, Rinon Hasani, Emil Tillberg, Anja Scharin, och Mats Helgesson, flottiljchef. Juni 2010. 

K 1 _ 2011-250-s 189: Johan och Kent framför JA 37 Viggen. Överste Johan Svetoft, 

tjänsteförrättande flottiljchef för F 17 i Kallinge, och major Kent Löving, F 17:s informationschef, hade 

båda arbetat många år inom försvaret. Johan började inom flygvapnet 1985 och kom till F 17 1987. 

Planet bakom Johan och Kent, är ett JA 37 Viggen, en flygplanstyp som fanns på F 17 åren 1982-2002. 

Juni 2010. 

K 1 _ 2011-251-s 189: Stridspilot Sternevi klar för start. Efter perioden med Viggen, kom så JAS 39 

Gripen till Blekinge Flygflottilj 2002. För många ungdomar är stridspilot det ultimata drömyrket. Men 

det är också mycket höga krav på bra fysik, ett starkt psyke, och förmåga att fatta rätt beslut snabbt 

som krävs för en pilot. Per Martin Sternevi står här klar för start vid en JAS 39 A Gripen. Juni 2010. 

2011-252-s 190-191: Sista dagen i Kallinge Ångbageris historia. Ända från 1920-talet hade Kallinge 

Ångbageri funnits med olika ägare. Sedan 1990 var det Jerker Harrysson som varit ägare till det 

anrika bageriet i Kallinge. Men fredagen den 27 februari 2009 stängde Kallinge Ångbageri för gott. En 

lång era var över, menade makarna Monica och Jerker Harrysson när de stod utanför sitt bageri på 

Kockumsvägen 40 i Kallinge. Februari 2009. 



2011-253-s 192: Stationschefen Mona på flyget. Ronneby Airport, oftast kallat Ronneby Flygstation, 

hade legat i Kallinge i drygt 50 år med start 1958. Flygplatsen var den mest trafikerade i sydöstra 

Sverige med över 200 000 passagerare om året. Detta gladde naturligtvis Mona Grönqvist, 

flygstationschef sedan hösten 2009, som hoppades på en snar utbyggnad av flygstationen. 

September 2010. 

K 1 _ 2011-254-s 192: En av Sveriges tio viktigaste flygplatser. Blekinges enda flygplats var centralt 

belägen mitt i länet. Ronneby Flygstation klassades också som en av Sveriges tio viktigaste 

flygplatser, och trafikerades både av SAS och Blekingeflyg. Intill planet SAAB 2000 står 

flygstationschef Mona Grönqvist med rampteknikerna Tommy Andersson och Johan Carlberg. 

September 2010. 

2011-255-s 193: Anrik cykelaffär i centrala Kallinge. På Kockumsvägen 24 vid torget i Kallinge, låg 

Kallinge Cykel & Motorservice, i lokaler där det funnits cykelaffär i 70 år med ägare som Stig 

Jonasson, Lars Rosén, Lars-Erik Löv och Kjell Dennheim. Sedan 2006 drev Ronny Dennheim affären. 

Här står han intill sonen Tim, och bakom Christel Carphagen med barnen Alice och Albin. September 

2010. 

2011-256-s 193: Föreståndare för Folkets Hus i Kallinge. Efter att en Folkets Husförening bildats 1906, 

dröjde det ett par år innan det uppfördes ett Folkets Hus i Kallinge. Som mötes- och nöjeslokal hade 

lokalen stått pall i hundra år, och var fortfarande mycket bokad, vilket gladde föreståndaren Jörgen 

Torebrink med sambo Anette Håkansson, här stående framför Folkets Hus på Brantaforsvägen 10 i 

Kallinge. September 2010. 

2011-257-s 194: Kallinges konditori blev pizzeria. I Kallinge startade 1938 Nancy Ohlsson konditori 

Favorit. Nancy drev sitt omtyckta konditori fram till 1976, då Gert Heinesson tog över. När dåvarande 

ägarna Mats och Carina Andersén stängde Favorit, flyttade Ibrahim Farhadian in i mars 2007 och 

startade en pizzeria där. Ibrahim kom 1992 till Sverige från Iran. September 2010. 

2011-258-s 194: Kallinges nöjescentrum och matställe. En gång var det Konsum i Kallinge som låg här. 

Men nu var sedan länge Konsumaffären förvandlad till Kallinges nöjescentrum och matställe. 

Krögaren Ebbe Hammo hade drivit Restaurang Chaplin på nuvarande plats sedan 2001. Ebbe och 

Charlotte Bjällborn står här framför Chaplin, som hade plats för 300 sittande gäster. September 2010. 

2011-259-s 195: Släktforskarnas favoritställe nummer ett. Ville man ha hjälp med att forska om 

flydda tider och ta reda på vilka ens förfäder var, tog man kontakt med SVAR-projektet i Kallinge. 

Lilian Palmqvist, Gerd Olausson, Kerstin Carlsson, Katarina Karlsson, Anette Näslund, Kerstin 

Olofsson, Björn-Åke Petersson, Annika Gylling Otfors och Jörgen Hylse fanns på Kockumsvägen 11. 

September 2010. 

2011-260-s 195: Hos Konsum på Kockumsvägen i Kallinge. Från lokalerna vid torget, flyttade Konsum 

en kort bit till Kockumsvägen 20. Förutom varorna i butiken, var man också ombud för Posten Brev & 

Paket, ATG och Svenska Spel. Några av de anställda här var butikschefen Mikael Eklund, Ingela 

Johansson, Jimmy Robertsson, Johan Robertsson, Madeleine Martinsson och Susanne Kronberg. Juni 

2010. 

2011-261-s 196-197: Efter att ha funnits ända sedan år 1917, skulle nu Kallebergaskolan i Kallinge 

läggas ned. Ja, det var med en blandning av glädje och vemod, som det snart skulle bli den sista 

skolavslutningen någonsin i den gamla tegelskolan på Vanningevägen 1 i Kalleberga. Här ser vi de 

sista eleverna tillsammans med sina lärare några dagar innan skolan stängde för gott. Juni 2010. 



2011-262-s 198: Second Hand hos Britt-Marie på Slanten. 1993 öppnade en annorlunda affär på 

Ronnebyvägen 3 i Kallinge, Slanten Second Hand. Bakom den nya affären stod Britt-Marie Svensson. 

Fast då hade hon haft affär i Ronneby sedan 1985, den affär kallad Slanten, som Issy Ringius startade 

på Tingsgatan 1977. Slanten Second Hand i Kallinge var en av Sveriges största Second Hand-affärer 

med 12 000 plagg i sortimentet. September 2010. 

2011-263-s 199: Kallinges vårdcentral på Gjutarevägen. Bara ett hundratal meter från torget i 

Kallinge, låg Kallinge Vårdcentral på Gjutarevägen 3. Där fanns allt man kan förvänta sig av en 

modern vårdcentral, bemannad av ett 50-tal anställda. Allt från läkare, distriktssköterskor, 

undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeut, kurator, eget laboratorium med mera. September 

2010. 

2011-264-s 199: Gjutjärnsprodukter från Ronneby Bruk. Med anor ända från 1700-talets Örmo Bruk, 

fullföljde nu Ronneby Bruk på Kockumsområdet i Kallinge den långa tradition som fanns för 

gjutjärnsprodukter till matlagning. Martin Johannesson med stekpannor i händerna, var VD på 

Ronneby Bruk, som han startade 1997. September 2010. 

2011-265-s 200: Med vy över stort företag vid Ronnebyån. I över 140 år hade pappersbruket vid 

Ronnebyån i Djupafors varit ett av de största och viktigaste företagen i bygden. I dag hette 

pappersbruket Cascades Djupafors AB, men när baron Caspar Wrede på godset Djupadal bildade det 

1868, var namnet Djupafors Fabriks AB. På bilden en överblick mot fabriksbyggnaderna. September 

2010. 

2011-266-s 200: Hos tjejerna på labbet. Cascades Djupafors AB var med sina 150 anställda och en 

årlig omsättning på 400 miljoner kronor en stor arbetsplats. Bland de anställda på företaget, fanns 

dessa tjejer på laboratoriet. Yvonne Kullman hade varit anställd i hela 39 år och var därmed 

veteranen i gänget, medan Ann Rylander jobbat här i två år och Carina Gebestam i 28 år. September 

2010. 

K 1 _ 2011-267-s 201: Gammalt pappersbruk grundat 1868. Många generationer hade arbetat på 

pappersbruket i Djupafors sedan 1868. Naturligtvis hade produkterna som tillverkats här växlat en 

del genom åren. Hela Cascadeskoncernen bestående av 120 företag i Nordamerika och Europa, var 

specialiserade på tillverkning och konvertering av massa- och pappersprodukter. September 2010. 

K 1 _ 2011-268-s 201: Kapning av stockar i långa banor. På Cascades Djupafors AB tillverkades 

falskartong med en årsproduktion av 60 000 ton, huvudsakligen för den europeiska marknaden. I en 

vy inne på vedgården och renseriet, står här Lars Svensson på företaget och följer processen med 

kapning av stockar i långa banor inne på brukets stora fabriksområde. September 2010. 

2011-269-s 202: VD klädd i jeans och tröja. År 2006 utsågs då 45-årige Mats Malmqvist till ny VD på 

Kockums Maskin AB efter Evert Oskarsson. Men Mats kom tidigt i kontakt med Kockums i Kallinge. 

Efter sommarjobb 1978, fick Mats anställning i renseriet 1979. Därpå följde utbildning och arbete i 

Göteborg och Stockholm innan han började på Kockums Maskin AB 1997. September 2010. 

2011-270-s 202: På Kockums i Kallinge sedan 1960-talet. Många av Kockums Maskin AB:s cirka 70 

anställda, hade tidigare jobbat på Kockums Jernverk i Kallinge. Till exempel Siv Ottosson, som började 

på jernverkets kontor 1963. Christer Ohlsson kom till Kockums Jernverk 1969 och arbetade de första 

åren där på företagets postavdelning. Per Carlberg började på Kockums 1990. September 2010. 

2011-271 A-s 203: En fleroperationsmaskin av modernt snitt. 1993 blev Evert Oskarsson ihop med tre 

arbetskamrater från den gamla Kockumstiden nya ägare till Kockums Maskin AB. Genom hårt arbete 



och nya maskiner hade företaget sedan nått framgång. Rolf Iversen och Jan Olsson står här vid en så 

kallad fleroperationsmaskin av modernt snitt i företagets nya maskinpark. September 2010. 

2011-272-s 203: 50 år på Kockums för Thomas. VD Mats Malmqvist började jobba på Kockums 1978. 

Men Thomas Andersson till höger om honom, började i augusti 1960, och kunde nu se tillbaka på 50 

år inom Kockums Jernverk och Kockums Maskin AB. Bengt-Åke Petersson hade varit här i 35 år. Alla 

tre gladdes åt att lågkonjunkturen inom fordonsindustrin nu höll på att ebba ut. September 2010. 

2011-273-s 204: Gärestads välbesökta gårdsbutik. Peter och Anna-Lena Fransson i Gärestad by öster 

om Ronneby, var välbekanta för många. I november 2004 invigdes deras gårdsbutik, som sedan 

byggts ut och utökat sitt sortiment rejält. Äggaboden i Gärestad hade även café, galleri för 

utställningar och mycket annat. Höstmarknaden i slutet av oktober varje år, lockade många till ett 

besök i Gärestad. Augusti 2009. 

K 1 _ 2011-274-s 205: Christian fixade alla delar till bilen. På Gärestads Bygata, inte långt från 

Äggaboden, låg ett annat företag som många kommit i kontakt med. Gäresta´ Bildelar AB med 

ursprung från 1950, togs 1974 över av Inge Lindahl och Bruno Pettersson, och 2001 av Christian 

Lindahl. Förutom ett stort reservdelslager, kunde Christian erbjuda demontering, däckverkstad och 

bilverkstad. Augusti 2009. 

2011-275-s 205: Hos Garnborns i Leråkra. Ett bra exempel på hur ett litet företag kan utvecklas med 

eget hårt arbete och branschkunskap, var Garnborns Åkeri & Maskin AB i Leråkra. Startat 1964 av 20-

årige Göran Garnborn, som nu hade 45 anställda. Några av dem var Joakim Garnborn, Niklas 

Garnborn, Owe Lindahl, Ulla Garnborn, Ernst Garnborn, Christina Lindahl, och så Göran Garnborn 

själv. Augusti 2009. 

K 1 _ 2011-276-s 206: Populär golfbana som nu skulle bygga till. När Ingvar och Margareta Bengtsson 

i Leråkra på 1990-talet byggde en golfbana på sin mark, tvivlade många. Men efter att Leråkra Golf 

öppnade 1997, hade anläggningen vuxit rejält. Nu byggde man ut igen med uthyrningslägenheter, 

omklädningsrum med mera, berättade Jens Bengtsson, anläggningens ägare. Augusti 2009. 

K 1 _ 2011-277-s 206: Lennart lär Lars-Göran slå rätt. Med sitt natursköna läge sex kilometer öster 

om Ronneby, lockade golfbanan i Leråkra människor från många håll. I och med att anläggningen 

förnyats och kompletterats sedan starten, fanns det nu 750 medlemmar. På bilden är det till höger 

Lennart Nilsson från Leråkra Golf, som instruerar Lars-Göran Enarsson hur man hanterar en 

golfklubba. Augusti 2009. 

2011-278-s 207: Leende lantbrukare med välkänt mönsterjordbruk. Inte långt från familjen 

Bengtssons golfbana i Leråkra, låg Björketorps Gård. Ett mönsterjordbruk där människor som kom på 

besök möttes av en hårt arbetande, men ständigt leende lantbrukare, med många visioner om en 

tillvaro där både djur och människor trivdes. Per Brunberg var en man med många järn i elden. 

Augusti 2009. 

K 1 _ 2011-279-s 207: Ett lantbruk på djurens villkor. Lantmästare Brunbergs liv var fyllt av hårt 

arbete hemma på gården, många resor och sammanträden i de föreningar och sällskap han var 

engagerad i, guidningar och föreläsningar, kosläpp med mera. På Björketorps Gård – ekologisk sedan 

1998 – var Per Brunberg mycket noga med sina djur och mån om att de skulle ha det bra. Augusti 

2009. 

K 1 _ 2011-280-s 208: Känd kulturprofil med kyrka som närmsta granne. Intill den medeltida kyrkan i 

Edestad, bodde en av Blekinges mest kända konstnärer. Precis som Per Brunberg, var Susanne 

Demåne ofta uppmärksammad och prisad för sin gärning. Många hade sett hennes utställningar, 



men det var här i Edestads tidigare folkskola, som hon levde i vardagen och skapade sina konstverk. 

Oktober 2009. 

K 1 _ 2011-281-s 208: Ute i Susannes vackra trädgård. Vid sidan av sitt konstnärskap med penslar, 

dukar, färgtuber och motorsåg att såga ut skulpturer med, hyste Susanne ett mycket stort intresse 

för hästar och för trädgård, vilket märktes vid en rundvandring i trädgården. Här, knappt hundra 

meter från Edestads berömda offerkälla, ses Susanne vid några av sina emaljskulpturer. Oktober 

2009. 

K 1 _ 2011-282-s 209: Gudstjänst i det fria på berget i Boahaga. Söndagen den 8 juni var en alldeles 

underbar försommardag. Helt perfekt för den friluftsgudstjänst, som hölls på berget i Boahaga, strax i 

närheten av Ture och Ulla Anderssons gård. Friluftsgudstjänsten i Boahaga var en gammal tradition. 

Här några av besökarna ihop med prästen Bengt Sturevik och Edestad-Hjortsberga kyrkokör. Juni 

2008.  

K 1 _ 2011-283-s 209: På pallfabriken i Johannishus. I september 2001 tog Mats Hjalmarsson över 

företaget Allt På Pall i Blekinge AB efter tidigare ägaren Lars Hultgren. Sedan dess hade både 

omsättning och antalet anställda ökat rejält. Företaget hade år 2009 omkring 150 olika pallar att välja 

på. VD Mats Hjalmarsson sitter här i mitten av bilden med sina anställda intill sig. Augusti 2009. 

K 1 _ 2011-284-s 210-211: Skolan i Johannishus var en av de äldsta i Sverige. En idyllisk landsortsskola 

med natur och historia runt knutarna. Så beskrevs Johannishusskolan, och det var bara att instämma 

i detta. Skolan låg väldigt vackert på Johannishusåsen, och hade legat där länge. Skolan hade anor 

ända sedan 1833, nio år innan det bestämdes att en allmän folkskola skulle införas i Sverige. En stor 

del av skolans elever, lärare och övrig personal syns här i början av höstterminen 2009. Augusti 2009. 

2011-285-s 212: En stuga med anor från 1600-talet. En både vacker och annorlunda byggnad har 

legat i byn Mölleryd i drygt 400 år. På Tolsebodavägen hittade man en sydgötisk högloftsstuga, med 

ett mittparti uppfört redan på 1600-talet. Stugan som 1982 blev byggnadsminne, disponeras nu av 

Hjortsberga Natur- och Kulturförening, där Christer Arvidsson var en av eldsjälarna. Augusti 2009. 

2011-286-s 212: Persienner och markiser från Listerby. När Rylanders Persienn & Markis AB startade 

sin verksamhet 1976, var det hemma hos ägaren Roland Rylander i Listerby. 1986 flyttade företaget 

till nuvarande lokaler på Johannishusvägen 4, där man 2007 fick tillgång till nedervåningen, då Leif 

Johansson på Hemglass slog igen. Thomas Bring och Roland Rylander drev företaget ihop. Augusti 

2009. 

2011-287-s 213: Gerd jobbar på vid vävstolen. Hur många timmar Gerd Jacobsson suttit vid 

vävstolen, var det ingen som visste. Men det måste ha rört sig om åtskilliga tusen timmar, då hon 

redan som liten fick lära sig vävandets grunder av sin mormor. Född i Arkelstorp i Skåne, kom Gerd 

1952 till Blekinge då hon gifte sig med Stig Jacobsson från Djurtorp. Augusti 2009. 

K 1 _ 2011-288-s 213: Hantverk från flinka fingrar i Djurtorp. År 1967 öppnade Gerd Jacobsson sin 

vävstuga i Djurtorp nära Johannishus. Inrymd i en ombyggd ladugård, hade Gerd tagit emot besökare 

i drygt 40 års tid. Både egentillverkat och andras hantverk – oftast av lokalt ursprung – har sålts i 

Gerds Vävstuga, där också många gått på vävkurs och lärt sig vävningens konst av Gerd. Augusti 

2009. 

2011-289-s 214-215: Lärare och elever på Listerbyskolan. På Abergavägen 5 i Listerby låg 

Listerbyskolan, en skola med närhet till både hav och skog. 130 elever från förskola till klass 6 gick på 

skolan, som hade 20 anställda i form av lärare och övrig personal. Upptagningsområdet var Listerby 



och Kuggeboda med omnejd. Framför skolan står här en stor del av skolans elever och lärare. 

Oktober 2009. 

K 1 _ 2011-290-s 216: Med bygdens son Rydström som idol. Många av Listerbyskolans elever gillade 

att spela fotboll på rasterna i skolan, och kanske även på sin fritid. Flera av dem var med i Listerby IK, 

ortens stora idrottsförening, som fostrat flera duktiga fotbollslirare genom åren. Till exempel Henrik 

Rydström, lagkapten i allsvenska Kalmar FF, och en stor idol för Listerbyungdomarna. Oktober 2009. 

K 1 _ 2011-291-s 216: Slättanäs med närhet till hav och båthamn. Närheten till havet blir ofta 

avgörande för var människor väljer att bosätta sig någonstans. I Ronneby kommun är möjligheterna 

till att bo vid havet goda. De som bodde i Listerby, hade också förmånen att ha en båthamn av hög 

klass i Slättanäs, alldeles i närheten av där de bodde. Juni 1987. 

2011-292-s 217: Matöppet hos Märit i Listerby. På Abergavägen 1 i Listerby låg sedan många år 

tillbaka byns livsmedelsaffär. Märit Wahlén, här stående utanför sin butik intill sin anställde Robert 

Nilsson, tog över Matöppet i Listerby i juni 2008 efter tidigare ägaren Gerd Sandin. Innan dess var det 

Peter Mattsson, som i en lång följd av år var handlare på Matöppet. Augusti 2009. 

2011-293-s 217: Vägförening med möte i campingens reception. I Bökenäs på vägen mellan 

Kuggeboda och Torkö, låg Ronneby Havscamping, en fyrstjärnig campingplats med ett suveränt läge 

vid havet. Med badplats, båthamn, minigolfbanor, dansbana, restaurang med mera, kom många hit. 

Torkö Vägsamfällighetsförening hade samlats för att ha sitt årsmöte i campingens reception. Juli 

2008. 

K 1 _ 2011-294-s 218: Långliggarna Leif och Kerstin i Bökenäs. Många av Ronneby Havscampings 

gäster var campare som kom hit redan på våren, och stannade till långt fram till hösten. Två 

återkommande campare var Kerstin (1943-2017) och Leif Carlsson från Ronneby. Vid sin husvagn 

hade de pyntat och gjort fint med massor av blommor, till glädje även för andra campinggäster. Juli 

2008. 

K 1 _ 2011-295-s 218: Havscamping med bad, båtar och behagande skärgård. Förutom ett stort antal 

platser för camping med tält och husvagn, fanns det stugor och rum att hyra i Bökenäs. Bad, båtar 

och många öar att göra strandhugg på, hade man också i Listerby skärgård mellan Ronneby och 

Karlskrona. Och skulle det vara kyligt i havet, kunde man bada i campingens swimmingpool. Juli 2008. 

2011-296-s 219: Stenbrottet på Torkö som blev en omtyckt badplats. Fram till 1970-talet, fanns det 

ett stort stenbrott ute på Torkö. På senare år har det vattenfyllda stenbrottet förvandlats till en 

populär badplats, dit många kommer för att ta ett dopp. Men också för att hoppa från klipporna tio 

meter ner i vattnet. Två som gillade detta, var Claes Wennersten och Oscar Nilsson-Green. Augusti 

2008. 

2011-297-s 219: Med tio meter fritt fall. Den som saknar det gamla hopptornet på Brunnsbadet, kan 

lämpligen ta en tur ut till Torkö. Från berget ner till vattnet. Är det ungefär som när man hoppade 

från högsta avsatsen på Brunnsbadet. Alla vågade väl inte göra detta hopp ut i det blå, men Claes 

Wennersten och Oscar Nilsson-Green tog det avgörande språnget utför klipporna. Augusti 2008. 

2011-298-s 220-221: Skolslut i Kuggeboda. Den 10 juni 2009 var det sista dagen på Kuggebodaskolan 

för de 32 eleverna på låg- och mellanstadiet där. Ett beslut hade tagits om att stänga skolan – 

undantaget förskolan – och låta eleverna flytta över till Listerbyskolan. När bilden här togs den 8 juni 

2009, hade elever och lärare på skolan bestämt sig för att göra något riktigt roligt innan de lämnade 

Kuggebodaskolan. Detta i form av en musikal på skolan och en skattjakt utanför Kuggeboda. Juni 

2009. 



2011-299-s 222: Fortsatt skolgång för barnen i förskolan. Riktigt slut var det trots inte för skolan i 

Kuggeboda. Förskolan skulle i alla fall bli kvar i framtiden, till glädje för alla barn upp till sex år, som 

nu kunde fortsätta med sina lekar på skolgården, oavsett om det handlade om lek med boll, eller att 

leka ute i sandlådan. Juni 2009. 

2011-300-s 222: Konstnärer och hantverkare med vernissage i Byahuset. I Kuggeboda var Byahuset 

en viktig samlingspunkt för befolkningen på Kuggebodahalvön. Där bjöds det in till vernissage 

söndagen den 29 juni 2008. Mellan 15 och 20 konstnärer och hantverkare – de flesta verksamma 

inom nätverket Blekingepärlor – ställde då ut här. På bilden ser du de flesta av dem. Juni 2008. 

2011-301-s 223: Korsanäs träslöjdare Ted. Till vardags jobbade Ted Johansson från Korsanäs på 

Kockums Maskin AB i Kallinge. Men på fritiden var han en hängiven träslöjdare, som slöjdade 

bruksföremål i trä. Smörknivar, salladsbestick, skohorn och skålar, var något av det Ted hade att visa 

allmänheten på vernissagen i Byahuset i Kuggeboda, där lokalerna fylldes av fint hantverk och konst. 

Juni 2008. 

2011-302-s 223: Mångsidig Gertie med målningar och hantverk. Boende i Galtanäs nära bron till 

Torkö, målade Gertie Håkansson oljemålningar med motiv från havet. Gertie var en mångsidig 

konstnär och hantverkare, och sysslade även med lappteknik, hantverk i ull och trädgårdskonst i 

betong. En del av hennes konst och hantverk visades på sommarutställningen i Byahuset. Juni 2008. 

2011-303-s 224: Lisbeth skrev bok om sin färgstarke far från Gö. Med på vernissagen i Byahuset i 

Kuggeboda, fanns paret Lisbeth och Jan-Anders Swenson från Johannishus. Lisbeth hade nyligen 

skrivit en bok om sin far Sven Andersson, allmänt känd som ”Sven på Gö”. Sven Andersson (1907-

1997) var yrkesfiskare i mer än 60 år, och mycket kunnig i allt som rörde fiske och miljö i Östersjön. 

Juni 2008. 

2011-304-s 225: Tage hemma i trädgården på Köpe. På Köpe nära Korsanäs bodde en av kustbygdens 

stora profiler. 92-årige Tage Nilsson, (1917-2016)  ”Tage på Köpe”, hade visserligen slutat som 

yrkesfiskare för många år sedan, men intresset att berätta om fiske och havet fanns fortfarande kvar. 

På grund av diverse krämpor kunde han inte längre åka ut med båten på sjön, men Tage hade ändå 

kvar sitt goda humör och berättarförmåga. Augusti 2009. 

2011-305-s 226: Korsanäs egna lokalkorrespondenter skildrade bygdens människor.  Den lilla byn 

Korsanäs hade två egna lokalkorrespondenter i Ingvar Svensson och Ulf Wiberg. Dessa båda skrev för 

tidningarna Blekinge-Posten och Bas Blekinge, där de skildrade sin hembygd och dess människor med 

betoning på Kuggebodahalvön i den sydöstra delen av Ronneby kommun. Augusti 2009. 

2011-306-s 226: På gårdsbutiken hos Börje i Tromtesunda by. I det sydöstra hörnet av Ronneby 

kommun ligger Tromtesunda. Där fanns Karlssons Gårdsbutik med försäljning av grönsaker, bär, 

potatis med mera från egen odling. Men även konst, konsthantverk och skinnprodukter. 83-årige 

Börje Karlsson (1926-2016) startade sin gårdsbutik 1980, och var fortfarande i farten med att ta emot 

kunder. Augusti 2009. 

2011-307-s 227: Programledare Christer med kvällens underhållare. Sångaren, underhållaren, 

revyartisten och programledaren. Mångkunnige Christer Peters från Karlskrona var given 

programledare för Allsång på Gnistan ända sedan starten 2003. Här ihop med några av underhållarna 

på premiären 2008. Från vänster Fredrik Tibblin, Christer Peters, Eddie Olivia, Cecilia Tibblin och 

Hasse Thor. Juli 2008. 

2011-308-s 227: Aldor nöjd arrangör i Listerby IK. Något år in på 2000-talet satt Listerby IK:s styrelse 

på möte och pratade om Gnistans festplats i Förkärla Folkets Park, som egentligen bara användes till 



den årliga loppmarknaden. Då kom Aldor Fransson med ett förslag om allsångskvällar på Gnistan. 

2003 var det premiär, och nu samlar vi fullt hus, konstaterade en nöjd Aldor Fransson. Juli 2008. 

2011-309-s 228: Charmige Eddie kramade om häpen Maj-Britt. Publikfavoriten nummer ett på 

premiären 2008 för Allsång på Gnistan, var utan tvekan Eddie Olivia. Född i Italien 1948 och bosatt i 

Sverige sedan 1973, har denne gladlynte charmör hunnit med mycket i nöjesbranschen. En av dem 

som fick en kram av Eddie Olivia denna kväll i Förkärla Folkets Park, var Maj-Britt Bergljung. Juli 2008. 

2011-310-s 229: Garvad journalist som fortfarande var i farten. Naturligtvis var media på plats och 

bevakade premiären på Gnistan 2008. Stig Martinsson från Ronneby hade jobbat inom 

tidningsvärlden i 58 år och skrev fortfarande en del för Blekinge Läns Tidning. Men det var faktiskt på 

Sydöstran i Ronneby han inledde sin bana 1950. Här 79-årige Stig med Karl-Erik Karlsson, Listerby IK. 

Juli 2008. 

2011-311-s 229: Tre glada grillmästare i väntan på hungriga kunder. I pausen på Gnistan, hade många 

börjat känna sig hungriga. De som inte nöjde sig med kakor och kaffe, stegade iväg till dessa tre glada 

grillare. Magnus Rådström, Ingmar Palmkvist och Per Karlsson från arrangerande Listerby IK, såg till 

att alla blev mätta och belåtna av deras grillade korvar med bröd. Juli 2008. 

2011-312-s 231: Mystisk brand blev slutet för modsens klubb. Club A Gó Go var en omtyckt klubb 

bland modsen i Ronneby i mitten av 1960-talet. Tyvärr blev dess historia inte så lång då klubben 

brann ned på natten den 28 oktober 1965. 16-årige Gunnar ”Albin” Hall, en av ägarna till Club A Gó 

Go, ser dock ut att vara på gott humör trots den tragiska eldsvådan. Foto: Sydöstran Ronneby. 

Oktober 1965. 

2011-313-s 233: Fem tuffa tjejer på Club A Gó Go. I den rivningsfastighet Club A Gó Go var inrymd i 

på Ågårdsgatan i Ronneby, rådde ingen lyx. Det var minst sagt spartanskt möblerat. Men 

ungdomarna trivdes ändå. Till exempel de fem tuffa tjejerna här. Tjejen längst till vänster vet vi inte 

namnet på. Men sedan är det Eva Envall, Kajsa Berggren (1950-2000), Britt-Marie ”Ditte” Frennesson, 

och Sonja Håkansson. Foto: Christer Robertsson åt Sydöstran Ronneby. 1965. 

K 1 _ 2011-314- s 232: ”Plåt”, ”Leffe” och ”Ditte” i radioprogram om mods. När journalisten Gustav 

Andersson på Sydöstran i Ronneby i januari 1966 producerade ett radioprogram om hur det är att 

vara mods, medverkade dessa tre ungdomar från Ronneby i programmet. Hans ”Plåt” Nilsson – 

numera Hans Delérus – och Leif”Leffe”Lundgren (1947-2015) var två av delägarna i Club A Gó Go, där 

Britt-Marie ”Ditte” Frennesson var en av besökarna på klubben. Foto: Sydöstran Ronneby. Januari 

1966. 

2011-314 Brev- s 233: Hotfullt brev från arg ”Sax-Raggare”. Ett mods på Club A Gó Go som fick känna 

på raggarnas hat, var Dag ”Dolme” Kjellgren, som också var kassör på Club A Gó Go. Här återger vi ett 

brev poststämplat i Ronneby den 20 maj 1965 adresserat till Dag Kjellgren. Trots att tonen i brevet är 

hotfull, blir det maskinskrivna brevet med sin formulering och sina stavfel nästan komiskt när det 

läses i dag. Maj 1965. 

2011-315-s 234: Framgångsrikt band från Ronneby. När Club A Gó Go öppnade i kvarteret Påfågeln 

den 3 april 1965, hette premiärbandet The Checksounds. Då i konkurrens med Road Runners från 

Karlskrona ansett som Blekinges bästa popband. På bilden tagen vid Brunnsbadets entré 1965, ser vi 

René Chocron, Åke ”Pricken” Hagman, Sven-Åke ”Fjonkas” Eckernäs, Anders ”Iffe” Dahlström och 

Pierre Chocron. Fotograf okänd, bilden lånad av René Chocron. 1965. 

2011-316-s 235: Checksounds medlemmar 45 år efter karriären. När modsen i Ronneby träffades 

igen efter 45 år, fanns även medlemmarna i Checksounds med. Sven-Åke ”Fjonkas” Eckernäs, Jan 



Melldén, som kom till Checksounds från Cops, Pierre Chocron, och René Chocron. Killarna valde 

studier före en popkarriär, och hade nått stora framgångar inom sina yrkesliv. November 2010. 

2011-317-s 236: Modsen på Modesty Blaise vid Härstorps gård. En av Ronnebys alla klubbar på 1960-

talet, låg lite avsides vid Härstorps gård, några hundra meter norr om Härstorpssjöns norra ände. 

Ägare till klubben var Olle Berggren, Jan Melldén, Tommy ”Play” Svensson, och Lars ”Laggen” 

Jinnevall. Några dagar innan klubben öppnade lördagen den 27 augusti 1966, togs bilden ovan med 

sju tonårstjejer och en kille. Foto: Signaturen Kai åt Sydöstran Ronneby. Augusti 1966. 

2011-318-s 237: Fredagen den 13 augusti en galen dag för Crazy Man Club. Tillsammans med sin far 

Olle Andersson, öppnade 14-årige Tommy Andersson Crazy Man Club våren 1965. Där var både 

raggare och mods välkomna, ända fram till fredagen den 13 augusti 1965 då en eldsvåda ödelade 

klubben. Bengt-Erik ”Benke” Lennartsson, 14-årige klubbägaren Tommy Andersson och Christer 

”Bagarmossen” Pettersson syns här utanför det brandhärjade huset. Foto: Sydöstran Ronneby. 

Augusti 1965. 

2011-319-s 238: 17-årige Tommy sjunger med Cops. På en popgala i Ronneby Folkets Hus söndagen 

den 18 juli 1965 med Hep Stars som dragplåster, fick Ronnebybandet Cops äran att agera förband åt 

Sveriges då mest kända popband. Tidigare Ronnebybon Tommy Thuresson – som då just flyttat från 

Ronneby och bytt efternamn till Körberg – hoppade då 17 år gammal åter in som sångare i Cops. 

Foto: Troligen Christer Robertsson, Karlshamn åt Sydöstran Ronneby. Juli 1965. 

2011-320-s 239: Eddie Meduza ny sångare i Cops efter Körberg. Cops från Ronneby bytte ofta 

medlemmar. När Tommy Körberg flyttade från Ronneby, fick Cops en ny sångare. Han hette Errol 

Norstedt (1948-2002) men kallades för Eddie, och blev senare känd och ökänd som Eddie Meduza. På 

detta idolvykort på Cops, ligger Eddie på golvet och sjunger. Övriga i Cops är Hasse Ekdahl, Johnny 

Persson (1950-2015), Jan Melldén och Tommy Andréasson. Fotograf okänd, bilden lånad av Vanja 

Johansson, Ronneby. 1965 eller 1966.  

2011-321-s 240: Från ung klubbägare till parkarbetare. Tommy ”Tömpa” Andersson var både 

klubbägare och medlem i gruppen Cops. Där varvade han spelningar som förband till Hep Stars, med 

att åka Elmer Perssons fiskbil till Kuggeboda och göra fiasko inför en dansbandspublik. Sedan många 

år tillbaka arbetade Tommy på parkförvaltningen i Ronneby kommun, där han här är i gång med att 

göra Munktrappan fin inför Blomsterfestivalen i Ronneby 2008. Augusti 2008. 

2011-322- s 241: Snart klart för invigning av Club Incrowd i Kallinge. När tiden var förbi för Club A Gó 

Go, Crazy Man Club och Modesty Blaise i Ronneby, öppnades en ny popklubb hösten 1966. Fast då i 

Kallinge, där Lennart ”Nenne” Bertilsson på Ljusebergsvägen 1 startade Club Incrowd. Bilden här togs 

några dagar innan premiären den 18 november 1966, när Mats Andréasson, Herbert Haag och 

Lennart Bertilsson höll på att fixa till lokalen. Foto: Sydöstran Ronneby. November 1966. 

2011-323-s 242: Här låg Club Incrowd på 1960-talet. Från 1966 till 1968 drev Lennart Bertilsson Club 

Incrowd i Kallinge. När Lennart – som sedan blev mynthandlare i Karlskrona – nästan 45 år efter tiden 

med Club Incrowd är tillbaka på Ljusebergsvägen 1, är ingenting sig likt här jämfört med 1960-talet. 

Minnena av tiden med klubben, har Lennart sparat i det album han håller i händerna. Maj 2011. 

2011-324-s 243: Pekka en poppis programledare för Sommartoppen i Ronneby Folkets Park. På 

somrarna bytte Tio I Topp namn till Sommartoppen. Radioprofilen Pekka Langer blev programledare 

för Sommartoppen, trots att han inte kunde så mycket om den nya popmusiken. Men med sin 

underfundiga humor och snabbtänkthet, blev Pekka mycket populär när han kom till Ronneby Folkets 



Park lördagen den 14 augusti 1965 för att leda Sommartoppen i radio. Foto: Sydöstran Ronneby. 

Augusti 1965.  

2011-325-s 244: När Ronneby röstade fram Tio i Topp 1967. Lördagen den 9 september 1967 var det 

dags för Ronneby att ihop med Leksand och Jokkmokk rösta fram Tio i Topp. 16-åriga Inger Hallén, 

Ronneby, sitter längst fram till vänster och trycker hårt på mentometerknappen man röstade med. 

Inger röstade på Tom Mick & Maniacs med sångaren och tidigare Ronnebybon Tommy Körberg, som 

gick direkt in på första plats denna lördag. Foto: Sydöstran Ronneby. September 1967. 

2011-326- s 245: Matta & The Fendows spelar på Vesperklockan. Innan klubbarna i Ronneby drog 

igång 1965, spelades det popmusik i andra lokaler. En sådan var Vesperklockan på Möllebacksgatan 

nära kyrkan i Ronneby. På scenen syns Stefan Kihlberg, Håkan Erwing, Sven-Erik Andersson och 

Christer Berglind i gruppen Matta & The Fendows. Framför gruppen står Tommy Randau, Anna-Lisa 

Eckernäs (1922-2011), Sven Justad och Rolf Olofsson. Fotograf okänd, bilden lånad av Christer 

Berglind. 1964 eller 2965. 

2011-327-s 246: Från brylcreme till Beatlesfrisyr på mindre än ett år. Killen stående längst till höger i 

Matta & The Fendows på bilden från Vesperklockan, såg ut så här mindre än ett år senare. Ja, 

Christer Berglind skippade brylcremen och lät håret växa, så att han snart var lik en ung Paul Mc 

Cartney i The Beatles. Foto: Stefan Kihlberg, bilden lånad av Christer Berglind. 1964 eller 1865. 

2011-328-s 247: Fullt ös på dansgolvet i tidigare missionskyrkan. 45 år efter popklubbarnas 

storhetstid i Ronneby, tog Lars ”Laggen” Jinnevall och Gunnar Hall initiativet till en återförening av 

kompisarna från förr på klubbarna i staden på 1960-talet. Intresset var mycket stort, men man kunde 

inte ta emot mer än ett 80-tal personer på Ronneby Café & Matsal, där det dansades friskt till 60-

talsmusik i den tidigare missionskyrkan på Prinsgatan 17. November 2010. 

2011-329-s 248: Killarna som kunde lira låtarna från 60-talet. Substitutes från Karlskrona kunde 

verkligen låtarna från 60-talet när de spelade på återföreningen av 1960-talets tonåringar i Ronneby 

år 2010. Där var det låtar av Hollies, Searchers, Stones, Beatles, Kinks, Who med flera. Medlemmarna 

i The Substitutes är från vänster Thomas ”Knodden” Thaung, Alf Carlsson, Björn Lindmar, Thomas 

Lundahl, och Joakim Müllo. November 2010. 

2011-330-s 249: Klubbägarna från 60-talet möttes igen. Nästan alla killarna som drev klubbar i 

Ronneby på 60-talet samlade till återföreningen på Ronneby Café & Matsal. Stående Tommy 

”Tömpa” Andersson, Roland Persson – ej klubbägare själv, men besökare av klubbarna – Dag 

”Dolme” Kjellgren, Lars ”Laggen” Jinnevall, som är skymd, Tommy ”Play” Svensson, Jan Melldén, 

Hans ”Plåt” Delérus, Leif ”Leffe” Lundgren (1947-2015). Sittande Thorbjörn ”Skuggan” Frennesson, 

Pelle Kennerwall, Gunnar ”Albin” Hall, Olle Berggren. November 2010. 

2011-331-s 250-251: Körberg med kompisar samlade 46 år senare. När detta glada gäng möttes 46 år 

efter tiden med Club A Gó Go och Crazy Man Club, fanns det naturligtvis mycket att prata om. Från 

vänster Hans Delérus, Lennart Bertilsson, Dag Kjellgren, Pelle Kennerwall, Gunnar Hall, Jan Melldén, 

Tommy Körberg, Christer Berglind, Thorbjörn Frennesson, Lisbet Andersson, Tommy Andersson, 

Göran T Andersson, Kenneth Nordström, Tommy Svensson. Juni 2011. 

2011-332- s 256: Uffe på Contan med godbit från Ronneby. Ända sedan Lennart Jönsson tog över 

konditori Continental på Karlskronagatan 16 i Ronneby år 1959, har konditoriet varit i familjens ägo. 

Efter Lennart Jönsson tog hans söner – bröderna Lennartsson – över detta välkända konditori i 

Ronneby. År 2010 var det yngste sonen Ulf ”Uffe” Lennartsson som stod utanför Contan och visade 

vad det var för läckerheter som bakades där. Juni 2010. 



2011-333-s 8: Lizzy och Lasse på musikaffären. Bland de drygt 19 000 invånare i Ronneby kommun 

som dokumenterats av Tommy Nilsson åren 1979-2011, fanns bland andra Lizzy och Lasse Cederwall, 

Ronneby. I många år drev Lasse och Lizzy Musikspecialisten på Kungsgatan 21 i centrala Ronneby. 

Ingen kunde 1989 när bilden togs, ana att en musikaffär med vinylskivor, snart skulle tillhöra en 

svunnen tid. Juni 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


