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Det stora trähuset i kvarteret Staren vid Norregatan, den "Flinkenbergska gården", 
byggdes under 1800-talet i etapper; först ena hälften av nedervåningen, sedan andra 
hälften och så slutligen hela övervåningen. På baksidan fanns en stor och lummig 
trädgård med grusade gångar, gräs, blommor, buskar, häckar, fruktträd samt en 
konstgjord damm med en liten holme i mitten. 

Såväl det ståtliga huset som den ljuvliga "lustgården" massakrerades på blott några få 
timmar av de skoningslöst effektiva grävskoporna 1965 för att bereda plats åt den 
större nu på denna tomt liggande bostadsrättsfastigheten. 

På lusthusverandan i familjeträdgården sitter omkring sekelskiftet 1900 från vänster 
Elina, Marie, Elise och Charlotte Flinkenberg. Elise Stephanie (f.d. Widergren) var gift 
med bygg- och snickaremästaren Carl Fritjof Flinkenberg, som ritade och uppförde 
flera offentliga byggnader i staden som det första stationshuset i kvarteret Ålen (1874) 
och ett mindre sjukhus i kvarteret Asien (1885), i huvudsak bekostad av Sparbanken. 
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Den äldsta systern Elina Mathilda (född 1858) skulle, i likhet med Charlotte, förbli 
ogift men förmådde av egen kraft bygga upp och länge driva en framgångsrik 
modebutik vid Stortorget. En fjärde syster Jenny Christine (född 1863) ingick 
äktenskap med köpman Hjalmar Carlström, varigenom två gamla sölvesborgssläkter 
länkades samman. Sist i denna syskonskara föddes 1871 brodern Carl Theodor, senare 
handelsresande.  

Det Flinkenbergska 
huset jämte delar av den 
forna trädgården i spänd 
väntan på den slutliga 
lösningen, som för alltid 
kommer att radera ut en 
för det gamla Sölvesborg 
karakteristisk och 
levande småstadsidyll.  
I bakgrunden skymtar 
det modernas nya och 
helt annorlunda 
konturer i kvarteret 
Örnen. 
 

Charlotte Flinkenberg (född 1866) i 
unga år iförd en höghalsad, långrandig 
klänning med små puffärmar. Vilken är 
den korrekta benämningen på hennes 
eleganta, i någon mån också i vår egen 
tid förekommande, håruppsättning? 
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En äldre Charlotte Flinkenberg fortfarande i långrandig klänning men nu inte med en 
liten brosch utan en stor rosett som piffig dekoration. Hon arbetade under hela 48 år 
som betrodd kassörska vid Spritbolaget i Sölvesborg. Kanske är det med tanke på 
hennes klädsel och de högglanspolerade kängorna hennes allra sista arbetsdag? 

 

Marie Carolina Flinkenberg (född 1861) i unga år. 
Hon gifte sig så småningom med Jöns Lindell, som 
i slutet av 1800-talet blev adjunkt i modersmålet, 
engelska och tyska vid lägre allmänna läroverket i 
Sölvesborg. För språkstudier gjorde han flera längre 
utlandsresor, bl.a. till Tyskland, Frankrike och 
Förenta Staterna. 

Adjunkt Lindell "var en man som redan från första 
början ingav oss en hälsosam respekt, och han var 
en utomordentlig lärare...Bara klangen av 
knapparna i hans lösmanschetter av celluloid kom 
oss att lystra”. (Ur skolpojksminnen från Sölvesborg 
av Oscar Eskilsson). 
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Theodor Flinkenberg hissar med hjälp av 
systersonen Carl den svenska flaggan i 
familjens trädgård. Vem som är vem på 
bilden behöver väl knappast påpekas? 

I sin sedvanliga plommonstop guidar Carl 
Theodor Flinkenberg sina gäster genom 
trädgården. Här har sällskapet kommit  
fram till staketet vid dammen.
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