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Ett nära förflutet 1800-tal i allt det nya. 
Lustparken Tivoli fylld av sölvesborgare i alla åldrar en sommardag år 1910
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Förord

Som fullärd guld- och silversmed ankom försom-
maren 1792 den tjugoårige Johan Lilljedahl med 
sina arbetsverktyg i en ränsel på ryggen från Fjäl-
kestad till Sölvesborg för att där söka trygga sin 
framtida försörjning. Han blev därmed den förste 
bofaste representanten för den nordskånska släkt, 
som i olika sammanhang skulle vara nära knuten 
till stadens utveckling och nyordning under hela 
1800-talet. Släkten Lilljedahl blev genom gifter-
mål successivt även väl sammanlänkad med flera 
tidigare etablerade sölvesborgsfamiljer.

Föreliggande bok syftar främst till att med ut-
gångspunkt i Lilljedahlssläktens verksamheter i
stora drag redogöra för hur Sölvesborg ekono-
miskt, politiskt, socialt och kulturellt från att vara 
en utpräglad ”agrar köpstad” växte fram mot det 
moderna och nutida, men ändå med ett nära för-
flutet i allt det nya. Till stor del är framställningen 
baserad på författarens egen primärforskning i 
otryckt källmaterial i privata och offentliga arkiv.

I redogörelsen för den månghövdade Lillje-
dahlska släktkretsen i Sölvesborg står guldsmeden 
Johan och hans tre söner guldsmederna Jacob 
och Olaus jämte sämskmakaren Nils i centrum. 
Dessutom inte minst garverifabrikören Johan 
Theodor, ende son till Olaus, samt i den fjärde 
generationen fabrikörens dotter Emma vars konst-
närskap lämnar rum för utblickar i världen runt-
omkring det strikt lokala och provinsiella.

Bokens illustrationer är valda med mycken om-
sorg och urskillning. De nytagna bilderna
avses utgöra en dokumentation, i synnerhet av 
silvret och målningarna, men även tillsammans
med texten bidra till att göra en svunnen epok 
mer aktuell och levande för en intresserad
allmänhet inte bara i Sölvesborgs kommun utan 
även därutanför. Många av gårdagens tankar
och frågor är inte sällan också dagens.

Undertecknad har som författare skrivit bokens 
alla texter samt varit behjälplig med bildurval
och layout. Ingmar Nilsson har fotograferat mer-
parten av silvret och Emma Lilljedahls måleri.
För bildredigering, grafisk form, typografi, layout 
och sättning svarar Bo Sandqvist. I ett gemen-
samt kreativt och positivt samråd har vi arbetat 
med detta som ett angeläget projekt inom ramen 
för Sölvesborgs och Listers fornminnesförenings 
verksamhet.

Boken har ekonomiskt möjliggjorts genom bi-
drag från Syskonen Balkenhausens samfond,
den Längmanska Kulturfonden och Sölvesborg-
Mjällby sparbank. Ett särskilt tack riktas till de 
personer, som generöst ställt silver och målningar 
i privat ägo till förfogande för fotografering
och publicering.

Sölvesborg i augusti 2020
Hans Milton



8



Kapitel I
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Sölvesborgs stads äldsta kända sigill är bevarat i avtryck på en hyllningsakt till 
den blivande kung Christian III år 1535 och visar ett grekiskt kors med fyra 
omgivande, liggande S-liknande figurer. Från 1580-talet och fram till den svenska 
tiden var en helt annorlunda sigilltyp i bruk bestående av bokstaven S mellan 
en avtagande måne och en sexuddig stjärna i silver på blå botten. Möjligen kan 
denna alternativa vapenbild dölja sig under det på denna pannå i olja målade 
traditionella stadsvapnet.
Detta unika medeltida, mångsidigt brukbara heraldiska vapen har i betydligt mer 
än fem hundra år varit ett självklart visuellt uttryck för stadsinvånarnas gemen-
samma identitet, samhörighet och medborgarrättigheter. Det utgör i dag en lika 
stabil grund för en positiv ortskänsla för alla sölvesborgare och därmed också för 
våra goda relationer med världen runtomkring.
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Sölvesborg kan vid sekelskiftet 1800 och 
även långt senare kanske bäst karaktärise-

ras som en ”agrar köpstad”. Stadens struktur 
och levnadsomständigheter överensstämde 
i många hänseenden med landsbygdens. 
Borgarens och bondens byggnader var relativt 
lika varandra i fråga om funktion, material 
och byggteknik. Jordbruk, boskaps- och skogs-
skötsel blev för flertalet stadsbor lika viktigt 
som övriga typiskt ”borgerliga” näringar. 

Den förindustriella staden kan inte utan 
vidare sägas motsvara föreställningen om en 
strikt arbetsdelning mellan stad och land. 
Tvärtom, staden utgjorde inte exklusivt en 
plats för handel och hantverk, lika lite som 
landsbygdsbefolkningen å sin sida enbart 
arbetade med åkerbruk och boskapsdrift. 
Gränsen mellan staden och omlandet var vis-
serligen ur administrativ och juridisk synvinkel 
nogsamt fixerad men i praktiken allt annat än 
knivskarp och självklar.

Den agrara köpstaden

Målarmästare Carl Håkanssons personliga intryck av Hästtorget 
i slutet av 1800-talet. En hel del av ”den agrara köpstadens” 
speciella karaktär tycks ännu otvetydigt vara närvarande.
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Karta över de vid 
storbranden i Sölves-
borg 1801 avbrända 
tomterna i stadens 
centrum. Elden bör-
jade i smeden Lars 
Lindgrens gård (tomt 
nr. 37) vid dåvarande 
”Smedgatan”.
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Efter det stora nordiska kriget 1700–1721 med en 
fasansfull pestepidemi, missväxt, allmän hungersnöd 
och ekonomisk ruin i släptåget följde för sölves-
borgarna en långvarig period med ett visst framåt-
skridande. I staden fanns det sålunda vid mitten av 
1700-talet för första gången i mannaminne reella 
förutsättningar för att bygga upp i stället för att riva 
ner. Under detta århundrades senare hälft gick ut-
vecklingen tämligen långsamt men ändå stabilt bättre 
tider till mötes. Handeln förblev både i parti och 
minut fortsatt blygsam, medan hantverkarna, särskilt 
handsk- och hattmakarna, var mer företagsamma.

Elden är lös och därefter
Den 4 juni 1801 drabbades Sölvesborg av den stora 
eldsvåda, som under knappt en timme lade så gott 
som samtliga större och mindre byggnader på 36 
tomter mitt i stadskärnan i grus och aska. Ungefär 
en tredjedel av stadens invånare, 44 hushåll med 
tillsammans 208 personer, hade i ett förödande slag 
blivit husvilla och blottställda i det mesta. Brandkata-
strofen har genom sin häftighet, omfattning och svåra 
konsekvenser sedermera kommit att betraktas som 
en ”naturlig” årsgräns mellan den tidigmoderna tiden 
och det efterföljande seklet.

Under 1800-talets första hälft ökade 
befolkningen i Sölvesborg, som i flerta-
let övriga svenska städer, relativt kraftigt: 
från 605 personer år 1800 till 1.523 år 
1855, alltså med mer än det dubbla. 
Under detta halvsekel återhämtade sig 
även staden förhållandevis väl efter den 
olycksaliga branden. Tidigare såväl privata 
som publika byggnader återuppstod och 
helt nya tillfogades. Gator, kvarter och torg 
iståndsattes, ofta i väsentligt bättre skick 
än tidigare. Strax norr om stadens centrum 
anlades mitt i den tätortsnära bokskogen 
en sällsport behagfull och välkommen 
lustpark, Tivoliparken, öppen till fromma 
för såväl de bofasta som alla besökare. 

Färglagd karta över brandområdet 1801. 
Här syns utmed ”Norra Landsvägsgatan” 
mittemot tullstugan (8) vid Norre Port 
rådman Nils Fredrik Malms förnämliga 
stenhus. Det överlevde branden men inte 
rivningsraseriet i vår egen tid.
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”Sölvitsborg” vid 1850-talets början. Litografi av E. 
Vesterberg efter original av den danske landskapsmå-
laren Frederik Christian Kierschou. 

Bortom S:t Nicolai kyrka i väster skymtar bagaren 
och guldsmeden Olaus Lilljedahls väderkvarn på 
”Möllebacken”, som i sin helhet revs 1859.
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Panoramavy från slottsruinen mot staden över den 
längs stranden med tät bladvass beklädda Sölves-
borgsviken. Strandlinjen låg vid denna tid väsentligt 
närmare staden än i dag. Smärre utfyllnader har 
dock gjorts i anslutning till läderfabriken. Öster om 
skeppsbron ligger några smärre segelskutor. Alldeles 
intill syns också några av de dykdalber (i havsbot-
ten nedslagna pålverk till att förtöja fartyg vid), som 
ännu i varierande skick står kvar på sina ursprungliga 
platser mellan hamnen och Kaninholmen.
I Skeppsholmens närhet ligger den nybyggda tull-
kammaren, badhusaktiebolagets kall- och varmbad-

hus, ”Vita magasinet” samt andra förrådsbyggnader. 
Längre upp utmed Skeppsbrogatan framträder ”Sjö-
slottet” och bortom Lilljedahlska läderfabriken de två 
då största stenhusen vid Stortorget. Alldeles utanför 
grosshandlare Nils Holms rymliga trädgård (den nu-
varande biblioteksparken) i kvarteret Gladan finner 
vi innerhamnens lilla privata, säkerligen synnerligen 
trivsamma kombinerade bad- och lusthus. Bilden är 
från 1860-talet och utgör ett av de äldsta kända foto-
grafierna från Sölvesborg, som säkert till både nytta 
och nöje med fördel kan jämföras med Kierschous 
omkring tio år äldre framställning.
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Fotografen har stått uppe på slottsruinkullen, varifrån 
åtminstone två foton har tagits i riktning mot staden 
men med avvikande kameravinklar. Av denna andra 
bild framgår tydligt att den senare järnvägen från Söl-
vesborg österut mot Karlskrona ännu inte har påbör-
jats. Inte heller finns det någon särskild hamngata. I 
väster syns inte längre ”Möllebackekvarnen”.

Utmed Östra Storgatan kan man vid en närmare 
granskning utskilja flera ännu befintliga större bygg-
nader; till exempel de både Lilljedahlska bostadshu-
sen och det välbyggda stenhus, som under 1800-ta-
lets senare hälft beboddes av doktor Georg Wilhelm 
Jacobi och han familj. Den uppstickande högväxta 
skorstenen hör ihop med läderfabriken.



17

Stadsjorden utanför det tomtindelade centrala om-
rådet utgjorde borgerskapets kollektivt ägda odlings-, 
betes- och skogsmarker. Merparten låg på halvön sö-
der om staden. Åkrar och ängar jämte den mer sten-
bundna och sandiga betesjorden uppgick 1850 till 
omkring 350 tunnland. Den för borgarnas bränsleför-
sörjning och svinhållning viktiga ädellövskogen, som 
enbart i begränsad omfattning årligen avverkades, 
täckte med sina 1.270 tunnland Ryssbergets sydsida 
ända ned till havet. Med rätta började Sölvesborg 
tidigt och i världen runtomkring allmänt kallas för 
”bokskogsstaden”, ett omistligt historiskt varumärke, 
som dessvärre med tiden successivt urholkats. 

Åren 1847–1851 fördelades omkring 300 tunnland 
av denna till odling och bete lämpade fäladsmark 
mellan stadens 151 numrerade tomter och fastighets-
innehavare. Så småningom blev tomtägarna skyldiga 
att för sin exklusiva brukningsrätt till stadskassan 
inbetala en årlig avgift, som emellertid uppgick till 
ett tämligen obetydligt belopp. Med hänvisning till 
att man för dessa ”tomtskiftesjordar” inte förmådde 
redovisa några som helst åtkomsthandlingar och att 
de således redan under den danska tiden för evigt 
donerats till staden för att av borgarna kunna brukas 
gemensamt, blev desamma dock från 1929 succes-
sivt avskilda från stamfastigheterna och återinlösta. 

Från den stadsnära, 
av sölvesorgarna i 
sekler omsorgsfullt 
vårdade och skyd-
dade bokskogen, re-
dan 1812 beundrad 
och omnämnd som 
”deilig” i den danske 
professorns Christian 
Molbechs resedag-
bok under ett besök 
i staden.
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Karta över Sölvesborgs stad och 
dess ägor av lantmätare Gustaf 
Ljunggren 1854. Med stor nog-
grannhet visar kartan stadsjordar-
nas benämningar och lokalisering, 
ävensom alla åkrars, ängars, 
trädgårdars och betesmarkers 
gränser och ytvidd i tunn- och 
skäppland. Kartan blir därmed 
en synnerligen värdefull källa 
till kulturlandskapets beskaffen-
het utanför den ”gamla staden”, 
innan stadsbebyggelsen på allvar 
började spränga sina traditionella 
senmedeltida gränser. 

På samma kartblad återfinns 
också en schematisk karta i större 
skala över stadskärnan, med gator 
och gatunamn, offentliga byggna-
der som kyrka, prästgård, skola, 
råd- och spruthus samt även 
”Hoddan”, stadshäktet.
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Som ersättning för de båda tidigare danska stads-
domstolarna, bytinget och rådstugurätten, etablera-
des under den första svenska tiden 1664 i Sölvesborg 
en kämnärsrätt bestående av rättens ordförande med 
titeln kämnärspreses jämte två rådmän. Denna lägre 
domstol låg först under Kristianstads och därefter, 
från och med 1683 då svensk lag infördes, under 
Karlshamns jurisdiktion. Därutöver fortlevde lik-
som under dansktiden ”den allmänna rådstugan”, 
vari samtliga röstberättigade borgare i staden kunde 
närvara och fatta beslut. Från år 1746 tillkom ”Bor-
gerskapets äldste”, som till en början räknade åtta 
men senare (1768) tolv ledamöter. Denna församling 
ansvarade främst för stadens betesmark, skog och 
uppbörd. Till de äldste remitterade oftast kämnärsrät-
ten skrivelser gällande byggnation, ansökningar om 
burskap, administrativa och ekonomiska ärenden.

 Hantverksproduktionen kännetecknades av 
småskalighet och kvalificerat manuellt arbete. Sedan 
medeltiden brukade också hantverkarna sluta sig 
samman i ”ämbeten”, där en bärande princip var 
skråtvånget. Endast den som tillhörde ämbetet hade 
rätt att utöva sitt yrke samt sälja sina varor och tjäns-
ter. Ett nytt ämbete i staden bildade kopparslagarna 
1811, murarna 1825, smederna 1826, tunnbindarna 
1829 samt snickarna 1840.

Sölvesborg kan ännu under större delen av 1800- 
talet i mångt och mycket beskrivas som en hantver-
karnas stad, där de olika yrkesgrupperna med famil-
jer, lärgossar och gesäller länge var i klar majoritet 
bland befolkningen. År 1816 fanns det i staden 73 
hantverksmästare, vilka i sin tur gav arbete åt 82 
gesäller och lärlingar. Bland mästarna dominerade 
handskmakarna och hattmakarna, som utgjorde totalt 
fjorton av vardera kategorin; nära nog 40 procent av 

stadens samtliga hantverkare. Flertalet hantverkares 
affärsrörelse sades vara grundade ”på ortens behof 
och afsättning vid kringliggande städers marknader”. 

En representativ ”Sölvesborgshatt”, som mestadels 
av stadens hattmakare såldes på allmänna mark-
nader. Dessa ”hattar efterfrågas av allmogen med 
begärlighet framför andra städers tillverkningar” 
vitsordas det i ett sakkunnigt omdöme 1815.
Cylinderhatten på bilden är av svart silkesfelb med 
ett svart band kantat brätte samt ett smalt svart yl-
leband runt kullen. Den tillverkades 1847 av hatt-
makarmästaren Åke Lilljeborg i Sölvesborg för att 
därefter inköpas och, förmodligen mycket sparsamt, 
brukas av en självägande bonde i Holje by i Jäms-
högs socken.

En av väder och vind illa med-
faren skylt av plåt, som i sina 
bättre dagar under 1800-talet 
hängde utanför handskmakar-
mästare Nils Fredrik Lundbergs 
verkstad vid Norregatan. Till 
skillnad mot hattarna avyttrades 
handskarna till största delen 
långt från Sölvesborg, främst i 
Öster- och Västergötland.
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Vid 1800-talets mitt hade en betydligt försämrad 
lönsamhet inom många yrkesgrupper kraftigt reduce-
rat antalet hantverkare i Sölvesborg. År 1855 var en-
dast 55 mästare jämte 51 gesäller och lärlingar kvar 
i sitt yrke. Av handskmakarna återstod då fyra och 
av hattmakarna blott två. Allt fler av stadens hantver-
karsöner inriktade sig i stället på de större och mer 
lönande förvärvsmöjligheter, som den stadigt expan-
derande minut- eller grosshandeln kunde erbjuda de 
företagsamma. I staden bodde och verkade således 
vid denna tid 25 köpmän med sina bokhållare och 
bodbetjänter. År 1830 hade de varit knappt hälften så 
många.

I ett litet häfte, utgivet 1851 av tryckeriet 
Olsson&Olsén kan man läsa att det i Sölvesborg 
detta år finns 151 hus, ”ehuru ej stora, allmänt väl 
underhållna, snygga och prydliga”. Av dessa var 25 
byggda i sten, 23 i korsvirke samt resterande en- eller 
tvåvåningshus i trä. ”Rådhuset”, skriver man vidare, 
”är två våningar högt och utom nödiga sessionsrum 
även inrett till boställe åt borgmästare, vaktkontor för 
nattvakten och konfiskationsmagasin. Mitt på det lind-
bekransade torget finnes ännu den gamla brunnen, nu 
försedd med tvenne pumpar till brandsprutornas ser-
vering”. Det bör tilläggas att personerna bakom detta 
företag, Pehr Olof Olsson och Sven Adolf Olsén, också 
svarade för utgivningen av stadens första dagstidning 
”Sölwe”, som i december 1849 till en början utkom 
med tre provnummer.

Sölvesborgskonstnären Ove Pellsjös illustrativa version 
av husets på tomten Duvan 10 färd mot evigheten.

Boningshusets fasad mot Östra Storgatan. Denna 
tidstypiska byggnad i kvarteret Duvan, ”rådman Nils 
Fredrik Malms nya stenhus” eller senare känd som 
”Sternska gården”, var fram till rivningsraseriets tid 
det enda hus i stadskärnan (givetvis bortsett från den 
medeltida Nicolaikyrkan), som tillkommit före stads-
branden 1801. Kortsynhet är dessvärre fortfarande 
inte en bristvara.

Husets båda väl till-
huggna stentrappor 
med sina av järn smid-
da ledstänger jämte de 
dekorativt utformade 
dubbeldörrarna. 
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Det nästan kvadratiska torget har alltsedan 
medeltiden varit köpstadens självskrivna 
administrativa och kommersiella centrum. 
Här strålar inte mindre än åtta gator sam-
man, som jämte torget fortfarande väl 
speglar den medeltida stadsplanens struktur 
och funktion. Vid detta torg har rådhuset sin 
givna plats och utmed de fyra sidorna kon-
centrerade borgerskapets ledande skikt sina 
gårdar och sin näringsverksamhet. Torg-
brunnen befinner sig, inramad av ett hav av 
omsorgsfullt utlagda kullerstenar, självklart 
mitt i denna småstads hjärtpunkt.
Under senare tider har naturligtvis succes-
sivt markanta förskjutningar eller föränd-
ringar av dessa basfunktioner ägt rum, men 
Stortorget och dess närmaste omgivning 
torde likväl i dag utgöra ett viktigt offentligt 
rum för köpenskap, olika kulturaktiviteter, 
allmänt tankeutbyte och sällskaplighet.

Här framträder bilden av ett tomt och 
nästintill öde torg, som emellertid både 
till vardags och till fest varit en självskri-
ven mötesplats för stadens invånare, 
ibland också tillsammans med den 
omkringliggande landsbygdens folk. 
Varje sölvesborgare bär alldeles säkert 
på många och tydliga egna minnesbilder 
från dylika små eller stora ögonblick i det 
förgångna.
Det lilla envåningshuset i torgets sydväs-
tra hörn inrymde då ett charkuteri och 
en blomsteraffär. Hitom rådhuset kunde 
man uppsöka en fotoateljé, en tobaks-
handel, en frisersalong, en pappershan-
del och en modebutik. Skyltfönstrens 
prudentliga markiser är som synes i god 
tid utspända för sitt ändamål.
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Stortorgets nordöstra husfasader i kvarte-
ret Falken, alla i frånvaro av trottoar med 
rejält utskjutande stentrappor. Närmast 
den för oss anonyma äldre kvinnan i 
tidstypisk klädnad syns huset i hörnet 
av torget och Östra Storgatan, vars båda 
yttertrappor försetts med järnsmidda 
ledstänger. Därefter det tidigare knut-
timrade nu vitputsade envåningshuset 
samt den långsträckta byggnad, som vid 
1920-talets början fick bereda plats för 
Skandinaviska Kreditbankens betydligt 
mer storvuxna fastighet.
I förlängningen, mellan kvarteren Gladan 
och Igeln, skymtar Badhusgatan, som i 
likhet med Skeppsbrogatan före järnvä-
gens totala genombrytning och sentida 
brobyggen medgav fri sikt från torget 
ända ned till havsstranden.

Det prydliga hörnhuset med sitt vackra 
entréparti, omgärdad av en vitputsad mur 
och krönt av en välproportionerad fronton 
med ett runt ”allseende öga” i centrum. 
Blyertsteckning av arkitekt Ferdinand 
Boberg 1924. 
I den byggnadsinventering över stadscen-
trum, som blev färdig 1978, presenterades 
fastigheten i sin helhet: ”Byggnaderna 
inramar en tilltalande gård, som man når 
genom en överbyggd port i gathuset mot 
Östra Storgatan. Innergården har kuller- 
och gatstensbeläggning. Affärs- och bo-
stadshuset mot torget har troligen tillkom-
mit kort efter stadsbranden 1801”. Detta 
hörnhus med sitt brutna, röda tegeltak 
bedömdes vara ”av utomordentligt stort 
värde för stadsbilden”.
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I en tidstypisk stadsgård skulle alla relevanta 
sysslor och göromål jämte husdjur, redskap och 
övriga tillbehör inrymmas på tomten. Bebyggelsen, 
för en köpman eller hantverkare, utgjorde en samlad 
enhet med många byggnader: bostad, fähus, stall, 
lada, loge, svinstia, hönsgård, verkstad, vagnsskjul, 
brygg- och hemlighus. Dofterna i staden var starka 
och påträngande. Trähusen, knuttimrade eller byggda 
i skiftesverksteknik, var som i andra mindre städer 
den helt dominerande byggnadstypen i Sölvesborg, 
oftast genom en kombination av olika material och 
byggnadssätt.

Ett tidstypiskt hus av mindre format vid Trädgårds-
gatan i kvarteret Lammet. Boningshuset uppfördes 
ursprungligen i skiftesverk omkring 1840 av arbets-
karlen och timmermannen Per Andersson. Numera 
är byggnaden till det yttre försedd med en stående 
locklistpanel.

En för ett småhus under 1800-talet representativ in-
nergård vid Skeppsbrogatan i kvarteret Järven. I detta 
hus bodde från 1843 till sin död 1848 målarmästaren 
Nils Olof Brodin, som var konstnären, folklivsmålaren 
Bengt Nordenbergs mentor under hans lärlingstid 
1834–1841 i Sölvesborg. Akvarell av konstnären 
Bodo von Campenhausen 1965. 

Det stora trähuset i kvarteret Staren vid Norregatan, 
den ”Flinkenbergska gården”, byggdes under 1800-ta-
let upp i etapper; först ena hälften av nedervåningen, 
sedan andra hälften och så slutligen hela övervå-
ningen. På baksidan låg en stor, lummig och doftrik 
trädgård med grusade gångar, gräs, blommor, buskar, 
häckar, fruktträd samt en konstgjord damm med en 
liten holme i mitten. Det ståtliga huset och den ljuvliga 
lustgården demolerades på några få timmar av de sko-
ningslöst effektiva grävskoporna 1965 för att bereda 
plats åt den nu på denna tomt liggande bostadsrätts-
fastigheten. En för det gamla Sölvesborg karaktäristisk 
och levande småstadsidyll är nu utraderad. 
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En väsentlig förutsättning för den efter storbranden 
gynnsamma samhällsutvecklingen var den handel 
med brännvin som kom att bli stadens allra mest dy-
namiska och vinstgivande näringsgren. Från 1820-ta-
let utgjorde denna kolossalt efterfrågade produkt den 
utan någon nämnvärd konkurrens klart dominerande 
utskeppningsvaran i Sölvesborgs hamn. Den årliga 
exportkvantiteten kunde dock variera betydligt, från 
290.000 upp till 850.000 kannor råsprit, dvs. mellan 
cirka 760.000 – 2.225.000 liter av denna självklara 
nationaldryck.

Tidigare brännvins- och spannmålsmagasin i kvar-
teret Järven vid mellersta delen av Skeppsbrogatan, 
som för grosshandlare Jesper Södergrens räkning 
stod helt färdigt 1831. 
Den senare spiran med kronan på taknocken kan 
möjligtvis åsyfta det svenska okryddade populära 
kron-brännvinet, som lanserades 1922. Byggnaden 
med sina tre vackert välvda källarutrymmen och 
breda körport utgör i dag stadsmuseum med Söl-
vesborgs och Listers fornminnesförenings samlingar. 
Blyertsteckning 1924 av arkitekt Ferdinand Boberg.

Vid foten av Skeppsbrogatan förfogade Jesper Sö-
dergren i kvarteret Järven också över ett annat större 
brännvins- och spannmålsmagasin i två våningar, det 
”Vita magasinet”, byggt omkring 1820–1821. 
Blyertsteckning 1924 av arkitekt Ferdinand Boberg. 

Magasinet anno 1831, som i väster gränsar till den 
nedgrävda järnvägen, var från början åt gårdssidan 
försedd med två tillbyggda massiva flyglar. Båda är 
nu rivna och utbytta mot en rymlig, trivsam musei-
trädgård.
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Under energiska grosshandlares ledning, som 
Andreas Wilhelm Balkenhausen, Olaus Bökman, 
Bror Otto Collin, Erik Krook m.fl. blev brännvins-
floden från såväl stadens egna som den omgivande 
landsbygdens många brännerier allt stridare, då ”föga 
hämmande band voro lagda på produktionen av 
denna vara”. Även svinaveln gynnades på grund av 
den myckna drank, som blev en brukbar biprodukt 
vid bränningen. Sammantaget ökade detta i sin tur 
omgående förtjänst- och sysselsättningsmöjligheterna 
i flera andra branscher. Stadens samvetsgranne tullin-
spektor Herman Beijer hade redan i en omsorgsfullt 
utarbetad tjänsteskrivelse till Generaltullstyrelsen 
1837 förklarat att ”utom densamma skulle detta an-
nars så obetydliga ställe efter all sannolikhet bland 
städer vara det inom riket mest vanlottade”. Handel 
föder handel.

Jesper Södergren (1780–
1848) övertog 1803 sin 
fars lukrativa affärsrö-
relse i kvarteret Igeln vid 
Stortorgets södra hörn. 
Genom handel med 
brännvin blev han själv 
en mycket förmögen 
person. Han tog även ini-
tiativ till att en sparbank 
etablerades i Sölvesborg. 
För egen räkning köpte 
han 1832 slottsegendo-
men i sin helhet, där han 
omgående lät bygga de 
stora stenlängorna i norr och sedan förse corps de 
logiet med en övervåning.
I äktenskapet med Caroline Thessmar föddes tolv 
barn, varav bara hälften uppnådde mogen ålder. 
Samtidens barnadödlighet kände inga klassgränser.

Anders Wilhelm 
Balkenhausen 
(1813–1902) den 
lokala donatordy-
nastins grundare, 
i sin fulla krafts da-
gar. Han var född 
i Köpenhamn 
och gjorde som 
grossist i Sölves-
borg från 1834 
stora förtjänster 
på handel med 
framför allt råsprit. 
Av den avsevärda 
förmögenhet, som 
han lämnade i arv till sina barn med hustrun Calla, 
född Svanlund (1821–1906), kom en betydande del 
att doneras till Sölvesborgs stad.
Hans föräldrar bokbindaren Didrik Wilhelm Balken-
hausen flyttade med hustrun Anne Grethe 1798 från 
Lund till Danmark. Denna släktgren torde i varje fall 
från 1600-talet ha haft sina rötter i Lunds domkyr-
koförsamling, där Anders farfar Wilhelm Didriksson 
Balkenhaus var verksam som skomakarmästare. 

Mitt emot
rådhuset låg
sedan länge
familjen
Balkenhausens
”stamgård”, nu 
i sin fulla längd 
helt utraderad 
utmed Västra
Storgatan.
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Panorama över Sölvesborgs stad från sjösidan i söder. 
Blyertsteckning på papper 1884 av sjöofficeren och 
marinmålaren Jacob Hägg. Hans teckningar grun-
dades på ett omsorgsfullt förarbete och bör sålunda 

Utsikt mot 
staden från en 
av Rådmanshol-
marna i Sölves-
borgsviken på 
1950-talet med 
ungefär samma 
blickfång som 
på Jacob Häggs 
teckning.
Tullhuset jämte 
bakomliggande 
höga lagerhus 
brann hösten 
1960 ned till 
grunden.

kunna tillerkännas en hög grad av tillförlitlighet även 
i detaljerna. Två utmärkta väl iakttagbara referens-
punkter utgör i väster S:t Nicolaikyrkan och i öster 
tullhuset vid skeppsbron.

Fram mot det moderna
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1800-talets senare hälft kan karakteriseras som en 
period med stegvis forcerad ekonomisk, politisk och 
social samhällsomvandling. Det kan också sägas 
vara den tid, då nutidens, det ”moderna” Sölvesborg, 
sakta men säkert börjar finna och anpassa sig till sin 
nya gestaltning och sitt förändrade innehåll. Genom 
födelseöverskott och inflyttning ökade stadsbefolk-
ningen till drygt 1.900 bofasta vid sekelskiftet 1900. 

Så tidigt som ett hundra år tidigare sträckte sig 
visserligen en liten del av bebyggelsen något bortom 
de båda tullportarna i norr och väst samt utmed 
Norregatan, men först på 1870-talet började staden 
mera definitivt spränga sina alltsedan medeltiden 
givna gränser. Den bebyggda arean vidgades avsevärt 

genom att stadsjorden runtomkring efter hand togs i 
anspråk. En första formell stadsplan fastställdes 1878 
utifrån den för rikets samtliga städer från 1874 obli-
gatoriskt normgivande byggnadsstadgan. 

I söder projekterades och började ”den nya sta-
den” bebyggas med sitt rätvinkliga gatunät och 
sin lineära esplanad, den trädgarnerade och breda 
Balkenhausensgatan, med den nya stadgans egna 
ord: ”Stadsplan bör så uppföras att den på en gång 
motsvarar rörelsens behov av utrymme och bekväm-
lighet, sundhetens fordran på ljus och frisk luft, 
önskligheten av största möjliga trygghet mot mera 
utbredda eldsolyckor samt skönhetssinnets anspråk 
på fritt utrymme, omväxling och prydlighet”.

”Den nya staden” växer fram utanför den gamla: den 
spikraka ”Nygatan” mot söder omkring 1915. Många 
obebyggda tomter men flera större byggnader i sikte. 

Mellan de båda tornförsedda husen västerut längs 
gatan märks borgmästare Philibert och hans hustru 
Linnéa Humblas storslagna villa, färdig 1904.
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Översiktlig karta över 
Sölvesborg ”med omgif-
ningar” ur en av Svenska 
Turistföreningens re-
sehandböcker 1909. 
Utöver själva stadskärnan 
ger kartan dessutom en 
informativ bild av bebyg-
gelseutvecklingen under 
de närmast föregående 
decennierna.
 
De många småhusen ut-
med Norregatan var bland 
de första, som byggdes 
strax utanför den medel-
tida stadsgränsen. I ”den 
nya staden” i söder med 
sin dubbla rad kvarter, 
sitt rätvinkliga gatunät 
och sina lineära esplana-
der förtätas bebyggelsen 
alltmer.

Tivoli, ”en skuggig och 
vacker bokskogspark af 
dansk typ”, och Kyrkogår-
den ligger som solitärer i 
nordost, dock med bebyg-
gelsen längs Östra Stor-
gatan sedan länge på god 
väg åt samma håll.

Stadshotellet finns redan 
som ”Nya Hotellet” på 
kartan men stod helt 
färdigt och invigdes först i 
januari 1911.
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Jämsides med en allmän liberalisering av handel 
och hantverk återfick Sölvesborg 1855 till sist äntli-
gen sina gamla stapelstadsrättigheter. Dessförinnan 
hade staden 1836 också till sist lyckats återvinna sin 
rätt till en från Karlshamn helt fristående jurisdik-
tion. Den nyinrättade stadsstyrelsen kom att bestå av 
en borgmästare, med Carl Fredrik Wickenberg som 
ämbetets förste innehavare, jämte två rådmän som 
bisittare med såväl administrativ och ekonomisk som 
rättskipande myndighet; att ”utöfva den ämbetsbe-
fattning och de åliggande, som tillhöra magistrat och 
rådstufvurätt i stad”. Så skulle det förbli intill staden 
1950 lades under landsrätt. 

Genom den vittgående nya kommunallagstift-
ningen 1862 stöptes därutöver stadens styrelse och 
förvaltning om i helt andra former. Stadens äldste 
fick nu i likhet med Allmän rådstuga bereda plats åt 
en stadsfullmäktige med tjugo ordinarie ledamöter. 
Val till denna församling ägde rum hösten samma år. 
Vid det inledande sammanträde i rådhuset den 14 
januari 1863 utsågs grosshandlare Nils Holm till dess 
förste ordförande. Den alltsedan 1858 provisoriskt 
verkställande drätselkommissionen bytte efter 1866 
namn till drätselkammaren.

Stadens efter branden nya rådhus ritades av den
framstående arkitekten Fredrik Blom (1781–1853),
en av den svenska empirestilens allra främsta före-
trädare under Karl Johanstiden. Helt färdig blev
byggnaden emellertid först 1833.
Rådhuset i Sölvesborg blev hans första egentliga
”egna” hus. Originalritningen visar en tämligen
anspråkslös, slätputsad tvåvåningsbyggnad med
kolonninramad portal och enkelt takfall. Huset kom
under 1800-talet att genomgå ett flertal både om-
och tillbyggnader samt, särskilt i fråga om lokalerna
i bottenvåningen, få en mångsidig användning.

Sin nuvarande yttre gestalt-
ning fick rådhuset efter en 
ombyggnad 1913. Då tillkom 
ett klocktorn samt en fronte-
spis över entrén med stads-
vapnet i granit jämte en urna 
längst upp inklusive rättvisans 
klassiska symboler, svärdet 
och vågskålen.


