
Kulturarrangemang för SPF Boken Sölvesborg

Denna soliga eftermiddag mötte 15 
SPF-medlemmar upp i Krokås hamn 
för att tillsammans med bygdens son, 
Bengt Lindgren, få en guidad rund-
vandring. Vi fick ta del av traktens 
historia med många anekdoter kring 
verksamheter och personer som levt 
och verkat här. 

KROKÅS

Krokås tillhörde Mjällby förr och var 
då utmarken enligt mjällbyborna. 
Hörvik tillhörde på den tiden Hosaby
och inte förrän sent 20-tal byggdes en 
väg mellan Hörvik och Krokås. 

Efter att Bengt berättat om 
hamnen som tog väldigt lång tid 
att bygga eftersom fiskarna själva 
utförde allt arbete, gick vår lilla 
grupp till Spraglehall. 



Spraglehall är numera ett naturreservat. Inom området 
finns rester av gamla stenbrott där man under några år på 
1910- och 1920-talen bedrev framgångsrik stenindustri. 
Härifrån levererades bland annat gat- och kantsten till 
Tyskland. Både i Hamburg och Berlin finns fortfarande gator 
belagda med gatsten från Spraglehall. Sedan 2009 finns en 
utomhusscen i Spraglehall där det varje år hålls 
uppskattade konserter. I år blev dock konserten inställd på 
grund av Covid-19.

Vi gick sedan tillbaka till den allmänna vägen och vek 
av åt höger in på Massas väg. Spraglehall var en 
gång Massa Nisses mark, så självklart har han fått en 
gata uppkallad efter sig. Det har även släkten 
Mårtensson och Sällbergs samt kvinnorna Hilda och 
Hanna som har fått var sin gränd uppkallade efter 
sig. Bengt berättade om dessa människor och deras 
livsöden.. 



Så följde vi Backavägen bort till den plats där 
minkfarmerna låg en gång i tiden. August Sällberg som 
föddes1889, var den förste fiskaren i Krokås som startade 
pälsdjursuppfödning vid sidan av fisket. Hans släktingar 
och grannar följde snart efter. Fisken gav avfall som 
användes som foder och verksamheten blomstrade. När 
den var som störst fanns i Krokås ett 20-tal minkfarmar. 
Bengt Lindgrens pappa var en av farmarna. Bengt 
berättade att en farmare drabbades av sjukdom bland 
sina minkar. Alla måste avlivas. Då ställde övriga farmare 
upp och delade med sig av sina minkar så att den 
drabbade farmaren kunde fortsätta sin verksamhet. 



Så gick vi Karavanvägen till Krokåsvägen och återvände 
till hamnen. På vägen tillbaka pekade Bengt ut sin 
farfars hus från 1889. Där föddes 15 barn och Bengs far 
var den yngste. Han byggde också ett hus, lite längre 
upp på samma gata. Många hus är om- och tillbyggda. 
En del är rivna och andra helt nybyggda. Krokås är en 
attraktiv plats att bosätta sig på. 

Stort tack till Bengt Lindgren för en informativ 
och trevlig promenad genom Krokås!
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