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Torsdagen den 8 oktober bjöd Percy Persson på en rund-
vandring i Sölvesborg med hjälp av bilder från förra seklet. Percy 
berättade på ett trevligt och humoristiskt sätt om byggnaderna 
och om de personer som han har mött under sitt arbetsliv i 
Sölvesborg. Flera deltagare i publiken kunde bidra med egna 
minnen vilket gjorde mötet ännu mer färgstarkt och givande. 

Bildvandringen började i hörnet av Södergatan och Västra 
Storgatan där Balkenhausenska huset låg. År 1940 jämnades 
det med marken och året därpå byggdes ett post- och 
telegrafhus på platsen. Ett hus som nog ogillades av många 
då den exteriöra stilen bröt helt mot övrig bebyggelse i 
området. 



Percy fortsatte bildvisningen in på Västra Storgatan och 
berättade om hur han levererade material till smeden 
Lindeberg som hade sin smedja på gården innanför ett 
plåtslageri. Percy arbetade då i en av stadens järnaffärer. 
Bilderna och berättelsen tog oss vidare till bland annat 
Domus vid Hästtorgsgatan, nya vägbyggen och rivning av 
flera hus.

På Repslagargatan stannade vi till vid Siriusbiografen. Percy 
och några medlemmar berättade om filmer de sett, sittande 
på knarrande träbänkar. 



Percys berättelser engagerar lyssnarna och ibland 
kommer glada nickanden, skratt eller kommentarer.
Kaffe med fralla smakade alldeles utmärkt.



Reportage, foto: Iréne Linden

Efter ytterligare bilder och berättelser från olika 
hus och platser, stannade Percy upp vid Stortorgets 
västra sida. Bredvid rådhuset låg fotograf Nilssons 
fotoateljé och bostadshus. Percy berättade att det 
var i den ateljén han och hans frus bröllopsfoto 
togs. 

En reflektion man kan göra 
är att Sölvesborgs stad var 
en mer levande stad. Små 
butiker och näringsställen 
som fyllde sin speciella 
uppgift.



Reportage, foto: Iréne Linden

Stort tack till Percy Persson för berättelser och 
bilder som vittnar om en svunnen tid! För egen del 
gav detta mersmak så nu har jag botaniserat i 
”Vykort från Sölvesborg med omnejd”, ”Stadens 
förvandlingar” och ”I Sölvesborg på 1800-talet”.

Detta var andra gången vårt månadsmöte ägde 
rum i Nakterhuset och liksom förra månaden, var 
alla deltagare mycket nöjda. Lokalen är stor så att 
vi kan hålla säkert avstånd även med maxantalet 
närvarande. Inte blir det någon trängsel i entrén 
eller kapprummet heller då även de platserna är 
rymliga. Handsprit finns att tillgå på flera ställen


