
Utomhusträff med 

SPF Östra Blekinge 

20-08-21.

ÄNTLIGEN! ETT 40-TAL MEDLEMMAR SAMLADES I SKJUTSSTATIONENS TRÄDGÅRD 
FÖR EN TREVLIG EFTERMIDDAG. GLÄDJEN VAR STOR FÖR ATT FÅ ÅTERSE VARANDRA EFTER FLERA 
MÅNADER I KARANTÄN





Ett 40-tal medlemmar samlades i Skjutstationens trädgård. 
Efter välkomstord av ordf. i ÖBH Arne Strandh och ordf. i SPF 
höll KEA ett föredrag om Skjutsväsendet i Sverige och Jämjö 
Skjutsstation. (Se separat text). Därefter höll Ulla ett kort sitt –

och stågympapass. Sedan var det dags att avnjuta egen 
medförd fika. Som avslutning genomförde KEA ett eget 
producerat melodikryss med omväxlande musik. Alla 
deltagare var nöjda att kunna träffas under de 
förutsättningar som gäller i dessa Coronatider.

KEA





Skjutsväsendets historia—sammanfattning
Regler för den svenska allmogens skyldighet att på vissa villkor 

ställa upp med skjutsning för kungen och hans sändebud 

fastställdes första gången i Alsnö stadga 1280.

Trots att flera senare stadgar lade huvudvikten på gästgivarna 

förblev skatte –och krono- bönderna tämligen rättslösa inför kravet 
på skjutsplikt. Allt fler sökte åberopa rätt till friskjuts.

Från och med 1649 års krögeri –och gästgiveriförordning fick också 

adelns bönder lov att ställa upp. I denna förordning bestämdes att 

gäsgivaren skulle ha ett visst antal hästar för skjutsning. Om dessa 

ej räckte till, fick närmast boende bönder bistå med reservskjuts. En 
dagligen kringsänd ”skjutsklubba” visade vem som hade jouren.

Gästgiverierna skulle förutom skjuts även tillhandahålla hus –och 

stallrum och servering av mat och dryck. Gästgivare skulle finnas 

på varannan mil. (Se karta!!)





Jämjö Gästgivaregård och Skjutsstation—sammanfattning.

Jämjö Gästgivaregård och Skjutsstation låg från början på den norra sidan av 
landsvägen. En aprildag 1867 brann gästgivargården ner. Det skedde alltså 
mittemot den plats där Skjutsstationen finns idag, Gästgivaren Frans le Grand lät 

omgående uppföra en ny gästgivargård söder om landsvägen. Denna byggnad 
finns kvar än idag och 2018 firade dagens ägare Östra Blekinge 

Hembygdsförening 150 års minnet av husets upp- förande 1868. Ursprungligen 
omfattade gästgiveriets markområde 200 tunnland med fastighetsbeteckning 
Hammarby 22. På detta område har Jämjö samhälle vuxit upp.

1880 blev Jämjö gästgivargård nedgraderad till skjutsstation. I och med Östra 
Blekinge Järnvägs tillkomst 1899 så blev det konkurrens och det innebar att Jämjö 

Skjutsstation upphörde på 1920-talet.
När den siste ägaren Astrid Elborgh dog 1994 testamenterades fastigheten till 
Östra Blekinge Hembygdsförening som driver den fortfarande.







Så var det dags för Ulla att få oss att röra på oss. Hon körde ett Sofia Åhman 

(känd från tv) pass som var mycket uppskattat. En del gör si och andra 
så. Även jag gjorde både si och så. Men roligt var det!













Hembygdsföreningens

ordf: Arne Strandh infor
merade om kommande 

aktivitet







Så var det dags för musikkryss







Rätta 

svaren?


