
Två städer och en 
fred.
Guide: Peter Althini, 
världsarvsguide i 
Karlskrona.
En busslast SPF-
medlemmar från 
Ronneby.
13 september 2018



SPF har en mängd 
aktiviteter att välja 
bland, om man inte 
vill sitta hemma och 
ta det lugnt. 
Rubricerade utflykt 
var ett strålande 
exempel på hur man 
kan fröjda sig under 
SPF:s parasoll i 
strålande solsken och 
vanligt svenskt 
koftväder



Med en certifierad 
världsarvsguide 
Peter  Althini
utforskade vi 
östra Blekinge 
med nedslag i 
Kristianopel, 
Brömsebro och 
slutligen 
Karlskrona



Det blev s k 
busskaffe på 
hamnplan i 
Kristianopel



Vi bemannade 
samtliga bord och 
bänkar i det sköna 
solskensvädret 
mitt ibland 
blomlådor och 
kanoner. 



Därefter gick vi in 
i den sneda 
kyrkan som 
byggts för att 
passa mellan de 
gamla bygatorna 
och där man 
fortfarande 
flaggar såväl 
svenskt som 
danskt



Konstaterade 
även att Sven-Edvin 
Salje, som bodde i 
det gamla 
värdshuset när han 
skrev ”Kustridaren” 
av allt att döma 
förde vidare ”fake
news” rörande 
svenskarnas 
stegling och 
avlivning av danskar 
som blivit lovade fri 
lejd.



FREDSSTENEN 
BRÖMSEBRO
Vidare mot 
minnesstenen efter 
freden vid Brömsebro 
1645. Peter Althini gav 
en levande skildring 
av förhandlingsspelet 
kring frederna vid 
bron och i Roskilde 
och den tid då Sverige 
införlivade Ösel, 
Gotland, Blekinge, 
Skåne, Halland, 
Härjedalen och 
Jämtland.



BRÖMSEHUS
Därefter vandrade vi 
längs Brömsebäck till 
havet och ruinerna av 
Brömsehus, som 
omtalas som en av de 
kungliga borgarna 
längs kustlandsvägen 
–Via Regia - mot 
Kalmar. Under 
dalkarlarnas uppror 
under Engelbrekt 
intogs och revs 
borgen 1436. 



Denna promenad 
på 700 m i en 
underbar natur är 
ett utmärkt 
utflyktsmål med 
utsikt över 
Kalmarsund och 
Öland.



Peter Althini är en 
god talare och 
guide. Intresset 
var stort med 
hänförda 
lyssnare! Som en 
skolklass från förr 
i tiden!



Vackra 
långhorniga 
kreatur längs 
spången 



LUNCH
Nu var det tid för 
lunch på Blomlöfs
i Brömsebro. En 
rikligt tilltagen 
och läcker 
fisktallrik, kaffe 
och kaka. 



Många av oss som 
var förberedda 
med kylväska 
handlade 
läckerheter i 
butiken. Ulla och 
jag vill 
rekommendera 
deras djupfrysta 
fiskburgare, 
ganska dyra men 
mycket 
välsmakande.



BRYGGAREBERGET
Upp på toppen till 
radio- och TV-
masten som förser 
större delen av 
Blekinge med 
elektronisk 
information. 



Utsikten över 
Karlskrona med 
ökransen
Sturkö-Tjurkö-
Aspö-Hasslö-
Almö är 
magnifik. 



Fredrikskyrkan 
och 
Karlskronavarvet i 
bakgrunden



Vinden märks 
när man 
kommer upp på 
höjden.



FREDRIKSKYRKANS 
OMDEBATTERADE 
RENOVERING.
Hur kan man vara 
missnöjd med 
denna skapelse? 



Jag innesluts i 
ett vitt ljust ljus, 
sitter bekvämt 
och vackert, 
lyssnar till 
präster och 
körer. 



En centrumplacerad 
dopfunt med en 
vattenyta som liknar 
blankslipad basalt. Jag 
kan ändå tänka mig in 
i vad borgarna tyckte i 
början på 1700-talet 
om denna kyrka som 
då var högsta, 
europeiska eller 
åtminstone italienska 
mode. ”Så kan väl inte 
en kyrka se ut?”



Vi tackar Yvonne 
med denna sista 
bild. Yvonne 
vaktade sin hjord 
så väl att ingen 
blev kvarlämnad 
någonstans, att 
guiden var nöjd, 
att magarna 
nöjda, att resten 
av resenärerna var 
nöjda och att tiden 
hölls.


