
1. MÖRRUM 

Laxfisket i Mörrumsån är vida känd bland sportfiskare världen över för sin mycket storvuxna lax 
och havsöring. Fisket har pågått under sekler och nämns för första gången år 1231 i Valdemar II:s 
jordebok. Varje år är det stor fest vid fiskepremiären i Mörrum då fisket får börja. 

Fråga 1: Vad är det för ett jubileum som kommer att firas 2020? 

1. 20 år 

X. 60 år 

2. 80 år 

2. VÄGGA 

Under mitten av 90-talet spelades det in en film som gick på tv som handlade om ett pensionat. 
Jonas Gardell hade skrivit manus och Loa Falkman hade en av huvudrollerna. Serien spelades in i 
Karlshamn, Vägga. 

Fråga 2: Vad hette tv-serien? 

1. Pensionat Sigurd 

X. Pensionat Oscar 

2. Pensionat Fredrik 

3. TÄRNÖ 

Som sista utpost innan öppet hav vaktar ön Tärnö. Utgrävningar på ön har gett fynd av 
stenåldersverktyg, en järnåldersgrav och en vikingatida klippsilverskatt. Tärnö är ett populärt 
utflyktsmål. 

Fråga 3: Vad heter det gula huset som ni ser på bilden? 

1. Lärarbostaden 

X. Prästgården 

2. Tärnös församlingshem 

4. EKENÄS 

Men det allra nedersta trappsteget är ändå det bästa. Det är täckt med god och riktig mylla, och 
där det ligger och badar i havet, har det inte den minst känning av Smålandskölden. Här nere trivs 
bokar och kastanjer och valnötsträd, och de växer sig så stora, att de når över kyrktaken. Här ligger 
också de största åkerfälten, men folket har inte bara skogsbruk och jordbruk att leva av, utan det 
sysslar också med fiske och handel och sjöfart. Därför finns här också de kostbaraste bostäderna 
och de vackraste kyrkorna, och kyrkbyarna har växt ut till köpingar och städer. 

Så här beskriver Nils Holgersson Blekinges nedersta trappsteg. Än idag frodas lövträden längs 
med Blekinges kust. Idag vet vi att vistelser i naturmiljöer leder till att vi människor mår bättre, är 
mindre stressade, har förbättrad koncentrationsförmåga, är friskare och gladare.  

Fråga 4: Hur högt har forskningen skattat rekreationsvärdet för Blekinges lövskogar? 

1. 10 miljoner kronor 

x.  800 000 kronor 

2. 195 miljoner kronor 



5. JÄRNAVIK 

Däruppe i Småland i det stora huset bodde en gång en jätte, som hade blivit gammal. Och de 
förtröt honom, att han i sin höga ålderdom skulle vara tvungen att gå utför den långa trappan för 
att meta lax i havet. Det syntes honom vida lämpligare, att laxen skulle komma upp till honom, där 
han bodde.  

Därför gick han upp på taket av sitt stora hus, och där ställde han sig och slungade stora stenar ner 
i Östersjön. Han kastade dem med sådan kraft, att de flög över hela Blekinge och föll ner i havet. 
Och när stenarna föll ner, blev laxen så rädd, att den gick upp ur havet, flydde uppåt 
Blekingsströmmarna, rände i väg genom forsarna, kastade sig med höga språng uppför fallen och 
stannade, först när den var långt inne i Småland hos gammaljätten.  

Hur sant detta är, syns av de många öarna och skären, som ligger utanför Blekinges kust, och som 
inte är något annat än de många stora stenarna, som jätten kastade.  

Nils Holgersson berättade här för oss om hur Blekinge fick sin fina skärgård med de många öarna 
och skären. I Blekinge finns också ett antal djuphamnar lämpade för större farkosttransporter.  

Fråga 5: Vilken hamn var i början på 1600-talet västra Blekinges viktigaste? 

1. Sölvesborg hamn 

X. Karlshamns hamn 

2. Järnaviks hamn 

6. HASSLÖ 

Hasslöfestivalen är en unik festival mitt i Karlskronas skärgård. Genom åren har festivalen lockat 
tusentals besökare från hela Sverige, och till och med Europa. Människor som älskar musik och 
gemenskap. Här samlas alla generationer för att ta del av en unik festivalupplevelse i en minst lika 
unik miljö. 

Fråga 6: Vilket år genomfördes den första Hasslöfestivalen? 

1. 1999 

X. 2000 

2. 2001 

7. ASPÖ 

Drottningskärs kastell domineras av ett mäktigt försvarsverk, donjonen, som var avsett för artilleri, 
förläggning och krutförråd. Befästningen är omgiven av fyra bastioner som döptes efter svenska 
drottningar. 

Fråga 7: Vilka var de fyra svenska drottningarna? 

1. Maria, Hedvig, Ulrica och Christina 

X. Maria, Hedvig, Victoria och Christina 

2. Hedvig, Margareta, Ulrica och Christina 



8. TROSSÖ 

Det område som idag kallas Fisktorget har i mer än 300 år varit införselplats för mat till Karlskronas 
befolkning. På Fisktorget har det tidigare bedrivits livlig handel, inte bara med fisk. Första halvan av 
1900-talet låg här en saluhall. På Fisktorget idag finns statyn ”Fiskargumman” som hedrar dåtidens 
fiskargummor som frågade alla förbipasserande om de vill "köpa någon fisk idag?". 

Fråga 8: Vem är konstnären bakom konstverket? 

1. Carl Milles 

X. Alf Jarnestad 

2. Erik Höglund 

9. STURKÖ 

Sturkö Kvarn stod färdig 1901 på en kraftig fot av granit och med en stomme av skeppsmaster som 

Örlogsvarvet kasserat för att de var för korta. Kvarnen var i drift fram till 1964. Därefter vidtog ett 
20-årigt förfall. 1982 beslutade Samhällsföreningen att rädda och köpa kvarnen. Efter bred 
uppslutning, outtröttligt ideellt arbete, generösa gåvor och bidrag från det offentliga kunde 
kvarnen återinvigas. 

Fråga 9: När återinvigdes Kullens kvarn? 

1. 1985 

X. 1986 

2. 1987 

10. SENOREN 

Den danske kungen Valdemar Atterdag var långt ifrån den förste som intog ön, det vittnar våra 
fornlämningar om. Här finns boplatser från stenåldern, gravfält från 

järnåldern och – det märkligaste av allt – guldbrakteaten, ett runt platt hängsmycke, tillverkat på 

400-talet i sydöstra Europa. 

Fråga 10: Var finns guldbrateaten nu? 

1. Blekinge museum 

X. Historiska museet i Stockholm 

2. Ingen vet 

11. STENSHAMN 

År 1680 fick kronobefallningsmannen och snapphaneplågaren Blasius König från Ronneby öarna 
Utlängan, Stenshamn och Ungskär i gåva. 1762 sålde hans änka  Utlängan till Hans Lyckå. 
Under1800-talet kom nya ägare till ön och idag bor en ättling till dessa i sjätte generation på ön. 

Fråga 11: Vilken kung var det som gav Blasius König Utlängan, Stenshamn och Ungskär i gåva? 

1. Karl XI 

X. Karl X Gustaf 

2. Karl XII 

  



12. TORHAMN 

Kyrkan i Torhamn kallas även St Måns Kyrka. Magnus med försvenskningen Måns och danskans 
Mogens är ju samma namn. Magnus är latin och betyder ”den store”. Kyrkan var alltså helgad åt 
Sankt Måns (Magnus). Magnus lär vara en Jarl som blev helgonförklarad 1135. I Magnuskatedralen 
finns också enligt uppgifter hans relikskrin. 

Fråga 12: Sankt Måns (Magnus) blev efter sin död utsedd till skyddshelgon – över vad?  

1. Orkneyöarna  

X. Aranöarna  

2. Färöarna 

13. KRISTIANOPEL 

I början av 1600-talet tillhörde Blekinge och Kristianopel Danmark. Den danske kungen, Christian 
IV, lät bygga Kristianopel som en befästningsstad mot Sverige och Kalmar och reste därmed en 
upp till nio meter hög försvarsmur runtom staden. Kristianopel stod klar år 1606, som blev Nordens 
första renässansstad. 

Fråga 13: När blev Kristianopel svenskt? 

1. 1645 

X. 1658 

2. 1677 
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Vinnare: Anna Söderberg, Viggo Bengtsson och Vilma Bengtsson vann biljetter till Gyllene tider, 
Skärgårdsfesten och Österjöfestivalen.


