
FLAKASKÄR 

(Flaggskär)
BILDER UR BLEKINGE MUSEUMS BILDARKIV MED TILLSTÅND AV JONAS ECKERBOM

Följ med på en tur till -

Kåsarna innanför Holmen Foto: J-A Månsson



Flakaskär (Flaggskär) 1939

Muséets bildtext
Bildnummer: LUF 5944 2

Bildtext: Flaggskär/Flakskär 

fotograferad från segelbåt, 

troligen söderut mot norra 

delen av ön.

På södra sidan vräker havet 

på och ekekåsarna har man 

därför på norra sidan i ett väl 

skyddat sund. Kan vara 

sundet mot Äspeskär eller 

möjligen viken på ön som 

ligger mot norr.

Anmärkning: Det är Holmen som ses omedelbart till höger om vanten. Ankomst från väster i så fall.



Flakaskär (Flaggskär) 1939

Muséets bildtext
Bildnummer: LUF 5944 1

Bildtext: Flaggskär/Flakaskär

fotograferat från havet 

troligtvis söderut mot norra 

delen av ön. Eftersom det är 

lite lugnare vatten på norra 

sidan där man också hade 

kåsarna för båtarna i ett väl 

skyddat sund. På södra sidan 

vräker havet på.

Anmärkning: Det är Holmen som ses till vänster i bilden. 



Flakaskär (Flaggskär) 
Kartbild illustrerad av Tore Nobling

med namn angivna på platser på ön

ur Blekingeboken 1956.

Även husen är numrerade och med 

namn på de där i boende (se nedan). 



Flakaskär (Flaggskär) 1939
Muséets bildtext
Bildnummer: LUF 5944 4

Bildtext: Vy över kustlinjen på 

Flaggskär/Flakskär med en 

garnhage eller garnbrean

som man också kallade det. 

En blekingseka långt upp 

land. Vid den sjöbod som är 

närmast i bild står Sven 

Andersson fiskare från 

Flaggskär och plockar med 

ett nät. 



Flakaskär (Flaggskär) 1939
Muséets bildtext
Bildnummer: LUF 5944 9

Bildtext: Fiskare Sven Andersson 

Flaggskär/Flakskär, framför 

sjöboden, ser över nät så att de är 

hela och rena för nästa fisketur.

Man hade två vrakekor i varje 

fiskelag. Den ena fiskade man 

med och den andra gick norrut 

för att sälja fisken. Detta kallades 

att gå nort. När man kom hem 

från en sådan tur brukade man 

bjuda på kaffe. Den mesta sillen 

såldes till Kalmar, varför man 

kallade en sådan kaffebjudning 

"att bjuda kalmarkaffe". Det 

innefattade också andra sådana 

resor, även om man varit i till 

exempel Karlskrona och sålt sill, 

kallades även detta "att bjuda 

kalmarkaffe".



Flakaskär (Flaggskär) okänt årtal

Bilder lånade med Sturköbladets godkännande.

En dag när Tilda rott över till Sturkö för att 

handla i mycket dåligt väder frågar någon i 

affären varför inte Sven rott över. Då svarar 

hon att ”det är väl inget väder att skicka ut

honom i idag”.



Flakaskär (Flaggskär) 1939
Muséets bildtext
Bildnummer: LUF 5944 7

Bildtext: Fiskare Sven Andersson, 

Flaggskär/Flakskär född 1858. 

På fotot 80-årige Sven talar 

med förtjusning att man i 

Stockholm förvånat sig om 

hans raka hållning. Sven 

berättade mycket och gärna, 

men som meddelare 

överträffades han av sin 

granne och trätobroder Jonas 

Håkansson.

Anmärkning:

Svens hustru Matilda (Tilda) 

och Jonas hustru Gertrud var 

systrar.

Gravsten på Sturkö

Bild från Sturköbladet



Flakaskär (Flaggskär) 1939
Muséets bildtext
Bildnummer: LUF 5944 8

Bildtext: En sjöbod på Flaggskär 

(Flakskär) som ligger i 

Torhamns skärgård



Flakaskär (Flaggskär) 1939
Muséets bildtext
Bildnummer: LUF 5944 3

Bildtext: Foto taget på norra sidan av 

Flaggskär/Flakskär där vi ser 

kåsar ligga väl skyddade. 

Enligt Sven Andersson var det 

omöjligt att ha kåsarna på 

den södra sida där hela havet 

vräker på.

En däcksbåt till vänster på 

bilden ligger tryggt i sin kås

och lika tryggt ligger en 

Blekingekoster i nästa.

(Kås: sydsvensk ord för 

båtplats, där båten ligger 

mellan två parallella rader 

stenar som byggs ut i vattnet.)



Muséets bildtext
Bildnummer: LUF 5944 10

Bildtext: Foto från Flaggskär, (Flakaskär) 

med ett boningshus i mitten. 

Framför ligger två uthus som 

troligen fungerat som sjöbodar. 

Bakom och vid sidan om skymtar 

flera hustak. I uppteckningen 

berättar Sven Andersson på 

Flaggskär att det förr fanns elva 

hus/hushåll på ön. De är värda all 

beundran, som slog sig ner på 

denna lilla kala "kläpp" långt ute i 

havet, där ytterst små 

förutsättningar fanns för vad vi 

kallar en normal tillvaro. Hur 

klarade de den långa, kalla 

årstiden med isolering, storm och 

kyla och med ett oftast vredgat 

hav? Kampen var säkerligen hård. 

För oss, som har en del av den så 

kallade civilisationens välsignelser, 

synes det vara en olöslig gåta.

Flakaskär (Flaggskär) 1939

Anmärkning: I närmaste boningshuset bodde Jonas och Gertrud Håkansson, 

som granne t.v. om detta bodde Ola och Anna Månsson. 2 sjöbodar närmast.



Flakaskär (Flaggskär) 1939
Muséets bildtext
Bildnummer: LUF 5944 6

Bildtext: Fiskare Jonas Håkansson, Flaggskär/Flakskär född 

1869. Gift med Gertrud som var syster med Mathilda 

"Thilda" Andersson, Sven Anderssons hustru. 

Jonas hade stor respekt för den tio år äldre och 

erfarne Sven som kunnig fiskare. De båda männen var 

goda kamrater och trivdes på sin ö. Den stora 

händelsen var, när de ett par gånger om året for in till 

Karlskrona för att köpa mat till hönsen.

Jonas Håkanssons hustru kallades "lilla Gertrud" fast 

hon var lång och smal. Smalare än de flesta kvinnor 

här ute. Lilla Gertruds slut blev sorgligt. Hon 

innebrändes i sin stuga 1941.

Anmärkning: Jonas Håkansson dog 1939 av slaganfall 
vid strandkanten när han skulle göra vid sina nät.



Flakaskär (Flaggskär) okänt årtal

Bild lånad av Sturköbladet

Deras gravsten på Sturkö



Muséets bildtext
Bildnummer: LUF 5944 5

Bildtext: Garnhage eller garnbrean som 

det kallades, med en sjöbod i 

bakgrunden.

En gärdesgård avskärmar 

kanske betesmarken för fåren i 

bild.

Flakaskär (Flaggskär) 1939



Flakaskär (Flaggskär) okänt årtal

Bild ovan lånad av Anton Olsson, sonson till Ola och Anna, vid ett 

besök hos Anton 2014 på Östra Hästholmen.

Ola och Anna Månssons hus.

Bild lånad från Sturköbladet.

Påbyggnaden över farstun gjordes

när sonen ”Guld-Pelle” kom hem från

Amerika, berättade sonen Anton.



Flakaskär (Flaggskär) okänt årtal

Bild ovan lånad av Anton Olsson, sonson till Ola och Anna, vid ett 

besök hos Anton 2014 på Östra Hästholmen.

Del av kröningen på kakelugnen

Från huset på Flaggskär som 

fotograferades hemma hos 

Anton Olsson på Östra Hästholmen

2014. 



Familjen Ola & Anna Månsson

Ola och Anna Månsson deras son ”Guld-Pelle” deras dotter Lina.

Okända årtal

Deras gravsten

på Sturkö.


