
NILS HULTENIUS 

en intervju från 1981 

I texten finns siffror som hänvisar till bilder som finns efter texten. 

Jag är 77 år och infödd Figeholmare, född och uppvuxen i huset som ligger bakom 

Österköp (se bild 1) 

Min far var garvare men det var bara min äldste bror som också blev garvare, han dog i 

spanska sjukan 1918. 

Garveriet slutade min far med någon gång på trettiotalet. Det låg framför T. och IB 

Carlssons och Hildungs (numera A. Arvidssons) hus, det gick en väg mellan deras 

hus. (2) 

Det var inte bara garveri utan en affär också, med lädervaror och lite skor. 

Jag gick till sjöss 1919 på en liten fin skuta som hette Sarpen, (3) det var en väldigt bra 

skeppare ombord. 

(det var/är en Galeas, kvarteret där vi bor se bild 2 heter Galeasen red. anm.) 

(skutan ägs numera av sjöscouter i Simrishamn, de har varit på besök i Figeholm med 

Sarpen, Nils var där och gick även ombord) 

Vi gick bara längs kusten mellan Kalmar och Stockholm och ibland inne bland öarna i 

Sankta Annas skärgård. Frakterna var för det mesta kalk och cement. 1937 började jag 

på Bruket, var där i trettioett år. Gamla bruksbyggnaden (4) var en verkstad där man 

gjorde plåtslageriarbeten till fartygen som Baltisca Dock byggde. Innan det var 

byggnaden en snickerifabrik. Baltisca Dock byggde nästan alla villorna på Fabriksvägen, 

och Kasernen, som nu är riven 

villorna för "basarna" och kasernen för "jobbarna". Ett marketenteri, ett slags matställe, 

byggdes också. Marketenteriet ligger till vänster då man kör in på Panstigen, (5) det 

stora huset. Kasernen låg alldeles bakom, "Markan" blev sedan ett mejeri. 

Det byggdes många skutor här på den tiden och det var många skutor som hämtade ved 

och virke här. Många laster gick till England med Props, (långa stolpar) de användes till 

stöttor i engelska gruvor. 

Fartygen hette sådant som, Gösta, Rosa, Lea mm. En del skutor ligger sjunkna 

häromkring också. Från kajen och rätt över till Äspö ligger en skuta som heter 

Margareta, en Vindal ägde den. Utanför Marinan ligger det en som hette Valuta som 

ägdes av en skeppare härifrån. Sista skutan som byggdes och sjösattes i Figeholm var 

Gösta, den byggdes där som A Aspgren bor (bodde, 6) När jag var ung fanns det väldigt 

många skomakare i Figeholm och så fanns det en femtonöresbasar, det röda huset med 

gaveln ut mot gatan på Marknadsgatan. 

Folk inåt landet kallade Figeholm för "Fiholm", det var nog det gamla namnet från 

början? 

Fjärdingsman hade vi också här, elaka tungor sa att eftersom det var kommunens mössa 

så tog man bara någon som mössan passade på till det jobbet. 

Den där s.k. "Fårbokajen", den uppmurade stensockeln på torget, var meningen att den 

skulle bli grunden till ett kommunalhus, men det blev aldrig något. Där vid kanten låg 

också en trädgård som ägdes av någon som hette Hammar, han var bagare. På torget låg 

ett café som vi kallade för "Bäckas café". Det brann ner ett hus i närheten där och en man 

brändes inne, han hette Rundgren. Min syster hade café där bagare Hammar hade haft 

sin rörelse, det var min äldsta syster, hon var gift med en lots och de hade två små barn. 

Hennes man omkom på en resa till Furön, bommen gick av och slog honom överbord, 

när de fick upp honom var det redan för sent. 



Kareten, som hembygdsstugan kallas, låg på en hög kulle utanför Bibloteket, ungefär. 

Huset som revs för att man skall bygga servicehuset, där bodde en tullare som hette 

Andersson, bredvid det var ett fint litet hus, minst lika fint som Kareten, där bodde en 

målare som hette Hjort. Taket på Hjorts stuga var så lågt att man nästan kunde ta på det 

med händerna. 

Där förskolan nu ligger (1981 var det förskola där) (7) låg tidigare ett stort hus som var 

Pensionat, med stora uthuslängor där resande ställde in sina hästar. 

Det var mycket liv och rörelse i Figeholm då, det kom ofta hästskjutsar som skulle 

handla. men mest var det skjutsar med virke eller timmer som skulle till Jennes såg som 

låg vid Stjärnevik. 

(därför kallas den lilla bron över Sörån vid Båtklubbens förvaringsbodar för "Sågbron".) 

Det s.k. "Gloet", en vik av sjön, gick ända upp till kanten på nuvarande ägaren *A. 

Walfridssons trädgård, (*numera fam. Mattias och Mia Hildung) det var som sankmark 

med tuvor där vi åkte skridskor som barn. Sedan började man bygga en väg över, den 

grundlades med timmer i botten och sedan fylldes det ut, ungefär där vägen går nu. 

Innan den vägen kom till, gick den rätta vägen förbi *Mattias. o Mia Hildungs hus och 

över lilla bron vid Norrån till Höganäs. (alltså förbi Coop och scoutgården och sedan 

Vasagatan) 

De fina stuprören (8) som finns på många gamla hus i Figeholm gjordes av en plåtslagare 

som hette Renqvist, hans son fortsatte efter honom. 

Utanför Biblioteket fanns förr en allmän brunn (9) som alla fick hämta vatten ur. Agnes 

(Nils fru) tjänade som piga i Holmsgården och hon kommer ihåg att till kaffet fick hon 

hämta vatten där, det var väldigt fint och gott vatten. En stång med en stor järnkluns var 

det på brunnen. 

Det vore inte dumt om den kunde byggas upp igen på samma ställe nu när torget skall 

göras i ordning. ( då jag, IB Carlsson, just då var invald i "Torgkommittén, framförde jag 

Nils förslag och därför står pumpen där idag ) 

Jag kommer ihåg att vi hade sju - åtta stenhuggare inneboende hos oss under tiden då 

det bröts mycket sten i Uthammar. De kom långväga ifrån, bl.a. Västkusten och Blekinge. 

Varje morgon och kväll gick de till och från Uthammar. 

Karamellfabriken (där nuvarande Coop ligger) var tidigare Figeholms första 

elektricitetverk, det drevs av en dieselmotor. När klockan var elva stängdes den av och 

sattes på nästa dag igen. Innan gatlysets tid fanns det några fotogenlampor utplacerade 

här och där. Tändningen av dem sköttes av en Eriksson som också var sotare. han hade 

en stege som han klev upp på, putsade glaset och tände lyktan. Men var det månljust 

tände han inte dem. 

Kvarnstenen som ligger uppe på hembygdsberget har en gång används till att mala bark 

i, den drogs av hästar , barken användes till garveriet. 

Jag kommer ihåg många intressanta saker, men dem kan vi kanske ta en annan gång. 
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