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ÅRSBOK. Sten A. Petersson har skrivit årsboken ”Betjäntens pojke”. Foto: Tinna Hiller Andreasson 

Herrskap och tjänstefolk 
Sten A. Petersson står bakom Gamla Carlscronas årsbok 

Tinna Hiller Andreasson 
 Tipsa en vän    Skriv ut     Dela 

KARLSKRONA. Herrskap och tjänstefolk är temat för 2012 års upplaga av Gamla 
Carlscronas årsbok. Författare är Sten A. Petersson, som växte upp som son till 
betjänten på residenset. 
Föreningen Gamla Carlscrona har gett årsböcker sedan 1946 och har numera 
traditionen att presentera årets bok vid första advent. 
– Gamla Carlscrona, det låter lite mossigt, men vi måste även se bakåt när vi bygger om 
i staden. En del av vårt syfte är att bevara det historiska Karlskrona genom berättelser i 
årsboken, säger Göran Mårtensson, ordförande i föreningens bokkommitté. 
Årets bok heter "Betjäntens pojke". Det är en blandning av stort och smått, där Sten A. 
Petersson skriver om såväl personliga minnen som berättelser ur stadens historia. Det 
handlar om människor i omgivningen, men också om byggnader och deras öden. 
– Min far var betjänt och chaufför på residenset. I boken beskriver jag hur skillnaden var 
mellan herrskap och tjänstefolk och hur det förändrades genom åren, berättar Sten, som 
har suttit i Gamla Carlscronas styrelse i fyrtio år. 
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1986 tog Sten initiativ till medlemsbladet "Kaulskroniten", som han fortfarande är 
redaktör för. 
– Det har varit många genom åren som har bett mig att skriva en bok. En del av det som 
är med i den här boken har jag skrivit om i medlemsbladet, men det mesta är nytt. Och 
den handlar inte bara om mig, utan också om Karlskronas förändring under 1940- och 
50-talen, förklarar Sten. 
 

 
Betjänten. Sten A. Peterssons far, som var betjänt på residenset. Foto: UR Gamla CArlscronas ÅRSBOK 2012 
 

 
ÖVeRSVÄMNING. Bild från Norra Kungsgatan, tidigt 1950-tal. ”Gatan blev ofta översvämmad, då häftiga skyfall 
förde med sig att löv från Hoglands park och annat skräp täckte kloakerna”, berättar Sten A. Petersson i 
årsboken. Foto: UR Gamla CArlscronas ÅRSBOK 2012 
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Läs mer:http://commersen.lokaltidningen.se/herrskap-och-tjänstefolk-
/20121211/artikler/712319566/#ixzz2Evd58cGB 
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