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OLANDSBLADET
Nyhets- och Annonsblad for Bo*gholms stad och Oland

KULTUREN VRAKT
FRAN SKAFTEKARR

I gir drog kronofogden in i Skaftekarr s stat- karlar hopades nu kartonger. Dari lag Bertil
liga mangardsbyggnad - och ut akte kulturen. Osterlunds livsgarning. Skivmarket Thuja finns
Dar en gang konung Gustaf V halsade sina drev- inte kvar pa Skaftekarr.
Vrakningsdomen som pa ons-

dagen utfordes av kronokommis-
sarie Hans Oscarsson Iran
krono. fogdemyndigheten i Kal-
mar var slutet pa ett beslut som
vandrat genom manga instanser.

Vrakningen upprorde ocksa
manga ortsbor. Man undrade om
inte Bertil Osterlunds pengar
var lika mycket varda som den
nya hyresgastens.
Bertil Osterlund och nans kul-

turarbete, med bl a skivinspel-
ningar och spelmanskurser, har
i tva ar funnits i sbdra delen av
huvudbyggnaden.

Dar hade tidigare jagmastaren
i Glands revir sin expedition.

Nu star hela Skaftekarr tomt
och anledningen ar att Doman-
verket, som ar agare, har hyrt
ut till SIAR, en konsultfirma
fran Lund.
Bakgrunden ar i korthet:

100-tals sangar och madrasser forslades bort fran mangardsbyggnaden for magasinering .

For ofem ar sedan arrenderade det gamla jagmastarebostallet.
Sven Asenius, Ottenby kungsgard, Hans arrende gick ut i april

detta ar.
Forts pa sista sidan

Yrakl...
(Forts fran sidan S) ,
Bertil Osterlund AB har i sin

tur hyrt av Sven Asenius i tre
ar och nar kontraktet gick ut sa-
des ocksa hyresgasten Osterlund
upp.
Osterlund hade inget kontrakt

med Domanverket, men ville nu
bvefta arrendet av hela huset.
Det ville inte Domanverket som
lat SIAR bli arrendator.

VANDRADE
Detta beslut ogillades-av Bertil

Osterlund som overklagade Do-
manverkets besluthoslanssty-
relsen i Kalmar.
Darifran vandrade arendet vi-

dare till hovratten och upp till
hogsta domstol. Den sista in-
stansen tog inte upp arendet till
prbvning och vrakningsdom fast-
stalldes.
Den 1 april skulle Skaftekarr

vara utrymt, men si blev det
inte. Men i gar verkstalldes den
av Domanverket begarda avhys-

Bertil Osterlund fick inte bo
kvar pa Skaftekarr trots ideliga
framstallningar.

EJ YARD
- Domanverket har inte varit

hyresvard for Bertil Osterlund,
sager jagmastare Hans Moberg
vid domanverket i Kalmar.

- Vi har aldrig haft nagot kon-
trakt med honom och somhyres-
vardar har vi ratt att hyra u t till
de vi anser vara lampliga.

- Men det innebar ju inte att
Bertil Osterlunds livsgarning ar
spolierad. Skivmarket Thuja har
han ju kvar och han kan arbeta
vidare pa sin ide, fast i nagot
annat hus.

FLYTTAR IN
- Nu nar huset ar utrymt flyt-

tar SIAR in. De har kontrakt fran
april. Dar med ar det inte sagt
att vi kommer att hyra ut Skaf-
tekarr for tid och evighet. Det
ar inte omojligt att vi kommer
att anvanda det for egen del.
Skaftekarr byggdes pi 1860-

talet och var forst skogsskola.
Under 100 ar har den statliga
byggnaden varit sate for 6lands|
revir.
Stig Onnerfeldt var den siste

jagmastaren som residerade pa
Skaftekarr. Han flyttade 1966.
Sedan dess har Domanverket hyrt
ut fastigheten.

OANTRAFFBAR
De tre senaste aren har en del

av lokalerna varit sate for Bertil
Osterlunds kulturellaverksam-
het. Har har gjorts skivinspel-
ningar och spelmanskurser har
hallits. Av instruktbrerna kan
Gbsta Sandstrbm namnas. Bertil
Osterlqid var pa onsdagen
oantraffbar for en kommentar.


