Kunskapsunderlag till Ronneby Brunn/Blekan/Karön [K 10]
Inledning
Riksintresse för kulturmiljövården handlar om hur vår historia är, och kan bli, läsbar i miljön
runt omkring oss. Spåren av historien är i dessa miljöer utmärkande tydliga och närvarande.
Områdena ska spegla väsentliga delar Sveriges historia utifrån lokala perspektiv. Det är den
statliga myndigheteten för kulturmiljövården, Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som har ansvaret
att peka ut områdena. Länsstyrelsen kan komma med förslag, och även föra en dialog med
kommunerna samt ta fram underlag som beskriver områdena.
Till varje riksintresseområde finns en värdebeskrivningstext (Riksintressebeskrivning)som
består av en motivering av anspråket där områdets landskaps-/kulturmiljötyp samt präglande
kulturhistoriska utvecklingsskeenden och verksamheter beskrivs. Värdebeskrivningstexten
består även av en tillhörande uttryckstext, som beskriver miljöns läsbara uttryck såsom
karaktärsbärande miljöer, anläggningar, byggnader och delmiljöer som återspeglar det som
anges i motiveringen. I riksintressebeskrivningen anges även olika miljötyper, tagna ur en
miljötypslista, som RAÄ har tagit fram. Det är den beslutade riksintressetexten som är
styrande (laggrundande) i en eventuell prövning av anspråket.
Riksintressebeskrivningen ger en koncentrerad anvisning om landskapets riksintressanta
kulturhistoriska karaktär och innehåll, och kan på olika sätt behöva kompletteras genom
förtydligande underlag. Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram ett fördjupat
kunskapsunderlag till varje område som innefattats av revideringen, för att öka förståelsen
för de olika historiska sammanhangen som anspråken motiveras av. Underlaget innehåller inte
en inventering över hela den bebyggda miljön med alla enskilda uttryck listade. Den pekar på
strukturer, samband och t ex byggnadstraditioner som hänger samman med den riksintressanta
historien. Kopplat till kunskapsunderlagen har Länsstyrelsen tagit fram en för varje område
individuell lista, med rekommendationer i form av ”Att-tänka-på-punkter”, som är tänkt att
verka som ett stöd och hjälpverktyg i planeringssituationer. Listan kan användas som
utgångspunkt för att bedöma enskilda objekt eller delar av miljön. Punktlistan är i sig inget
styrande dokument.
Tanken med riksintresseområden är att här ska särskild hänsyn tas till kulturmiljövärden när
man planerar för utveckling. Om till exempel nya bostadsområden planläggs eller nya vägar
dras fram, ska detta göras utan att de kulturhistoriska värdena som hör till riksintresset
påtagligt skadas. Allra helst ska förändringar istället göra så att historien blir ännu tydligare.
På så sätt kan de historiska värdena bidra i en planering för framtiden.
Följande är ett kunskapsunderlag för riksintresseområde Ronneby Brunn/Blekan/Karön,
Ronneby kommun, Blekinge län, som syftar till att:
1) förmedla den historia som motiverar statens anspråk på riksintresseområde
2) lyfta fram och peka på de fysiska uttryck som förmedlar historien i området.
3) rekommendera olika aspekter att tänka på vid utveckling av området för att upprätthålla
riksintressevärdena
Kunskapsunderlaget är tänkt att användas brett, dels av politiker och tjänstemän som planerar
långsiktigt för områdets utveckling och dels även av handläggare på plan- och
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bygglovsavdelningar, som hjälp att identifiera vad i en miljö som bär på riksintressanta
värden och varför den gör det.
Lagar som reglerar riksintressena

Bestämmelser om riksintresse finns i miljöbalken, plan- och bygglagen samt
hushållningsförordningen. Bestämmelserna innebär att ett utpekat riksintresse inte får
påtagligt skadas av anspråk på ändrad mark- eller vattenanvändning. Det övergripande målet
med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling.
Definitioner och förhållningssätt finns i miljöbalken. Områden som är av riksintresse för
kulturmiljövården regleras i 3 kap. 6 § miljöbalken (1988:808). Regler för tillämpning finns i
plan- och bygglagen. I 3 kap. 4 § PBL framgår att kommunen ska redovisa hur riksintressena
ska tillgodoses i den kommunala planeringen.
Myndigheternas ansvar

Hanteringen av riksintressen är en angelägenhet för både stat och kommun.
Ansvarsfördelningen mellan de olika myndigheterna framgår av förordningen om hushållning
med mark och vattenområden (SFS 1998:896). Enligt förordningen är det
Riksantikvarieämbetet som bedömer om ett område är av riksintresse för kulturmiljövården
enligt 3 kap. miljöbalken.
Områden av riksintresse pekas ut i en process där såväl statliga centrala myndigheter som
länsstyrelser och kommuner är delaktiga. De utpekade riksintressena ska hanteras i
kommunernas planering och i det arbetet är det länsstyrelsen som företräder de statliga
intressena i dialog med kommunen.

Riksintressebeskrivning
Motivering;

Brunnsmiljö med anor från tidigt 1700-tal, med bebyggelse, kringmiljöer och utflyktsmål.
Miljön återspeglar sammantaget kurortsverksamhetens utveckling, med betoning på hur de
borgerliga livsstilsidealen sammanföll med tidens hälso- och sjukvårdsideologier. Under
kurortskulturens storhetstid från sent 1800-tal till tidigt 1900-tal. Verksamhetens storhetstid
anses ha varit bland den främsta inom svensk brunnsepok. Kommunikationsmiljö genom
Ronnebyån som sammanbindande länk mellan staden, Brunnsparken och Karön.
Uttryck;

Brunnsparken med kontinuitet sedan tidigt 1700-tal. Bebyggelsen i parken från sent 1800tal. De till kuren knutna promenadvägarna och viloplatserna samt dess samband med
vattnet. Siktlinjerna från viloplatserna. Fornlämningarna i brunnsområdet. Den inom Blekan
och Rönninge välbevarade och enhetliga pensionats- och arbetarbebyggelsen med uppkomst
i direkt anslutning till brunnsverksamheten. De stora trädgårdarna längs Nedre Brunnsvägen,
grundade efter brunnsidealen med anlagda gångar, lusthus samt vattenkiosker. De till
trädgårdarna hörande häckarna i tomtavgränsningarna samt de genomsiktliga grindarna.
Blekans bebyggelse från sekelskiftet 1900 med pastellkulörer, företrädesvis plåttäckta tak,
påkostade exteriörer samt stora verandor. Bebyggelsens läge med samband till ån där
”finsidan” vetter mot vattnet. Inom Blekan även det oregelbundna, spontant uppkomna
gatunätet samt den småskaliga uthusbebyggelsen i samma stil som villorna. Ronnebyån som
en kommunikationslänk med bibehållna siktlinjer och angöringsplatser. De visuella
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sambanden mellan Brunnsparken och Brunnsskogen. Kontrasten mellan det välanlagda i
Brunnsparken och det vilda i Brunnsskogen samt på Karön. Natur- och kulturvärdena i
Brunnsskogen samt på Karön. Brunnsskogens och Karöns anlagda gångar samt utsiktsplatser.
Karöns sommarhusbebyggelse i Schweizerstil, med individuellt utformad asymmetrisk
arkitektur, uppbyggd i flera huskroppar, med verandor, balkonger och utförliga snickerier.
Karöns naturtomter, bryggfundamentet från ångslupskommunikation, Schweizeriet och
båtbryggorna med kontinuitet som segelbåtscentrum, havsbadet med badhytterna belägna
på ursprunglig plats för brunnsverksamhetens kallbadhus. Det biologiska kulturarvet i form
av planterade lindar, rhododendronbuskage, planterade smågrupper av träd, artrika
skogbestånd samt friväxande träd, både inom parken och i Brunnsskogen samt på Karön.
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Dagens fastighetskarta med riksintressegränsen [K 16] i sin helhet, markerad med blått.
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Sammanfattning av Riksintresseområdet
Ronneby brunn var en av flera organiserade hälsobrunnar som anlades runt om i Sverige kring
sekelskiftet 1700. Från en blygsam start 1705, då den första så kallade surbrunnen med
järnhaltigt vatten hittades, utvecklades Ronneby brunn under 1800-talets slutskede till att bli
landets mest besökta kurort. Kurortens storhetstid sammanföll med bildandet av Ronneby
Helsobrunn AB 1873 och varade fram till 1920-talet. Riksintresseområdet består av
brunnsmiljön, några av de utflyktsmål som hörde till kurverkasamheten (Brunnskogen och
havsbaden på Karön) samt den pensionats- och sommarbebyggelse som växte upp på Blekan
och Karön samtidigt med den expanderande verksamheten.
Kurortens uppgift var att bota eller lindra sjukdomar. Till den hälsobringande kuren, som
framför allt kretsade runt vattnet som skulle drickas under bestämda former, hörde också ett
glatt sällskapsliv och ett aktivt friluftsliv med avkopplande promenader och en passande diet.
Ronneby blev därför under sommarmånaderna centrum för ett intensivt nöjesliv.
Brunnsverksamheten vände sig till alla samhällsklasser, och till viss del bestod den också av
fattigvård, men miljön kom framför allt att präglas av societetens livsstil och krav på komfort.
Brunnslivet och den stora tillströmningen av kurgäster har gett Ronneby brunn och dess
omgivningar en alltjämt bestående särprägel på miljön. Den snabba tillväxten i verksamheten
från 1870 och fram till 1910-talet har avsatts i en ovanligt enhetlig bebyggelse. Husen är
byggda under samma period och alla för att på olika sätt underbygga eller utveckla den
verksamhet som tog sitt ursprung i brunnsdrickningen. Också hanteringen av landskapet går
att föra till kurverksamheten.
Det gamla kulturlandskapet som fanns innan Brurnnen växte fram, blev brunnens naturpark
som bevarades och vårdades på ett sätt så att landskapet formades till att bli vad som
uppfattades som ”äkta svensk natur”. Många av de naturvärden som finns i Ronneby
Brunnspark idag, hade inte funnits där om det inte vore för park- och brunnskulturens
inverkan och styrning av naturupplevelserna, och innebär ett stort biologiskt kulturarv.

Brunnsdrickning vid Ronneby Brunn år 1910. Brunnsverksamheten vände sig redan från
början till många samhällsklasser.
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Dagens fastighetskarta med utpekade miljöer. Blå markering avser den nya
riksintressegränsen.
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Uttryck för riksintresset (sammandrag i korthet)

















Stor brunnspark med tillhörande bebyggelse från sent 1800-tal.
Välbevarad och enhetlig pensionat- och arbetarbebyggelse inom Blekan, Rönninge
och Fridhem.
Stora trädgårdar inom Blekan, Rönninge och Fridhem, som efterliknar parkidealen
Det spontant uppkomna gatunätet och tomtstrukturen inom Blekan
Anlagda promenadvägar med bestämda mått och med utsatta viloplatser
Viloplatser med utsikt
De fornlämningar som låg till grund för placeringen av parkområdet.
Promenadvägar som medvetet anlagts för att leda fram till fornlämningar med
upplevelsevärden enligt kuridealen (rösen etc.).
Ronnebyån som en kommunikationslänk, dess siktlinjer och angöringsplatser
Utflyktmålen Brunnsskogen och Karön
Den enhetliga och för tiden typiska bebyggelsen (villor och schweizeri) i schweizerstil
på Karön
Bryggfundament på Karön från ångslupskommunikationen med Brunnsparken
Båtbryggor på Karön med kontinuitet från brunnsepoken
Havsbad med badhytter på nästintill ursprunglig plats på Karön
Det biologiska kulturarvet i Brunnsparken, Brunnsskogen samt på Karön.

Brunnen vid Ronneby
I Ronneby öppnades den första hälsokällan 1705 efter att en källa med goda vattenkvaliteter
hittats. Källan låg på vad som då var Ronneby köpings utmark. För att testa vattnets
hälsobringande verkan lät amiralitetsläkaren Traneus föra dit sjuka båtsmän från Karlskrona.
Båtsmännens tillfrisknande bevisade vattnets kvalitéer och kronan lät anlägga en brunn i
hälsofrämjande syfte. Tranueus hade tidigare varit intendent vid Medevi Brunn och byggde i
Ronneby upp en liknande medicinsk verksamhet. När Traneus dog 1718 efterträddes han av
sin medarbetare amiralitetsapotekaren J. E. Ferber. Den första källådern sinade redan 1726
och man fick leta efter en ny källa för kurverksamheten. Denna hittades längre söderut på
mark som hörde till ett angränsande kronohemman, Brålebo.
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Ronneby brunn 1772.
A) Sjelfva brunnen och brunnshuset. B) Bruns Salen. C) Staquete Huset. D) Badhuset. E)
Brunsskäckens boningshus med stuga kammar kök och förstuga. F) Ko och Qvarnhus samt
vedskuls Platz. G) Brun Skänckens gårds plan. H) Kålgård som Brunsskäncken nytjar. I)
Tobaks Plantage. K) Manfolks afträde. L) Bördig ängsmark. M) Åker som nytjas av
Brunsskäncken. N) Fruentimmers afträde. O) Spasergångar inom hägnaden. P) Gran Allee
utan för Bruns planen. Q) Batterie och flaggställe. R) Afvenboks Häckar. S) Trappa vid åen.
T) Bryggor vid åen. U) Almänn väg och spasere gång utom Planen. W) Betesmark vid åen.
(Texten tolkad av Thomas Persson i ”Vid en åkrök”)
Runt den nyfunna källan, som sedan kom att kallas ”Gamla Källan”, lades en ny brunnsplan
ut. Den äldsta bevarade kartan som beskriver området är från 1772 (se bild) och den visar en
mindre, fyrkantig anläggning, omgärdad av ett plank och med entré intill en bryggplats vid
Ronnebyån. Inom brunnsplanen med brunnshus, brunnssalong och raka gångar, fanns också
ett bostadshus åt brunnsskänken, en kålgård och en tobaksodling. Förmodligen har läkeväxter
odlats på någon av lyckorna som också fanns inom området. Anläggningen var formell till sin
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uppbyggnad och följde fortfarande de rekommendationer som Urban Hjärne en gång gett över
hur en vetenskapligt organiserad brunn skulle se ut.
Under 1820-talet utvidgas verksamheten med ett sjukhus för fattiga, och det byggdes även en
karusell, gymnastikplan och pelarsal. 1844 byggdes en ny brunnssalong och 1846 byggdes en
ny brunnskiosk som fick ersätta det gamla brunnshuset. Den nya vattenkiosken utformades
som ett rundtempel och är idag brunnsmiljöns äldsta byggnad. Anläggningen fortsatte att
expandera och ett nytt badhus invigdes 1861. Denna fick dock byggas utanför det
instängslade området, då man inte längre fick plats inom brunnsplanen.
Storhetstiden

Brunnen hade sedan starten ägts av kronan och drivits av amiralitetens läkare eller apotekare,
men i takt med att platsen besöktes av allt fler långväga gäster ökade också intresset för en
mer utvecklad verksamhet. Riksdagen beslutade att utan kostnad överlämna brunnen i
Ronneby åt ett bolag som fick överta både verksamhet och skulder. Bolaget var också skyldigt
att ge kostnadsfri vård och underhåll åt ett bestämt antal fattiga. Efter att hela Karlstorp (f d
Brålebo) köpts in, grundades 1873 Ronneby Helsobrunns Aktiebolag och genom detta bolags
intressen kom nu verksamheten att expandera i än högre takt.
För att öka anläggningens attraktionskraft kallades nya experter in. Arkitekt Carl Ferdinand
Rasmussen och ”landskabsgartner” Henry August Flindt från Köpenhamn anlitades och
storslagna planer med flera nya badhus, hotell och villor ritades upp. August Flindt var en av
Danmarks mest uppskattade trädgårdsanläggare, med en hel rad kungliga uppdrag att utveckla
slottsparker, bakom sig. Utbyggnadsplanen kom bara successivt och i nerbantad form att
förverkligas, men 1875 fanns sex stora tidstypiska sommarvillor klara för uthyrning. Under
1880-talet tillkom en gymnastikbyggnad och ytterligare villor byggdes. Mer mark köptes in
och man anlade sjukhus och sjukhem i utkanten av parkområdet. Ett promenadgalleri, den så
kallade Brunnshallen, byggdes 1896 så att gästerna kunde gå den stillsamma promenad som
ordinerades i samband med att vattnets dracks i skydd av skuggande tak. Strax därefter
byggdes det stora hotellet 1897, med salonger, restauranger, biljardrum och läsesalong.
Ronneby Brunn hade närmre 3000 inskrivna besökare varje år och var definitivt platsen dit
societeten från hela landet sökte sig för att umgås med varandra under ett par veckor om
sommaren.
Verksamheten var knuten till brunnens vatten och den kvalité vattnet ansågs ha. När
uppmätningarna av järnhalt i vattnet sjönk avtog också besöken till Ronneby och när åter nya
källor med ”starkt”, d v s järnhaltigt vatten, hittades, kom besökarna tillbaka för kur- och
friluftsliv. Ronneby Brunn behöll sin populäritet fram till 1:a världskriget. Under 20-talet
började dock besökstalen sjunka. Andra former av sjukvård, utan brunnsdrickning och bad,
började ta över. 1929 gick det första bolaget i konkurs. Tio år senare upphörde
kurortsverksamheten helt. Parken gjordes om till stadspark, fortfarande med hälsa och
rekreation i centrum.
Det gamla Brunnshotellet brann ner 1959 och ett nytt hotell byggdes upp efter ritningar av
arkitekt Sten Samuelson. När hotellet två år senare byggdes till på sluttningen till Silverhill
blev anläggningen landets då största konferensanläggning.
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Karta över Ronneby Brunn vid 200-årsjubiléet år 1905. Då var anläggningen på sin absoluta
topp. Kartan är tydlig vad gäller stigarnas dragning, markanvändningen och
utsiktspunkterna. Här finns även en rosenodling, tennisbanor och en cykelbana utmärkt. I
norra delen av anläggningen låg badhus för andra klassens brunnsgäster, lasarett, fattighus
och bårhus. Allt formade helheten Ronneby Brunnspark, där promenader i parken nedanför
berget och i skogen tillhörde brunnsdrickningsritualen. Inom området fanns ett femtiotal
byggnader omfattande planteringar och promenadvägar.
Kuren och den planerade miljön
I en brunnsmiljö är det själva kuren som styr utformningen av miljön. Miljöerna är valda och
tillrättalagda efter vissa återkommande viktiga inslag hos kuren. Det handlar om
anknytningen till vatten, vandring, vila, vy och variation (Jakobsson 2004). Ronneby Brunn är
ett ovanligt välbevarat exempel på en brunnsmiljö där alla dessa inslag och delar av kuren
fortfarande är synliga i landskapet.
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En schematisk bild över miljöernas uppbyggnad, förenklad figur efter Anna Jakobsson, 2004.
Miljön strukturerades efter brunnens placering. Ordinationen var att till varje glas vatten
hörde en stillsam promenad av en viss längd. Ju friskare patienten blev, desto längre utflykter
ordinerades. Ju längre bort från brunnen som promenaderna togs, desto mer inslag av natur
skulle finnas i omgivningen.
Kvinliga fotografer på Brunnen

I Ronneby fanns under 1800-talets andra hälft och 1900-talets början flera kvinnliga
fotografer. Den första var Hilda Thysenius som hade ateljé på Nedre Brunnsvägen invid
Ronnebyån så tidigt som på 1860-talet. Andra kvinnliga fotografer verksamma i Ronneby var
Hanna Karlson (syster till Karlskronafotografen Karl Karlson), Josefine Hjertström, Signe
Lundström, Helena Käck och Astrid Carlie. Carlie hade senare Kallingefotografen Oscar
Ekholm som praktikant. Den dagljusateljé som Ekholm därefter öppnade finns än idag i
Kallinge. Tack vare brunnsrörelsen fanns det en fototradition i Ronneby med en dominans av
kvinnliga fotografer.

Fotoateljé i Ronneby kring
sekelskiftet 1900. Kvinnan längst
till höger, i svarta kläder, är med
stor sannolikhet, fotografen Anna
Jönsson.

Okänd fotograf. (Bild lånad från
”Platser med berättelser” Jonas
Eckerbom, Blekinge museum)
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Miljöer i Brunnsparken

Bilder på Brunnshallarna och fontänen framför.
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Från brunnsplanen vandrade man längre ut i parken där vattenkiosker placerades på
strategiska lägen

Vy mot ”Direktörsvillan”.

En liten bit från den
välordnade
brunnsplanen breder
en engelsk park ut sig
med fria siktytor.
Individualistiskt
utformade hus med
verandor och torn
placerades i fonden.
Parken gick gradvis
över i mer fritt
växande skog.
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Den stora Brunnsparken hade systematiskt anlagda promenadvägar, med bänkar för vila och
reflektion, ofta med utsikt över vatten i någon form och med en vacker villa som fondmotiv.
Utflyktsmål skapades i omnejden, inom behörigt avstånd, eftersom det ansågs viktigt att få
variation i vistelsen. Platser med anknytning till forntid och historia ansågs särskilt
innehållsrika.
Med inköpet av Karlstorp kom Brunnsskogen till anläggningen och snart lades också hela
Karön till som en del av brunnskurens miljö. På liknande sätt anlades promenadvägar på
Karön, även om omgivningen man promenerade genom var mindre parklik, utan hade mer
karaktären av vild natur. Denna förflyttning, från det välordnade, tillrättalagda, till det
hälsosamma naturliga, var en viktig del av kuren. En kurortsmiljö skulle innehålla både det
välordnade och det vilda. Detta uttryck har såväl Karön, som Brunnsparken och
Brunnsskogen än idag.
Att Ronneby brunn vann en sådan utmärkelse bland landets kurorter kan man delvis tacka
Blekinges natur för. I samtidsskildringar finns ständigt förtjusningen över det lummiga,
parkliknande landskapet, som stämde väl överens med 1800-talets romantiska
naturuppfattning. De marker som kom att ingå i Ronneby Brunnspark var ursprungligen ett
kulturpräglat landskap, med odling och betesmark och en, genom bete och kraftigt urtag av
timmer, ganska gles skog. Det gamla kulturlandskapet blev brunnens naturpark som
bevarades och vårdades på ett sätt så att landskapet formades till att bli vad som uppfattades
som ”äkta svensk natur”. Många av de naturvärden som finns i Ronneby Brunnspark idag
hade inte funnits där om det inte vore för park- och brunnskulturens inverkan och styrning av
naturupplevelserna.
Också Ronnebyån blev en oumbärlig del av brunnsmiljön. Ån var kommunikationslänk från
stadens boende till Brunnens kurverksamhet och närmast betraktad som en integrerad del av
kuren, och tillhör därmed uttrycken för kulturhistorien i området. När brunnsbolaget
utvidgade sin verksamhet till att också omfatta Karön, hörde det till att man tog båt en del av
vägen och promenerade genom Brunnsskogen en del av vägen. Vid Bergska villan ute på
Karön finns än idag en brygga som under den äldre ångslupstiden anlöptes av sluparna på väg
till och från ön. Delar av fundamentet av bryggan finns kvar på ön.
Blandningen av det vilda och det välordnade är uttryck för kulturhistorien som finns i området
idag. De siktlinjer/ytor som finns t ex i den engelska parken är ursprungliga och behöver
värnas för att inte skada de kulturhistoriska värdena. Även de byggnader som strategiskt
placerats ut som fondmotiv, tillhör uttrycken i riksintresseområdet. Platserna med
fornlämningar ska förstås utifrån det perspektivet att det för tiden rådde en föreställning om
att upplevelser av forntid och historia ansågs ha en extra god inverkan på hälsan. Utifrån detta
perspektiv och kurens direktiv om variation i vistelsen, valdes utflyktsmålen. Detta har i sin
tur medfört att områdena har bevarats och lämnats utan åtgärder som skadat eller stört de
kulturhistoriska värdena i flera led.
”Ronneby Brunnsparks och framför allt Brunnsskogens, många historiska spår visar på en speciell
kulturanläggning, inte bara som hälsobrunnsanläggning utan även med en anknytning till ett äldre
odlingslandskap. Flera kulturhistoriska fysiska objekt som fornminnen, hägnadssystem, äldre stig- och
vägsystem, terrasser, stentrappor och husruiner finns kvar som spår, inte minst för att de
inkorporerades i hälsobrunnsanläggningen och blev delar av kurparkens struktur.”
(Anna Jakobsson 2004)
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Blekan och pensionatsbebyggelsen

En kur skulle enligt prospekten sträcka sig över 5 till 6 veckor. Det krävdes därför att
kurgästerna hade någonstans att bo och hushålla under tiden. Då kuranläggningen till en
början saknade denna möjlighet, inhystes gästerna i köpingen Ronneby och transporterades
sedan med ångslupar eller kuranstaltens hästskjutsar längs Ronnebyån.

Ångslup på Ronnebyån. Fartygets namn är Karön, byggd 1905 på Ljunggrens verkstad, och ägdes av rederiet
Ronneby Ångslups AB. Vykort från okänd fotograf

I takt med att verksamheten vid brunnen under 1800-talet växte, ökade också behoven av
bekväma pensionatsplatser för gästerna. När Helsobrunnen AB tog över verksamheten hade
man planerat för att bygga en hel rad nya sommarvillor i parken runt brunnsplanen, men
ekonomin tillät inte de stora investeringar som krävdes för att kunna ta emot alla gäster.
Istället blev det lokala affärsmän och byggherrar i Ronneby som investerade och tog vara på
de möjligheter som den stora efterfrågan på sommarboenden runt brunnen innebar. I snabb
takt byggdes ett pensionatsområde upp bland annat i Blekan, utanför det område där stadens
byggnadsförordningar gällde.
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Kartbild från 1848, där hälsobrunnen är tydligt markerad. Även den blivande brunnsskogen
syns, samt det populära utflyktsmålet Snäckebacken med alla sina stigar. Kartan ger en
uppfattning om avståndet mellan brunnen och Ronneby och därigenom vikten av Ronnebyån
som kommunikationsled.
Mellan brunnsområdet och köpingen låg ursprungligen delar av Ronnebys utmarker, med
betesmark och slåtter i söder och med ett par packhustomter mot ån i norr. Före
pensionatsbebyggelsen var området bara glest bebyggt. Äldst är gården Bo, känd sedan 1760
(kvarter Zebran) och nedanför Glasbacken, dit en glasmästare flyttat 1809, låg sedan 1800 ett
litet fisketorg med bodar. Ytterligare två gårdar fanns på vägen mot brunnen, Ekholzka gården
och Augustenborg (nu rivet). Vid 1800-talets mitt låg här också en linbasta till den
linproduktion som gett området, Blekan, sitt namn. Namnet tros härstamma från den tid då
man använde bergssidorna till att lägga linväven på blekning i solen. I övrigt var marken
längs ån mellan staden och brunnsplanen obebyggd.
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Villa Haga stod färdig 1878 och
är troligtvis det bästa exemplet på hur schweizerstilen genomsyrat bebyggelsen i Blekan. I
trädgården, öster om byggnaden, låg en gång den linbasta som gett Blekan dess namn.
Som första entreprenör inom pensionatsbranschen köpte handelsmannen Jöns Davidsson
tomten där linväktaren (till linbastan) bodde och byggde ”Villa Haga” (1878), i syfte att hyra
ut lägenheter och rum till Brunnens gäster. Trädgården utformades som en mindre park där
gästerna kunde promenera längs gångarna och en vattenkiosk placerades vid vägen ner mot
ån. Huset hade redan från början byggts med veranda med utsikt över ån. Denna kom etappvis
att förstoras och glasas in. Strax följde fler investerare efter Davidssons exempel och stora
villor med verandor, anlagda trädgårdar, lusthus eller vattenkiosker byggdes upp längs Nedre
Brunnsvägen; Villa Rosenhaga, Villa M och Villa Vesta. Husen koncentrerades först längs ån
närmast Hälsobrunnens anläggningar, men låg snart längs hela Nedre Brunnsvägen som i sig
kom att bilda ett promenadstråk med lusthus och vattenkiosker. Flera av husen rymde,
förutom uthyrningsrum, också caféer, restauranger och sommaröppna affärer. 1902 byggdes
Pensionat Hwiid, ett pensionat som särskilt tog emot unga flickor som skulle vistas vid
brunnen.

Ekholtzka gården byggd 1806-1810. Gården är det första exemplet på panelning i området
och byggnaderna var ursprungligen röda.
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Miljöer i Blekan, invid Ronnebyån, med strandpromenaden på Nedre Brunnsvägen.
Inte bara spekulanter i en tidig hälsoturistnäring byggde sina hus på Blekan. Hit kom också
skräddare och skomakare som fick kunder bland sommargästerna, arbetsfolk som kunde ta
tjänst på pensionaten, stå för tvätt, matlagning, trädgårdsskötsel m.m. Hit flyttade också
blekingefotografen Hildas Thyselius sin fotoateljé för att vara nära sin kundkrets.
Hantverkarnas och arbetarnas hus var mycket mindre än de stora pensionatsvillorna och de
låg tätt ihopgyttrade i den västra delen av Blekan, men, liksom pensionatsbebyggelsen,
koncentrerades de i första hand till området närmast brunnsområdet.
Blekan låg utanför det område som reglerades av byggnadsstadgar varför gatustruktur och
husens placering uppstod spontant, förtätades och utvecklades efterhand. Dock förhöll man
sig ändå till brunnen, köpingen och ån. Mangårdsbyggnaden till Fridhems gård (på andra sidan
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Ronnebyån) med dess parkliknande trädgård utformades till exempel medvetet som

fondbyggnad till brunnsanläggningen.

Kiosken till Villa Rosenhaga. Ännu under 1950-yalet var åtminstone två kiosker i bruk längs
Nedre Brunnsvägen. De finns bevarade än idag och är ett av uttrycken för kulturhistorien i
området. Villa Rosengård, i bakgrunden av bilden, uppfördes 1875 och var avsedd för
brunnens gäster.

Längst ner mot ån låg villorna med ”finsidan” mot vattnet. Här fanns de stora verandorna
där man dels kunde sitta och se ut över ån, dels kunde bli sedd från promenadstråket längs
ån. På bilden ännu en bevarad vattenkiosk.
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Bebyggelsen vid Brunnen och i Blekan

Med undantag för ett par äldre byggnader som brunnskontoret, en mangårdsbyggnad från
omkring 1880, samt Gamla källan från 1846, präglas den kvarvarande bebyggelsen i
Brunnsparken och på Blekan av det sena 1800-talets mångfacetterade träarkitektur, benämnd
schweizerstil. Denna karakteriseras av stor formrikedom. I fasaderna understryks vertikalerna
genom spetsiga takvinklar, torn, krönande spiror samt inte minst av de stolpburna verandorna,
som är ett av stilens mest typiska inslag. Fasaderna ges vidare genom kraftiga gesimser och
listverk en utpräglat tredimensionell verkan, vilken förstärks med hjälp av färgsättningen.
Trädgårdarna till pensionaten och de stora villorna gjordes som miniatyrparker som
avgränsades från varandra med häckar och försågs med gångar, bersåer och lusthus. Från
husens verandor skulle man ha utsikt över ån. Ner mot Brunnsvägen vette stora men
genomsiktliga grindar.
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Exempelbilder på bebyggelsen i Blekan, individualistiskt utformade trähus, stora verandor, bevarade
trädgårdar med ”finsidan” vänd ner mot ån. Gångar och häckar. Vattenkiosker, grindar, lusthus.

Inom Blekan finns också ett avgränsat kvarter, mellan Övre och Nedre Brunnsvägen, med
nationalromantiska hus byggda under 20-talet och några funkisvillor från 1930-talet. Vid den
här tiden hade antalet gäster till brunnen sjunkit och husen som byggdes inom Blekan var inte
längre tänkta att rymma uthyrningsrum, caféer eller andra pensionatsverksamheter. Istället
byggdes enfamiljsvillor åt tjänstemän, anställda och åretomboende i Ronneby, även om viss
hälsoverksamhet och några pensionat också fortsättningsvis drivits i området.
Bebyggelsekaraktärer från olika tidepoker i Blekan

Följande stycke är baserad på Ronneby kommuns skrift om ”Blekan - ett kulturhistoriskt
kulturarv, med särskilda bevarandebestämmelser”;
Det finns fem lätt urskiljbara byggnadsperioder representerade inom stadsdelen Blekan.
Mycket skiljer de olika periodernas stilideal från varandra, men mycket binder dem också
samman. Tillsammans med vägar och stigar, trädgårdar och grönområden utgör de en
blandad, men sammanhållen miljö. Brunnsepokens byggnader är dock det som karaktäriserar
området och tydligt knyter an till Brunnen.
1. Gårdar etablerade under 17- och början av 1800-talen.
2. Brunnsepoken. Byggnader uppförda i samband med brunnsexpansionen, huvudsakligen
1870- och 80-tal.
3. Nationalromantik och klassicism. Det tidiga 1900-talets arkitektritade stora villor.
4. Funkis. Villor och flerbostadshus från 1930-50.
5. Modernism. Senare tiders villor.
1. De äldsta byggnaderna är få och lätta att urskilja. De ligger utmed Nedre Brunnsvägen,
eftersom ån var basen i den samtida näringsverksamheten. Uthusen är i de flesta fall rivna. Av
de ursprungliga trädgårdarna återstår inget.
Den äldsta bebyggelsen karaktäriseras av;
 Lågmälda fasader symmetriskt uppbyggda, klädda med bred lockpanel, struken med
röd slamfärg eller kulört oljefärg
 Utskjutande inbyggda knutar
 Sparsmakad fönstersättning
 Få utbyggnader
 Sadeltak med lertegeltäckning
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 Stramt listverk i takfoten
2. Från Brunnsepoken (sent 1800-tal) ses bebyggelse med stor volym och väl tilltagna
utbyggnader med snickarglädje och panelarkitektur av schweizerstil.
Bebyggelsen från Brunnsepoken karaktäriseras av att;
 Husen är ofta indragna på tomten, uppförda i souterräng och omgivna av parkliknande
trädgårdar.
 Fasaderna baseras på liggande släthyvlad spontad panel, snickarglädje och glasade
verandor.
 De tunna taken skjuter långt över fasaden, är täckta med plåt eller papp, ”uppburna”
av profilsågade sparrar och konsoler och har kraftiga gesimser under takfoten.
 Husen får en tydligt vertikalitet genom spetsiga torn, branta takfall och verandor i flera
våningar.
 Vanligtvis är huskropparna målade i en ljus baskulör och snickerier/listverk i två
varma kontrastfärger t ex krämvitt/ockrabrunt, vitt/ockra, vitt/olivgrönt. Listverk och
färgsättning skapar en lätt tredimensionell verkan.
 Stora fönsterpartier och glasade verandor
 Konstfullt anlagda trädgårdar med slingrande grusgångar runt rondeller och rabatter,
lusthus och bersåer
 Häckar som omgärdar trädgårdarna
3. Tiden runt sekelskiftet 1900 präglas av nationalromantik och klassicism. På framför allt
norra Blekan la man ut stora tomter för att bygga tjänstemannavillor, i tidens anda. Knappt en
handfull tydligt nationalromantiska villor uppfördes. Dock har långt fler bostadshus fasader
präglade av klassiska drag.
Bebyggelsen med nationalromantiska och klassiska karaktärer kännetecknas av;
 Merparten av villorna har sparsmakade ljusa, ofta putsade fasader.
 Fönsteromfattningarna är slätputsade och/ eller lätt utstockade och fönstren spröjsade,
sexdelade.
 Entrépartierna är markerade med kolonner och gavelfält likt Greklands tempel.
Detaljerna är små och subtila, men viktiga för intrycket.
 Taken är ofta brutna och täckta med lertegel, takfoten markerad och putsad som
fasaden. Antingen är socklarna putsade och strukna mörkare än fasaden eller murade
av huggen gråsten.
 Trädgårdarna uppvisar en blandning av grusgångar och gröna ytor.

4. Funktionalismen präglades av rationalitet, effektivitet och standardisering i byggandet.
Funkisen har egentligen aldrig blivit helt inaktuell. In på 1960-talet präglades mycket
byggande av det strama och avskalade idealet.
Funktionalismens karaktärsdrag kännetecknas av;
 Husen är uppförda med ljusa avskalade fasader, putsade eller klädda med träpanel.
 Taken är flacka, ibland platta, och pappklädda.
 Fönstren är placerade i liv med fasaden, ofta i avsaknad av markerade omfattningar.
Perspektivfönster, fönsterband eller fönster över hörn.
 Funkishusens välavvägda proportioner lyfts fram av enkelheten.
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 Villorna är försedda med stora terrasser/balkonger, anpassade som en del av
byggnaden.
 Merparten funkishusen är två- eller flerfamiljshus under tegelklädda sadeltak.
 Husen är placerade nästan i gatulivet och flertalet ligger utmed Övre Brunnsvägen.
 Fasaderna är anspråkslösa, ljusa med avvikande färg endast på fönsterbågar och
entrédörrar.
 Trädgårdarna är enkla och lättskötta med gräsmattan i centrum.

5. Det moderna villabyggandet tilltog under 1960- och 70-talen och lyfte fram nya stilideal,
men framför allt nya material. I Blekan finns bara en handfull moderna villor, men desto mer
av villaepokens material och färgval på ombyggda eller renoverade fasader. Flertalet moderna
villor ligger utmed Övre Brunnsvägen.
Den moderna bebyggelsen karaktäriseras av;
 Tak av betongpannor
 Kalksandsten (mexitegel) och grovsågad locklistpanel.
 Färgsättningen på tak, fasader och snickerier är ofta mörk. Svart är en vanlig
kontrastfärg.
 Villaträdgårdarna domineras av mörka barrväxter, små lättskötta gräsmattor och
stensatta uteplatser.
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Bilden är hämtad ur Ronneby kommuns skrift ”Blekan – ett kulturhistoriskt riksarv, med
särskilda bevarandebestämmelser”
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Villabebyggelse på Övre Brunnsvägen i nationalromantisk stil från 1909. Huset t.v ritat av Wahlman medan
huset till höger ritades av hans elev Erik Gunnar Asplund.

Hantverkarhusen (arbetarbebyggelse) i Östra Blekan är samtida med Brunnsepokens
bebyggelse, men är i jämförelse med trävillorna små och anspråkslösa. Dock präglas de av
samma stildrag – om än av blygsammare slag.
Hantverkarhusen karaktäriseras av;
 Fasaderna är klädda med liggande släthyvlad spontad panel.
 Lövsågade detaljer pryder takfot och verandor.
 De tunna taken är täckta med plåt eller papp och bärs upp av sparrar och gesimser.
 Färgsättningen domineras av en ljus baskulör med kontrasterande kulörer på listverk
och snickarglädje.
 Ofta har uthusen samma fasadutförande som bostadshusen.

Arbetarbebyggelse inom Blekan. På höjdryggen ovanför ån byggde många hantverkare sina
bostadshus i slutet av 1870-talet. De fick sommartid ofta inhysa brunnsgäster och då flyttade
ägaren med familj ut i ett uthus. Bybyggelsen skiljer sig i skala gentemot övriga Blekan. Dock
var ”snickarglädjen” ofta lika vanlig här som på de större villorna.
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Arbetarbostäder i området Blekan.
Ett biologiskt kulturarv med höga naturvärden

Biologiskt kulturarv är natur som berättar om kultur. Allt från enskilda trädindivider till hela
landskap kan förmedla historier om människors närvaro, och bilda broar mellan natur och
kultur. Begreppet bidrar till att synliggöra den del av människans historia som kan utläsas i
växter (och djur).
Biologiskt kulturarv är människans möte med det levande i naturen. När det levande och det
icke levande kulturarvet (till exempel byggnader) möts kan en mer komplex historia av
platsen skapas, samtidigt som det blir lättare att samförvalta de olika värdena i landskapet.
Parker, alléer, trädgårdar samt även kyrkogårdar är ett arkitektoniskt anlagt biologiskt
kulturarv. Det biologiska kulturarvet kan skyddas genom tredje och fjärde kapitlet i
kulturmiljölagen samt även till viss del genom planbestämmelser i plan- och bygglagen.
Det anlagda biologiska kulturarvet kan ses i den natur som avsiktligt gestaltats genom
plantering, i synnerhet i anslutning till byggnader. Den arkitektoniska gestaltningen med träd,
buskar och perenner i kombination med miljöernas ursprungliga funktion, utgör idag ett
värdefullt biologiskt kulturarv. Miljöer som dessa återfinns i stora delar av
riksintresseområdet, naturligtvis främst i Brunnsparken, men även i Brunnsskogen och i
trädgårdarna runt exempelvis Blekan, samt på Karön. I flera fall har miljöerna genomgått
stora förändringar fram till idag, men dock kvarstår stora värden.
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Parken har naturligt präglats av ett antal trädgårdsarkitekter, vilka satt olika avtryck på
utformning och vegetation. En karaktärsväxt för parken är dock Rhododendronbuskarna
(Rhododendron). Enligt en växtbeställning som Mandelung och Flindt gjorde 1873 finns det
rhododendron med. Buskarna har idag ett stort värde.
Exempel som finns i Brunnsparken är bland annat de lindar som är planterade vid den
fyrkantsplan som omger själva brunnen. De skulle ge kurgästerna skugga på sin promenad.
Lindarna är således en stor del av det biologiska kulturarvet i parken. Även den stora eken
som växer vid uppfarten till dagens brunnshotell och som härstammar från de äldsta delarna
av anläggningen, tillhör det biologiska kulturarvet och har ett högt värde. Likaså hör de små
grupper av träd som planterats ute på gräsytorna samt i gångstigarnas skärningspunkter till
kulturarvet.
Den alm- och lindallé som finns vid Brunnshallarna syns tydligt på en av de många kartor och
planer som de olika trädgårdsarkitekterna ritade. (Flera av planerna finns publicerade i Anna
Jakobssons ”Med lie, lukjärn, spade & sopkvast, penna & pensel, dynamit & dahlior och
frustration & fröpåsar”.) Allén har även den ett högt kulturhistoriskt värde.
Även Brunnsskogen har ett stort biologiskt kulturarv. Skogen skulle enligt idealen gestaltas
som ”välvårdad vildmark”. Brunnsskogen är ett tätortsnära skogs- och parkområde med
mycket höga kultur- naturvärden, som i de skogliga delarna, med sydsvenska mått mätt, har
tämligen opåverkad natur. Området omfattar flera olika skogstyper. Alla trädslag av ädellöv
finns representerade i Brunnsskogen. Värdefulla är inte minst sluttningarna med lind,
bokskogarna med grova träd och ett unikt bestånd av idegran. Även de siktlinjer som skapats
för att ge utsikt från viloplatserna är en del riksintressevärdena.

Att tänka på vid förändring och utveckling inom Ronneby brunn och Blekan
Revideringen innehåller ingen heltäckande inventering. Att-tänka-på-listan innehåller enbart
rekommendationer och skall inte användas som riktlinjer vid en eventuell rättslig prövning, då
händelser som inte kunnat förutses självfallet kan uppkomma. I varje enskilt fall bör således
en enskild individuell prövning göras. Att-tänka-på-listan utgår i huvudsak från
riksintresseanspråkets uttryck, men även rekommendationer finns för kulturmiljön som helhet.
Fördjupat stöd finns att hämta i kunskapsunderlaget för Ronneby Brunn/Blekan/Karön.


För kulturmiljövårdens riksintressanta miljöer gäller generellt att alla de objekt,
karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband som ger uttryck för det aktuella
riksintresset ska skyddas mot påtaglig skada. Både ingrepp på miljön som helhet samt
påverkan på enskilda objekt ska bedömmas. Det som är avgörande för bedömningen är
i hur hög grad platsen fortsatt kommer att karakteriseras av eller kunna återspegla det
kulturhistoriska sammanhang som ligger till grund för utpekandet. Även åtgärder
utanför riksintresseområdet kan påverka värdena innanför gränsdragningen.



Ronneby brunn är kulturreservat och sköts efter en särskild skötselplan antagen av
länsstyrelsen. Ronneby brunnspark med brunnsvillor är även byggnadsminne och
regleras enligt kulturmiljölagen. Detta innebär att många förändringar är
tillståndspliktiga.
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För bebyggelsen i Blekan har Ronneby kommun gjort särskilda områdesbestämmelser
med utökad lovplikt. Målsättningen är att bevara den kulturhistoriskt och miljömässigt
värdefulla miljön. I stort sett alla förändringar av fastigheternas exteriörer kräver
bygglov.
Brunnsepokens byggnader är det som karaktäriserar Blekan och tydligt knyter an till
Brunnen. Dessa bör tas tillvara och verka som utgångspunkt vid eventuell
nyexploatering. Nybyggnationen bör anpassas väl i fråga om läge och placering
(indraget från vägen), skala och volym samt byggnadsmaterial.
De stora trägårdarna är viktiga delar av riksintresset som bör tas tillvara. Trädgårdarna
gjordes som miniatyrparker som avgränsades från varandra med häckar och försågs
med gångar, bersåer och lusthus. Från husens verandor ska man kunna ha utsikt över
ån. Ner mot Brunnsvägen vetter stora, men genomsiktliga, grindar.
Blekanområdets oregelbundna gatunät ska värnas.
Den småskaliga uthusbebyggelsen i Blekan har ett stort kulturhistoriskt värde och
rivning, förvanskning eller förfall kan påtagligt skada riksintresset.
Nedre Brunnsgatan ska ha kvar karaktären av promenadstråk längs med ån och
villornas ”finsida”.
Stadsdelen Blekan har idag ett stort kulturhistoriskt värde genom en kombination av
bebyggelsen och landskapet. Varje enskilt hus är en del av en helhet och åtgärder på
en fastighet påverkar inte bara den enskilda fastigheten utan även hela miljön.
De siktlinjer/ytor som är karakteristiska för Brunnsparken ska beaktas och tillvaratas i
så stor utsträckning som möjligt vid exploatering (innefattar även nyplanering), för att
inte riskera att de kulturhistoriska värdena påtagligt skadas.
Trädgårdarna, parkmarken och andra miljöer knutna till riksintresset innehar ett stort
kulturhistoriskt värde och bör värnas.
Ronnebyån som en helhetsmiljö ska betraktas som ett av de kulturhistoriska uttrycken.
Siktlinjer längs ån, från villorna ner mot vattnet samt promenadstråket längs åns
sträckning, är ursprungliga från kurortstiden och får ej förvanskas eller störas, till
exempel genom nybyggnation eller planteringar, för att inte riskera påtaglig skada.
Angöringsplatser för båt längs Ronnebyån hör till riksintresset, liksom ”Nya Bron”
från 1905, och dessa bör tas till vara.
Värna de siktlinjer som skapats vid viloplatserna i Brunnsskogen och som har sitt
ursprung i kuridealen och är en del av de kulturhistoriska värdena. Nyplanteringar bör
ske i samspel med kuridealen. Igenväxning av siktlinjerna kan leda till påtaglig skada
av riksintresset.
Parker, alléer och trädgårdar är ett arkitektoniskt anlagt biologiskt kulturarv. Det
biologiska kulturarvet kan vara skyddat genom tredje och fjärde kapitlet i
kulturmiljölagen samt även till viss del genom planbestämmelser i plan- och
bygglagen. I Brunnsparken finns ett stort biologiskt kulturarv som vårdas enligt
skötselplanen för kulturreservatet och denna bör alltid konsulteras vid planerad vård
eller eventuella förändringar i området. Dock ska särskilt lindarna vid brunnsplatsen,
rhododendronbuskagen samt de små planterade trädgrupperna och solitärträden tas till
vara.
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I Brunnsskogen (samt på Karön) bör det stora biologiska kulturarvet med, bland annat,
de artrika skogsbestånden komna ur idealen där vildmarkskänslan av naturen hölls
högt, tas tillvara.

Karön

Dagens fastighetskarta med utpekade miljöer.

På 1870-talet blev ett nytt utflyktsmål till kurverksamheten dominerande. Helsobrunnen AB
köpte ett mindre markområde på Karön för att i tidens anda uppföra ett kallbadhus vid havet.
Med hjälp av de nyinförskaffade ångsluparna hade ön blivit tillgänglig för brunnsgästerna när
snabba förbindelser från Ronneby kunde arrangeras. Några år senare, 1876, förvärvade
Ronneby köping hela ön när man köpte hemmanet Ågården som haft Karön som utmark.
Avsikten var att utöka kurverksamheten, men i och med köpet kunde också tomter arrenderas
ut till ledande Ronnebybor som uppförde sommarvillor i syfte att hyra ut till sommargäster.
Samtliga sommarvillor som byggdes under brunnsepoken finns kvar på ön och tillhör
kärnvärdet i riksintresset.
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Karta över Karön från 1877 (Aktnr 10-ROJ-280) som är en utmätning efter inköp av
hemmanet Ågården. På kartan syns kallbadhuset (på SO sidan), schweizeriet,
ångslupsbryggan (i N, mittemot kallbadhuset), ev. segelbryggan och den första villan (tomt 32
i SV). Övriga tomter för ny bebyggelse är också utritade. Bebyggelsen på den NO udden är
den ursprungliga jordbruksfastighet (det så kallade ”Karötorpet”) som fanns på Karön och
brukade marken där, innan kurverksamheten tog över ön.
Genom åren kom tusentals gäster att besöka ön, och den natursköna ön med milda havsvindar
och ren luft blev ett begrepp. På ön motsvarade det ”vilda” i naturen en del av den för tiden
rådande romantiska natursynen och livsstilen. Det vilda uttrycket förstärktes av det
betesförbud som tidigt infördes på ön. Orsaken var att brunnsgästerna inte skulle skrämmas av
de frigående djuren, men förbudet fick samtidigt följden att den naturliga successionen på ön
fick pågå ostört. Mitt i det vilda anlades de karakteristiska promenadvägarna som enligt
kurdirektiven skulle finnas för att möjliggöra den vandring som var en del av brunnskuren.
Promenadvägarna löpte runt hela ön med bänkar placerade på utvalda platser för att besökaren
skulle kunna vila och uppleva den fantastiska utsikten på olika ställen på ön. Flera av dessa
promenadvägar och utsiktsplatser finns bevarade på ön.
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Häradskartan (1915-1919) över Karön. Vid denna tid är all bebyggelse på ön färdig. Alla
byggnader som finns på ön vid den här tiden finns kvar (förutom kallbadhuset som revs på
1930-talet) i ett unikt bevarat skick, samtidigt som ingen annan bebyggelse har tillkommit
(förutom stugbyn, uppförd under 1950-talet) och därmed stört miljön. (Observera att
jordbruksfastigheten på udden i NV har avvecklats vid denna tid.)

Bebyggelsen på Karön
Badhuset

Det stora kallbadhuset hade byggts redan år 1870. Byggnaden bestod av ett stort komplex av
slutna bassänger i havet. Den hade två våningar, längor med omklädningsrum och torn för
cisterner med vatten till duscharna. Hela anläggningen revs 1931 då det sedan länge ansetts
anständigt att faktiskt bada i havet utan att skyla sig eller gömma sig i de slutna bassängerna.
Kallbadhuset ersattes med ett modernt strandbad med badhytter som finns än idag.

T.v. fundamentet till det ursprungliga badhuset, uppfört 1870. Badhytterna från 1930-talet
(t.h.), belägna på ungefär samma ställe som det ursprungliga havsbadet.
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Villorna

Villornas ursprungliga syfte var att de skulle hyras ut till brunnsgäster och andra besökare
under sommarhalvåret. Samtliga villor uppfördes under en intensiv byggnadsperiod på endast
tretton år. Den första tomtupplåtelen skedde 1877 till C.E: Bergman och 1890 upphörde
byggnationen i och med uppförandet av Siegbahns villa. Möjligen ansåg man terrängen
fullbygd, men sannolikt är också att detta berodde på klagomål från besökare och gästande
brunnsgäster som tyckte att bebyggelsen inkräktade på deras svängrum och ostördhet.
Gästernas önskningar togs alltid på största allvar från Brunnens sida.
Inom trähusbyggandet innebar 1800-talet stora förändringar. Fram till mitten av århundradet
dominerade nyantikens formspråk inom panelarkitekturen. Det var herrgårdarnas och
boställenas byggnadsstil som följde med in till de i trästäderna uppförda köpmansgårdarna.
Till dessa monumentala byggnader anar man samtidigt en kluvenhet hos de alltmer
inflytelserika och själmedvetna borgarna som eftersträvade en egen byggnadskultur.
Resultatet blev en blandning mellan allehanda stilar, såsom renässans, barock samt gotik. Väl
etablerad, togs den nyskapade stileklekticismens epok tacksamt emot och spred sig snabbt
inom borgarsamhällets arkitektur. Dock fanns det begränsningar i byggandet av trähus med
den traditionella timmerkonstruktionen. Denna gav liten frihet vad gällde fasad, planformer
och rumsindelning. Samtidigt växte en ny träförädlingsindustri fram under mitten av 1800talet, vid sidan av sågverken. Denna producerade nytt byggnadsmaterial såsom spåntad plank,
hyvlad panel samt färdiga snickeridetaljer och möjliggjorde att den knuttimrade, liggande
husstommen kunde överges. Denna nya teknik vände upp- och- ned på byggnadstraditionerna
och under den expansionsfas Ronneby brunn hade på slutet av 1800-talet blev många nya
byggherrar förtrogna med bland annat den schweiziska byggstilen. En av dessa byggherrar är
sannolikt Ronnebyarkitekten N.O. Berlin, som bland annat uppförde schweizeriet på Karön.

Hedbergska villan 1882 med glasveranda (detalj t.h.) på Killingsholm.

Den sammanhållna bebyggelsen med enhetligt uttryck i schweizerstil kommer ur den korta
och intensiva tillkomsttiden. Att villorna i så hög grad bevarat ursprungsutförande, kommer
till stor del ur det faktum att ön är just en ö, utan landförbindelse och därmed ointressant för
åretruntboende. Att villorna står på ofri grund, då Ronneby kommun avstått från att sälja av
eller stycka av tomter, har bidragit till att stora ombyggnationer uteblivit. Också tomterna har
behållit sin ursprungliga karaktär av naturtomter även om de på de flesta ställen är betydligt
mer insynsskyddade av igenväxning idag, än de var under brunnsepoken. En del av
naturtomtstanken var att inga staket skulle finnas, utan tomterna skulle vara lika mycket till
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för de promenerande besökarna som för de boende. Idag saknar tomterna fortfarande staket, i
de flesta fall.

1. Ekgården; Lilienbergska villan, Nybygget 1878
2. Utsikten; Villa Utsikten 1878
3. Villa Siesta; Bergmanska villan 1878
4. Rietzka villan 1879
5. Berlingska villan 1881
6. Lagströmska villan 1881
7. Villa Annexet, Carlssonska villan 1881
8. Villa Udden 1882
9. Bergska villan 187?
10. Hedbergska villan 1882
11. Villa Viken, Söderbergska villan 1882

12. Amalienborg, Björkmanska villan 1885
13. Nybladska villan 1886
14. Kindbladska villan 1886
15. Villa Mignon 1890
16. Siegbahnska villan 1890
17. Schweizeriet (krogtradition obruten sedan 1877)
18. Badhyttslängan 1930-talet
19. Stugbyn 1955 (på Karöntorpets plats)
20. Kallbadhuset (1870 till tidigt 1890-tal)
21. Snapshyddan (intill Villa Annexet), nedbrunnen

Illustrationen över Karöns villor är hämtad ur Björn O. Svensson bok ”Karön, En pärla i
brunnsstadens krona”.
I samband med byggnationerna av både villor och promenadvägar bedrevs en relativt
omfattande stenbrytning på ön. Brytningen var troligtvis mestadels till lokalt bruk och spåren
av den blev till en naturlig del av naturen, som syns än idag.
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Villllll

Villa Udden (byggd 1882) med sitt karakteristiska, exponerade läge.

Villornas placering i landskapet är säreget. Istället för att gömmas nere i vindskyddade lägen,
som t ex i vikar och dalgångar, har de placerats i upplyfta och utmanande lägen. Från villorna
(eller deras direkta närhet) uppe på Karöberget, ska man kunna skåda ut över havet och
samtidigt kunna beskådas från detsamma. Villorna anlades även i de befintliga gläntor som
fanns på ön vid exploateringsskedet. Gläntorna var en företeelse som kommit ur det tidigare
brukandet av ön, med slåtter och löv- samt vedtäkt och dessa ansågs naturligtvis som extra
vackra att bygga invid, med all dess blomsterprakt. Villornas läge är ett karaktärsdrag för
Karö. På flertalet ställen över ön är det dock hotat av igenväxning.
Schweizeriet

Utmärkande för ön är schweizeriet (restaurangen). Brunnens gäster som kom för att bada eller
promenera kunde stanna många timmar på ön och behövde någonstans där de kunde äta och
dricka. Brunnsbolaget byggde aldrig själv någon restaurang, utan initiativet togs av dåvarande
häradshövding Albert Lilienberg och ett trettiotal andra prominenta Ronnebybor. Dessa
herrar fick till stånd att planerna på schweizeriet genomfördes och stod klart 1877. Värdshuset
uppfördes med bräder och stolpvirke i stället för, som brukligt var, timmer. Även denna
byggnad fick ett för kurorten karakteristiskt utseende genom den schweiziska byggnadsstilen,
bland annat med en stor och pampig veranda. Runt 1925 elektrifierades schweizeriet.
Byggnaden och verandan har sedan byggts till och om vid ett flertal olika tillfällen. Även
arrenadatorerna har skiftat, men åtminstone en av dem var kvar under en längre tid och det var
Fru Ida Schmidt, som drev verksamheten i tolv säsonger under 1922-33 trots att
brunnsverksamheten i övrigt sviktade betydligt under dessa år. Idag äger Ronneby kommun
fastigheten och fortfarande ligger driften ute på en arrendator.
För restauranggästernas bekvämlighet uppfördes en ny brygga nedanför Schweizeriet och
ersatte den gamla, som tillkommit för kallbadhusets gäster. På samma plats lägger nu dagens
enda reguljära förbindelse, motorbåten Karöline, till fortfarande idag.

34

Musikpaviljongen från tidigt 1900-tal. Ursprungligen stod den nedanför Berlingska villan,
men har sedan flyttats runt ett antal gånger. Nu står den (om än lite på sned) intill
schweizeriet, väl synligt för den ankommande besökaren. Paviljongen hör till ett av de viktiga
uttrycken för kulturmiljöerna på Karön. T. h, schweizeriet på Karön, uppfört 1877, tillbyggt
med förenklade verandor.
Idag finns även en stugby, anlagd av Ronneby kommun på 1950-talet, som en fortsättning på
sommargästernas varande på ön. Denna är belägen, lite avskild, på det gamla Karötorpets
plats och har uppförts i en cirkel där alla ska kunna ta del av den berömda havsutsikten.
Stugbyn stör inte den riksintressanta kurmiljön, men är samtidigt inte heller en del av denna.
Promenadvägarna

Än idag visar många av promenadvägarna tydliga spår på att de är anlagda. De har uttryck av
”äkta promenadvägar”; med rätt mått, kantstenar på flera ställen, uthuggning i bergshällar
samt stenfundament för fasta bänkar. Vägarna skulle vara en och en halv meter breda för att
man skulle kunna promenera bredvid varandra och samtidigt föra ett samtal. Kanthuggningen
var, och är fortfarande idag, viktig för att skilja det anlagda från det vilda. Promenadvägarna
på Karön är liksom inne i Brunnsparken ett av karaktärsdragen för kulturmiljön.

En av många bänkar för vila, vy och variation på ön Karön. Här ses ”Drömstigen” med utsikt
mot sydost där Gö skymtas i bakgrunden. Stigen följer den gamla” Yttre Strandpromenaden”
som löpte ut till öns södra udde.
Från landstigningsplatsen och havsbadet utgick promenadvägarna runt ön. De hade utsatta
platser med bänkar längs promenadstråket, för att kunna tillgodose brunnskurens
rekommendationer om vila och variation. Variationen under promenaden kunde innebära
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olika utsiktsmotiv, både över havet och in över öns vilda natur. Självklart var havsutsikten en
stor bidragande faktor till att Karön blev ett så välbesökt utflyktsmål. Stigarna fick även
individuella namn som lever kvar idag, ett exempel är den så kallade ”Drömstigen” som löper
ut mot öns södra udde. Flera av stigarna på ön är välbevarade, dock är flera hotade av
igenväxning.

Anlagda promenadvägar är ett av de viktiga kulturhistoriska uttrycken som finns på Karön.
Stigarna fick individuella namn och var anlagda för att man skulle kunna gå två och två i
bredd och föra ett samtal samtidigt.

Exempel på promenadväg som på grund av eftersatt underhåll (utebliven kanthuggning) blivit
smalare och därför inte möjliggör promenad med samtal som var ursprungstanken. Nu tillåts
endast vandring på ”gåsarad” och härigenom förloras ett av de urspungliga uttrycken.
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Anlagd stentrappa i Blomsterdalen som leder upp till villorna på höjden.
I Blomsterdalen, som var Karöns naturpark, finns ett stort antal planterade sykomorlönnar och
ädelgranar. Dessa skulle ge ön samma status och ståndsmässighet som inne i Brunnsparken.
Troligtvis planterades även vårblommor i romantisk anda, exempelvis gulsippa i anknytning
till lund och brunn. De inplanterade växterna, tillsammans med de ursprungligt vilda som fått
sin nuvarande karaktär genom brunnsepokens påverkan, tillhör det biologiska kulturarvet som
finns på Karön och är en del av riksintressevärdena.
Seglingen

För segelsporten har Karön varit ett centrum ända sedan 1800-talet. När Ronneby segelsällskap bildades 1921
hade redan en verksamhet pågått länge genom kurortens aktiviteter. Vykort ca 1900.

Från år 1880 till 1932 fanns en mycket uppskattad seglingsverksamhet på Karön. Liksom för
så mycket inom kurortsverksamheten, var seglingen inte bara nöje och rekreation, utan den
hade också ett terapeutiskt moment. Brunnsläkare ordinerade segling framförallt mot slitna
nerver, och segling stod på schemat som ett hälsosamt nöje. Redan då var det väl känt att
havsluften inverkar välgörande på både sömn och matlust. Seglingen blev också till en
betydelsefull inkomstkälla för traktens torpare som under sommarhalvåret utökade sina
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inkomster genom att hyra ut sina båtar och tjänster som skeppare till de kurbesökande och
övriga badgäster. Gästerna kom med ångslupen och kunde sedan bege sig ut på vidare äventyr
med segling från ön. Även längre seglatser som till Hanö kunde bokas. Från början fanns det
endast en större modell av Blekingsekor, men senare övergick flottan alltmer i kostrar. Denna
segelflotta var senare ursprunget till de många regattor som anordnades i skärgården och även
bildandet av Ronneby segelsällskap 1921. Seglingen utgick från samma brygga som
fortfarande idag tar emot sommargästande seglare.

Det biologiska kulturarvet på Karön

Karön har idag stora naturvärden i samklang med kulturvärdena. Det betesförbud som funnits
är i sig unikt för en skärgårdsö i Blekinge och har bidragit till stora biologiska värden. Dagens
äldre, storvuxna träd och befintliga gläntor bör ses mer som en produkt av tidens uppfattning
om folks behov av nöjen och upplevelser, än som en agrar produkt. Dessa träd, exotiska
växter och gläntor är att betrakta som ett biologiskt kulturarv och har höga naturvärden. De är
även en del av de kulturhistoriska uttryck för den vilda delen av kuren, som finns knutna till
brunnsepoken på Karön.
Det finns idag fler naturvärden, som utgör ett biologiskt kulturarv, knutna till ön. De visar sig
bland annat genom bevarade hällmarker med tallar av hög ålder, enar, idegranskogar och ett
stort bestånd av inplanterad sykomorlönn. De inplanterade exotiska växterna är i sig en viktig
del av det biologiska kulturarvet och är därmed även en del av de kulturhistoriska uttrycken
för riksintresset. Även de äldre fristående så kallade ”skorpbjörkarna” tillhör det biologiska
kulturarvet, samtidigt som de har ett högt naturvärde. På Karöns inre del finns en magnifik
och vildmarksbetonad ekblandskog. I ekblandskogen fanns under brunnsepoken gläntor,
antingen naturliga eller som rester av slåtterängar och dessa var säkerligen en fröjd för
besökaren. Träd fälldes sparsamt för att bibehålla den önskvärda vildmarkskänslan.
Det är viktigt att tänka på att den ”vilda naturen” som brunnsbesökaren mötte inte stämmer
överrens med det som vi idag anser vara vilt och naturligt. Det landskap som fanns på ön när
brunnsepoken kom, var som nämnts tidigare, ett betat och brukat landskap. Säkerligen var det
exotiskt i sig för de som hade storstaden som referens i vardagen, men ”vilt” var det
egentligen inte.

38

Karakteristiskt för ön är de gamla
skorpbjörkarna som med sina
grova, uppspruckna och lutande
stammar är viktiga inslag i de
romantiska, sommarljusa och
pittoreska värdena som återfinns
på Karön. Dessa återkommer i
otaliga mängder på tidiga foton
från ön. Även stora bestånd av
idegran finns att beskåda och
vandra i.

Att tänka på vid förändring och utveckling av Karön
Revideringen innehåller ingen heltäckande inventering. Att-tänka-på-listan innehåller enbart
rekommendationer och skall inte användas som riktlinjer vid en eventuell rättslig prövning, då
händelser som inte kunnat förutses självfallet kan uppkomma. I varje enskilt fall bör således
en enskild individuell prövning göras. Att-tänka-på-listan utgår i huvudsak från
riksintresseanspråkets uttryck, men även rekommendationer finns för kulturmiljön som helhet.
Fördjupat stöd finns att hämta i kunskapsunderlaget för Ronneby Brunn/Blekan/Karön.


För kulturmiljövårdens riksintressanta miljöer gäller generellt att alla de objekt,
karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband som ger uttryck för det aktuella
riksintresset ska skyddas mot påtaglig skada. Både ingrepp på miljön som helhet samt
påverkan på enskilda objekt ska bedömmas. Det som är avgörande för bedömningen är
i hur hög grad platsen fortsatt kommer att karakteriseras av eller kunna återspegla det
kulturhistoriska sammanhang som ligger till grund för utpekandet. Även åtgärder
utanför riksintresseområdet kan påverka värdena innanför gränsdragningen.



Bebyggelsen på Karön är osedvanligt enhetlig och välarronderad. Denna utgör
kärnvärdet i kulturhistorien i området. För att inte skada dessa värden påtagligt bör en
återhållsam inställning tas till nyexploatering. Vid ofrånkomlig nyexploatering är det
nödvändigt att ta hänsyn till den befintliga bebyggelsens tidstypiska utformning
avseende bebyggelsestruktur, placering, skala och formspråk för att inte riskera att
påtagligt skada de kulturhistoriska värdena i området.
Den natur som finns på ön har ett ursprung i kuridealens strävan efter en välvårdad
vildmark. Denna vårdades och sköttes efter dessa ideal, under kurtiden. Dagens natur
på ön är till viss del ett resultat av upphörande av denna skötsel och med detta följer
ett hot genom den igenväxning som pågår. Den vildmarkskänsla som efterstävades får
således inte förväxlas med den igenväxning som idag hotar att skada värdena på ön.
Bebyggelsens läge, placering, formspråk och skala tillhör kulturhistoriens kärnvärden
och bör vårdas och tas tillvara. Vad gäller villornas placering behövs åtgärder
(exempelvis röja och avvärja igenväxning) runt villorna för att behålla de ursprungliga
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karaktärerna med läge, insyn och utsikt. Sådant som förfall, rivning samt förvanskning
av byggnaderna kan leda till att riksintresset skadas påtagligt.
Åtgärder för att bevara strukturen på ön är nödvändiga för att inte förlora det
karakteristiska uttrycket.
Privatiseringar i form av avgränsningar och staket runt villorna bör undvikas.
Promenadvägarna på ön är en stor del av de kulturhistoriska värdena. Dessa bör tas
tillvara, vårdas (röjas och kanthuggas) samt bibehållas i sin ursprungliga bredd och
sträckning för att bevara viktiga värden inom riksintresset.
Att återskapa det ursprungliga promenadstråken skulle stärka riksintressevärdena
ytterligare och dessutom öka tillgängligheten samt möjligheterna till att pedagogiskt
vidareförmedla öns värden.
De viloplatser/utsiktsplatser som finns längs promenadvägarna är ursprungliga och bör
vårdas (röja siktlinjer) och skyltas upp. Ett gemensamt skyltprogram med
Brunnsparken förstärker samhörigheten och ökar samtidigt förståelsen för miljöerna.
Det biologiska kulturarvet på ön har sitt ursprung i kuridealen och har därigenom ett
stort kulturhistoriskt värde. Värdena innefattar bland annat blandekskogen, de äldre
storvuxna/fristående träden, de exotiska växterna, skorpbjörkarna samt bevarade
hällmarker och befintliga gläntor. Dessa bör vårdas och tas till vara. Ett biologiskt
kulturarv kräver skötsel utifrån dess ursprungliga funktion, betydelse och
användningsområde.
De fristående träden är resultat av betesfredningen och dessa bör värnas. Att nyskapa
dessa träd skulle förstärka riksintressets värden. Fortsatt betesfredning är
överrensstämmande med riksintressets ursprung, men kräver även att värdena sköts
och underhålls på ursprungligt vis, med bland annat röjning och huggning.
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