
Värdebeskrivningstext för kulturmiljövårdens riksintresseområde Bräkne-
Hoby [K 9] 

Uppgifter om ärendet  
 
Län: Blekinge 
Kommun: Ronneby 
Socken: Bräkne-Hoby 
Riksintressets ID-nummer: K 9  
 
Motivering 
Karakteristisk bebyggelse samt struktur speglande ett svenskt sockencentrum 
och dess framväxt till en förindustriell centralort och ett kommuncentrum. Ett 
flertal bevarade offentliga byggnader från 1700-, 1800- och 1900-talen. 
Samhälle med rural skolmiljö med bevarade skolbyggnader från 1800- och 
1900-talen. Skolmiljöer som förmedlar svenskt skolväsendes historia ur flera 
perspektiv, och återspeglar kvinnornas medverkan i samhällsutvecklingen. 
(Institutionsmiljöer). 
 
Uttryck för riksintresset 
Sockencentrumet, med dess öppna struktur och de visuella samt funktionella sambanden. 
Sockenkyrkan med medeltida placering, invigd 1872, som en framträdande, treskeppig 
basilika i nyromansk stil. Prästgården, från 1750-talet, med dess medeltida placering mitt 
emot kyrkan, uppförd med brutet tak och markerad entré. Sockenmagasinet, från 1820-talet, 
ombyggt till lärosal för folkskolan i slutet av 1870. Klockargården, troligen från 1800-talet.  

De rumsliga sambanden mellan kyrkan, vägen, prästgården, sockenmagasinet, klockargården, 
gästgivargården, kommunhuset och bebyggelsen kopplad till skolmiljöerna. 

Tingshuset, från tidigt 1800-tal, med revetering i gul puts och klassicistisk arkitektur samt 
mansardtak. Gästgiveriet, från sent 1700-tal, med brutet sadeltak och liggande panel samt dess 
placering i förhållande till vägen. Hoby gård, från mitten av 1800-talet med dess placering. 
Kommunhuset i jugendstil från 1910 och dess placering mitt i samhället.   

Den äldre vägsträckningen och vägskälet, där kung Christians IV kustlandsväg från 1640-talet 
och den allmänna skogsbygdsvägen från norr möts, samt dess förhållande till de institutionella 
byggnadernas placering. 

Den från folkskolan kontinuerligt framvuxna grundskolemiljön, med tydliga årsringar och 
tidstypisk arkitektur, från skolväsendets olika utvecklingsstadier, samt dess rumsliga 
samband. Skolbyggnaderna från 1844, 1936, 1956 (två) och 1997. 

 



Folkhögskolans skolmiljö, med bevarad monumentalt utformad och placerad huvudbyggnad 
från 1916, uppförda med fasader i tegel och granit i nationalromantisk stil med 
trappstegsgavlar. Folkhögskolans elevhem från 1954 och 1973. De till folkhögskolemiljön 
flyttade byggnaderna; gymnastiksalen från 1902 samt allmogestugan ”Wittlockastugan".  

Lanthushållsskolorna, med skolbyggnaden från 1906 i tegel, samt skolbyggnaden från 1948 i 
ljus puts. Den ditflyttade vävstugan. 
 
 
 



Riksintresset Bräkne-Hoby [K 9] avgränsning 
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