
Värdebeskrivningstext för kulturmiljövårdens riksintresseområde 

Ronneby Brunn/Blekan/Karön [K 10] 

Uppgifter om ärendet  
 

Län: Blekinge 

Kommun: Ronneby 

Socken: Ronneby 

Riksintressets ID-nummer: K 10 

 

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 för riksintresset 

Brunnsparken med kontinuitet sedan tidigt 1700-tal. Bebyggelsen i parken från sent 1800-tal. 

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 

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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