Kunskapsunderlag till riksintresseområde för kulturmiljövård
Kristianopel [K 22] och Bröms [K 21]

Motivering till riksintresset
Traditionsbärande landskap i en gränsbygd, där en från medeltida källor omtalad
gränsmarkering och plats för rikspolitiskt betydelsefulla händelser finns. Det Danska rikets
ansatser till försvar av riksgräns och handelsplats, som resulterat i borganläggning. Från
sekelskiftet 1500-1600-tal en utveckling av försvaret som återspeglas av en än idag särskilt
tydlig fästningsstad, belägen invid en betydelsefull kommunikationsmiljö, på en för
landskapet strategisk plats. Till följd av förändrad rikstillhörighet; stagnation och upphörande
av staden under sent 1600-tal. Utnämningen till köping under Karlskrona 1714, med
verksamheter i handel och sjöfart som försörjning, vilka under 1800-talet bidragit till
köpingens uppgång. Ett betydelsefullt omland med odlingslandskap, dominerat av enskilda
gårdars hävd, som försörjt staden och köpingen.
Uttryck för riksintresset
Gränsbygden med spår efter gränsmarkeringar såsom platsnamn samt gränsstenarna,
Kungsstenarna och Fredsstenen. Med de visuellt tydligaste Bremesesten samt Brömsesten,
belägna vid Brömsbäckens källflöde respektive mynning. Brömsebäcken i sin helhet, som
återspeglar den gamla landsgränsen. Lämningarna efter den till dansk/svenska gränsen
kopplade försvarsanläggningen Brömsehus (högmedeltida) med borgplatån, förborgen,
försvarsvallen samt de visuellt tydliga siktlinjerna både mot havet samt mot inlandet och Via
Regia.
Via Regia, samt dess sträckning och småskalighet.
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De topografiska spåren i det öppna landskapet efter stadsläget för Avaskär, såsom den flacka
åsen och de naturliga avgränsningarna utgjorda av havet och Petriån, samt de härtill knutna
siktlinjerna. Även platserna för lerbottnarna samt lämningarna från ålbroarna, brunnarna och
källaren från stadstiden.
Den gränsmanifesterande, visuellt mycket tydliga, befästningsmuren i Kristianopel,
härrörande från den danska stadstiden (1600-1678). Det för befästningsstaden karakteristiska
gatunätet, kommen ur stadsplanen från stadens anläggande, än idag lokaliserat med den
ursprungliga sträckningen. Kyrkan, som den enda kvarvarande bebyggelsen från stadstiden,
dess läge samt utformning. Lämningarna från den först anlagda kyrkan vid ”Kärringkullen”.
Hamnläget i Kristianopel, samt dess utformning, kommen ur fiskets och sjöfartens betydelse.
Hamnens södra pir, belägen på ursprunglig plats för stadens skeppsbrygga, samt kåsarna och
lämningarna efter de betydande ålbroarna (främst på Mölleskär).
De rumsliga sambanden i stadskärnan med de ännu synliga strukturerna från den ursprungliga
stadsplanen, såsom förhållandena mellan till exempel bebyggelsen, gatunätet,
befästningsmuren, hamnläget och kyrkan. Bebyggelsen från köpingstiden (mestadels 17001800-tal) med enkel- par- och framkammarstugor, emellanåt i två våningar.
De för bebyggelsen utmärkande karaktärsdragen, såsom dess placering i förhållande till
gatunätet, med boningshusen i gatulivet och ekonomibyggnaderna på bakgården, kring de
stenlagda gårdsplanerna. Bebyggelsens utformning med flertalet exempel på
locklistpanelklädda fasader i röd slamfärg eller ljusa kulörer, spröjsade fönster, pardörrar samt
skeppsbyggartraditionens byggnadsdetaljer såsom till exempel kvartskluvna stockar mellan
knutlådorna. Från köpingstiden, uppförd under tidigt 1700-tal, byggnadsminnet
Köpmannagården (Johannessonska gården).
Den småskaliga siluetten av samhället, med kyrkan som den enda monumentala byggnaden.
Odlingslandskapet med bevarade strukturer och bebyggelselägen från sekelskiftet 1600-1700,
samt den här glesa gårdsbebyggelsen. Även gårdslägenas placering i förhållande till vägen
samt de visuella sambanden mellan gårdslägena.
Unika naturvärden såsom betesöar och strandängar med öppna, hävdade betesmarker och ett
rikt biologiskt kulturarv. Bevarade ägostrukturer på öarna, i form av stenmurar.

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
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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. Kunskapsunderlaget
innehåller inte en inventering över hela den bebyggda miljön med alla enskilda uttryck
listade. Det 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 bilaga med stödtexter. Stödtexterna är framtagna för att
underlätta vid fysisk planering, genom att förtydliga och förklara främst de riksintressanta
uttrycken, samt en del övriga kulturhistoriska värden. Stödtexterna är organiserade i
punktform för att göra det lättare att använda dem. Texterna kan användas för att tolka
enskilda objekt samt hela eller delar av kulturmiljön. Stödtexterna är i sig inget styrande
dokument. Länsstyrelsens tanke är inte att stödtexterna ska användas vid en eventuell rättslig
prövning av riksintresseanspråket, utan de är enbart utformade som hjälp vid fysisk planering.
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 Kristianopel [K 22]/Bröms
[K 21] i 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
bygglovsavdelningar, som hjälp att identifiera vad i en miljö som bär på riksintressanta
värden och varför den gör det.
Kunskapsunderlaget för Kristianopel/Bröms är tänkt att i stor utsträckning kunna läsas
styckevis, därav kan vissa upprepningar i de olika styckena förekomma.
Uttrycken för riksintresset är i dokumentet förtydligade i fet stil, dock är inte alla
detaljer som finns i värdebeskrivningstexten uppräknade. För detaljerat uppräknade
uttryck hänvisas till värdebeskrivningen, i sin helhet, som är den laggrundande texten.
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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.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma på att riktlinjerna för riksintresseinstrumentet framhåller att
även åtgärder utanför riksintressegränsen kan påverka värdena innanför gränsdragningen.
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.
Nationella mål för kulturmiljöarbetet
Länsstyrelsen arbete med kulturmiljö ska styras av de nationella målen för kulturmiljöarbetet.
Dessa mål ska även inspirera och vägleda arbetet i kommuner och landsting. Arbetet med
riksintresserevideringarna har skett i enlighet med de nationella målen, och tydliggör bland
annat den mångfald av kulturmiljöer som riksintressena speglar. Kunskapsunderlagen som är
framtagna till varje riksintresseområde är tänkta att visa de värden som finns i områdena och
hur dessa kan bevaras, användas och utvecklas på bästa sätt. Med underlagen har
Länsstyrelsen en förhoppning om att sprida kunskap om och få en ökad förståelse för
kulturmiljöerna, samt att få fler att förstå värdet av att miljöerna tas till vara i
samhällsutvecklingen.
De nationella målen är;
1. Ett hållbart samhälle med en mångfald av miljöer som bevaras, används och utvecklas.
2. Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för
kulturmiljön.
3. Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap,
bildning och upplevelser.
4. En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas tillvara i
samhällsutvecklingen.
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Nationella miljömål
Miljömålen är den gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet. De 16
målen som riksdagen beslutat ger en struktur för miljöarbetet som Sverige bedriver nationellt,
inom EU och internationellt. Centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner och näringsliv
har alla viktiga roller i arbetet med att genomföra åtgärder. Naturvårdsverket har det
samordnade ansvaret för genomförandet.
Projektet med riksintresserevideringarna bidrar till att uppnå flera av de nationella
miljömålen. I riksintresseområde Kristianopel/Bröms berörs följande mål;
•
•
•
•

Ett rikt växt- och djurliv
Ett rikt odlingslandskap
Hav i balans samt levande kust och skärgård
God bebyggd miljö

Gränsdragning runt Kristianopel
Grunden till gränsdragningen, utgår från fastighetsgränserna till ”De Sju Hemmanen” (se
vidare information under ”De Sju Hemmanen”), enligt sockenkartan från 1854
(Lantmäteristyrelsens arkiv). Troligtvis är gränserna betydligt äldre än så och har till stora
delar sannolikt sin grund i de ursprungliga hemmansgränserna. Sockenkartan ger dock en
tydlig helhetsbild över de ursprungliga strukturerna i det riksintressanta området. Äldre
kartmaterial finns, men dessa speglar då endast enskilda hemman, utdrag rörande stadsplaner
eller endast utmarkskarteringar. Sockenkartan visar tydligast helheten. Idag återfinns stora
delar av fastighetsstrukturerna, även om förändringar skett och därigenom överensstämmer
inte alltid den föreslagna nya gränsdragningen med dagens fastighetsgränser. En tydlig
avvikelse, vad gäller grunden till riksintressets gränsdragning och dagens fastighetsgränser,
återfinns vid naturreservatet Höga Sand, där hemmanet Hälleviksängs gräns (1854), löper rakt
igenom dagens naturreservatsgräns. Endast på ett fåtal marker är markanvändningen
förändrad, då är generellt igenväxning eller skogsplantering orsaken. Gränsdragningen i havet
är schematiskt gjord, runt betesöarna, då ingen naturlig gräns finns här.
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Blå markering avser gränsdragningen för riksintresset för kulturmiljövård,
Kristianopel/Bröms.
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Blå markering avser riksintressegränsen runt sateliten Bröms med Brömsebäcken i sin helhet.

Blå markering avser riksintressegränsen runt Bröms i närbild.
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Kort sammanfattning av området
Kristianopel är beläget vid Blekinges östra kust, i den södra delen av Kalmarsund. Landskapet
karakteriseras av ett flackt, mot kusten jämt sluttande peneplan (flack och nästintill horisontell
erosionsyta). Ur geologisk synvinkel betraktas den östblekingska urbergsslätten som en
fortsättning av Kalmarslätten. Vid kustlinjen är urberget överlagrat av kambrisk sandsten, som
ytterligare bidrar till det flacka intrycket. Berggrunden är till största delen täckt av lösa
avlagringar, där det dominerande inslaget utgörs av morän. I 1670-talets
jordrevningsprotokoll är Blekinge indelat i de tre huvudområdena; skogsbygd, mellanbygd
och strandbygd. Indelningen har sin grund i de olika områdenas ekonomiska bärkraft. Om
man ser till Kristianopel, räknas denna till strandbygden (sjöbygd). Vissa delar av
Kristianopels socken räknas till de magraste områdena i Blekinge. Genom Kristianopels
socken löper en sandås, som på sina ställen visar sig i form av områden med flygsand.
Riksgränsen Brömsebäcken är det tydligaste element som påminner om var den medeltida
riksgränsen mellan Sverige och Danmark låg. Ännu längre tillbaka var den sannolikt gränsen
mellan folklanden Blekinge och Möre. Idag utgör den en skiljelinje mellan de administrativa
gränserna för Blekinge och Kalmar län samt en del av gränsen Blekinge- Småland.
Brömsebäcken, som är en å, har sitt källflöde vid Brömsekärr på Appleryds utmarker i Torsås
kommun, Småland, och utgör fortsättningen av Landabäcken. Brömsebäcken mäter 23
kilometer och rinner i närmast i ostsydostlig riktning halvvägs till samhället Brömsebro för att
därifrån vika av åt norr mot mynningen vid resterna av Brömsehus gamla fästning vid
Kalmarsund. Ån utgör inget visuellt särpräglande element av landskapet då den slingrar sig
genom skogs- eller åkermark. Genom åkermarkerna flankeras den av lövträdsbestånd.
Intill Brömsebäckens mynning i Kalmarsund ligger lämningarna efter det högmedeltida fästet
Brömsehus. Uppförandet av Brömsehus ska antagligen ses i ljuset av Valdemar Atterdags
regering då Skåneland 1360 återförlivades till det danska riket. Byggandet av Brömsehus kan
eventuellt också ses som en förstärkning av Avaskär som tidigare varit den militära utposten
mot riksgränsen. I samband med Engelbrektsupproret 1436 stormas och belägras Brömsehus
av Nils Stensson (Natt och Dag). Vid belägringen verkar borgen till stora delar förstörts då
dess funktion som befästning inte mer omnämns i krönikorna.
Borgområdet är 220x140 meter och består av en borgplatå och en förborg, omgivna av vallar
och vallgravar. Borgplatån har en ca 60x50 meter stor yta som höjer sig 5-6 meter över den
omgivande vallgraven. Ytan, som idag betas, är jämn och har tidigare varit odlad. Siktlinjer
från borgplatån ut mot havet, som historiskt har varit av stor betydelse, är relativt tydliga än
idag. Vid västra och södra hörnet leder Blekingeledens stigar upp på platån.
Staden Avaskär bredde ut sig på en svag höjdrygg, som tidigare utgjorde ett näs eller en halvö
i Östersjön, invid den gamla landsvägen (Via Regia). Mot väst avgränsades staden av Petriån
och de låglänta sankmarkerna kring denna. Staden hade ett tillbakadraget läge och skyddades
av de flacka öarna Långaskär och Mölleskär. Förleden ava- som betyder grund eller trång vik
vid sidan av ett större vatten, syftar uppenbarligen till stadens läge. Kunskaperna om Avaskär
är idag mycket begränsade och endast ett fåtal institutioner och byggnader är kända.
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Kristianopel anlades som en gränsfästning mot Sverige och var en del i en serie befästningar
ändå från Akershus i Norge, löpande över bland andra Kristianstad. Staden utgjorde den
östligaste befästningen och kan ses som Nordens första renässansstad, en för tiden modern
efterföljare till den närbelägna medeltidsstaden Avaskär. Som gränsstad utgjorde Kristianopel
en viktig bricka i spelet mellan svenska och danska intressen runt Östersjön. Från senare delen
av 1500-talet och fram till 1600-talets slut rådde ett närmast permanent krigstillstånd omkring
den gamla riksgränsen mellan de danska Skånelandskapen och Sverige.
Dess öde skiljer sig markant från andra 1600-tals städer, då den övergavs efter de svenskdanska krigen endast knappa åttio år efter grundandet. Detta har medfört att staden är en
anmärkningsvärd plats där man fortfarande kan få ett intryck av 1600-talets befästningsverk
och kavarter samtidigt som de lämningar som finns skyddade under mark är osedvanligt väl
bevarade. Till staden hörde stora arealer så kallade stadsjordar (se vidare förklaring under
”Stadsjordar”) som bidrog till invånarnas försörjning. Efter en nedåtgående period för staden,
efter det att den blivit svensk, drogs stadsprivilegierna in på slutet av 1670-talet. Senare vid en
jordrevning (uppmätning av jordbruksmark i samband med skattläggning) 1687 delades
stadsjordarna, samt stadområdet, upp i sju hemman (gård och jordbruksfastighet med ett visst
mantalsvärde). Vidare bildades köpingen Kristianopel 1714, under Karlskrona, och de nya
invånarna fick arrendera tomter av de sju hemmanen. Kontinuiteten i dessa hemmans fortsatta
brukande av stadsjordarna har bidragit till det öppna odlingslandskap som än idag omger
Kristianopel.
Kristianopel är anlagd på vad som då var en ö; Korsaskär, mindre än en kilometer söder om
Avaskär. Kusten här präglas av låga öar och skär. Läget saknar ett naturligt omlandsområde
då det ligger en bit från de större odlingsmarkerna, och vissa delar av socknen räknas
dessutom (som tidigare nämnts) till de magraste områdena i Blekinge. Socknens karaktär av
randområde understryks även av fåtalet registrerade fornlämningar. Att man trots detta förlade
den första stadsbildningen i Östra härad till Avaskär och inte till den egentliga centralbygden
kring den bördiga Ramdalaslätten, där Lösen under tidig medeltid fungerade som centralort
och utgjorde ett kungalev, beror till största del på den då framstående handeln med sill i
området. Fynd av så kallade lerbottnar (se vidare förklaring) från just tidig medeltid intill
Avaskär visar att det troligtvis redan fanns en pågående handel med fisk och biprodukter
därav, främst sill, vid stadsbildandet. Även anläggandet av Brömsehus, en vilja att kolonisera
den glesbefolkade östkusten, samt militärstrategiska skäl bidrog till stadens läge.
Medeltida, befintliga befästningar i området var äldre och militärt omoderna, vid tidpunkten
för Kristianopels grundande. Den nya försvarsanläggningen omfattade stora ytor och med nya
tidens ideal tillhörde att staden skulle integreras i befästningen. På så sätt fick de ofta utsatta
städerna även ett behövligt skydd, samtidigt som stadsmakten och kungen fullt ut kunde
kontrollera och avgiftsbelägga köpstädernas handel. I de flesta fall valde man att anlägga de
befästa städerna i nya lägen, på öar eller näs. Städerna fungerade dels som handelsstäder och
dels som militära knutpunkter (gäller inte alla nyanlagda städer). Till städerna hörde även
stadsjordar på vilka man odlade och hade betesmarker, för att försörja stadens invånare.
Stadsjordarna bidrog till att stora arealer var hävdade i stadens omgivning. I Kristianopel kan
de historiska stadsjordarna än idag återfinnas i anslutning till samhället. De har kontinuerligt
9

hävdats av de så kallade Sju hemmanen. Detta bidrar till att markstrukturen fortsatt är tydligt
avläsbar i landskapet. Markerna som hävdats som betesmarker utgör idag unika
naturbetesmarker i form av strandbetesängar och bär ett rikt biologiskt kulturarv med höga
naturvärden. Även de sedan historisk tid betade öarna i området innehar ytterst ovanliga och
höga naturvärden.
De nya städerna fick ett regelbundet gatunät, torg och offentliga platser, i kontrast till
medeltidens oregelbundna, ofta spontant uppkomna gatunät. Den äldsta kartan som finns över
just Kristianopel är den som den danska kartografen Johannes Mejer upprättade omkring
1650. Där visas tydligt stadens befästningsverk samt gatunät. Även stadens kvartersindelning
framgår av kartan och det finns schablonartade tomtindelningar utritat. Gatunätet och till viss
del kvartersindelningarna (utom längst i söder) följer till stor del samma mönster än idag och
tillhör därmed ett av de tydligaste uttrycken för kulturhistorien i området.
I samhället Kristianopel är kyrkan idag den enda kvarvarande bebyggelsen från stadstiden
(1600-1678), medan en hel del bebyggelse återfinns med ursprung i köpingstiden (1714- in på
1900-talet). Den småskaliga trähusbebyggelsen som återfinns idag är välbevarad och
uppfördes främst under 1800-talet, men många byggnader inom området kan sannolikt
härröra från 1700-talet.
Avaskär och Kristianopels stadområde, samt Brömsehus borgområde utgör idag
fornlämningsområden.
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Den äldsta kartan över Kristianopel upprättad av Johannes Meijer, på 1650-talet.
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Arkeologiskt undersökningsläge i Kristianopel
De ovan mark synliga arkeologiska spåren i Kristianopel är få. Dock kan fynd utan
kontextuella sammanhang i form av t.ex. mur-, taktegel, keramik och slagg ställvis påträffas i
områdets stenmurar liksom huggna block från den ursprungliga stadsmuren.

De flesta arkeologiska iakttagelserna har gjorts i samband med antikvariska kontroller med
begränsade insatser. Vid dessa insatser har förekomster av kullerstenslagda äldre markytor,
delar av syllstensrader efter husbebyggelse och enstaka anläggningar och kulturlager efter
olika aktiviteter observerats. Framförallt har dessa insatser gjorts i samband med mindre
schaktgrävningar. För bättre förståelse av 1600-talsbebyggelsen har arkeologiska
undersökningar i större obebyggda lucktomter gett de mer informativa resultaten. Genom
projektet Medeltidsstaden gjordes en sammanställning av de arkeologiska insatser som utförts
fram till 1980-talets inledning. Undersökningar som rör åren efter detta har av Blekinge
museum samlats i ett digitalt stads-GIS.
Det är framförallt de nordvästra kvarteren som berörts av arkeologiska undersökningar vilka
gett en förhållandevis god bild av 1600-talets stadsbebyggelse. Redan 1953 undersöktes en
bastion och bebyggelsen mellan befästningsverket och Storgatan via Västergatan i samband
med den då nya västra infarten till samhället. 1980 undersöktes resterna efter fyra stadsgårdar,
med manbyggnaderna längs med Västergatan. Kompletterande undersökningar i samma
kvarter har också gjorts på 1990-talet.
Inför byggandet av ett bostadshus inom den tidigare tomma fastigheten Kristianopel 10:49
gjordes 2014 en omfattande arkeologisk undersökning. Undersökningsområdet låg mellan
Västergatan och den västra befästningsmuren, strax söder om den västra infarten.
En syntes som kan göras utifrån de arkeologiska undersökningarnas resultat i jämförelse med
andra städer som t ex Kalmar är att Kristianopel varit svagt i handelshänseende. Keramiken
som påträffats har till stora delar varit lokalt producerad, exempel på importgods från
Danmark och Holland finns men är begränsade. Det bör beaktas att de undersökta miljöerna i
Kristianopel inte är högstatus, men tendensen är uppenbar.
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Inför byggandet av ett bostadshus inom den tidigare tomma fastigheten Kristianopel 10:49
gjordes 2014 en omfattande arkeologisk undersökning.

Via Regia
Blekinges kustväg har haft många namn; landsvägen, kungsvägen eller Via Regia (latin). Just
namnet Via Regia finns utskrivet på de kartor som den danske kartografen Johannes Mejer
nedtecknade under mitten av 1600-talet. Vägsträckningen har sin grund i den ursprungliga
kustvägen genom länet som delvis varit i bruk redan under förhistorisk tid. Kustvägen var från
början en gång- och ridstig som vid tiden för Kristianopels anläggande var relativt eftersatt, då
Blekinge betraktades som Danmarks utmarker i öst. Parallellt fanns dessutom den då betydligt
mer bekväma och användbara sjövägen.
Under 1600-talet började man dock bredda vägen för att ge plats åt ekipage som färdades med
häst och vagn. Danske kung Christian IV beordrade redan år 1600 både underhålls- och
förbättringsarbeten på kustlandsvägen, men inte förrän på 1640-talet omvandlades ridstigen
till farbar väg för de trupper och det material som skulle transporteras till det nyanlagda
Kristianopel. Förbindelserna med Kristianopel var alltså en huvudorsak till att vägen byggs
om och förbättras. Att stigen breddades och uppgraderades till vagnväg underlättade för
transporter av både folk och gods och kan ses som en genomgripande förändring för all typ av
förflyttning mellan städerna, likt den senare järnvägsrevolutionen. Trafiken ökade senare ännu
mer med bildandet av örlogsstaden Karlskrona.
På vissa ställen längs vägsträckningen har vägen stenmurar markerande gränser mot åkrar och
hagar på ömse sidor. Murarna är mestadels uppkomna som hägnader. Dessa murar finns
bevarade på några ställen i länet, där inte eftertidens bredare och nydragna vägar suddat ut
spåren av historien.
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Under medeltiden kom kustlandsvägens såväl västra som östra passage in i Blekinge att
kontrolleras av kungliga borgar, Sölvesborgs respektive Brömsehus (se vidare information)
Via Regia vid Kristianopel och Avaskär samt Bröms
Vägens sträckning, i närheten av riksintresseområdet, har ändrats dels vid förbättringarna som
gjordes på 1640-talet, och dels omkring 1850, då den drogs om ca en halvmil in i landet.
I den ursprungliga stadsplanen i Avaskär löper Via Regia som en huvudgata genom staden. På
Mejers karta, från 1650, syns sträckningen mitt i Avaskär vika av mot sydväst, och korsa
Petriån som utgjorde en naturlig stadsgräns. De skriftliga källorna omtalar ingen medeltida
bro, men mest sannolikt är dock att det funnits en, med tanke på att de topografiska
förhållandena knappast medger något alternativ. Där den gamla huvudgatan idag passerar
kyrkogården fanns troligtvis ett torg. Vägens förhållande till stadsläget syns ännu idag tydligt
på så vis att den höjer sig över omgivningens öppna och svagt sluttande topografi.
Norr om Avaskärs kyrkogård och kapell finns idag ett vägskäl. Vägsträckan som löper
söderut härifrån tillkom i och med bildandet av Kristianopel och blev förlängningen den nya
stadens huvudgata. När Kristianopel läggs ned får sträckan Avaskär- Kristianopel endast en
lokal betydelse, men däremot fortsätter kustlandsvägen sin sträckning norrut.

Via Regia (blå markering) vid Kristianopel och Avaskär. © Lantmäteriet Geodatasamverkan
14

Vägskälet norr om Avaskärs kapell. Huvudvägen (på bilden från vänster) har troligtvis
samma sträckning som de ursprungliga, som finns utmärkt som Via Regia på Johannes
Mejers karta från ca 1650. Anslutningen från väster följer den gamla huvudgatan (Via
Regia), medan förlängningen mot söder löper in mot Kristianopel.

Vägen som löper västerut norr om Avaskär har troligtvis samma sträckning som Via Regia.
Här korsar den Petriån.
Sträckningen norrut mot det dåvarande Sverige, vars gräns låg vid byn Bröms, följer i dag i
stort sett samma dragning som den ursprungliga vägen. Detta märks tydligast vid bron över
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Brömsebäcken. 700 meter österut, från bron, vid åns mynning byggdes fästet Brömsehus (se
vidare förklaring). Från borgplatån, där Brömshus låg, är det sannolikt att det funnits siktlinjer
mot Via Regia, för att på så sätt kunna kontrollera passager över gränsen, även från landvägen
och inte bara från havet. Idag är dessa siktlinjer försvunna på grund av uppväxt vegetation.

Via Regia vid Bröms, där den korsar Brömsebäcken.

Vy från vägen (Via Regia) in mot Brömsehus och dess förborg. Siktlinjer har sannolikt funnits
från borgplatån, för att kunna kontrollera vägen, idag skymmer vegetationen.
Via Regia är genom dess betydelse för valet av plats för anläggandet av staden
Kristianopel en stor del av de riksintressanta värden i hela området, då den på flera
ställen än i dag följer den ursprungliga sträckningen. Vägen är idag tydlig och visuellt
påtaglig i området och utgör därmed ett kulturhistoriskt uttryck för
riksintresseanspråket.
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Bröms
Riksgränsen Brömsebäcken
Brömsebäcken är det tydligaste element som påminner om var den medeltida riksgränsen
mellan Sverige och Danmark låg. Ännu längre tillbaka var den gränsen mellan folklanden
Blekinge och Möre. Idag utgör den en skiljelinje mellan de administrativa gränserna för
Blekinge och Kalmar län samt en del av gränsen Blekinge- Småland. Ett levande exempel på
historien är platsnamnen för de idag aktiva gårdarna, Danska Bröms och Svenska Bröms, på
var sin sida om bäcken. Större delen av Brömsebäcken är utpekad av Riksantikvarieämbetet
som särskilt värdefullt vatten ur kulturhistorisk aspekt, som lämning efter händelser av
rikspolitisk betydelse.
Brömsebäcken, som är en å, har sitt källflöde vid Brömsekärr på Appleryds utmarker i Torsås
kommun, Småland, och utgör den östliga fortsättningen av Landabäcken. Brömsebäcken
mäter 23 kilometer och rinner i närmast i ostsydostlig riktning halvvägs till samhället
Brömsebro för att därifrån vika av åt norr mot mynningen vid resterna av Brömsehus gamla
fästning vid Kalmarsund. Ån utgör inget visuellt särpräglande element av landskapet då den
slingrar sig genom skogs- eller åkermark. Genom åkermarkerna flankeras den av
lövträdsbestånd som i sin tur harmonierar med åkrarnas rikliga förekomster av trädklädda
impediment. På sina platser finns också bevuxna holmar. Ställvis har den också gjorts rak av
odlingstekniska orsaker.

Trädridåer som kantar
Brömsebäcken är egentligen det enda visuella uttrycket i landskapet, för den gamla
riksgränsen.
Mest påtagligt syns fåran vid Bröms där två stenvalvsbroar går via den så kallade
Fredsholmen som utgjorde landsgränsen vid den gamla riksvägen. På holmen står Fredsstenen
som restes 1915 till minne av freden i Brömsebro 1645. På samma holme finns också två av
de tre så kallade Kungsstenarna som enligt tradition ska vara från ett möte mellan kungarna
från Sverige, Danmark och Norge som hölls på platsen under 1500-talet. Från Fredsholmen
nedströms mot åmynningen följer i dag vandringsleden Blekingeleden den södra åbrinken där
upplevelsen av Brömsebäcken är som mest påtaglig.
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Brömsebäcken tillhör idag uttrycken för riksintresseanspråket och är betydelsefull för
upplevelsen och förståelsen av det historiska landskapet.

Brömsebäcken under trädkronorna.
Brömsebäckens roll som riksgräns går enligt traditionen tillbaka till 1000-talet och kan med
stor sannolikhet vara ännu äldre. Ofta citerad är Wulfstan som på 800-talet beskrev de
geografiska förhållandena i södra Östersjön i samband med hans resa från Hedeby i Danmark
till Truso i Polen. I sin reseskildring skrev han att Blekinge, Möre, Öland och Gotland
tillhörde svearna. Trots en gemensam överhet fanns landen som enskilda begrepp varför
tidigare gränsdragningar måste ha existerat.
Vid Landabäcken och Brömsebäcken gick alltså den gräns som omtalas i ett tillägg till äldre
Västgötalagen från 1220-talet, det så kallade landameri. Här berättas det att den svenske
kungen Anund Jakob och den danske kungen Sven möts på Danaholm utanför Göta älvs
mynning någon gång på 1000-talet för att fastställa gränsen mellan respektive länder. Det
finns också uppgifter om att det var kungarna Emund Slemme och Sven Tveskägg. Tolv män
från vartdera landet gavs uppdraget att gemensamt dra gränsen. Gränsen markerades från
Västergötland-Halland i väst till Blekinge-Möre i öst med sammanlagt sex stenar. Den
östligaste sjätte stenen var Brimsæ sten, alltså Bremse sten.
Med denna historia finns två problem: Kungarna är inte samtida och vilken som är den rätta
Brömsestenen är inte säkert konstaterad. I samband med senare gränstvister, framförallt under
1500-talet, tillkommer dessutom fler gränsstenar och längs Landabäcken-Brömsebäcken
uppges sju platser. Danaholmsföredraget är sannolikt en dansk förfalskning från 1200-talet, så
den äldsta uppgiften om Brömsesten ska i stället härledas till just 1200-talet. Diskussionen om
den rätte Brömsestenen har pågått i cirka hundra år, om inte mer, och det är främst två
alternativa stenar som det mest stått mellan. Enligt en uppgift ska stenen ha stått på en holme i
ån vid byn Bröms där också landsvägen gick.(Det är på samma plats som Fredsstenen från
1915 står i dag). Av okänd anledning men med olika förklaringar försvann stenen sedermera.
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På 1930-talet initierades ett projekt av G. Hafström med att återfinna stenen vid Bröms.
Utifrån en lokal uppgift om en större sten som försvunnit i samband med att åfårans riktning
ändrades under 1800-talet grävde han fram en sten på 1 meters djup i en till Brömsebäcken
angränsande fastighet, Gröna dal. Därmed konstaterades platsen och stenen angavs på
ekonomiska kartan som Brömsesten. I fornlämningsregistret finns den angiven som RAÄ
Kristianopel 2:1, gränssten.

Den på 1930-talet uppgrävda Brömsesten, vid Gröna Dal.
Den folkliga traditionen talar däremot om en annan sten, Brömsen eller Bremsesten, som
ligger just vid Brömsebäckens källflöde. Stenen, som är ett 3 meter högt flyttblock ligger vid
en gammal väg från Mellan-Appleryd och Björkelycke. Med platsnamnen som knyts till
denna sten utgör den också en trolig kandidat till att vara den rätte Brömse sten.
Oavsett vilken som är den rätta Brömsesten så vittnar både stenarna och diskussionerna om
den lokalt starka känslan och traditionen av gränsland, både fysiskt och mentalt. Samförstånd
har rått mellan allmogen, men fick konsekvenser beroende av olika maktförhållanden i de
olika länderna. Fredsstenen från 1915, är ytterligare en symbol för gränsland, som numera
förenar, snarare än skiljer och tydliggör det kollektiva minnet av platsens betydelse.
Gränsstenarna, Kungsstenarna och Fredsstenen samt platsnamnen kopplade till
diskussionerna kring dessa utgör element för riksintresseområdets uttryck och bidrar
till en ökad förståelse för motiveringen till anspråket.

19

Bremsesten vid Applaryd.
Brömsehus
Intill Brömsebäckens mynning i Kalmarsund ligger lämningarna efter det högmedeltida fästet
Brömsehus, tidigare också kallat Brömsevall. Någon arkeologisk undersökning har aldrig
utförts i anslutning till Brömsehus. Fabian Baehrendtz, lektor i Kalmar, skrev om lämningen
1904 och för till uppgifterna att i borgen ca 100 år tidigare hade funnits bevarade murar och
trappsteg som lett till en källare. Enligt äldre personer så hade det också hittats dörrar, ben och
järnbitar vid grävningar i området. Vid mitten av 1700-talet omtalades lämningarna efter en
fyrkantig byggnad med 18 meters sida.

Illustration över det medeltida
Brömsehus. (Länsstyrelsens skyltprogram)
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Uppförandet av Brömsehus ska antagligen ses i ljuset av Valdemar Atterdags regering då
Skåneland 1360 återförlivades till det danska riket. Efter att Blekinge varit danskt område
fram till 1332 stod det en period under svensk överhöghet. Orsaken till detta var att den
danska kungen Erik Menveds dyra och misslyckade krigsföretag och inrikes oroligheter var så
tärande för statskassan att Skåne med Blekinge 1313 pantsattes till kungens marsk. Panten
övergick 1328 till greven Johan av Holstein som i sin tur överlät den till kung Magnus
Eriksson för 34 000 mark. Blekinge blev med detta svenskt. Svensktiden varade alltså mellan
1332 och avslutades 1360 då Valdermar Atterdag med våld återtog de förlorade landskapen.
På hans initiativ förstärktes danska rikets borgar och sannolikt byggdes Brömsehus kort efter
1360 som ett gränsfäste och utpost alldeles intill den svenska gränsen.
Byggandet av Brömsehus kan eventuellt också ses som en förstärkning av Avaskär som
tidigare varit den militära utposten mot riksgränsen. Genom Avaskär kunde en viss kontroll
utövas av handeln genom Kalmarsund och samtidigt utgöra en fortifikativ motvikt i relation
till svenska storstaden Kalmar. Efter Brömsehus uppförande kom Avaskär att fungera som
förläggning samt att förse den nya riksborgen med det materiella understöd som fordrades av
dess bemanning och underhåll. Borgen utgjorde i sin tur ett skydd för staden som var
undermåligt befäst och under hot från svenskarna. I en jordabok från Valdemar Atterdags tid
benämns Brömsehus som kungligt slott och 1366 nämns borgen i ett fredsfördrag mellan den
danske kungen och hertigarna av Mecklenburg för Sveriges räkning. Fördraget skulle året
efter bekräftas av svenske kungen Albrekt som var i Kalmar och danske kungen Valdemar
som befann sig ”i det fästet, som är byggt vid Bröms”.
I samband med Engelbrektsupproret 1436 stormas och belägras Brömsehus av Nils Stensson
(Natt och Dag). I en lokal berättelse framgår det att borgen också fungerat som fogdenäste då
det beskrivs att de danska fogdarna for hårt fram och fogden på Brömsehus gjort sig känd som
särskilt grym och hänsynslös. Vid belägringen 1436 verkar borgen till stora delar förstörts då
dess funktion som befästning inte mer omnämns i krönikorna. I ett svenskt förslag 1505 väcks
tankar om att åter befästa Brömsehus som skydd mot rikets fiender. Några åtgärder kommer
aldrig till stånd och förfallet fortskrider. En legend talar om att Nils Dacke sedermera skulle
gömt sig i ruinerna av Brömsehus kort innan han stupade 1543.
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Brömsebäckens mynning med det gamla hamnläget i bakgrunden. Försvarsvall mot sjösida.
Borgområdet är 220x140 meter och består av en borgplatå och en förborg, omgivna av vallar
och vallgravar. Borgplatån har en ca 60x50 meter stor yta som höjer sig 5-6 meter över den
omgivande vallgraven. Ytan, som idag betas och röjs, är jämn och har tidigare varit odlad.
Vid västra och södra hörnet leder Blekingeledens stigar upp på platån. Vallgraven är 0,3-3
meter djup och med undantag av mindre vattensamlingar är den numera torrlagd. I öster och i
nordost löper en vall, ca 150 m lång, 12-14 meter bred och 2-3,5 meter hög. Idag ligger
lämningarna efter försvarsanläggningen naturskönt och lättillgängligt. De kan idag nås till fots
genom strövstigen Blekingeleden/Torsåsleden. Hävden med bete och röjning bidrar till
områdets läsbarhet.
Borgplatån, förborgen samt vallgraven utgör riksintressets uttryck och bildar som
helhet ett bärande element för förståelsen av kulturhistorien. De siktlinjer från
borgplatån ut mot havet, som historiskt har varit av stor betydelse, är relativt tydliga än
idag. Siktlinjerna utgör en del av uttrycken för kulturhistorien i området och är viktiga
för uttolkningen av det historiska landskapet.

Vy över själva borgplatån. Tydliga siktlinjer mot havet syns i bakgrunden.
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Siktlinje från borgplatån, över vallgraven och ut mot havet. Inseglingsrännan i bakgrunden.
Ca 35 m VNV om borgplatån märks resterna av förborg, som består av en närmast kvadratisk
borgplatå på ca 50x50 meter och 1 meter hög. Den omges av två grunda vallgravar och en
vall, 2-3 meter bred och 0,2-0,3 meter hög. I nordväst, utanför de båda vallgravarna, finns
ytterligare en vall som är 20 meter lång (Ö-V), 2-3 m bred och ca 1 m hög. Förborgens platå
är idag beväxt med äldre äppelträd.
Borgplatån ligger ca 700 meter från Via Regia och sannolikt har det, som tidigare nämnts,
funnits tydliga siktlinjer från borgen in mot landet. Detta har i så fall inneburit en möjlig
kontroll av vägen och närområdet. Kontrollen gällde såväl ekonomiska som försvarstrategiska
intressen. De siktlinjer som funnits och som möjliggjorde kontroll över både land- och
sjövägen var av stor betydelse även för försvaret av Avaskär. Idag hindras siktlinjerna delvis
av vegetation.
Brömsehus betydelse för försvaret av Avaskär med Via Regia som
kommunikationsstråk innehar en tydlig historisk och rumslig koppling som
sammanlänkar de riksintressanta uttrycken i området.
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Höjdmodell över Brömsehus med terrängsskuggning. Miljöerna syns tydligt.
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Fredsstenen uppförd 1915 på holmen i ån.

Avaskär
Avaskär ligger i nordöstra hörnet av Blekinge, strax söder om den gamla riksgränsen mellan
Sverige och Danmark. Staden bredde ut sig på en svag höjdrygg, som tidigare utgjorde ett näs
eller en halvö i Östersjön, invid den gamla landsvägen (Via Regia). Mot väst avgränsades
staden av Petriån och de låglänta sankmarkerna kring denna. Staden hade ett tillbakadraget
läge och skyddades av de flacka öarna Långaskär och Mölleskär. Förleden ava- som betyder
grund eller trång vik vid sidan av ett större vatten, syftar uppenbarligen till stadens läge.
Kunskaperna om Avaskär är idag mycket begränsade och endast ett fåtal institutioner och
byggnader är kända.
Avaskär låg i en glest befolkad bygd och hade inga naturliga förutsättningar för handel. Detta
öppnar, som tidigare nämnts, för att det var fiskets stora betydelse för invånarnas försörjning
som låg till grund för stadens läge. En datering av stadens tillkomst är dock svår, då de
skriftliga källorna är få. Men år 1350 omnämns Avaskär i ett brev till ”rådmännen i staden”,
vilket i sin tur tyder på att Avaskär då hade status som stad.
Som en följd av stadsbildningen och den ständigt pågående fejden mellan Sverige och
Danmark grundade den danske kungen, som tidigare nämnts, år 1360 Brömsehus som ett
skydd för Avaskär, ett försvar mot det svenska riket samt som bevakningsfäste över
Kalmarsund. Sannolikt bör Avaskär och Bröms ses som en enhet i det danska gränsförsvaret.
Efter att Brömsehus blivit nedbränt och det administrativa centrumet flyttats från staden, till
det för handel mer gynnsamma Lyckå, minskade Avaskärs betydelse. Dock levde Avaskär
vidare som stad, för handeln till närliggande socknar samt för bevakningen av Kalmarsund.
Vidare finns det källor från Lunds stift landebok från 1570-talet som beskriver ålgrund och
ålbroar på Korsaskär, Långaskär och Mölleskär. För dessa betalade man avgift till kyrkan
eller prästen. Uppgifterna visar på att redan tidigt var ålfisket viktigt för försörjningen i
området. Några ålbroar är än idag synliga på Mölleskär och kontinuiteten i näringen är
betydelsefull för förståelsen av hela riksintresseområdet.
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Det medeltida stadsområdet
Avaskärs medeltida stadsområde är idag sparsamt bebyggt med ett kapell och garage, och stor
del utgörs av betesmark, som tidigare varit odlad. Staden har legat på en flack ås och dess
utbredning har begränsats av åsens sträckning i nord-sydlig riktning. Mot öster sluttar
terrängen jämt ned mot strandkanten, där marken är låglänt och ytterst känslig för variationer i
vattenståndet. Detta förhållande är det samma i söder och väster, och utgör naturliga
avgränsningar för stadsläget. Norrut är dock gränsen mer diffus, men en fosfatkartering har
visat höga halter på fastigheterna Skarnholm 1:3 och fram till platsen för Mastens festplats.
Därför är det rimligt att tänka sig att staden åtminstone sträckt sig fram till vägskälet på
fastighet Skarnholm 1:5. Därefter blir terrängen åter låglänt och kan i och med det ses som en
naturlig begränsning.
Utifrån dessa topografiska iakttagelser, tillsammans med fosfatkarteringen, kan man således
anta att stadsområdet varit ca 300 meter långt och 200 meter brett. Terrängförhållandena
medger endast en enkel stadsplan, sannolikt har grundplanen varit av typen radby, belägen
längs med den genom hela området löpande Via Regia (samma som dagens väg).

Området där Avaskärs stad troligtvis har legat återspeglas idag endast i landskapets
topografi. Vägen löper längs den flacka åsen, som sluttar på båda sidor, mot ån och mot
havet. Området är idag till största delen obebyggt och marken utnyttjas för bete och jordbruk.
De spår som är avläsbara i landskapets topografi, såsom den flacka åsen och de
naturliga avgränsningarna utgjorda av havet och Petriån, gör det gamla stadsläget
visuellt tydligt och bidrar till upplevelsen av det historiska landskapet. Tillsammans
med vägens bevarade sträckning utgör elementen en del av de uttryck som motiverar
riksintresseanspråket.
Den äldsta kartan som finns över Avaskär är Johannes Mejers karta från ca 1650. Denna berör
dock mest Kristianopels stadsplan men södra delen av det gamla stadområdet vid Avaskär har
tagits med. Av övriga äldre kartor framgår endast att området där Avaskärs gamla stad legat
var praktiskt taget obebyggt under 1600- och 1700-talen. De enda anläggningarna som
redovisas är den gamla kyrkogården med ruinerna efter den medeltida kyrkan, samt en kvarn.

26

Den långgrunda kustremsan vid Avaskär saknar förutsättningar för en naturlig hamn. Dock
finns på Mejers karta en notis om att det varit möjligt för mindre pråmar att ta sig genom
sundet mellan Mölleskär och Avaskär. Av Mejers anteckningar framgår det även att det
funnits en hamn på Mölleskär, samt att det även funnits möjlighet att dra upp ett trettiotal
pråmar på land där. Numera går den naturliga hamnen ute på Mölleskär under benämningen
Gamla hamn. Det ligger således nära till hands att anta att Avaskärs egentliga hamn låg ute på
Mölleskär och att ön stått i förbindelse med stadsområdet eller att handelsvarorna lossats över
på pråmar på redden. Vattendjupet mellan fastlandet och Mölleskär är endast någon halvmeter
och öarna har även under stadsperioden använts som bete, liksom de gör än idag. Den väg
som ledde från stadsområdet ut mot Mölleskär är fortsatt synlig och det finns uppgifter om att
vägen över vattnet är stensatt.

Vägen som leder från det gamla stadsläget och ut mot ön Mölleskär, där hamnen tros ha
legat. Uppgifter finns att vägen är stensatt under vattnet.
Vid en utgrävning som gjordes i samband med en utvidgning av kyrkogården (1977)
påträffades bland annat en välbevarad stenkällare. Källaren var 1,2 meter djup och mätte 4,6 x
5 meter. Golvet var satt med kullersten och väggarna som invändigt visade spår av puts, var
uppbyggda i kallmursteknik. På kullerstenslagret fanns ett framträdande brandlager, som visar
att källaren tillhört en träbyggnad. I brandlagret påträffades bland annat ett silvermynt och
keramik. Huset har troligtvis brunnit i slutet av 1500-talet och sedan har källaren använts som
avfallsplats. Efter undersökningen fylldes källaren igen och markerades i markytan. Vid
undersökningen påträffades även nio stensatta brunnar från stadsperioden. Fyra av dessa finns
markerade på den nya delen av kyrkogården.
Även tidigare utgrävningar är gjorda i området, där bland annat keramikrester,
bebyggelselämningar, andra brunnar och ett stort antal märkligt placerade gravar.
Lämningarna är på några ställen omrörda och därför är sammanhangen svåra att datera.
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Bilden visar markeringarna efter den senmedeltida källare som påträffades vid de
arkeologiska undersökningarna 1977. Källaren är belägen strax väster om kapellet.
De medeltida källorna omtalar ingen bro, men då de topografiska förhållandena knappast
medger något alternativ har det troligtvis funnits en bro över Petriå, där den gamla
huvudgatan (Via Regia) genom Avaskär korsar ån. Det finns även sannolika skriftliga
uppgifter om en ”träkåk” (dåtidens ”kåk” förklaras ofta med ”byggnad av trä”) förklarad som
någon form av befäst träborg, på platsen. Idag finns här en synlig upphöjning.
Efter det nordiska sjuårskriget (1563-1570), då Avaskär brändes ned till grunden, började
danskarna planera för en ny och starkare befästning. Valet föll så småningom på ön
Korsaskär, där den efterföljande staden Kristianopel började anläggas år 1600.
Spåren efter ålbroarna samt markeringarna för de stensatta brunnarna och källaren,
från Avaskärs tid som stad, utgör uttryck för riksintresseanspråket. Dagens bebyggelse
vid Avaskär tillhör dock inte uttrycken för anspråket.
Lerbottnarna
De så kallade lerbottnarna avser en skålformad grop som klätts med ett tunt lager lera, och
anses allmänt representera en säsongsmässig verksamhet kopplad till sillfisket. I groparna har
man samlat sillrenset för att på så sätt utvinna olja/tran ur sillen. Oljan har sedan använts till
lampor. Liknande anläggningar har konstaterats utefter de danska och sydsvenska kusterna,
och en genomgång av lerbottnarna visar att de i huvudsak daterats till 1100- och 1200-talen.
På flera av dessa platser förekommer inte lera naturligt utan har transporterats dit.
Lerbottnarna representerar således en ekonomisk investering, som man naturligvis förväntat
sig skulle förräntas.
Dessa fiskelägen utgjorde förstadier till och grogrund för den så kallade Skånemarkanden,
som så småningom kom att dominera handeln. Något som indikerar på att denna typ av
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handel hade stor betydelse är att vissa av dessa fiskelägen senare kom att erhålla
stadsrättigheter.
På sydvästra delen av ön Mölleskär finns ett stort antal runda fördjupningar efter lerbottnar
som kan skönjas direkt i markytan. Fördjupningarna är ca 2-3 meter stora och är placerade
tillsynes utan något skönjbart system, utmed öns västra kant. Samma sorts lerbottnar har
återfunnits i Avaskärs södra utkant. I Avaskär har de genom 14C- analys daterats, med relativit
hög säkerhet, till 1160-1370.

Spår av lerbottnar på Mölleskär. Kristianopel i bakgrunden.
Platserna för lerbottnarna representerar en tidig fas av stadens varande och är troligtvis en av
grunderna till dess fortsättning och försörjning. Därefter har fisket i området alltid spelat en
betydande roll för lokalbefolkningens försörjning.
Platserna för lerbottnarna tillhör idag ett av uttrycken för riksintresset, och bidrar till
helhetsförståelsen av kulturhistorien i området.
Avaskär idag
Området är idag till största delen obebyggt och marken utnyttjas för bete och jordbruk. Det
kapell som finns i Avaskär idag invigdes 1934 och fungerar som ett gravkapell. Kapellet
byggdes på samma plats där den ursprungliga kyrkan, Sankt Petri uppförd på 1200-talet, en
gång stått. Namnet Sankt Petri härstammar troligtvis efter ån. Den omgivande kyrkogården
har använts kontinuerligt sedan stadsperioden. Den är, tillsammans med de spår i landskapet
som tyder på var staden legat, kullen efter den förmodade träkåken samt markeringarna efter
källaren och brunnarna, idag det enda som finns kvar av den gamla staden Avaskär.
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Dagens utseende på Avaskärs kapell, invigt år 1934. Kapellet är troligtvis beläget på samma
plats som Avaskärs ursprungliga kyrka, Sankt Petri.
Beträffande stadens ålder och funktion återstår fortfarande många obesvarade frågor och
kännedom om stadens karaktär och struktur är också bristfällig. Vidare föreligger praktiskt
taget ingen kunskap om hantverk och handel, vilket är nödvändigt för att kunna utvärdera och
relatera Avaskärs betydelse som handelsstad gentemot dess militärpolitiska betydelse.

Fästningsstaden Kristianopel
Som ett led i den danske kungen Christian IV:s militärpolitik grundades vid 1600-talets början
en rad nya städer vid den svenska gränsen. Efter Avaskärs fall behövdes en modern
försvarsanläggning som efterföljare. Platsen för den gamla staden ansågs dessutom inte
skäligt tillfredsställande utifrån de nya tidernas ideal och därför utsågs istället ön Korsaskär,
belägen endast ca 500 meter söderut. Platsen valdes med stor omsorg och förväntades bli
mycket betydelsefull för området. Till staden donerades stora arealer med stadsjordar (se
vidare förklaring) i jämförelse med stadens storlek. De tilltagna arealerna utgår dock troligtvis
till största del från markens låga bonitet.
Vid anläggandet av staden hystes det stora förhoppningar om stadens framtid som köpstad.
Städerna Avaskär och Lyckå berövades sina stadsprivilegier samtidigt som den nya köpstaden
Kristianopel fick sina. Det beviljades skattefrihet i sju år till dem som ville flytta dit samtidigt
som det erbjöds fritt byggnadsmaterial från kronans skogar. Det lämnades även understöd åt
fiske och sjöfart. Förutsättningarna för att skapa en handelsstad var dock inte de bästa, och
staden hade svårigheter att hävda sig på det planet. Grundproblemet var att staden saknade ett
välbefolkat omland. Den roll som staden förväntades ha som mellanhand, i förhållandet
landsbygd och omvärld, inte kunde utvecklas. Vid anläggandet av staden hade den militära
funktionen dock vägt tyngre än de handelspolitiska avsikterna och för statens del var den nya
stadens viktigaste uppgift att försörja en garnison.
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Valet av plats skulle alltså först och främst ge staden ett fortifikatoriskt lämpligt läge där
fiender skulle få svårt att komma till, medan de som hade lagliga ärenden skulle nå staden
utan problem. Ön Korsaskär var belägen med endast den norra udden nära fastlandet, medan
resten av ön låg på säkert avstånd från land. Dessutom fanns den för stadsläget viktiga
komponenten Petriån, som ett naturligt skydd i väster. I sankområdet i norr anlades en
vallgrav, Blegedammen, som en del i försvarsanläggningen. Rester efter denna kan urskiljas i
de sanka partierna idag.
Korsaskär låg dessutom strategiskt lämpligt, med endast ett par dagsmarscher från södra
Sveriges viktigaste fästning; Kalmar. Däremot var platsens förhållande för en hamn inte de mest
optimala, men dock godtagbara längs just den här svårseglade kuststräckan.
Befästningskonsten gällande städers utformning genomgick under 1500-talet en stor
utveckling. Det blev bland annat en regel att en stad skulle ha en stark befästningsgördel.
Många arkitekter studerade fortifikationskonst med Italienskt ursprung. Denna förespråkade
en starkt utpräglad regularitet i anläggningen av murar och bastioner, och enligt denna princip
skulle staden utgöra en regelbunden månghörning, med bastioner i hörnen. Hela anläggningen
skulle vara omgärdad av en vattenfylld grav. I Kristianopel uppfördes murarna under 1603 till
1606 och omgärdade hela det långsträckta stadsområdet. Befästningsmuren hade en längd av
närmare 2,5 kilometer och enligt uppgifter bestod fästningens bestyckning 1669 av 68 st
kanoner.
Bastionerna skulle vara bestyrkta med kanoner och handeldvapen och var den nya
befästningskonstens mest typiska element. Portarna var placerade emellan två bastioner för
bästa skydd. Kristianopels stadsport (i norr) var ursprungligt belägen på just detta sätt, mellan
två bastioner. Idag har delar av porten undersökts vid arkeologiska utgrävningar och bland
annat har en stenläggning som löper genom hela porten konstaterats. Lämningarna efter
porten är tydliga idag, liksom resterna av den omgärdande muren. Resterna återfinns som en
förhöjning i vägen, som leder in i den norra delen av samhället, och är konstaterade vid
arkeologiska utgrävningar.
Portens stenläggning, tillsammans med förhöjningen i vägen (efter den ursprungliga
muren)samt den rekonstruerade delen av muren, till hör uttrycken för riksintresset.
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Lämningarna efter den Norra Stadsporten. Huset i bakgrunden vilar, enligt uppgift, på
ursprungliga grundstenar. Stenläggning genom hela porten har konstaterats vid en
arkeologisk utgrävning. Muren är uppförd med släthuggna gråstensblock.
Bastionernas utformning bestod av en fyrsidig utbyggnad från muren, med två parallella
murar som möts i vinkel och med indragna flanker, för att avskärma de viktigaste skotthålen.
Detta system krävde en genomtänkt plangivning och stora geometriska uträkningar. I
Kristianopel var naturligt den östra muren den del som var mindre och svagare, då förmodade
angrepp mot staden väntades snarare från land (d.v.s. västerifrån) än från havet. I den östra
muren fanns även skeppsbryggan, inbyggd i en mindre bastion, belägen ungefär i höjd med
kyrkan. Skeppsbryggan hade samma läge som dagens sydligaste hamnpir.

Rester av bastionen ”Den Vita Rundeln”
Kristianopels befästningsmur var uppbyggd på följande sätt; Längst i söder fanns naturligt två
bastioner, en i varsitt hörn. Den sydöstra kallades för Kalkugnsposten och den sydvästra
kallades Väderkvarnsbastionen. Följde man den västra muren fanns närmast en mindre
bastion; Halva Bollverket. Något norr därom fanns en port i muren som ledde ut till en lång
brygga. Vidare fanns en större bastion, kallad Prästbastionen, belägen ungefär mitt för det
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dåtida torget. Ännu en bit norrut fanns den något mindre Skräddarbastionen. Liksom i den
södra delen fanns en bastion i vartdera norra hörnet. Längs den östra delen av muren låg,
räknat från norr, först en mindre bastion; Surkorgen (äv. ”Surkorran”) som inrymde en
fiskbörs, följd av en bastion, försedd med port, som ledde ut till den tidigare nämnda
skeppsbryggan. Längst söderut fanns slutligen bastionen Den Vita Rundeln, kallad så
eftersom den var vitrappad och fungerade som sjömärke.

Bastionen Kalkugnsposten (sydöstra hörnet). Idag med en rekonstruerad vårdkase (del av
försvarssystemet) och campingen i bakgrunden.
Själva anläggandet krävde mycket av både fackmän, arbetare samt de runtomkring boende
bönderna, och kraven var troligtvis orimliga på flera sätt. De uppmanades bland annat att
betala en form av ”stenpeng” per gård, bidra med hästar och hö samt bidra med ved till
kalkugnarna. Därutöver kom det kanske största kravet, om att varje bonde i Östra, Medelsta
och Bräkne härad skull bidra med 60 st gråstensblock! Betänk mängden sten som forslades till
staden på böndernas kärror. På Mölleskär syns än idag spår efter stentäkter.
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Lämningar efter den Norra Stadsporten. Förhöjningen som vägen löper över är rester av den
gamla stadsmurens förlängning, från stadsporten.

Bilden visar den norra bastionen, som skyddade stadens port på den östra sidan.
Indragningen (från huvudmuren) med gluggar för kanonerna syns tydligt.
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Utsnitt ur Johannes Meijers karta upprättad på 1650-talet, visar de norra bastionerna som
skyddade porten genom sin vinkling.
Fästningsstadens stadsplan
De topgrafiska förutsättningarna styrde till övervägande del uppförandet av själva stadsplanen
i Kristianopel. De givna omständigheterna, att platsen i sig var en ö, gjorde att man var
tvungen att utnyttja varje liten del av den för bebyggelse. Vid en granskning av kartor från
1600-talet syns det tydligt hur öns område utnyttjats till det yttersta, strandremsan utanför
muren är obetydlig. Ingen bebyggelse fanns utanför murarna.
Staden fick en stadsplan med tre parallella huvudgator, i närmast nord-sydlig riktning. Mellan
dessa fanns gränder som förband dem och därmed bildades de rektangulära kvarteren.
Stadsplanen ritades troligtvis av Hans van Steenwinkel d.ä.

Stadsplan över Kristianopel, troligtvis från 1700-talet.
I den ursprungliga planen uppfördes stadens första kyrka något ovanligt inte i centrum, som
brukligt var, utan längst i söder, utan för stadsbebyggelsen. Orsaken var att kyrkan var tänkt
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som en del i försvarsanläggningen, troligtvis har den tjänat som ”katt”, d v s en upphöjd
anläggning på vilken kanoner var satta för att öka skottvidden. Kyrkan blev dock inte
långlivad, utan blev en av de byggnader som föll offer för den brandskattning kronprins
Gustav Adolf genomdrev år 1611. När kyrkan sedan återuppfördes gjordes detta på en annan
plats, mitt i staden. Ändringen av kyrkans plats kan ses ur perspektivet att kyrkan inte fyllt sin
tänkta funktion. Arkeologiska undersökningar visar återspeglingar av en ny bebyggelsefas
även i den övriga staden, efter kronprinsens eldhärjningar.
Senare i stadens historia, runt 1640, finner man uppgifter om dess vidareutveckling samt
befästningens omdaning och modernisering. Bastionerna fick nytt utseende som även
innefattade nya försvarstekniker, bland annat fylldes de tidigare indragningarna från muren
igen. Även stadsporten byggs om i början av 1640-talet och det finns beskrivningar om en
grund av släthuggen, synlig gråsten, ett mäktigt tegelvalv och portar av ek. Porten beskrivs
vidare ha legat vinkelrätt mot muren, men snett mot huvudgatan, med den troliga föresatsen
att fienden som eventuellt forcerade porten inte skulle kunna skjuta rakt in i staden.
Omdaningsperioden under 1640-talet gav Kristianopels fästningsmur dess slutgiltiga
utseende.
Vid nedläggandet av staden (slutet av 1670-talet) finns det uppgifter som visar på att borgarna
inte ville flytta, utan skickade skrivelser till regeringen där de bad om lov att få stanna i den
trygghet de ansåg att staden gav dem. Borgarna bad även om att i alla fall få behålla sina
privilegier, även om det var tänkt att befästningarna skulle rivas. Efter en förhållandevis lång
tid av påtryckningar från kung Karl XI revs befästningsverken under 1678. Kungen medger i
en skrivelse till staden att kyrkan, skolan, präst- och klockaregården skulle lämnas orörda.
Han förbjöd dessutom att någon egendom skulle berövas kyrkan.
Omfattande restaureringsarbeten har gjorts på muren och bastionerna under 1900-talets
början, under 1960-talet. Även senare, omkring år 2000, restaurerades ett par partier. Det
utseende fästningsanläggningen fick genom restaureringsarbetena, består till mycket stora
delar än idag.
Befästningsmurarna tillhör ett av de bäranade elementen för förståelsen och
upplevelsen av det historiska landskapet. Muren utgör därmed ett av de tydligaste
uttrycken för den riksintressanta kulturhistorien i området.
Bebyggelsemönster Kristianopels fästningsstad
Resultat från de utgrävningar som är genomförda (främst längs Västergatan) i Kristianopel
visar på att gårdsbebyggelsen från stadstiden hade flera likartade drag, samtidigt som det finns
en variation i gårdarnas utformning samt husens antal och storlek. En slutsats som dragits vid
utgrävningarna är att de hus som man funnit rester av kakel från kakelugnar i, sannolikt
utnyttjats som boningshus. I övervägande fall var dessa belägna med långsidan mot gatan,
naturligt i nord-sydlig riktning. De var uppföra på syllstensgrund, förmodligen i skiftesverk
eller med knuttimring. Enstaka av dessa hus har varit delade i två delar, med en körport
genom huset in mot gården. I några fall har det konstaterats att bostadshusen varit i två
våningar och att de förutom bostadsdelarna även inrymt affärslokaler. De ekonomibyggnader
som haft övervåning inrymde oftast förrådsutrymmen. Rikliga fynd av taktegel har påträffats
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och visar på att i alla fall en del av byggnaderna haft tegel som takbeläggning. Därtill har
rester av blyinfattat fönsterglas återfunnits som tyder på att mindre glasfönster borde ha
funnits i boningshusen. Även spår av stenlagda gårdsplaner har påträffats, varav några var
lagda mönster.

Detalj från en stenlagd gårdsplan med mönster. (Foto
Martin Hansson 1990)
De utgrävda byggnadslämningar som var orienterade i östvästlig riktning visade sig vara av
en annan karaktär och har tolkats som ekonomibyggnader. Några har innefattat en köksdel,
men det ska inte uteslutas att de även kan ha använts som bostadelsdel, t ex till inkvarterade
soldater.
Utifrån bouppteckningar gjorda under 1500-1600-talen kan man få en uppfattning om vilka
utrymmen som skulle finnas i en fullvärdig borgargård; bostad, handelsbod, kök, brygghus,
fähus, stall, vagnsskjul och packhus för köpmännens varor.

Rekonstruktion av en utgrävd stadsgård. (Illustration från Länsstyrelsens skyltprogram i
Kristianopel)
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Bebyggelsens läge stämmer mycket väl överrens med dagens och tillhör ett av de visuellt
tydligaste uttrycken för kulturmiljön i riksintresseområdet.
Vidare har flertalet brunnar och avfallsgropar påträffats vid arkeologiska utgrävningar.
Utifrån resultaten har slutsatsen dragits att brunnarna från stadstiden har haft en enhetlig
konstruktion, och en symmetrisk placering i gårdsbebyggelsen. Brunnarna var kvadratiska
med en inre diameter av en meter och var uppförda med kallmurad gråsten. Denna typ av
brunnar verkar höra nära samman med bebyggelsen och har uppförts enligt en för staden
tydligt uttalad byggnadstradition. Fynd från några av brunnarna visar på att de troligtvis lagts
igen i samband med stadens nedläggning.
Regler för renhållning var tydligt formulerade i 1600-talets städer och i de skriftliga källorna
för Kristianopel finns exempel på detta. Avfallsgroparna som påträffats vid undersökningar
visar på en avfallsdeponering på bakgårdarna.
Inför byggandet av ett bostadshus inom den tidigare tomma fastigheten Kristianopel 10:49
gjordes 2014 en omfattande arkeologisk undersökning. Undersökningsområdet låg mellan
Västergatan och den västra befästningsmuren, strax söder om den västra infarten. Inom ytan
fanns välbevarade rester efter ett 14 meter långt hus. Det var orienterat i östvästlig riktning
och var indelat i tre rum med antingen sten- eller trälagda golv. Till byggnaden hörde en
stenlagd gårdsplan. Norr om detta påträffades en halvkällare med stengolv och alldeles intill
fanns en stensatt, kvadratisk brunn. Den hade ett djup av 1,6 meter och de understa skiften låg
på en ram i timmerverk. Brunnen kunde dendrokronologiskt dateras till perioden 1550 till
1600 vilket innebär att den anlades under stadens tidigaste skede. Diken markerade
tomtgränserna mellan gårdarna. Fyndmaterialet som påträffades dominerades av keramik. En
studie av keramiken visade att andelen importgods var lägre än i de flesta samtida städer och
hade istället en mer rural prägel.
När omläggningen av västra infarten till Kristianopel genomfördes 1953 visade det sig att
under praktiskt taget hela det nya vägområdet fanns det rester av 1600-tals bebyggelse. I det
så kallade Västergatskvarteret påträffades reser av en fyrlängad gård med rektangulär
gårdsplan som mätte ca 15 x 5,5 meter. Gårdsplanen har även här varit prydligt stensatt med
kullersten och stenläggningen har genom markerade stenrader indelats i geometriska mönster.
Resterna av en kakelugn visade att östra längan, utmed tomtens gatusida, har utgjort bostaden.
Södra längan tolkades som förråd och visthusbod, medan den norra inrymde brygghuset. Inne
på gårdsplanen fanns även här en stensatt brunn. Vid undersökningen påträffades även
välbevarade partier från Västergatan. Gatan, vars största bredd uppmättes till 6 meter, var
stensatt med rännsten i gatans mitt.
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Rekonstruktion av undersökta gårdar längs Västergatan. (Kartan upprättad av Lars Wallin
och kompletterad av Martin Hansson)
Fästningsstadens sociala mönster
Att fästningsstaden inte präglades av någon större rikedom har tidigare nämnts och bekräftas
bland annat genom 1659 års mantalslista, som visar att endast ett fåtal hushåll hade anställda
drängar eller pigor. Detta hörde annars till en förmögen borgarfamiljs livsföring. Utöver det
finns rapporter om att staden endast hade ett fåtal hantverkare. Däribland nämns skräddare,
skomakare, smed, snickare och tunnbindare. Även en krukmakare nämns och det är säkerligen
den som stått för produktionen av den vardagskeramik som återfunnits vid arkeologiska
utgrävningar.
Utgrävningar längs Västergatan ger en sammantagen bild om att kvarteren där varit en del av
stadens hantverkarkvarter, då inga fynd eller byggnadsfynd gjorts som härrör från en högre
status. Även namnet på den närbelägna bastionen; Skräddarbastionen kan ge en antydan om
de hantverkare som bott i dessa kvarter. Hantverkarkvarteret framstår dock inte som fattigt.
De byggnadselement som skulle kunna antyda en högre status, såsom större välbyggda
stenkällare eller kraftiga stengrunder som varit avsedda för stenhus, verkar ha funnits vid
kyrkan och torget samt i stadens södra del. Torget var stadens sociala centrum. Här kan man
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förvänta sig att de ledande bland befolkningen haft sin bostad. I detta område har det
påträffats en källare byggd av tegel.
Bebyggelsefaser (efter L. Stenholm 1983)
1600-1611; Stadens uppbyggnadsskede som präglades av intensiv verksamhet då man under
en kort tid anlade befästningar och stadsbebyggelse. Perioden avslutades av de svenska
eldhärjningarna år 1611, genom kronprins Gustav Adolf. Att det redan fanns en utbyggd
stadsbebyggelse vid härjningarna är befäst genom arkeologiska undersökningar.
1611- ca 1625; Återuppbyggnaden efter 1611 års härjningar verkar ha tagit fart först omkring
1620. En del förändringar av stadsplanen gjordes, bland annat byggde man upp kyrkan på ett
nytt ställe.
Ca 1625-1658; Denna period präglades av stabilitet under danskt styre.
1658-1678; Stadsrättigheterna drogs in efter det Skånska kriget och år 1678 beordrades
borgarna att flytta från staden. Arkeologiska undersökningar visar att några borgare trots
stadens nedgång valde att bygga ut sina gårdar i ett sent skede av stadsperioden.
Stadsjordar
Städerna som fanns före industrialiseringen var platser där en hel del jordbruk förekom. Vår
bild av den historiska staden som en plats bebodd av ståndsmässiga borgare som bedrev
handel och hantverk är bara delvis sann. Bredvid yrken som guldsmed och skräddare fanns
det även åkervaktare och svinakarlar. Dessa hade, tillsammans med hagvaktaren och fäkarlen,
som uppgift att sköta de stora landområden utanför det bebyggda området, som tillhörde varje
stad (grundad före 1850), de så kallade stadsjordarna. Landområdena bestod av åkrar,
betesmarker, ängar och skog.

Illustrationen visar en stad med de omgivande stadsjordarna. Den odlade marken ligger, som
brukligt, närmast den bebyggda delen av staden. (Exemplet hämtat ur ”Den agrara
revolutionen” avseende Västerås stad)
40

Stadsjordarna ägdes oftast endast till en mindre del fullt ut av städerna eller enskilda borgare i
staden. Den största delen bestod av mark som formellt tillhörde kronan och som donerats till
städerna, ofta med brukningsrätt. Om dessa donationer kan man finna uppgifter i skriftliga
dokument, som stadsprivilegierna. Stadsjordsdonationerna har tillkommit under olika
tidsperioder, några under medeltid, andra i slutet av 1500-talet. Donationerna skedde även i
början av 1600-talet, då många nya städer grundades. Ofta var äganderätten komplicerad, och
även om donationen endast omfattade brukningsrätten kom flertalet av jordarna att behandlas
privat och sluta som delar i det övre sociala skiktets makt. Tanken om att jordarna skulle
komma hela borgerskapet till nytta infriades i allmänhet alltså inte. Dock hörde stadsjorden
juridiskt sett till staden och på så sätt gällde stadslagen (och inte landslagen) på jordarna.
Fördelningen mellan åkermark, äng och skog visar på om stadsjordbruket varit fokuserat på
åkerbruk eller boskapsskötsel. Detta speglar i allmänhet rådande odlingsförutsättningar på den
aktuella platsen; de städer som var belägna i fullåkersbyggd var mer inriktade på
spannmålsodling än de städer som var belägna i skogsbygd.
Kristianopels stadsjordar
I Kristianopel är förhållandena runt stadsjordarna ett relativt outforskat område, men klart är
att den jord som efter stadens upphörande delades upp mellan de så kallade Sju Hemmanen
(se vidare information), är de markområden som verkat för stadens försörjning av spannmål,
virke och betesmarker. Samtidigt är det befäst genom arkeologiska undersökningar att staden
Kristianopel hade en betydligt mer agrar prägel än samtida städer.
Kristianopels stadsjordar kan i en jämförelse tyckas vara oproportionerligt stora för den lilla
staden. Detta beror troligtvis främst på att jorden hade så låg bonitet (var mager).
Kristianopels stadsjordar uppges tidigare ha tillhört Avaskär, men övergick till Kristianopel
när staden bildades. Borgarna delade några av de viktigaste gårdarna, som följde med, mellan
sig. Efter det att Kristianopels stadsrättigheter upphört delades stadsjordarna upp på de så
kallade sju hemmanen, i en jordrevning år 1687.
Enligt 1622 års privilegiebrev skulle borgarna i staden saluföra humle, salt, järn och andra
varor som bonden behövde. Omlandet var, som nämnts, magert och producerade inte
tillräckligt med brödsäd för stadens behov, varför man var tvungen att köpa detta utifrån. I
arkivalierna omtalas vidare att man skeppade ut oxar och annan boskap. Det senare förbjöds
dock när staden blivit svensk.
Vid arkeologiska undersökningar i Kristianopel (2015) av material hämtat från en av
brunnarna i staden har det genom makrofossilanalys (fossil som kan identifieras utan
mikroskop) framkommit att man i staden odlade kål, rovor och svartsenap (som alla är typiska
kålgårdsväxter). Vidare visar rester av agnar att man tröskat säd från egna skördar av råg och
havre, inne i staden. Den kogödsel som fanns i brunnen innehöll växtrester som visar på att
djuren betat i strandängsmiljö, förmodligen i stadens närhet.
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Även ett omfattande osteologiskt fyndmaterial finns från utgrävningar i staden, främst från
övergivna brunnar (senast 2015). I en jämförelse med andra städer, till exempel det samtida
Kalmar, skiljer sig fynden från Kristianopel markant. I de flesta städer vi denna tid finns
benfynd som visar på en konsumtion av äldre nötkreatur, där man troligen brukat köpa in
uttjänta äldre djur för stadens slakt, framför yngre. På landsbygden var det mer brukligt att
förtära de yngre djuren som man själv fött upp. Sammantaget tyder alltså Kristianopels
djurhållnings- och matförsörjningsmönster varit självförsörjande och att man på närliggande
gårdar, fött upp det kött man konsumerat samt att inte djuren förts till staden som handelsvara.
Detta ställer vidare Kristianopel i ett ljus där man, trots sina stadsprivilegier, snarare följt det
agrara mönstret, än det urbana. I de skriftliga källorna från Kristianopel nämns att borgarna
och magistraten disponerade ett komplex med närbelägna gårdar som omnämns som ”kronans
ladugård”. Förmodligen är det dessa gårdar/jordar som varit avgörande för stadens försörjning
och som stått för den djuruppfödning som avspeglar sig i benmaterialsfynden. För att kunna
bedriva denna typ av djurhållning krävs stora arealer betes- och slåttermarker. Den typen av
marker hade staden god tillgång till i form av de, redan traditionellt hävdade, närbelägna
öarna (se vidare info under ”Betesöarna”).

En förklaring till den svaga handeln låter sig förklaras i bland annat att det inte funnits något
omland för omsättningen av varor. Exporten hämmades också genom att trävaror och pottaska
kunde försäljas via bondehamnarna. Det förefaller som om Kristianopels försörjning under
1600-talet varit beroende av närliggande gårdar och inte på fjärrhandel. Som tidigare nämnts
tyder även fynd av keramikrester, som förmodligen till största del är lokaltillverkad, på att
Kristianopel skiljer sig från samtida städer. Därmed förstärks bilden av Kristianopel som en
stad med avsaknad av utvecklad handel och med ett mer agrart försörjningssätt.
När städerna i ett senare skede expanderade skedde detta ofta på de gamla stadsjordarna, som
i det skedet till stor del hade spelat ut sin roll, på grund av ökad handel och lätthet att
transportera produkter. Någon expansion på stadsjordarna, förutom ett mindre
fritidshusområde i nordväst, har således inte skett i Kristianopel. Därmed har det historiska
landskapet tillhörande stads- och köpingtiden bibehållit sin karaktär av öppet odlingslandskap.
Det öppna, fortsatt hävdade odlingslandskapet, på de tidigare stadsjordarna, är
nödvändigt för en helhetsförståelse av den kulturhistoria som präglar
riksintresseområdet. Odlingslandskapet utgör därför ett av de bärande uttrycken för
anspråket.
Betesöarna
I skärgårdsområden har traditionellt sett en stor del av öarna använts som betes- och
slåttermarker. Hävden sträcker sig på flera ställen tillbaka till förhistorisk tid, då områdena
oftast använts till säsongsnäringar (med fisket som grund) eller bara till rena utmarknäringar.
Denna säsongsnäring, med bosättningar, har sannolikt inte berört öarna runt Kristianopel, då
lämningar som tomtningar (tidiga säsongsbosättningar) och fångstfållor, som tillhör denna
hävd, inte återfinns i riksintresseområdet. Troligtvis har öarna legat så nära fastlandet att
någon sekundär boplats inte ansetts nödvändig, samtidigt som kustfisket här bedrevs på olikt
42

vis än havsfisket, längre ut i skärgården. Dock har öarna ursprungligt hävdats som utmark,
huvudsakligen som betesmark. Det öppna betade landskapet på öarna är ett karaktärsdrag för
området.
Men även senare har markerna spelat stor roll både för stadens, och vidare köpingens,
försörjning då det (som tidigare nämnts) funnits en mer agrar än urban prägel på Kristianopels
försörjning, där djuruppfödningen var en stor del.
Uppgifter finns som pekar på att Mölleskär hävdas som betesö redan under Avaskärs stadstid.
I det historiska kartmaterialet över Kristianopel är öarna Långaskär, Mölleskär, Rönneskär,
Majö och Björkeskär tidigt redovisade som delade betesmarker. T ex är Långaskär under
1700-talets slut uppdelat mellan fyra (Eriksholm, Möllehall, Milasten och Helleviksäng) av de
sju hemmanen som fick staden Kristianopels jordar uppdelade mellan sig i den tidigare
nämnda jordrevningen 1687. Fortsatt redovisas Mölleskär som uppdelade betesmarker för
Eriksholm Kristianopel och Möllehall på Häradskartan (1915-1919). Än idag används öarna
som betesmarker och på flera av öarna finns även spår av ett äldre ägo- och hägnadssystem i
form av stenmurar.
De betade områdena utgör idag unika naturbetesmarker och bär ett rikt biologiskt kulturarv,
med höga naturvärden. Kontinuiteten i hävden bidrar till ett fortsatt öppet landskap och även
till en tydlig läsbarhet av det historiska landskapet. Hävden är grunden för det stora biologiska
kulturarv som finns på öarna och samtliga öar i området är även klassade som riksintresse för
naturvård; Blekinge östkust [NK 21]. Landskapet domineras här av betade havsstrandängar,
med betydande botaniska och zoologiska värden. Samtidigt anses hela sträckan ha betydelse
för häckande, rastande och övervintrande fåglar. Dock hotas många öar av igenväxning på
grund av utebliven beteshävd. Projektet GRACE har därför verkat för att återställa en del av
öarnas ursprungliga, öppna karaktär och öarna bär därmed tydliga uttryck för riksintressets
läsbarhet idag.

Flygbild från GRACE-projektet över Mölleskär. Det historiska beteslandskapet återspeglas
tydligt efter projektets röjningar. I bildens mitt syns en gammal ägogräns i form av en
stenmur och i bakgrunden syns vägen och transportsträckan mellan fastlandet och ön. (Bilden
tagen mot väster)
43

Flygbild från GRACE-projektet över Långaskär. Effekterna av projektets röjningar är mycket
påtagliga. Den igenväxning som pågått på öarna under flera årtionden syns fortfarande
tydligt på de delar av ön (till vänster i bild) som inte blivit röjt av projektet. Även här finns de
gamla ägogränserna kvar, i form av stenmurar.
Naturbetesmarkerna i området innehar unika naturvärden och kontinuiteten i hävden
av betesöarna (och strandbetesängarna) bidrar till helhetsupplevelsen och förståelsen av
det historiska landskapet och är således ett bärande uttryck för riksintresset. Även det
rika biologiska kulturarv som återfinns på öarna, och på strandbetesängarna, ska ses
som uttryck för riksintresseanspråket.
Kyrkan/Kyrkoruinen
Som tidigare berörts har det funnits en annan kyrka än dagens, uppförd i samband med
stadens anläggande, ca 350 meter söder om den nuvarande. Därmed var den belägen utanför
stadsbebyggelsen och tjände troligtvis som en del i försvaret, utformad som en så kallad
kavaljer, eller katt. Sannolikt är dock att kyrkan inte fyllt sin funktion, då man valde att
återuppföra den på en annan plats, efter det att den blivit nedbränd av kronprinsen Gustav
Adolf (1611). De rester som blev kvar efter branden vilar under en kulle som idag finns på
platsen och som benämns med ”Kärringkullen”.
Kärringkullen är visuellt tydlig och det är lätt att förstå den ursprungliga kyrkans roll i
historien. Därmed är den en del av uttrycken för riksintresset i området.
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Kärringkullen, den ursprungliga kyrkans placering i Kristianopel. Kyrkan var belägen
utanför stadsbebyggelsen.
År 1618 tog Kristian IV intiativ till ett nytt kyrkobygge, på platsen för den nuvarande kyrkan.
Den invigdes 1624, dock inte fullt färdig. Kyrkan är uppförd i nordisk renässansstil med
trappgavelstorn. Dess unika karkatär, med snedställda gavlar, är uppkommen ur det rådande
gatunätet. Man placerade, som brukligt, koret i öster och sedan hade man för avsikt att göra
kyrkan så stor att gavlarna räckte ända ut mot de parallella gator som löpte genom staden.
Därmed kom gavlarna naturligt att bli sneda. Kyrkans form och läge är tydligt avbildad på
alla kartor och stadsplaner över Kristianopel.
Kyrkan har idag en framträdande roll i samhället och landskapet för övrigt. Dess visualitet,
både sett inom samhället, från havet samt från det omgivande landskapet, har stor betydelse
för upplevelsen av det historiska landskapet.
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Kyrkan med dess unikt snedställda östra
gavel, som följer det ursprungliga gatunätet.

Dagens församlingshem.
Uppfört på 1920-talet.
Kyrkan är idag den enda återstående byggnaden från Kristianopels tid som stad och är
ett bärande elment för förståelsen och upplevelsen av kulturmiljön och utgör därmed ett
av uttrycken för anspråket.
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De Sju Hemmanen
Kristianopels omgivande odlingslandskap har som tidigare nämnts hävdats långt innan
Kristianopels bildande. Markerna finns bland annat beskrivna i Carl Sylvéns ”Beskrivning
över Christianopels socken” (1854-56). Här omnämns markerna redan som staden Avaskärs
försörjande marker (stadsjordar) och hur de sedan övergått till Kristianopel, vid dess
anläggande. Det beskrivs att ”all mark ägdes av staden Kristianopel” och verkade som
stadsjordar, där borgerskapet hävdade jorden utan avgift till varken staten eller Kronan.
Borgarna uppges i källorna ha delat på de viktigaste gårdarna; Eriksholm, Milasten,
Hellvitsäng, Skarnsholm, Möllehall och Stensborg, redan vid stadsbildandet. Jorden kunde
ärvas eller köpas, borgarna sinsemellan, men när staden förlorade sina privilegier och
borgerskapet flyttade till Karlskrona blev deras egendomar liggande öde. Efter att
stadsprivilegierna dragits in följde en tid då Kristianopel befann sig i en oviss och avfolkad
period. Jordarna kunde då hävdas av vem som helst, fram till jordrevningen 1687.
I jordrevningen delades marken upp mellan borgarnas nämnda hemman (Eriksholm, Milasten,
Hellvitsäng, Skarnsholm, Möllehall och Stensborg), plus den tillkomna ”Prästgården”. Det
sistnämnda hemmanet uppfördes som just som prästgård till Kristianopel, vid tiden för
stadens anläggande. Hemmanen kom att kallas ”De Sju Hemmanen” eller ”Sjuhemmanen”. (I
senare tid har de även kallats ”De Sju Magra Nöten”, med antydning till markens låga
bonitet).
Både inägor och utmark, inklusive bete på öarna, fanns uppdelat till varje hemman. Med tanke
på hemmanens relativt outforskade ägoförhållanden, råder det osäkerhet kring hur marken
innanför vallarna har blivit uppdelad mellan Sjuhemmanen. Uppgifter tyder på att de vid
jordrevningen bebyggda tomterna inte omfattats av skattläggningen. Skilda meningar råder
och det finns uppgifter som tyder både på att den marken använts samfälligt och på att den
delats upp i tomter, med olika hemmanstillhörighet. Det råder även en osäkerhet angående de
olika hemmanens jordnatur (anger ägande- och nyttjandeförhållanden för fastigheter), men de
uppges både ha förekommit som skattehemman och som kronohemman (uppgift från slutet av
1700-talet). Även jordnaturen innanför murarna är osäker.
År 1714 blev Kristianopel köping under Karlskrona (se vidare information) och det ålades var
och en som ville bosätta sig i köpingen att ta kontakt med hemmanen för att få arrendera
tomter att bo på och utnyttja till odling. Under tidens lopp har det varit många tvister om den
egentliga ägnaderätten till dessa tomter och till vilka hemman de hört.
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Prästgården.

Stensborg.

Möllehall.
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Milasten.

Skarnholm.

Helleviksäng.
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Eriksholm.

Exempel på vägnätets tydlighet och siktlinjer längs dessa.
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Dagens fastighetskarta med De Sju Hemmanen (Eriksholm, Milasten, Hellvitsäng,
Skarnsholm, Möllehall, Stensborg och Prästgården) utmärkta med röd cirkel. Idag ligger alla
hemmanen kvar på ursprungligt läge och vägnätet är nästintill intakt.
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De Sju Hemmanen idag
Trots forskningslägets ringa omfattning kan Sjuhemmanens odlingslandskap förmodas
hävdats på ungefärligt samma sätt genom tiderna, fram i nutid. Markernas strukturer tyder på
kontinuitet i hävden och spår av odling befäster t ex historisk åkermark. De än idag hävdade,
öppna markerna återfinns även till stora delar på historiska kartor, med undantag för viss ökad
igenväxning. Ett område vid Helleviksäng har genomgått en större förändring i
markutnyttjandet, då här återfinns mer skogsvegetation idag gentemot de historiska
strandängsbetena. I det historiska kartmaterialet går det även att återfinna stora delar av
dagens vägnät.
De topografiska förhållandena i odlingslandskapet medger att det sannolikt har funnits tydliga
siktlinjer mellan hemmanen samt in mot Kristianopel, då främst mot kyrkan. Att det här
funnits siktlinjer styrks av att det historiska odlingslandskapet överlag var betydligt mer
trädlöst och öppet än dagens. Idag skyms dock flera av siktlinjerna av vegetation.
Till övervägande del är även bebyggelsens läge är i stort sett desamma som i det historiska
kartmaterialet. Någon huvudbyggnad återfinns idag med annan placering, samtidigt som viss
ny bebyggelse i form av ekonomibyggnader har tillkommit, främst gällande Möllehall, som
har en betydande djuruppfödningsverksamhet idag. Mangårdsbyggnadernas utformning och
skala skiljer sig betydligt åt och flertalet av dem har genomgått större om- och
tillbyggnationer. Gemensamma byggnadsutformningar är stående, målad panel. Flertalet av
mangårdsbyggnaderna har tegeltäckta sadeltak. Till all gårdsbebyggelse hör bevarade
ekonomibyggnader, ofta i flera längor, dock är alla inte i bruk. Ekonomibyggnaderna är
uppförda med traditionella tekniker och har i de flesta fall stående, rödslammad panel, någon
har hel, putsad fasad. Något gårdsläge har nytillkommen, modernt utformad,
ekonomibebyggelse.

Ekonomibyggnad tillhörande hemmanet Helleviksäng.
Vägnätets förhållande till gårdslägena har ett genensamt mönster, då inga gårdsvägar finns,
utan den mesta av Sjuhemmansbebyggelsen ligger intill (eller i nära anslutning till)
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huvudvägarna. De är placerade på traditionella lägen, ofta på flacka höjder i det för övrigt
topografiskt plana landskapet. Som tidigare nämnts har det sannolikt funnits öppna siktlinjer
mellan de olika gårdslägena, längs vägnätet samt i viss mån (beroende på topografin) in mot
Kristianopel. Siktlinjerna in mot Kristianopel är till största del brutna idag på grund av ökad
vegetation, dock är de fortsatt tydliga mellan bland annat Möllehall och Stensborg.
Till skillnad mot andra städer har således inte Kristianopel varit föremål för någon vidare
expansion (som oftast skett på stadsjordana) och därmed har de historiska strukturerna inte
blivit ”bortbyggda” utan är tydligt läsbara i dagens landskap. Odlingslandskapet i
riksintresseområdet är upptaget i den Nationella Bevarandeplanen för Odlingslandskapet
(1996) på grund av sina höga natur- och kulturvärden.
Grunden till gränsdragningen för riksintresset utgår från fastighetsgränserna till De Sju
Hemmanen, enligt sockenkartan från 1854. Troligtvis är gränserna betydligt äldre än så och
har till stora delar sannolikt sin grund i de ursprungliga hemmansgränserna. Sockenkartan ger
dock en tydlig helhetsbild över det riksintressanta området. Idag återfinns stora delar av
fastighetsstrukturerna. En tydlig avvikelse, vad gäller grunden till riksintressets gränsdragning
och dagens fastighetsgränser, återfinns vid naturreservatet Höga Sand, där hemmanet
Hälleviksängs gräns (1854), löper rakt igenom dagens naturreservatsgräns.
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Blå markering avser riksintressegränsen runt De Sju Hemmanen, med utgångspunkt i
hemmansgränserna i sockenkartan från 1854.
Det öppna odlingslandskapets strukturer, samt de bevarade bebyggelselägena, gör de
historiska stadsjordarna tydliga än idag och därmed ska landskapsutsnittet ses som ett
bärande uttryck för riksintresseområdet och bidrar i hög grad till upplevelsen och
förståelsen av kulturhistorien i området.
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Köpingen Kristianopel
Efter det att Kristianopel blivit svenskt infördes svenska tull- och handels avgifter, vilka
verkade negativt på stadens handel. Därtill infördes ett förbud mot att utföra oxar och annan
boskap, som varit en god inkomstkälla. Med den ändrade rikstillhörigheten följde även att
staden förlorade sin roll som gränsfäste och därmed var sammantaget stadens förutsättningar
för fortlevnad försvunna. Vid det här laget var fästningsmurarna i relativt dåligt skick och
man var på högre ort osäker på om de skulle behållas. Vidare ansågs hamnen för liten för
handel och näringslivet förde en tynande tillvaro. Det finns uppgifter om att stadsinvånarna
under 1660- och 1670 talen klagade över de många tomter som låg öde. Ett rimligt antagande
om stadens befolkningsstorlek kan tänkas varit runt 600 personer. Detta kan jämföras med
uppgifter från Ronneby under samma tid, där den civila befolkningen uppges vara dubbelt så
stor. Dock räknades Kristianopel vara en långt större stad vid denna tid än närmast följande
Sölvesborg. Vidare jämförelse kan göras med Malmö, vars befolkning i mitten av 1600-talet
beräknas ha varit ca 3-4000 personer.
Sammantaget förlorade Kristianopel således sina stadrättigheter i slutet av 1670-talet, och
1678 ålades borgerskapet att flytta. Då man inte ville riskera att danskarna åter skulle komma
i besittning av fästningen, bröts murarna ner och det finns uppgifter om att alla stadens
räkenskaper och rådhusarkiv förstördes. Därav är det historiska källmaterialet idag
knapphändigt.
Från att ha varit en aktiv och blomstrande stad förvandlades Kristianopel därefter hastigt till
en obebodd betesö, där stora grus- och stenhögar vittnade om den tidigare bebyggelsen.
Endast några få bodde kvar i stadens ruiner och livnärde sig på fiske och brukade en del av
den jord som tillhört staden. Efter att ha fört denna tynande tillvaro under några år, blev
Kristianopel köping 1714, under Karlskrona som anlagts 1680. Köpmän och hantverkare fick
därmed borgarrätt, och en förteckning av tomtägarna i köpingen i slutet av 1700-talet visar att
de flesta hade anknytning just till handel och hantverk. Yrken knutna till havet var få, förutom
lotsen.
Under 1800-talet fick köpingen nytt liv och ett stort antal yrken med anknytning till havet
återfinns. Orten beboddes då främst av sjömän, skeppare, kaptener och lotsmän. Utöver dessa
fanns handlare och flera hantverkare, som t ex garvare, skomakare och kakelugnsmakare.
Verksamheterna flyttades mer åt hamnen till och blev även en viktig lastageplats. Kristianopel
blev en viktig seglationsplats och köpmännen var ofta även redare och kunde äga flera skepp
med vilka de fraktade varor. Även ett skeppsvarv fanns i köpingen under slutet av 1800-talet.
Varvet var beläget på tomten mittemot den västra infarten (fastighet Kristianopel 10:17).
Handeln på sjön var av stor betydelse till flera av de betydande hamnarna längs kusten
samtidigt som handelsresorna utom länet gick till främst Skåne och Tyskland. Bland annat
blomstrade handeln med trävaror. På bekostnad av sjöfarten utvecklades inte köpingens
jordbruk i samma takt som i andra socknar och 1800-talets annars vanliga nyodlingar tycks ha
uteblivit.
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Med invigningen av Östra Blekinge järnväg (1899) mellan Karlskrona och Torsås, följde en
nedgång för i utvecklingen för köpingen. Av den service som funnits på orten flyttades nu
större delen till de nya stationssamhällena; Fågelmara, Jämjö och Brömsebro. Hamnen i
Kristianopel fick en svår konkurrent i järnvägsstationen i Fågelmara när det gällde transport
av ved och virke.
Bebyggelsen och bebyggelsemönster i Kristianopels köping
Köpingstidens bebyggelse har på flera håll sina rötter i stadens ursprungliga stadsplan, där
både husens placering och utformning kan återfinnas. Bostadshusen låg i gatulivet, någon
med hantverks- eller handelslokal mot gatan och ekonomibyggnaderna var placerade på
baksidan, kring en stenlagd gårdsplan. Gårdstypen representeras väl av byggnadsminnet
Köpmannagården (se vidare information), mitt i det nuvarande samhället.

Stadsplan för köpingen 1778. Bebyggelsen är gles och uppblandad med odlingslotter.
© Lantmäteriet Geodatasamverkan

Källor från det tidiga 1800-talet visar på att Kristianopel var glest och illa bebyggt. En
stadskarta från 1778 visar platsen ca 100 år efter att stadsrättigheterna dragits in. Då är
bebyggelsen spridd och endast ett dussintal tomter var bebyggda. Längs Västergatan fanns
ingen bebyggelse och stora delar av kvartersmarken hade delats in i odlingslotter.
Häradskartan (1909-1915) över området visar på att Västergatans tomter ut mot muren i stort
sett endast brukats som odlingsmark. Längs Västergatan finns idag fortfarande några
obebyggda tomter, som minner om detta. Bebyggelsen utgjordes mestadels av ryggåsstugor
med torvtak och enkel inredning, endast ett fåtal större byggnader fanns.
I mitten av 1800-talet blev det vanligare med höga tvåvåningshus, med brutna tegeltak,
fasader strukna med rödfärg eller tjära (för att skydda mot röta och uttorkning) och interiörer
som tydde mer på ett högre stånds boende.
I början av 1900-talet beskrivs bebyggelsen i Kristianopel bestå av ett tjugotal små gårdar
omgivna av välskötta trädgårdar med syrenbuskar, päronträd och vackra blommor, bland
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annat rosor. Även det stora valnötsträd som än idag återfinns mitt i byn, beskrivs. Vidare
skildras den södra delen av det murinhägnade forna stadsområdet som ännu inrutat i små
hävdade åkerlappar. Även mellan gårdarna fanns några åkerlyckor och att dessa har fortsatt
brukats in på 1950-talet är dokumenterat.
Historiskt sett fanns ingen köpingbebyggelse utanför stadsmuren. Dock finns idag
bebyggelse, som tillkommit utan direkt koppling till köpingen, utanför murarna. Bebyggelsen
bryter därmed de historiska strukturerna.

Hantverkargårdar (parstugor i grunden) från 1700-talet, belägna i den norra delen av det
tidigare stadsområdet. Placeringen med bostadsdelen i liv med gatan är ett ursprungligt
karaktärsdrag. På vänster sida av vägen syns fastighet Kristianopel 10:37 och 10:39 välbevarade och i bakgrunden fastighet 10:40, idag något mer förändrat. Bild tagen längs
Storgatan mot söder.
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Fastighet Kristianopel 10:37. Uthus karakteristiskt placerade på baksidan av tomten.

Dagens Gästgivaregård (fastighet Kristianopel 10:21), uppförd 1714, är en god representant
för köpingtidens bebyggelse vad gäller både byggnadsstil, material och placering med
bostadshuset i liv med gatan och uthusen på baksidan. Gästgiveriet är om och tillbyggt i olika
omgångar och har ursprungligen även tjänat som prästgård.
Köpmannagården (Johannessonska gården)
Köpmannagården, även kallad Johannessonska gården, i Kristianopel är belägen intill
Storgatan, mitt i samhället. Dess huvudbyggnad är lång och innefattar både en handels- och
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en bostadsdel. Här har handel bedrivits sedan 1700-talet. Runt den stenlagda, idag
gräsbevuxna, gårdsplanen på baksidan om huset finns ett flertal ekonomibyggnader.
Traditionen med handelsträdgårdar kringbyggda runt en stenlagd gårdsplan har sina rötter i
1600-talet. Flera av Johannessonska gårdens drag är typiska för köpingbebyggelsen i
Kristianopel och gården är idag den som inom det gamla stadområdet sammanfattar de
bebyggelsehistoriska dragen tydligast. Sedan 2003 är gården förklarad som byggnadsminne.
Huvudbyggnaden är knuttimrad i två våningar och vilar på en låg stenfot. Huset har sadeltak,
som ursprungligen var spåntäckt, men idag är täckt med tvåkupiga takpannor. Den
panelklädda fasaden har både stående och liggande locklistpanel, målad med gul linoljefärg.
Fönsterbågar och dörrar är brunmålade. Det finns en källare under husets mittendel.

Köpmannagården, belägen längs den mittersta av de tre parallellgatorna; Storgatan. Bilden
tagen från den västra infarten. Lanthandeln var belägen i den norra delen av byggnaden.
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Kvartskluvna stockar mellan knutlådorna.
Byggnaden har flera annorlunda och välgjorda detaljer som kan hänföras till en
skeppsbyggartradition. Ett exempel är de långa klinkerbyggda takutsprången på gavlarna samt
de kvartskluvna stockarna på hörnen, mellan knutlådorna. Det förekommer liknande detaljer
på andra hus i Kristianopel. Köpmannagården är även välbevarad interiört, där planlösning,
lister, takbjälkar, foder, dörrar och fönster kvarstår. Det finns kakelugnar tillverkade av den i
köpingen, under 1800-talet, verksamma kakelugnsmakaren Bergman. Större delen av huset
rymmer bostadsdelar, lanthandlen är belägen i den norra delen, och är i stort sett orörd sedan
den senaste moderniseringen i mitten av 1940-talet.
Ekonomibyggnaderna är tidstypiskt sammanbyggda runt gårdsplanen. Den höga längan längs
den östra gränsen är uppförd i skiftesverk, ursprungligen med ett spåntäckt sadeltak, numera
täckt med plåt. Ladan flankeras av två lägre längor med pulpettak, täckta med papp. De har
fasader klädda med rödslammad locklistpanel och svarttjärade portar och dörrar.
Ekonomibyggnaderna har traditionellt innehållit funktioner som snickarbod, vedbod,
bykstuga, stall och förrådsutrymmen för de varor som köpmännen har handlat med. Idag
utnyttjas de som förrådsutrymme. Runt gården och trädgården norr om denna finns ett enkelt
vitmålat staket.
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Situationskarta över Köpmannagården, med ekonomibyggnadernas funktioner utmärkta.
(Illustration från dokumentation av Köpmannagården i Kristianopel)

Den södra gaveln av Köpmannagården. Till höger i bild syns främst den gamla bakstugan
och därbakom den stora ekonomibyggnaden, uppförd i skiftesverk, som användes bland annat
som stall och förrådsutrymme.
Byggnaden närmast mangårdshuset är en mindre knuttimrad träbyggnad och inrymmer en
bakstuga. Sannolikt är byggnaden uppförd under 1700-talet och anses som ett av de äldsta
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husen i Kristianopel. Bottenvåningen rymmer den stora bakugnen och på övervåningen finns
en av kakelugnsmakare Bergmans kakelugnar. Bageriverksamheten upphörde 1938.
På tomten mitt emot Köpmannagården, över Storgatan, fanns ett magasin av sten som revs på
1950-talet när den nya infartsvägen byggdes.
För riksintresset är Köpmannagården i Kristianopel ett av de ensamt stående tydligaste
uttrycken från köpingtiden. Köpmannagården och dess byggnadsstil, placering och
gårdsbebyggelse är som helhet ett av de bärande uttrycken för förståelsen av hela
kulturmiljön i området.
Kristianopels hamn och sjöfart
Som tidigare nämnts var har fisket genom alla tider naturligt varit en del av försörjningen i
området. Redan från tiden då Avaskär var stad finns det belägg för en organiserad handel med
fisk, genom lerbottnarna. I området fanns god tillgång på torsk, sill och ål. Fisket som varit av
störst betydelse är ålfisket. Under Kristianopels tid som stad, finns uppgifter om ett stort antal
så kallade ålbroar, både på fastlandet och på t ex Mölleskär. Ålbroarna var skattlagda fisken
och fiskerätten låg hos de större hemmanen som i sin tur utnyttjade dem själva eller
arrenderade ut fiskerätten.
Ålbroar är en vanlig syn längs Kalmarsunds kuster och i synnerhet vid den steniga
fastlandskusten. Ålbroarna består oftast av långa rader av större stenar som lagts ut vinkelrätt
mot stranden och kan vara svåra att datera eftersom många ålbroar med största sannolikhet
har används och byggts på sedan medeltiden. Hommorna och åltenorna (ålfiskeredskap)
anslöts till ålbroarna för att fånga upp ålen som kom simmande norr ifrån och vars
vandringsväg blockerades av ålbron. Senare har även många ålbottengarn har förlängts med
hjälp av en gammal ålbro.

Ålbro på Mölleskär. Kristianopels kyrka i bakgrunden.
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Som tidigare nämnts fanns en skeppsbrygga vid en bastion i murens östra sida under
stadstiden. Enligt uppgifter från stadsperioden var skeppsbryggan långsmal och säker för alla
vindar, utom rak sydväst. Den anges ha tjänat dels som tilläggsplats för handelsfartyg och dels
för krigsfartyg. Handelsflottan uppges uppgå till 10 stycken skepp, vid årsskiftet 1672/1673.
Vintertid låg skeppen i tryggt förvar bakom den skyddande Kvarnholmen. (1927)

Utsnitt från en situationskarta från 1700-talet över Kristianopel, visande skeppsbryggan och
dess läge i förhållande till kyrkan.
Under senare delen av 1700-talet ökar fiskets betydelse (även om yrken knutna till havet
fortfarande var relativt få) och såväl skattefrihet som rättslig status ges åt den som blir
yrkesfiskare (jfr ”Förordningen ang. fiskeriernas uphielpande” 1748). Under såväl 1700-talet
som 1800-talet forslades både färsk och insaltad fisk sjövägen till Karlskrona. Ålen
transporterades även vidare till Tyskland eller Skåne. För övrigt var sjöfarten i början av
1800-talet begränsad och den huvudsakliga seglationen gick med ved och skogsprodukter
(mestadels pottaska) till angränsande städer.
Senare under 1800-talet när köpingen är på väg uppåt förbättras hamnen och därmed
förutsättningarna för sjöfart och fiske. På 1850-talet uppges ett stort antal sjömän vara bosatta
i köpingen och i skriftliga källor återfinns ett större antal yrken med anknytning till havet.
Orten befolkades då främst av sjömän, kaptener, skeppare och lotsmän. Kristianopel verkade
nu även som en viktig lastageplats
Seglationen med ved och timmer fick ett uppsving under Krimkriget, p.g.a. att Ryssland och
därmed även Finland föll bort som exportör. Kristianopel kunde dock inte mäta sig med
Bergkvara, Ekenäs och andra liknande platser längs Kalmarkusten. Hemmahörande i
Kristianopel är på 1850-talet bara en galeas, en skonert och 8 slupar. Dock är det den kustnära
seglationen som dominerar, t ex med ved till Öland där kalk och kalksten var vanliga
returvaror.
Under tidigt 1900-tal gick fångsterna i stor utsträckning till konservindustrin i Fågelmara och
under denna tid förbättrades även hamnen. I hamnen byggdes bland annat en ny vågbrytare
och nya båthus. Även ett ålhus uppfördes längs den norra piren, med plats för ålsumpar, som
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möjliggjorde en vidare handel med levande fisk. Ålhuset revs på 1970-talet. Exempel på
andra hus knutna till fisket är det gamla filéhuset, som idag inrymmer Café Sött & Salt.

Ålhus i hamnen, flygfoto från 1960-talet. Notera bodarna som idag inrymmer
turistverksamheter.
Dagens hamn är ett spår från tiden då sjöfarten ökade i Kristianopel slutet av 1800-talet och
sedan vidare förbättrades under 1930-talet. Ett antal kåsar (mindre båthamn med parallella
stenläggningar ut i vattnet) finns idag kvar norr om hamnen, där några används för
fritidsbåtar. Idag äger och driver Karlskrona kommun hamnen och har uttryckt i sin
fördjupade översiktsplan att hamnen ska ses som ett nav i den turismsatsning som kommunen
gör i skärgården.

Flygfoto över dagens hamn i Kristianopel.
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Kåsar norr om hamnen.

Idag är Kristianopels hamn mycket populär för det båtburna turistlivet.

Vy in mot Kristianopel. Idag finns verksamhet riktad mot turism i hamnen i de gamla
sjöbodarna. Notera bodarna på flygfotot från 1960-talet.
Hamnens läge, med främst den södra hamnpiren, samt utformningen av dagens hamn
ska ses som bärande uttryck för riksintresset och är av stor betydelse för läsbarheten av
områdets kulturhistoria. Likaså kåsarna och lämningarna efter ålbroarna utgör uttryck
för riksintresset.
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Dagens Kristianopel
Dagens Kristianopel är inte längre någon ö utan området i norr har genom uppgrundning,
landhöjning och igenväxning förvandlats till en halvö. Till samhället leder idag två
infartsvägar, till skillnad från den ursprungligt enda i norr. Utöver den nytillkomna västra
infarten är gatunätet i stort det samma som under stads- och köpingstiden. Det omgivande
odlingslandskapet hävdas ännu till stora delar och det vägnät som bundit samman De Sju
Hemmanen och Kristianopel är i stort sett det samma.
Som tidigare nämnts följer stora delar av dagens Kristianopel de ursprungliga mönstren vad
gäller gatunät och kvartersindelning. Även bebyggelsen och dess placering bär tydliga spår
från den ursprungliga strukturen.

Flygbild över dagens Kristianopel. Riksintressets bärande uttryck som den intakta
stadsmuren, hamnen, kyrkans läge, Petriåns mynning, samt bebyggelsens placering framgår
tydligt.
Idag är Kristianopel en ort med stort turistvärde. Redan innan första världskriget satsades det
på Kristianopel som turistort då bland annat ett mindre badhus vid hamnen uppfördes och
Gästgivaregården rustades upp. Samhället bär på tydliga spår efter denna satsning, men dessa
ses inte som en del av riksintresseanspråket. Kulturarvet och bebyggelsen omnämns i
Karlskronas fördjupade översiktsplan som bevaransvärd och som en utgångspunkt vid
utveckling av området.
Högasand
Inom området finns idag ett naturreservat; Högasand, som är ett tallbevuxet sanddynsområde
ca två kilometer norr om Kristianopels samhälle. Området har under århundraden påverkats
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av människan. Sannolikt har man redan under tiden som Avaskär var stad använt markerna
som utmarksbete, vedtäkt och huggning av timmer. Dessa aktiviteter kan ha bidragit till en
blottläggning av marken med sandflykt som följd. Vid tiden för Kristianopels anläggande var
troligtvis Högasand ett öppet område, med besvärande flygsand.
Högasand klassas idag även som ett Natura 2000-område, och i den klassningen ingår även
det så kallade ”Prästatallet”, vid hemmanet Prästgården. Idag innehar området unika
naturvärden och saknar motsvarighet i länet. Förutom de rika biologiska värdena finns ett
högt rekreationsvärde i området.
Riksintressegränsen sträcker sig idag rakt genom naturreservatet, detta med anledning av att
grunden till gränsdragningen utgår från fastighetsgränserna till de så kallade Sju Hemmanen,
enligt sockenkartan från 1854. Det är hemmanet Hälleviksängs dåvarande fastighetsgräns som
idag medför den till synes ogrundade avdelningen av naturreservatet. Idag återfinns inte just
denna fastighetsgräns.

Dagens bebyggelse i Kristianopel
För ökad förståelse kan stycket kompletteras med ”Bebyggelsen och bebyggelsemönster i
Kristianopels köping”

Kyrkan är idag den enda kvarvarande bebyggelsen från stadstiden (1600-1678), medan en hel
del bebyggelse återfinns med ursprung i köpingstiden (1714- in på 1900-talet). Den
småskaliga trähusbebyggelsen som återfinns idag är välbevarad och uppfördes främst under
1800-talet, men många byggnader inom området kan sannolikt härröra från 1700-talet. Som
tidigare nämnts har dagens gatunät och tomtstruktur i stort sett samma struktur som då staden
grundades.
Överlag är bebyggelsen från den äldre köpingstiden mestadels traditionellt blekingsk med
enkel-, par- och framkammarstugor som grund, ofta i två våningar, inredda med två rum, kök
och förstuga på nedre botten samt rum på övervåningen. Även bostadshus med korsplan finns.
Fasaderna är klädda med stående locklistpanel, mestadels målade med röd slamfärg eller i
ljusa kulörer. Några bostadshus har även liggande panel närmast sockeln. Yngre
köpingsbebyggelse finns även som envånings bostadshus med inredd vind.
Taken är mestadels tegeltäckta (över spån) sadeltak, en del brutna. Flera olika takvinklar
förekommer. Fönstren är spröjsade med 6 eller 9 rutor, mestadels vitmålade, men även röda
och blå finns. Det finns även lunettfönster i några gavelrösten. Snickeridetaljer som härrör
från en skeppsbyggartradition (exempelvis kvartskluvna stockar mellan knutlådorna) återfinns
på flera byggnader. Pardörrar är vanligt förekommande, flera med detaljer av smide i
dörrfönstret.
Längs Storgatan finns den övervägande delen av trähusbebyggelsen från köpingstiden. Den
norra delen av Storgatan består mestadels av äldre köpingsbebyggelse som har en väl
sammanhållen karaktär vad gäller material, volym, utformning, färgsättning och placering.
Även längs Östergatan finns bebyggelse från köpingstiden.
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I den södra delen av Storgatan finns köpingbebyggelse av det lite yngre slaget (mitten av
1800-talet till början av 1900-talet), här återfinns mestadels envånings bostadshus med inredd
vind, med liknade karaktärsdrag och byggnadsdetaljer som övrig beskriven
köpingbebyggelse.

Flera olika takvinklar förekommer. Vy från norr, med samhällets småskaliga siluett, där
kyrkan monumentalt höjer sig i bakgrunden.

Exempel på byggnadsdetaljer som är vanligt förekommande i Kristianopel. Kvartskluvna
stockar mellan knutlådorna och glasade pardörrar med detaljer av smide i förnstret.
I området norr om hamnen, längs Östergatan, är bebyggelsen avseende både bostadshus och
ekonomibyggnader, mer småskalig, mestadels i en eller 1,5 plan. Bebyggelsen består av
ryggåsstugor, par- och enkelstugor samt något bostadshus med korsplan och är mestadels
uppförd under 1800-talet. Bostadshusen är belägna i liv med gatan, mindre uthus finns på den
bakre delen av tomten. Östergatan har bibehållen sträckning och är idag belagd med grus.
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Exempel på den mer småskaliga bebyggelsen längs Östergatan.

Exempel på den mer småskaliga bebyggelsen längs Östergatan.

Vy söderut, längs Östergatan.
Västergatan, som gata, är i sin helhet välbevarad, i söder är den fortfarande stenbelagd,
medan partiet norr om den västra infarten är belagd med grus. Dock är siktlinjen längs gatan
bruten av en busskur, som försämrar läsbarheten av det historiska sammanhanget något.
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Västergatans sträckning, sett mot norr, siktlinjen något störd av en busskur.

Södra delen av Västergatan är fortfarande stenbelagd.
Bebyggelsen, med dess strukturer och utrycksformer, avseende såväl placering som
byggnadsdetaljer (såsom t ex panelarkiteturen) som är kopplat till stads- och
köpingstiden tillhör uttrycken för kulturhistorien i området och utgör bärande element
för förståelsen av det riksintressanta anspråket.
Samhället Kristianopel har idag en egenartad, småskalig siluett, sett både från havet och från
inlandet. Siluetten utgörs av ett relativt enhetligt formspråk där bebyggelsen blandas med
vegetation. Kyrkan är visuellt markerad som den enda monumentala byggnaden.
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Samhället Kristianopels siluett, sett från ön Mölleskär.
Även samhällets siluett ska ses om ett uttryck för den riksintressanta kulturhistorien i
området.
Undantag i dagens strukturer från de riksintressanta värdena
Nedan beskrivna miljöer betraktas som undantag från det riksintressanta anspråket.
Undantagen avviker från de uttryck (värden) som är medtagna i riskintressebeskrivningen.
Miljöerna benämns i kunskapsunderlaget som ”avvikelser” och är medtagna i underlaget för
att tydligt förklara det som inte omfattas av riksintressebeskrivningen. Undantagen utgörs av
befintliga, fristående miljöer, belägna inom den riksintressanta gränsen. De är beskrivna för
att öka kunskapsunderlagets intention att beskriva helheten i det riksintressanta området på ett
tydligt och pedagogiskt sätt. Undantagen i området behöver inte samma beaktande vid fysisk
planering som de riksintressanta uttrycken kräver.
Längs västra sidan av Västergatan avviker dagens bebyggelse, tillkommen under det sena
1900-talet och tidiga 2000-talet, vad gäller placering och i någon grad skala, från den
ursprungliga stadsplanen (under köpingstiden var tomterna obebyggda). Dock är den tämligen
enhetlig. Bostadshusen har ett mer indraget läge i förhållande till gatan. Längst i norr är
bebyggelsen uppförd tidigare och ligger än mer indragna, samtidigt som de har en större
volym än övrig bebyggelse i denna del av samhället. Även längst i söder, närmast kyrkan,
avviker nytillkommen bebyggelse vad gäller placering, skala och utformning.
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Bebyggelse från tidigt 1900-tal, belägen längs Västergatans norra del. Indragen placering
från gatan avviker från den ursprungliga stadsbebyggelsen, liksom bebyggelsens skala och
volym.

Ny bebyggelse längs Västergatan. Bostadshusens läge avviker från det ursprungliga läget
från stadstiden, där placeringen var i liv med gatan. Dock är dagens läge på den nyuppförda
bebyggelsen enhetlig längs både den södra och norra delen av Västergatan.

Fastighet Kristianopel 10:32 och 10:31 är tillkomna under tidigt 1900-tal, och är belägna
med ett stort indrag från Västergatan, något som avviker från den ursprungliga placeringen
av bostadshusen. Även fastighet 10:33 har ett indraget läge, denna är dock tillkommen något
tidigare. Även volymen på bebyggelsen avviker.
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Nytillkommen bebyggelse längs den södra delen av Västergatan som avviker vad gäller
placering, skala och utformning.
Söder om kyrkan återfinns idag ett campingområde med tillhörande stugby, servicebyggnader
och restaurang (Pålsgården). I anslutning till kyrkan finns även ett församlingshem, uppfört
under tidigt 1900-tal. Strukturerna kopplade till riksintresseanspråket är här helt brutna,
förutom den intakta befästningsmuren och de stenmurar som troligtvis är rester från
ägogränser, när marken använts för odling. Även ”Kärringkullen” som är det enda som
återstår av den ursprungliga kyrkan, återfinns idag i den södra delen av Kristianopel.
Befästningsmuren, stenmurarna (de tidigare ägogränserna) och ”Kärringkullen” avviker
således inte från riksintresseanspråket.
Campingen samt därtill hörande bebyggelse är inte en del av de riksintressanta värdena. Dock
skall stenmurarna som återspeglar ägostrukturerna (samt tidigare nämnda muren och
”Kärringkullen”), i denna del av området ses som delar av uttrycken för riksintresset.

Södra delen av Kristianopels avviker till stora delar från de riksintressanta värdena. Här är
det enda som återstår av den ursprungliga strukturen den intakta muren, samt delar av de
stenmurar som avgränsade odlingslotterna. ”Kärringkullen” skymtar till höger.
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Stugbyn, belägen på campingplatsen söder om kyrkan. De historiska strukturerna är brutna i
området.
Idag finns enstaka bebyggelse utanför murarna, avseende det område som ursprungligt var
stadslägets ö. I öster finns fritidsbostäder på den annars öppna marken till fastighet Milasten
1:14, tillkomna under mitten av 1900-talet. Ursprungligt är ett av husen uppfört som sjöbod.
Även på fastighet Milasten 1:23 finns bebyggelse. Strukturen avviker från dem som är
kopplade till riksintresset.

Bebyggelse som avviker från de ursprungliga strukturerna, belägna öster om stadsmuren.
Annan bebyggelse belägen utanför murarna är fastigheterna Milasten 1:12, 1:67, 1:4 samt 1:7.
De är alla uppförda runt sekelskiftet 1900. Denna bebyggelse är till övervägande del placerad
vid infartsvägarna, i direkt anslutning till samhället. Fastighet Mailasten 1:12 är troligen
belägen på resterna av den ursprungliga stadsmuren.
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Fastigheter belägna utanför muren; Milasten 1:12, (på den ursprungliga muren) samt
fastighet 1:4, vid den norra infarten.
Vid den västra infarten finns i dag ett mindre parkområde (fastighet 10:14), nytillkommen
under 2010-talet. Platsen är ett tydligt avbrott i den ursprungliga bebyggelsestrukturen, men
återspeglar samtidigt ett element i köpingen, som i början av 1900-talet skildras som lummig
och rik på växtlighet. Dock avviker parken från de riksintressanta värdena.

Nytillkommet parkområde, mitt i samhället, som avviker från riksintressevärdena.
Nordväst om samhället finns idag ett nytillkommet fritidshusområde, planlagt med skilda
strukturer jämfört med de riksintressanta värdena. Området består av ett småskaligt vägnät
med mindre bostadsgator. Bebyggelsen utgörs av småskalig villabebyggelse och är placerad
på mindre avgränsade tomter i nära anslutning till varandra och vägnätet. Fritidshusområdet
avviker därmed från de riksintressanta värdena, både avseende struktur och
bebyggelseutformning. Dock är endast en mindre del av området synligt från den västra
infartsvägen och resterande av området omges av en betydande vegetation som till stor del
avskärmar området. Vegetationen medför att avvikelserna från riksintressevärdena är mindre
visuellt påtagliga.
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Fritidshusområdet nordväst om samhället. Området avviker från de riksintressanta värdena.
Bebyggelse finns även längs hela vägen som leder till den västra infarten till samhället. Någon
av bebyggelsen är utmärkta på Häradskartan (1915-1919) men generellt härrör inte
bebyggelselägena från stads- och köpingstiden och avviker därmed från de riksintressanta
värdena. Bebyggelsen anses dock inte störa de övriga uttrycken för anspråket.

Flygfotot visar övrig bebyggelse, belägen längs västra infarten, som avviker från stads- och
köpingstidens ursprungliga strukturer.
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Bilaga till Kunskapsunderlag för kulturmiljövårdens riksintresseområde avseende
Kristianopel/Bröms

Stöd vid fysisk planering
Följande bilaga innehåller stödtexter som beskriver riksintressets kulturhistoriska värden.
Texterna är tänkta att verka som stöd vid tolkning av riksintressebeskrivningen, d v s
riksintresseanspråkets motiverings- och uttryckstexter, vid all fysisk planering. Texterna är
formulerade i punktform, för att underlätta användandet av dem. Länsstyrelsens översyn
2016, som lett fram till gällande riksintressebeskrivning, innehåller ingen heltäckande
inventering, vare sig av samhället Kristianopel eller av det omgivande landskapet.
Stödtexterna utgår i huvudsak från riksintresseanspråkets uttryck, men det finns även texter
gällnade undantag (avvikande befintliga miljöer som inte ingår i uttrycken, se beskrivning i
kunskapsunderlaget) från anspråket, samt för kulturmiljön som helhet. Fördjupat stöd finns
även att hämta i kunskapsunderlaget för Kristianopel/Bröms.
Länsstyrelsens tanke med stödtexterna är inte att de ska användas som riktlinjer vid en
eventuell rättslig prövning, utan endast användas som stöd vid fysisk planering.
Generellt för riksintresseområden gäller:


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 påverkan på miljön som helhet
samt på enskilda objekt ska bedömas. 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.

Stödtexter för Kristianopel samhälle:








Miljön inne i samhället Kristianopel är känslig för ny exploatering. Nyexploatering på
andra ställen än de som har koppling till de ursprungliga bebyggelselägena, kan
komma att störa strukturen. Inom riksintresseområdet finns dock olika delar som är
olika känsliga för ny exploatering, t ex är Storgatan ytterst känslig, medan beskrivna
undantag från anspråkets motivering kan vara mindre känsliga.
Om ny exploatering görs behöver denna vara anpassad till befintligt formspråk,
materialval, struktur, skala och volym på redan förekommande bebyggelse.
Huvudsaken är att ny exploatering harmonierar med befintliga bebyggelsevärden och
uttryck för riksintresset.
Placeringen av eventuell ny bebyggelse, avseende förhållandet till gatunätet samt
bebyggelsefunktionernas ursprungliga inbördes förhållande, bör noga visuellt anpassas
till strukturen i samhället Kristianopel, för att inte riskera påtaglig skada på
riksintressevärdena.
Traditionella bebyggelselägen innefattar ej marken utanför befästningsmuren, främst
avseende områden mellan befästningsmuren och havet. De få befintliga byggnader
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belägna utanför muren är tillkomna under 1900-talet, och avviker från det traditionella
riksintressanta bebyggelsemönstret och vidare exploatering bör därför ej ske där.
Beakta att bebyggelse, exploatering eller andra förändringar utanför befästningsmuren
kan påverka de riksintressanta värdena innanför muren.
Bebyggelselägena längs infartsvägarna till Kristianopel avviker från de strukturer som
är kopplade till stads- och köpingstiden. Även om de inte anses störa anspråkets
värden bör ny exploatering i dessa områden noga övervägas och den bör följa befintlig
placering och skala.
Fritidshusområdet från senare delen av 1900-talet, väster om det gamla stadsläget,
avviker helt från Kristianopels stads – och köpingstids ursprungliga struktur och
därmed undantas området från riksintresseanspråket. Avvikelsen hämmas positivt av
den trädvegetation som finns i och omkring området.
Vid eventuell ny exploatering i fritidshusområdet bör den omgivande vegetationen
bibehållas. En framtida föryngring/självföryngring av vegetationen bör säkerställas.
Rivning, förvanskning eller förfall av värdebärande bebyggelse eller
bebyggelsemiljöer i samhället Kristianopel kan innebära risk för påtaglig skada på de
kulturhistoriska värdena.
Ny exploatering som uppförs med traditionella byggnadstekniker, såsom t ex enkeloch parstugor i en eller två våningar eller med byggnadsdetaljer, såsom t ex från
skeppsbyggnadstraditioner samt för Kristianopel karakteristiska fönster- och
dörrutformningar, kan stärka de riksintressanta värdena.
De siktlinjer som finns inne i samhället framförallt längs Storgatan, Västergatan och
Östergatan är viktiga för upplevelsen av den historiska rumsuppfattningen. Även
siktlinjer från kyrkan ner mot hamnen och ut mot havet samt alla de linjer/vyer som
befäster kyrkans framträdande position och synlighet, är viktiga för riksintresset. För
att undvika risk för påtagligt skada på de kulturhistoriska värdena får inga av dessa
siktlinjer brytas eller påverkas.
Vägnätet i samhället Kristianopel bör ej förändras. Gatustruktur, sträckning, bredd
samt beläggning bör bibehållas. Särskilt bör hänsyn tas till beläggningen på den södra
delen av Västergatan, som är stenbelagd.
Nytillkommen (från ca 1980-talet och framåt) bebyggelse längs västra delen av
Västergatan har en avvikande placering med ett indrag från gatan samt en från
traditionen avvikande gränsmarkering, i form av staket eller stenmur, vid de flesta
tomter. Likaså skala, formspråk och materialval avviker i viss mån från de
traditionella. Vid eventuell nybyggnation i detta område (längs västra delen av
Västergatan) kan bebyggelseläget anpassas efter den nytillkomna, relativt enhetliga
strukturen, alternativt anpassas efter ursprungliga strukturer från stadsplanen (med
bebyggelselägen i liv med gatan). Även vad gäller eventuell nybyggnations skala,
formspråk och materialval kan detta anpassas efter de nytillkomna strukturerna,
alternativt anpassa efter de ursprungliga (mestadels bostadshus i en eller två våningar,
med stående locklistpanel, mestadels målade med röd slamfärg eller i ljusa kulörer).
Vid eventuell nybyggnation bör dock anpassningen ske utifrån samma tidsideal
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(nytillkommen eller ursprunglig), både vad gäller placering och skala, formspråk samt
materialval.
Stadens siluett bör ej förändras. Siluetten karakteriseras av en relativt enhetlig och
småskalig bebyggelsesamling med kyrkan som den enda uppstickande, monumentala
byggnaden.
Hamnen i Kristianopel har historiskt sett varit av stor betydelse, även om dagens
utseende är av ett sentida slag. Hamnen bör fortsättningsvis vara farbar och kunna
användas av aktuell båtflotta (fritidsbåtar och fiskebåtar). Dock bör den södra
hamnpiren (belägen på skeppsbryggans ursprungliga plats) vid förändring bibehålla
sin karaktär som stenpir, för att de historiska sambanden inte ska brytas.

Stödtexter för det omgivande odlingslandskapet kring Kristianopel:












Utanför samhället bör både visuella och funktionella samband mellan framträdande
bebyggelsemiljöer i det öppna landskapet fortsatt vara möjliga, för att inte riskera att
skada de riksintressanta värdena. Här finns viktiga siktlinjer, både mellan några av
gårdslägena, längs vägnätet samt i viss mån vyer mot samhället Kristianopel (främst
kyrktornet). Därför bör det tas i beaktning att nya barriärer och främmande inslag i
landskapet i form av t ex nya vägdragningar eller vindkraftverk kan leda till att det
öppna odlingslandskapet avgränsas, och att de i sin tur gör att värdefulla samband och
strukturer i landskapet blir otydliga.
Viktigt för de riksintressanta värdena är att den agrara prägeln med öppen odlingsmark
och hävdad naturbetesbetesmark, även gällande betesöarna, samt de strukturer som är
knutna till dessa, består. Det ska därför fortsatt finnas möjligheter att hävda markerna.
Även kulturhistoriska lämningar knutna till dessa marker, såsom stengärdesgårdar,
odlingsrösen, åkerholmar, fångstfållor för betesdjur (eller spår av dessa) samt äldre
brukningsvägar är viktiga att värna om.
Ändrad hävd av öppen odlingsmark, som till exempel skogsplantering och plantering
av energiskog eller liknande, förändrar de riksintressanta värdena och kan riskera att
påtagligt skada dessa. Detta gäller både i anslutning till bebyggelsemiljöer och på
tidigare odlad/beteshävdad mark.
Naturbetesmarkerna på strandängarna och på öarna har höga biologiska värden samt
ett rikt biologiskt kulturarv. Upphörande av betesdrift på dessa marker kommer att
leda till en igenväxning som riskerar att påtagligt skada de kulturhistoriska värdena.
Vägnätet i det öppna omgivande landskapet, som bland annat förbinder de Sju
Hemmanen med varandra och samhället Kristianopel, är i huvudsak detsamma som
det ursprungliga och bör bibehållas till sträckning, skala och funktion. Vid
exploatering bör bebyggelsen placeras i förhållande till vägen på samma sätt som
äldre, befintlig bebyggelse. Befintlig placering innebär en närhet till det huvudsakliga
vägnätet, inga uppfartsvägar eller längre gårdsvägar finns i den öppna delen av
området.
I framtiden bör området kring norra porten återställas och jämnas ut, efter det tidigare
reningsverkets omdaning av markstrukturen. Här kan även vegetationen väster om
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vägen med fördel minskas, i syfte att tydliggöra befästningens ursprungliga
vallgravssystem.

Stödtexter för Avaskär:




Ett föreliggande hot mot Avaskärs under mark dolda stadslager, är omställning från
betes- till åkermark. Vid en uppodling med maskinplöjning riskerar kulturlager med
högt informationsvärde att utplånas. En omställning kräver tillståndsprövning enligt
kulturmiljölagen.
Det öppna landskapet längs ”Via Regia” möjliggör att det gamla stadsläget för
Avaskär, längs den flacka förhöjningen, kan avläsas. För att undvika risk för påtaglig
skada av riksintressevärdet bör öppenheten bibehållas för att möjliggöra att platsens
historiska sammanhang fortsatt är läsbar.

Stödtexter för Brömsebäcken och Brömeshus:












Via Regias sträckning följer idag den naturliga topografin. För att bibehålla
läsbarheten av dess historiska betydelse, samt för att inte riskera att påtagligt skada
riksintressevärdena, bör inte dess sträckning förändras.
Fortsatt visuell koppling mellan lämningarna i det öppna landskapet runt Bröms bör
vara möjlig för att de kulturhistoriska värdena ska kunna utläsas. De viktiga
siktlinjerna knyter ihop de för området historiskt viktiga enheterna. Från borgområdet
är framförallt siktlinjer mot havet, samt mot Brömsebäcken och Via Regia viktiga.
Därför bör det tas i beaktning att igenväxning samt nya barriärer och främmande
inslag i landskapet, som t ex nya vägdragningar eller byggnader, kan leda till att
upplevelsen av de riksintressanta värdena begränsas. Ny bebyggelses placering och
skala bör noga övervägas. En försämrad läsbarhet av strukturerna kan leda till risk för
påtaglig skada på riksintresset.
Området runt borganläggningen med dess vallgrav, hamnläge och förborg betas och
underhållsröjs idag vilket bidrar till fortsatt läsbarhet av platsen. Det är därför
angeläget att bibehålla denna skötsel. En intensifierad röjning av buskage och träd,
skulle stärka upplevelsen av riksintresset ytterligare.
Den vandringsled som löper genom området ökar tillgängligheten och bör fortsatt
finnas.
Brömsebäckens sträckning vittnar om de äldre gränserna och är visuellt betydelsefull
för läsbarheten och förståelsen av områdets historia. Sträckningen bör därför ej
förändras. Brömsebäcken bör heller inte kulverteras.
Att röja fram och tillgängliggöra Bremsesten, vid Appleryd, skulle stärka de
kulturhistoriska värdena i området.
En fortsatt skötsel av området runt Fredsstenen är nödvändig för bibehållen
tillgänglighet.
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