
Värdebeskrivningstext för kulturmiljövårdens riksintresseområde 
Kristianopel/Bröms [K 22] 

Uppgifter om ärendet  
 
Län: Blekinge 
Kommun: Karlskrona 
Socken: Kristianopel  
Riksintressets ID-nummer: K 22  
 
Motivering 
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.  

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 1700-
1800-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. 
 

 



Riksintresset Kristianopel/Bröms [K 22] avgränsning OBS! avgränsningen illustreras i två 
kartor, där Bröms (nedre kartan) bildar en satellit till Kristianopel  
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