Blekingepärlor är ett nätverk av konstnärer och småföretagare på landsbygden i Ronneby kommun. Vi visar
en levande landsbygd med växlande natur, sevärdheter,
kultur, konst, hantverk, upplevelser, mathantverk och
logi i vacker miljö.
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1 Heliga kors kyrka

2 Edestad kyrka och offerkälla
Heliga Kors kyrka med anor ända
från 1100-talet. Dess nuvarande
utseende har kyrkan troligen
fått under 1400-talet. Det är den
förnämsta medeltida byggnaden
i Blekinge och innehåller länets
största samling av renässanskonst. Historien blir levande i den
imposanta vitmålade byggnaden
som är belägen på en höjdplatå i
nordöstra delen av stadskärnan.
Under nordiska sjuårskriget
skadades Kyrkan svårt. Inne i
kyrkan finns den gamla porten
med huggmärken från Erik XIV:s
härjningar vid Ronneby Blodbad
den 4 september år 1564. Dagen
då många Ronnebybor förgäves
sökte skydd i kyrkan, undan
svenska regementets härjningar
i staden.

12 Brunnsparken Kulturreservat och Naturum
Ronneby
Brunnspark har
under åren fått
utmärkelser som
”Sveriges mest
inspirerande
park” och ”Sveriges vackraste
park”. I parken
samlas över 300
års historia!
Greppa picknickkorgen och
ge er ut bland
rhododendronplanteringar,
brunnsvillor och strövstigar i kulturreservatet – Ronneby Brunnspark. Mitt
i parken intill den gamla källan ligger Naturum. Här hittar du utställningar
och information som rör Blekinges natur, kulturlandskap och besöksmål.
Flera dagar i veckan arrangeras guidade turer i parken.
Missa inte loppmarknaden i Brunnshallarna varje söndag, hit kommer
1000-tals besökare!
Brunnsskogen är mycket omväxlande och naturskön, till stor del bevuxen
med bokskog. Här finns flera iordningställda stigar som inbjuder till långa,
både lätta och lite svårare vandringar. Läs mer på, www.ronneby.se

11 Ekenäs – Karön
Precis utanför Ekenäs kust
ligger Karön, som erbjuder
en härlig miljö med både bad
och vandringsmöjligheter.
Karön är den största av öarna
i Ronneby skärgård och kallas
ofta för ”Blekinges pärla”. Till
Karön åker man båt från Ekenäs. Båtturen tar bara några
minuter och går varje hel och
halvtimme under sommaren.
Under 1800-talet användes ön
som betesmark och bebyggelsen bestod av ett torp på
öns västligaste del. Nu finns
här restaurang, badplats och
promenadstigar. På ön byggdes
i slutet av 1800-talet villor i
schweizer-stil, dessa villor är
än idag väl bevarade och bidrar
till öns fina karaktär. Här finns
också en stugby med 4-bäddsstugor av enklare stil.
Läs mer på, www.ronneby.se

10

Edestad kyrka
uppfördes
troligen under
1200-talet
intill en helig
offerkälla dit
folk vallfärdade för att få
hjälp med sina
sjukdomar.
Kyrkan blev en
pilgrimskyrka,
särskilt runt
midsommar
sägs det att
källan ska ha
magiska krafter. Men även om du passerar kyrkan en annan av årets 365
dagar, så känns platsen magisk än idag. Kyrkan smyckades med dyrbara
altarskåp, altare, krucifix, ljuskronor, målningar och helgonbilder. Det
äldsta träföremålet är ett krucifix, kornguden, som kan ses på Blekinge
museum tillsammans med många andra medeltida träskulpturer från
denna kyrkas glansperiod. Predikstolen från 1600-talet är berömd för sin
baldakin med sin skildring av yttersta domen.

Tusenårsresan

är en upptäcktsresa
från guldgubbar via kulturlandskap till en modern kurort
Detta är trakten där historien lever och blomstrar.
Jorden har brukats i årtusenden, överallt finns spår av
gamla bosättningar och rester efter genuina hantverkstraditioner.
Hela området med sina många och mäktiga naturreservat är idag
en spännande och unik blandning av uråldrig kultur, makalöst
mäktig natur och toppmodernt skogs- och lantbruk.
Historierna om de många och mytomspunna arkeologiska fynd
som grävts fram är många. Den uråldriga bosättningen vid Västra
Vång ses som en av de mest gåtfulla förhistoriska platserna i
Sverige.
Detaljrika och utsökta hantverk såsom guldgubbar och guldgummor vittnar om områdets storhetstid. Men också om
vidsträckta kontakter ut i Europa och det vardagliga livet i
en by i Blekinge under första årtusendet efter Kristi födelse.
Vi hälsar dig välkommen att upptäcka några av Blekinges mest
intressanta pärlor. På cykeln eller kanske till fots kommer du
att uppleva ett ljuvligt vackert landskap kryddat med sägenomspunna platser, historiska minnen och spännande berättelser.
Trampa på i egen takt genom ett bördigt kulturlandskap eller
vandra längs med den härligt inbjudande kustremsan. Tar du dig
ut i skärgården väntar ett häpnadsväckande lugn och en skönhet
som nästan tar andan ur dig. Vad du än väljer, vet vi att du
kommer att upptäcka ljuvligt vackra och rofyllda oaser varvat
med mytiska platser och mustiga berättelser.
Upptäck några av traktens oändligt många smultronställen.
Platser dit kommunens egna invånare gärna och ofta söker sig,
för att få den där lilla extra njutningen på sin fritid. Här stannar
man gärna en stund för att se sig omkring, för att njuta av en god
bit mat, för att insupa atmosfären, känna dofterna eller bara vara.
Varför inte packa en god matsäck inför färden, du hittar utan
problem din alldeles egna favoritrastplats. Vare sig du föredrar
skogslandskap, öppna hagar eller någon av kustremsans pittoreska
små badvikar. Många som varit här påstår att det är närmare till
paradiset från Johannishus åsar, vi tror att de har rätt.

Gö naturreservat, Nötanabben gravfält och Göholm

3 Björketorpsstenen

4 Hjortsberga gravfält och kyrka
Björketorpsstenen,
är ett av landets
märkligaste runstensmonument. Stenen
bildar tillsammans
med två andra höga
stenar ett forntidsmonument intill ett
gravfält från den
äldre järnåldern.

Runstenen som är
drygt 4 meter hög har
en urnordisk inskrift,
en så kallad galder,
en förbannelseformel
som ristades in på 500 eller 600-talet. ”Mäktiga runors hemlighet dolde
jag här, kraftfulla runor. Den som bryter detta minnesmärke skall ständigt
plågas av vrede. Svekfull död ska drabba honom. Jag spår fördärv.” De tre
stenarna bildar en triangel och nämns i skrift första gången 1493, då som
gränsmärke mellan Edestad, Listerby och Hjortsberga socknar. Kanske är
stenarna återanvända rester av ett äldre gravfält som man kan se spåren
av i området.

The journey of a thousand years is a journey of
discovery from little old men of gold via a cultural
landscape to a modern spa. This is a region where history is
alive and flourishing. The land has been used for millennia,
everywhere there are traces of old settlements and relics from
genuine traditions of craftsmanship. The whole area with its
large number of vast nature reserves is now an exciting, unique
blend of ancient culture, unparalleled, magnificent countryside
and ultra-modern forestry and
agriculture.
There are numerous stories of the many mythical archaeological
findings that have been excavated. The ancient settlement at
Västra Vång is viewed as one of the most mysterious prehistoric
sites in Sweden. Exquisite, detailed pieces of craftsmanship
such as the artefacts known as little golden men and women
bear witness to the great age of the region. But also to
extensive contacts made in Europe and everyday life in a village
in Blekinge during the first millennium after the birth of Christ.
We invite you to discover some of the most interesting
attractions in Blekinge. On a bike or maybe on foot, you will
experience wonderful, beautiful countryside sprinkled with
mythical sites, historical relics and exciting tales.
Pedal around at your own pace through a rich cultural landscape or walk alongside the magnificently inviting coastal strip.
If you head out into the archipelago, an astonishing sense of
peace and beauty awaits that will almost take your breath away.
Whatever you choose, we know that you will discover amazingly
beautiful and peaceful oases, interwoven with mythical sites
and full-blooded tales.
Discover some of the countless special beauty spots in the
region. Places that your municipality’s own residents will be
happy to visit regularly, to seek that extra little bit of enjoyment
in their free time. People are happy to stop here a while to take
a look around, to enjoy some good food, to drink in the
atmosphere, to breathe in the fragrances or simply to be.
Why not prepare a nice packed lunch before your trip, you’re
bound to find your very own favourite spot for a rest. Whether
you prefer the forest, the open fields or one of the picturesque
little bathing bays on the coastal strip. Many who have been
here claim that you are closer to paradise in the Johannishus
Åsar nature reserve, and we think they have a point.

9 Naturreservat, Lindö udde

Gö naturreservat är ett av Blekinges största och
värdefullaste reservat. Här finns bland annat
stora och välbevarade ekskogsområden, härliga
sandstränder och järnåldersgravfält. En mängd
fornlämningar från olika tidsepoker visar på
människans långa närvaro i området. På halvöns nordspets ligger Nötanabben, med ett stort
järnåldersgravfält. Nötanabbens gravfält är från
vikingatiden och är en stämningsfull plats att vila
på vid en promenad längs havet.
Namnet Gö nämns första gången i kung Waldemars jordebok 1241 och syftar på den by som
låg på halvöns östra sida invid vägen mot Gö
udde. Göholms gård är en av de få herrgårdarna
i Blekinge. Denna jordegendom förvärvades av
generalamiral Johan af Puke i slutet av 1700talet. Det var af Puke som ledde svenska flottans
utbrytning ur Viborgska viken 1790 det så kallade
Viborgska gatloppet, under svensk-ryska kriget.
Puke ligger begravd i ett gravkapell i nordöstra
delen av reservatet.

Lindö udde är en av de sydligaste
utposterna i Blekinge. Här kan
man ströva längs den steniga
stranden och njuta av den öppna
havsutsikten. Vill du skåda fåglar
är Lindö udde en av de bästa
platserna i Blekinge att vara på.
Udden har under lång tid använts
som betesmark. Tidiga kartor
visar att området då var nästan
helt öppet med berghällar som
dominerande inslag i landskapet.
Under 1800-talet började stenbrytningen på Lindö. Spåren av
denna verksamhet präglar hela
halvön.
I hela trakten finns flera intressanta och natursköna reservat att
besöka, som exempelvis Vambåsa
hagmarker, Almö och Johannishus åsar.

Läs mer på, www.lansstyrelsen.se/blekinge

Läs mer om naturreservaten på,
www.lansstyrelsen.se/blekinge.

Hjortsberga gravfält
är ett av de bäst bevarade gravfälten från
den yngre järnåldern.
Här ligger cirka 110
fornlämningar i öppen
terräng på toppen av
en rullstensås, precis
intill Hjortsberga kyrka.
Kyrkan anses vara
Blekinges äldsta och
är en stenbyggnad i
romansk stil med drag
som tyder på att den är
äldre än från 1200-talet.
En gång i tiden var detta en mycket viktig plats och bygdens centrum.
Detta är det största, men ett av flera gravfält som löper längs med åsen.
Här passerar den uråldriga landsvägen, som binder ihop kusten och
Småland, precis intill gravfälten och kyrkan. Vid arkeologiska utgrävningar år 2004 hittades en bronsmask som tyder på keltiskt ursprung. I de
gamla kyrkstallarna finns en raststuga och en utställning om natur och
historia i och omkring Johannishusåsen.

Die Reise durch die Jahrtausende ist eine Entdeckungsreise von den geprägten Goldfiguren über die Kulturlandschaft bis hin zu einem modernen Kurort. Hier wird die Geschichte
lebendig. Der Boden wurde über Jahrtausende bewirtschaftet,
und überall findet man Spuren alter Siedlungen und Überreste
genuiner Handwerkstraditionen. Das gesamte Gebiet mit seinen
zahlreichen, imposanten Naturschutzgebieten ist heute ein
spannender und einzigartiger Mix aus antiker Kultur, unvergleichbarer
Natur und hochmoderner Land- und Forstwirtschaft.
Es gibt viele Geschichten über die mythischen und
archäologischen Funde. Die antike Siedlung bei Västra Vång
zählt zu den rätselhaftesten vorgeschichtlichen Plätzen
Schwedens. Detailreiches und exquisites Handwerk wie geprägte
Goldfiguren zeugen von der Blütezeit des Gebiets. Aber auch von
weiten Kontakten in Europa und dem Alltag in einem Dorf in
Blekinge während des ersten Jahrtausends nach Christi Geburt.
Wir laden Sie herzlich dazu ein, einige der interessantesten
Sehenswürdigkeiten Blekinges zu entdecken. Per Fahrrad oder
vielleicht zu Fuß erleben Sie hier eine phantastisch schöne
Landschaft, gespickt mit sagenumwobenen Stellen, historischen
Erinnerungen und spannenden Geschichten.
Entdecken Sie die fruchtbare Kulturlandschaft in Ihrem eigenen
Rhythmus, oder unternehmen Sie Wanderungen entlang dem
herrlichen Küstenstreifen. In den Schären erwartet Sie eine
erstaunliche Ruhe und eine atemberaubende Schönheit. Egal,
wofür Sie sich letztendlich entscheiden - wir sind sicher, dass Sie
phantastisch schöne und ruhige Naturoasen, aber auch mystische
Stellen und spannende Geschichten entdecken.
Entdecken Sie einige der unermesslich vielen Lieblingsplätze.
Plätze, die selbst die Einheimischen gern und oft aufsuchen, um
dort in ihrer Freizeit diese spezielle Atmosphäre zu genießen.
Hier hält man sich gern eine Weile auf um sich umzusehen, ein
herrliches Picknick zu genießen, die Atmosphäre und die Düfte
einzuatmen oder sich ganz einfach zu entspannen.
Packen Sie vor Ihrem Ausflug ein Lunchpaket! Sie finden
problemlos Ihren ganz eigenen Lieblingsplatz! Egal, ob Sie
Wälder, Weiden oder eine der malerischen kleinen Badebuchten
der Küste bevorzugen. Viele Besucher behaupten, dass man dem
Paradies in Johannishus åsar näher kommt, und wir meinen, dass
sie Recht haben.

8 Torkö
På Torkö fanns under sen medeltid
ett fransiskanerkloster och ett
kapell, Sankta Claras kapell. Mindre
murrester är allt som finns kvar
idag. Torkö var en mycket lämplig
plats för ett kapell eftersom det
på ön samlades mycket folk. Det
sägs att Helgö utanför Torkö var en
helig ö, så helig att förbrytare som
gömde sig där inte fick tillfångatas.
På Helgö finns en helig källa, där
vattnet aldrig fryser. Det sägs att
munkarna byggde en hemlig gång
från Torkö till Helgö. I vattnen
utanför Helgö och Torkö finns
spärranläggningar från vikingatiden. Kanske var det för att kunna
hämta av det heliga vattnet året
om. Under 1900-talet skeppades
stora mängder sten ut från de
många stenbrott som finns på ön.
Idag har ett av stenbrotten blivit en
unik och spektakulär badplats som
lockar många

5 Johannishus slott
Johannishus slott
ligger vackert i en
lummig park och
är ett gods byggt i
fransk renässansstil
efter ritningar av C
F Adelcrantz. Kung
Karl XI gav amiralgeneralen Hans
Wachtmeister uppdraget att förverkliga
kungens planer på
en ny huvudort för
den svenska flottan,
Karlskrona, som
grundades under
åren 1670-1680. Amiralgeneralen köpte in gårdarna som sedermera blev
till Johannishus Gods 1684 och de är än idag i familjen Wachtmeisters
ägo. Själva slottet byggdes av hans sonson Fredrik Georg Hans Carl 1772.
Tillsammans med Tromtö, Vambåsa och Edestad är Johannishus gods
Blekinges största jordegendom. Med mer än 8200 hektar räknas godset
till ett av Sveriges största. Slottet är inte öppet för allmänheten. Dock
anordnas då och då arrangemang i godset magnifika lada.
Läs mer på www.johannishus.com

6 Västra Vång, en speciell plats

På en Kulle i byn Västra Vång utanför Ronneby hittades 2013 inte mindre
än 29 guldgubbar tillsammans med bronsföremål, glasbägare, vapen och
rester efter en eller flera stora kittlar. Figurerna är inte större än en tumnagel och är tillverkade i lövtunn guldfolie. Vångfynden är det tredje största
fyndet i Sverige. Många frågor är fortfarande obesvarade kring dessa små
guldgubbar som i själva verket oftast förställer kvinnor. Men en sak är
säkert – byn Västra Vång spelade en viktig roll för människorna under
järnåldern och under cirka 1000 år. Här låg ett regionalt centrum för makt
och religion och människorna som bodde här stod i kontakt med världen
utanför. Redan 1865 hittades i byn, Blekinges största vikingatida silverskatt
som vägde drygt 6 kg och bestod av mer än 4600 silvermynt från stora
delar av den då kända världen.
Läs mer om Vång och dess skatter på, www.blekingemuseum.se

Mysteriet med guldgubbarna
Är en nyskriven bok som levandegör de historiska platserna i området
och tar dig med på en resa som utgår från byn Vång under järnåldern.
Du får bland annat ta del av vardagen och det händelserika liv folk
levde på den tiden. Hit färdades Theo och Ramona, genom tiden, efter
en oväntad gåva i form av en guldgubbe. Kim M. Kimselius bjuder alltid
läsarna på spänning och äventyr i en historisk miljö. Det gör hon även i
denna bok där
läsaren träder
in i en spännande fantasyvärld som är
baserad på
historiska
fakta. Detta
är Kim M.
Kimselius 5:e
fristående bok
i serien Theooch Ramonaäventyr.
Boken finns
på turistbyrån
i Ronneby, på
biblioteket och
i bokhandeln.

7 Hjortahammars gravfält
Hjortahammar är ett av Blekinges
största och ståtligaste gravfält.
Gravfältet ingår i naturreservatet
Vambåsa hagmarker och var ett
gravfält för invånarna i Vambåsa
by. På den smala udden finns
cirka 120 anläggningar synliga och
mångdubbelt fler under marken.
I den norra delen finns en grupp
stora runda stensättningar, som
tillkommit under äldre järnåldern,
ca 0 - 400 e. Kr. Flera gravar
genomsöktes under 1800-talet
och en del föremål som kan
dateras till vikingatiden togs
tillvara. Bland fynden fanns
exempelvis dräktspännen, fingerringar av brons och silver, pärlor
och knivar. Senare har här även
påträffats en kvinnofigur av brons,
en valkyria som med höjt mjödhorn mötte den döde vid ankomsten till Valhall. Delar av gravfältet
är fördärvat av grustäkt, det har
tidigare varit mycket större.

