
2. B
erg

slag
en

.     

I kvarteren runt kyrkan finns tydliga spår av det gam
la 

Ronneby.  Kvarteren  kallas ”Bergslagen” efter den kuperade 
terrängen.  N

atten till den 7 april 1864 förstördes största 
delen i Ronneby av en brand och 1400 personer blev hem

-
lösa.  Endast kvarteren i Bergslagen blev kvar.  H

är längs de 
trånga gatorna finns fortfarande hus från före branden.
M

an kan få en liten uppfattning om
 hur övriga Ronneby 

såg ut vid denna tid.

3. Silverfallet och
 K

ocku
m

s Em
alj A

B
 

Vattenkraften i Ronnebyåns vattenfall har i alla tider använts 
för olika ändam

ål i m
änniskans tjänst. 

Silverfallet här i Ronneby har utnyttjats som
 drivkraft för 

kvarnar, stam
par, borrstolar vid gevärsfaktori, sliperi, garveri 

och elkraft m
.m

.
Kockum

s Em
aljerverk startade m

ed att FH
 Kockum

 inköpte
den sk. sockerbrukstom

ten och inrättade där en fabrik för 
stansning och förtenning av plåtkärl.
U

nder 1890-talet startade tillverkningen av em
aljerade kärl. 

D
enna verksam

het blev för Kockum
s en stor försäljnings-

succé.  Em
aljerverkets produkter, em

aljerade hushålls- och 
sjukvårdskärl, gjorde nam

net ”Kockum
s”  känt över hela 

världen. Verksam
heten upphörde 1971.

V
älkom

m
en

 u
t i n

atu
ren

.

A
llem

ansrätten  är en sedvänja sedan m
ånga hundra år och 

gav en person rätt att färdas från en plats till en annan, till fots, 
till häst eller m

ed båt, över andra personers land eller vatten.  
D

enna unika rätt finns kvar än idag och det är detta som
 gör 

att vi fritt kan röra oss ute i naturen.  A
llem

ansrätten kräver 
ansvar och gott om

döm
e.  Vi får inte skada natur och djurliv 

och vi m
åste visa hänsyn m

ot m
arkägare och m

ot andra 
nänniskor ute i naturen.  Följer D

u denna enkla regel, kom
m

er 
D

u inte i konflikt m
ed varken djur, natur eller m

änniskor.

H
u

n
d

h
ålln

in
g.  

H
unden får gärna följa m

ed ut i skog och m
ark m

en under 
tiden 1 m

ars -  20 augusti får den inte springa lös.  D
å är 

djurlivet känsligast och även den fredligaste lilla sällskaps-
hund kan ställa till stor skada.  Ä

ven under annan tid på året 
skall D

u ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan 
skada eller störa djurlivet.  N

är D
u går Karlsnäsleden och har 

din hund m
ed dig,  försök därför att alltid ha den kopplad.

 V
an

d
rin

g
sled

en
 R

on
n

eb
y till K

arlsn
äs.

Leden har en sträckning om
 15 km

 och följer Ronnebyåns 
dalgång norrut.  Södra delen av leden går genom

 Ronnebys 
östra delar och vidare m

ot ”Silverforsen”,  härifrån m
ot 

D
jupadal och upp m

ot Kallinge.  G
enom

 centrum
 av Kallinge 

och norrut m
ot Brantafors och Värperyd till slutm

ålet 
Karlsnäs.

Ronnebyån rinner upp i sjön Rottnen i Sm
åland och flyter ner 

till Ö
stersjön, en sträcka på 85 km

 och en fallhöjd på 149 m
 

varav 100 m
 i Blekinge.  U

nder vandringen kom
m

er N
i att 

passera 5 st kraftverk.
  D

e norra delarna av leden 
följer östra delen av 
Bredåkradeltat, ett av Syd-
sveriges m

äktigaste ishavs-
delta uppbyggt av sand i 
olika fraktioner.  H

ela om
rå-

det m
ed deltaplan, rull-

stensåsar och dödis-
landskap är cirka 5 km

 brett 
och drygt en m

il långt. 
D

eltats centrala delar ligger 
vid Kallinge flygfält och 
sträcker sig norrut utm

ed 
Ronnebyån.  D

eltat bildades 
i Baltiska issjön m

edan 
inlandsisen sm

älte av norrut.  
Förm

odligen låg den sam
m

anhängande iskanten vid deltats 
slutliga utbildning i södra Sm

åland.  Kvar i våra trakter fanns 
endast enstaka dödisblock.

U
nder vandringen kan ni se på landskapet hur det har 

form
ats av inlandsisen och allra bäst ser m

an detta m
ellan 

Kallinge och Brantafors m
ed åsar och deltaplan.
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D
etaljritning Ronneby Bergslagen

Leden har en sträckning om
 15 km

 och 
följer Ronnebyåns dalgång .
Södra delen går från Ronneby torg 
uppför M

unktrappan och genom
 Berg-

slagen vidare m
ot Silverforsen m

ed 
Blekingestugan.  D

ärifrån m
ot D

jupadal,  
genom

 centrum
 av Kallinge vidare norrut 

m
ot Brantafors och Värperyd till Karlsnäs.  

Leden är m
arkerad m

ed orangem
ålade 

pålar sam
t vid riktningsförändringar m

ed 
skylt “Karlsnäsleden” på blå m

etallplatta. 
Leden är skyltad från båda riktningarna.

Vill D
u inte gå hela sträckan på en gång

är läm
pliga startpunkter t ex Kallinge,

Brantafors eller Värperyd

V
an

d
rin

g
sled

 m
ellan

 R
on

n
eb

y och
 K

arlsn
äs.

�

4. Silverforsen
 m

ed
 B

lekin
g

estu
g

an

Blekingestugan härstam
m

ar från 1730-talet.  U
rsprungligen 

stod stugan vid ”H
ärstorp” m

en flyttades till denna plats år 
1864.  D

et blev då ett sk. dagsverkstorp under D
jupadals 

gård.  O
m

kring sekelskiftet fick den lilla ryggåsstugan en 
tillbyggnad i ett plan m

en m
ed högre takås än stugans. 

Torpet friköptes när ensittarlagen kom
1925.  I detta torp 

växte en kvinna vid nam
n Rebecka Svensson upp under 

knappa ekonom
iska förhållande.  Rebecka blev en förkäm

pe 
inom

 nykterhetsrörelsen och den spirande arbetarrörelsen. 
H

on var en duktig poet och skrev  m
ånga vackra dikter.  

Rebecka och skalden D
an A

ndersson blev de bästa vänner 
under m

ånga år och otaliga brev finns bevarade från denna 
tiden.  Rebecka startade tidigt servering vid Silverforsen och 
m

ånga är de frasvåfflor som
 serverats här.  Lite strax norr om

 
Blekingestugan fanns på1920-30 talen en stor festplats m

ed 
dansbanor.  H

it kom
 folk från bygden och övriga Blekinge för 

att träffas och dansa under bokskogens lum
m

iga grönska.

1.  M
unktrappan.

D
enna trappa invigdes 

1 dec 1907 på 25-
årsdagen av Ronnebys  
förnyade stadsprivil-
egier.  G

enom
 M

unk-
trappans tillkom

st så 
skapades en visuell 
kontakt m

ed kyrkan 
från torget.  Trappartiet 
är ritat av arkitekten 
Fredrik Sundbärg.  
Tidigare fanns här en 
enklare trappa som

 
kallades ”D

ygdens stig”.  
M

unktrappan leder 
upp till H

eliga Kors 
Kyrka.

 H
eliga Kors Kyrka är m

ycket gam
m

al,  dess äldsta del 
byggdes under sista delen av 1100-talet.  Vid 1400-talets 
slut och efter flera om

 och tillbyggnader fick kyrkan sitt 
nuvarande utseende.  Kyrkan skadades under nordiska 
sjuårskriget när Erik XIV hem

sökte Ronneby 1564.  D
et blev 

ett blodbad  på befolkningen i staden, flera tog sin tillflykt 
till kyrkan och här gjorde då de svenska knektarna stor 
skada.

K
arlsnäsleden

15 km
 van

drin
g län

gs R
on

n
ebyån

s dalgån
g

Ledbeskrivn
in

g m
ed karta



14. K
arlsn

äsg
ård

en

G
ården finns dokum

enterad sedan m
itten av 1700-talet

m
en kan vara ännu äldre. D

en gick då under nam
net 

Röttelångsery.  N
am

net syftar på sjön Rötlången, genom
 

vilken Ronnebyån passerar. 

N
am

net Karlsnäs började dyka upp i början på 1800-talet. 
M

ånga ägare har kom
m

it och gått under årens lopp. Karlsnäs-
gården som

 i dag ägs av Ronneby kom
m

un är en  friluftsan-
läggning.  Ronneby O

rienteringsklubb driver ”Friluftscentrum
 

Karlsnäsgården” som
 ger stora m

öjligheter till avkoppling, 
rekreation, grillning, m

otionsaktiviteter, paddla kanot, gå 
tipsprom

enad, skidåkning m
 m

. 

Ett 40-tal bäddar finns för övernattning m
ed vandrarhem

s-
standard.  O

m
klädningsrum

  m
ed  toaletter  är öppna dygnet 

runt vid anläggningen.

För bokning av förtäring och eventuell övernattning 
0457-46 00 16

U
pprättad 2006 av Ronneby O

rienteringsklubb i sam
arbete 

m
ed Ronneby kom

m
un och Skogsstyrelsen

Rekognosering: Bengt-Å
ke N

ilsson, G
öran Folkesson

Text: Bertil Friberg
Foto: Bertil Friberg, G

öran Folkesson, Franz Feldm
anis, Kurt G

agner 
C

hristian H
ylse

Tack till berörda m
arkägare för upplåtelse av skogsvägar och stigar

för Karlsnäsledens genom
förande.   

11. Sten
m

u
rar.

I vårt landskap finns  det 
m

ånga, m
ånga  m

il av 
stenm

urar.
A

v stenm
urar finns det 

olika typer; dubbelm
ur, 

enkelm
ur och halvm

ur.
D

ubbelm
ur.

För att m
uren skulle ligga 

stadigt och frostsäkert  
grävdes först ett dike som

 
stenfylldes.  H

ärefter lades 
två kanter av stora stenar 
och em

ellan dessa fylldes 
m

ed m
indre stenar.

Enkelm
ur.

Enkelm
uren har inget stenfyllt dike i botten utan m

indre 
stenar placerade på två stenrader.  D

etta m
edför att 

enkelm
uren är ostadig och behöver ständigt underhåll.  

H
alvm

ur.
D

enna typ av m
ur förekom

m
er främ

st kring trädgårdar.  D
en 

ena sidan sluttar in m
ot trädgården och m

uren får en 
rätvinklig triangel som

 genom
skärning  

10. V
erp

eryd
 vatten

fall.

O
m

kring 1880 startade C
aspar W

rede på D
jupafors A

B här 
ett  pappersbruk för fram

ställning av träslipm
assa.  Själva 

bruket låg där idag kraftstationen ligger, torkladorna för 
m

assan låg väster om
 ån.  Träm

assekakorna rallades ut från 
bruket upp till torkladorna  och hängdes här upp för att 
torka, genom

 att vinden kunde blåsa igenom
 spjälväggarna. 

Slipm
assan fraktades m

ed hästskjuts till D
jupadal för 

förädling till kartongpapp. Bruket lades ner år 1916 . 
N

uvarande verksam
het,  elproduktion.

8. Lin
-sn

u
g

g
an

.

D
enna lilla anlägg-

ning användes vid 
linberedning.
D

en är byggd som
 en 

kallm
urad m

ur m
ot 

en bergvägg och 
kallades  för en 
”snugga”.  Torkningen 
av linet i en snugga 
gick till på följande 
vis.  Ö

ver eldgropen 
lades färskhuggna 
slätarbetade stänger, 
varpå ”toet”,  linet, 
lades för torkning. 
Elden fick passas så 
att den aldrig slog ut i låga, elden skulle bara m

älta sakta, för 
att ej antända linet.  Efter 
torkningen brötades linet så att 
skälkskalen skulle falla bort. 
Varför snuggan finns här beror 
på att två torp fanns här i nära 
anslutning.

6.  K
ocku

m
s Jernverks A

B

A
nläggningen ligger i anslutning till Kallinge vattenfall

vilket inköptes år 1849 av Frans H
enrik Kockum

, A
nton H

ahn 
och Johan H

enrik Ryffel.  D
e anlade ett kopparverk m

ed 
ham

m
are 

och valsverk 
vid fallet. 
Kopparepo-
ken blev 
kortvarig 
och upp-
hörde år 
1867.  N

u 
anlades ett 
valsverk för 
järnplåt, takplåt sam

t rem
sor för klippspikstillverkning. Ett 

stångjärnsvalsverk igångsattes år 1868.  F H
 Kockum

 ägde ett 
annat bruk i Sm

åland som
 hette Ö

rm
o bruk.  D

etta flyttades 
år 1888 från Sm

åland ner till Kallinge,  det var gjuteri och
m

ekanisk verkstad.  Jernverket utvecklades till en stor indus-
tri m

ed  7-800 anställda.  Stora delar av produktionen hade 
avvecklats i början på 1990-talet.  H

är tillverkades under de 
år som

 Jernverket fanns m
ånga olika produkter allt från 

lantbruksm
askiner och m

oderna elspisar till gjutjärnsgrytor 
för hushåll.  Som

 ett m
innesm

ärke från valsverkstiden står nu 
svänghjulet på plats vid Kockum

s gam
la utställningshall.

D
etta svänghjul fanns för drivning av ett s.k.  götvalsverk.  

Först drevs det m
ed enbart vattenkraft som

 senare ersattes 
av eldrift.  I götvalsverket valsades ut plåtäm

nen som
 

uppvärm
des och valsades till plåt i ett annat valsverk.  

U
tställningshallen fanns på den stora industri-och slöjdut-

ställningen i M
alm

ö år 1896.  H
allen flyttades efter utställnin-

gen till Kallinge och fungerade som
 kyrka under m

ånga år. 
Byggdes sederm

era om
 till en fritidsgård m

ed gym
nastiksal 

och bibliotek.

5. D
ju

p
aforsklyftan

 och
 an

läg
g

n
in

g
ar vid

 fallet .

I sagan om
 Jättarna M

ör och Rotn sägs att de hade en tävlan 
om

 vem
 som

 först kunde gräva en å från de sm
åländska 

skogarna. D
en som

 först kom
 till havet skulle få den åtrådda 

jättekvinnan Blida. D
e höll ungefär jäm

na steg, m
en när Rotn 

hade kom
m

it till D
jupadal fann han sig om

given av berg på 
alla sidor. H

an var besegrad. D
å han i det sam

m
a hörde sorlet 

från de m
untra forsarna i M

örrum
sån,  dängde han i ursinne 

ett stort flytt-
block m

itt i 
klippan,  som

 
sprack m

ed ett 
brak och 
vattnet kastade 
sig utför 
branten!  M

en 
det var för sent. 
O

ch M
örrum

s-       
ån blev välsig-
nad m

ed ett rikt 
laxfiske m

edan Rottne å istället döm
des att ta ett m

änniskoliv 
om

 året.  D
et var så klyftan kom

 till. Ronneby å hette förr 
Rottne å.  D

en s.k. D
jupaforsklyftan är en förkastningsspricka,  

endast 1,5 m
 bred och 18 m

 djup.  H
ärigenom

 passerar 
Ronnebyån.  Vattnets kraft gör att det blir ett vackert skåde-
spel när det pressas in i den trånga passagen.  I anslutning till 
vattenfallet har det funnits verksam

het långt tillbaka i tiden. 
D

et tidigaste belagda är från en köpehandling från år 1688 
om

 försäljning av en kvarn, som
 hette H

äggatorps kvarn.  N
är 

kvarnen sederm
era såldes till H

ans W
achtm

eister på 
D

jupadals herrgård så fanns det även en skinnredarstam
p 

och en lum
pstam

p.  N
ederbädden till en av stam

parna finns 
liggande norr om

 bron som
 går  över rännan.  D

en första 
egentliga industrianläggningen vid fallet var ett gevärsfaktori 
och det anlades under 1600-talets första hälft. 

13. N
ickatorp

et.

D
etta torp är det enda dagsverkstorp under Karlsnäs där 

fastigheten fortfarande står kvar.  D
en siste brukaren var 

Sven O
lof Pettersson  och dennes sam

bo H
ortensia H

ans-
son. På torpet hade m

an 2 kor,  grisar och höns.  Å
r 1931 

blev torpet scoutstuga.

12. K
arlsn

äs vatten
fall

U
nder flera århundraden har det funnits verksam

het här och 
det var vattenkraften som

 utnyttjades.  H
är har funnits både 

kvarn och sågverk enligt karta av A
 Bentzer från 1890.  

Elkraftverk byggdes här relativt tidigt och har byggts om
 

flera gånger och senaste gången var 1958.  Effekten är 0.6 
M

W
.  Fallhöjden på vattenfallet är 6 m

.

9. B
rantafors vatten

fall.

Å
r 1886 inköptes 

Brantafors vatten-
fall av C

aspar 
W

rede på 
D

jupadals gård. 
H

är anlades ett 
litet pappersbruk 
för tillverkning av 
träslipm

assa.  
Själva bruket låg 
där idag kraftsta-
tionen ligger,  torkladorna för m

assan låg på höjden öster 
härom

.  Träm
assekakorna rallades ut från bruket upp till 

ladorna och hängdes här för att torka,  genom
 att vinden 

kunde blåsa genom
 spjälväggarna.  H

är fanns också en 
sm

edja som
 kunde försörja bruket m

ed sm
idesarbete och 

reparationer ( revs år 2003).  För arbetare på bruket var det 
uppfört en kasern m

ed fyra lägenheter.  Kasernen flyttades 
vid avvecklingen till D

jupadal.  H
är fanns också en bak- och 

bykstuga för brödbak och tvätt.  Slipm
assan fraktades m

ed 
hästskjuts till D

jupadal för förädling till kartongpapp.  Bruket 
lades ner år 1915. N

uvarande verksam
het är elproduktion.

7. H
ag

m
arken

 

D
etta är en naturtyp av öppen hagm

ark och blandlövhage. 
D

en kännetecknas av rödvenhed och fårsvingeltorräng m
ed 

betad ljung.  Bland örterna kan m
an notera Backnejlika, 

Ä
ngsskallra,  Ö

gontröst, sam
t Back- och Stortim

jan.  I hag-
m

arken finns även ett antal fridlysta arter såsom
 N

attviol, 
Backsippa, H

edblom
ster och vid åkanten Kungsbräken.

D
ju

p
afors p

ap
p

ersb
ru

k
 startades 1868 av C

aspar W
rede på D

jupadals herrgård. 
Tillverkningen var i början endast träslipm

assa.  Å
r 1870 

inköpte H
enrik W

rede en begagnad kartongm
askin från 

Tyskland och kunde nu förädla slipm
assan till kartogpapp. 

Å
r 1914 gjordes stora förändringar.  Pappm

askinernas antal 
ökades till 12 st och antalet anställda var 60 st. Å

rsproduk-
tionen låg på ca. 3000 ton.  Å

r 1956 sattes en ny m
askin in 

och och vid 100 årsjubileet 1968 hade m
an en årsproduk-

tion på 28000 ton papp.  U
nder nuvarande ägare 

produceras 60000 ton papper om
 året m

ed den m
odernise-

rade m
askinen från 1956.

D
ju

p
ad

als h
errg

ård
  

ägdes på 1600-talet av rådm
annen Ludvig Bossow

.  D
et 

fanns en ägare på 1700-talet vid nam
n Johan Tim

ell som
 

sålde godset till greve H
ans W

achtm
eister år 1773.  G

odset 
var i W

achtm
eisters ägo fram

 till 1838 då det inköptes av 
friherre C

aspar W
rede.  C

aspar W
rede gjorde stora jord-

förvärv runt D
jupadal och utvecklade egendom

en till ett 
storgods.  G

odset ägdes av denna släkt fram
 till år 2000. 


