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Avsnitt 1. Ronnebyåns dalgång och dess grundläggande landskapsidentitet. 
En kart- och fotoanalys i sökandet efter framtidsmål

Fotoanalysen nedan är egentligen mer än en analys. Den är ett försök att ringa in ett antal målsättningar som kan vara viktiga som målsättningar 
För Kilens utbyggnad. Ronnebyån och Ronneby stad hänger ihop. Man kan gå så långt som att se Ronnebyån som en livsnerv för Ronneby och som
ett helt grundläggande identitetskapande landskapselement, som ska märkas i staden. I ett sådant ljus är det illa att ån reducerats till en trång 
kanal, där strandmiljön är långt ifrån ”ett flodlandskaps”. Snarare påverkar ån idag ofta bara en zon på ett par meter. En ”strandbiotop” inom 
Ronneby stad påträffas nästan inte alls eller är oftast bara någon meter bred. I ett sådant ljus ska man ge en eloge till de som förbättrade ån som 
Miljö längs Strandvägen vid torget. Detta borde emellertid kunna få en fortsättning. Att järnvägen ligger där är inget motiv till att det inte skulle gå att
fortsätta föra in Ronnebyån mer i stadsbilden. Ytorna finns där. Med Kilens utbyggnad kommer nästa stora tillfälle att förändra situationen.
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Den tidiga utvecklingen av Ronneby
Ronneby har en högst fascinerande historia som plats. Den farbara ån från
havet upp till första vattenfallet, Silverfallet, gav Ronneby ett indraget hand-
elsläge som var ett guldläge. Här fick regionen sin första stad och det skulle 
dröja 200 år innan nästa stad tillkom. Ronneby fann sitt läge här, där flera 
tvärgående sprickdalar möts, 3-4 kilometer från havet med dess skyddande 
skärgård och Ronnebyåns trånga dalgång nära havet. 

I detta skyddade, inre läge fanns goda platser för bosättning och lämpliga 
marker för odling. Här fanns dessutom, men inte minst, de sju identitets-
skapande kullarna, där flera var starten för de små bosättningarna som 
fanns där tidigt och växte ihop under Bronsåldern för att sedan utvecklas 
vidare till den kommande handelsstaden. Men kullarna var mer än så. Tro-
ligt är att de sju kullarna dessutom hade viktiga etiska och religiösa upp-
gifter och betydelser. Därmed var de i ett stadsbyggnadsperspektiv nyckel-
platser och centrala platser. Här fanns Snäckebacken, där ”snäcka” lär be-
tyda ”vikingaskepp” och det är logiskt att man här hade uppdragningsplats-
en för skeppen under lång tid. Andra var Kyrkobacken, där det kan ha stått 
ett hedningatempel innan kyrkan byggdes. 

Idag existerar inte många av de äldre städerna med det gamla indragna han-
delsläget. Det innebär att Ronneby är en av de få städer runt hela Östersjön 
och Nordsjön som kan visa upp detta unika indragna läge.   
• Idag är det väsentligt att börja tala om detta ursprungliga handelsläge och om

hur unik Ronneby är som stad. 
• Lika väsentligt är det att försöka visa hur central Ronnebyån har varit för 

både Ronneby som stadsbildning och för Brunnsområdets utveckling. 
• Längs Ronnebyån, vid Snäckebacken och vid Kilen bör platser ges en signatur

och ett symbolspråk som underlättar förståelsen användas där det framgår 
kopplingen med äldre handel, vikingatid och dansk tid. Elegant klippta aven-
bokshäckar som vackra vikingaskepp bör bli en del av denna image, byggt på 
ett växtmaterial. Projekten kan sedan byggas ut via landart. Se staden Lima!

• Verksamheter idag som kan förstärka sådana här anknytningar och därmed
stärka kunskapen om Ronnebys centrala roll genom historien bör lyftas fram. 
Så bör strandnära restauranger och caféer kunna ingå liksom båtklubbar. En diskussion om den tidiga utvecklingen av Ronneby stad, baserat på Topografiska 

Corpens karta från 1848. (Gustavsson 2014)



Den långsmala parkeringen strax söder om ”röda magasinet”
är ett intressant område om man för framtiden söker en ökad 
kontakt med ån. Det verkar vara här och endast här som man 
är så lågt, dvs nära vattenlinjen och har så flacka stränder att 
Det vore rimligt att kunna både realisera vattenytor och 
Strandbiotoper här. 



Att skapa myter. Att använda historia. 
Att berätta något om Ronneby, 
som en fascinerande stad i Europa! 

Visste ni det?
Om Ronneby.
Handelsstaden med de sju kullarna, som portal in i det 
småskaliga skandinaviska landskapet med de berömda 
naturbetesmarkerna som finns i en unikt rik omfattning
i omgivningarna. Kring Ronneby finns även skärgården och 
åarna som gav de äldsta bosättningarna och mycket av 
odlingslandskapets utveckling genom bygderna. En halv-
timmes resa från Ronneby finns idag staden Karlskrona, 
ett världsarv.

Om Montemor, i Portugal. 
Staden med kullarna, som ligger just där det flacka land-
skapet möter det småskaliga portugisiska landskapet och 
som bildar en portal till de fantastiska, savannaliknande
betesmarkerna med korkek, de så kallade ”Montados”. En 
halvtimmes resa från Montemor finns staden Evora, ett 
världsarv.

Om Lima i norra Portugal. 
Staden Lima ligger också i Portugal och har liksom Ronneby 
kvar det gamla indragna handelsläget längs med floden 
Lima. Framför, vid havet, ligger idag den stora staden Porto
som är ett världsarv, liknande Karlskrona. Limas höga ålder 
förklaras mycket av just Limas läge vid ett vadställe, som så 
småningom blev till en bro, Ponte de Lima, i läge motsvar-
ande Söderbro i Ronneby! Men vem visste om detta och 
vem brydde sig. Tills någon kom på att både bron, staden
och floden behövde återupptäckas och manifesteras. Och 

så uppkom myten från en sannhistoria. 



På fasaden till stadshotellet vid 
ån fanns en restaurang med 
terrass ut mot ån. Mosaiken i 
typisk portugisisk porslin berätt-
ar sin version om vad som hänt…
Intill fanns en nyare restaurang 
som också hade uteservering 
mot ån. Där fanns en annan 
tolkning…

Man svävade således på den 
historiska exaktheten, men vad
gjorde det..

En tredje version upptäckte vi 
morgonen därpå, då det ljusnat 
och vi såg helfigurerna vid ån i 
en något överdriven skala.



Strandpromenaden i staden Lima
Vi var i Lima för vi var nedbjudna till Porto i 
samband med en konferens och forskarsam-
verkan om grönstrukturforskning och musik-
föreställningar utomhus.  Till Lima föreslogs vi
åka för att se på de trädgårdsutställningar som
fanns  i ett område nära ån, med dels en per-
manent serie trädgårdar och en som skiftade
vart femte år. Likheten med Ronneby fann vi
först då vi kommit dit. Vi uppskattade mycket
”Strandpromenaden” som tog oss från det rik-
tigt urbana till det riktigt gröna och skulpturer-
na som hela tiden var med oss.



Några exempel på tematrädgårdar, ur trädgårdsfestivalen i Lima



• Den centrala uppgiften är att på kvartersmark ge plats för ett bostadsområde Kilen samt
att anlägga en kombinerad stadsdelspark och närpark i den övre delen på allmän parkmark.

• Från det kulturhistoriska har vi med oss att  olika sätt synliggöra Ronneby som den äldsta
staden i regionen, 200 år äldre än den näst äldsta. Samtidigt att Ronneby blivit mer och mer 
unik genom att ytterst få andra städer med det äldre indragna handelsläget längs Östersjön 
och Nordsjön har det kvar som karaktärsdrag. 

• Att få Ronnebyån och dess drag av ”å- och flodlandskap” att tala i stadslandskapet och hela 
vägen ut till utloppet i Ronneby hamn, med strandplatser som ”Inre Hamnen” just intill Kilen, 
restaurera en exklusivt välutvecklad strandbiotop för upplevelser och cradle to cradle-inspirerat
koncept, lyckas få till mer innehållsrika Promenader på bägge sidor om ån mellan centrum och 
Brunnen och ett båtliv med fler besöksbryggor. I detta sammanhang blir det logiskt att såväl 
stadsdelsparken som bostadsområdet i sina grundkaraktärer ska berätta om att de 
ligger nära Ronnebyån och en del av ”floddalslandskapet” i ett ”blå-grönt koncept” och vid en
dagvatteninfiltration som en del av ett mer ”grönt koncept”. Däremot kan det vara klokt att inte 
direkt bryta igenom nuvarande strandbrinkar för att bredda ån och därmed ge upphov till ärend-
en som ska passera Vattendomstol o dyl.

• Kilenområdet tillsammans med själva åns närmiljö är dessutom en del av ett mer ursprungligt
bildningslandskap, som i andra fall, som tas upp här som referenslandskap för en jämförande
analys, skulle bjuda på fler landskapselement och naturtyper, som i regel tillhör ett sådant här
sammanhang. Det kan röra sluttningsskogar med ädellöv som Ronnebyån är rikt på både neråt
mynningen och uppåt. Men just vid Fredriksberg och Kilen så är där ett brott. Kan utformningen
av Kilenområdet medverka till att detta stråk blir mer sammanhängande så är detta intressant.
Strandbrinkens minimalisering diskuteras på annan plats här, men den bör vara given att höja
värdet hos, både upplevelsemässigt och biologiskt. Skärgårdsöarna som fanns som åkerholmar 
på äldre flygfoto har till stor del sprängts bort samt finns kvar rester av nere vid bron mot Brunn-
en. Slutligen, så kunde man förväntat sig någon avlång åsbildning, som kunde varit väldigt intres-
sant som stadsbyggnadselement. Men tydligen har det inte funnits någon bergkärna eller dylikt
som fått en sådan sandavlagring att kunna komma till stånd. De låga sandterrasserna längs järn-
vägen kan emellertid vara en kvardröjande spillra från något som varit större, kanske till och med
varit en åsbildning. En av parkhistorians mest uppmärksammade referenser råkar just vara hur F. 
Law Olmsted, världens mest kände landskapsarkitekt genom tiderna, då han besökte Birchwood
Park i Liverpool under hans gestaltning av Central Park i New York upptäckte inte bara en delikat
ås utan även samspel mellan ås och slätt. Han for tillbaka till New York och visade där hur just en 
åsbildning kan samspela med en slätt eller terrassplan som vid Kilen, så att en slätt blir mer än en slätt.     

Ek-avenbok-lind-hasselskog

Dammar, likhet med ursprungl.

Park-gräsområden

Låga sandterrasser

floddalstrandbiotop

Stup och markerade sluttningar

Kilens läge och grundkaraktär utifrån dess position i landskapet
Planeringen av Kilen blir strategiskt en fråga om att parallellt, på olika skal-
nivåer, kunna lösa ett antal strategiskt viktiga frågor: 



Stråkplanering och barriärer
I egenskap av att vara en mindre stad och dessutom genuin och äldre, så borde 
Ronneby kunna dra fördelar av att också kunna vara en stad som det är lätt att röra 
sig i, från del till del, samt mellan attraktiva och viktiga platser. Men så är det inte
riktigt. Ronneby har problem med just rörelsestråken. Detta befästes som en av de
få problemkomplexen som särskilt identifierades och togs upp i samband med den 
internationella kursen om hur ”Ronneby möter havet”. En europeisk kurs med sju 
universitet närvarande, som var förlagd till Ronneby 2008 och som berörde stads-
planeringsfrågor, turism, rekreation och landskap. Ronneby bjuder på en mängd 
attraktiva platser både utanför och Innanför Ronneby stad men hur är det med rör-
elsen mellan olika fokus- och målpunkter, om man vill röra sig mellan de attraktiva 
platserna, boendet  och arbetet? 
• Vilka stråk bör nämnas, där stråket och rörelsen snarare än punkten till och med 

är själva det centrala? 
• Och hur många stråk i Ronneby har designats som stråk med entréer, portaler, 

etappmål, känsla av stimulering, rytm, orienteringsbarhet , trafiksäkerhet och 
trygghet som större och rationellt perfekta gång- och cykelstråk? 

• Och var finns de små stråken som ”sjunger långsamhetes lov”, där stråket på ett
helt annat sätt är integrerat så man känner att man blir en del i själva omgivande 
miljö och att man lämnar positionen som en passerande observatör, där 80% av
synfältet ligger i marken snett framför på själva stråket?

• Stråken ska som bäst fungera så att man aldrig ska behöva använda samma väg till-
baka. Istället ska det finnas en sådan rikedom att olika ”öglor” ska kunna tas för
variation i innehåll, längd, anpassning till dagsform, väder mm.

• Stråken kan dessutom ha en betydelse för biologisk mångfald, för hur både en flora 
och en fauna ska kunna förflyta sig kort- och långsiktigt.  

• Ytterligare en viktig strategisk fråga är viktig i detta sammanhang och det är frågan
om ”barriärer”, som både kan vara fysiska och mentala. De kan också vara absoluta 
eller bara ”delvis hindrande”. Sitter de som en propp i ett stråk så brukar man kalla
dem för ”en flaskhals”. De kan också vara ”positiva”, om de samtidigt kan göra så att
en ”säkerhetszon” till bebyggelse” eller ”bostadsområde” fungerar bättre om stråk läggs
på ”ås-” eller ”bullervalliknande terrängformation” och ges en ”skyddande vegetation”.  

• Med tanke på dagens diskussion om barnens villkor utifrån bland annat Barnkonven-
tionen så kan det finnas all anledning att slutligen ta upp barnens egna och annor-
lunda skaluppfattning. Så är till exempel avståndet mellan centrum eller resecentrum
till Parkdala enormt långt för ett barn. På ett liknande sätt så blir det innehållsmässigt
fattiga grönstråket öster om ån från centrum till Brunnen ett grymt långt stråk för barn.

Barriär
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Potentiella ”klimatplanteringar” som

lokalt ska ge en bas för lokalklimat, bio-

logisk och kulturell variation, barns lek

samt kunna bidra till att inspirera hus-

arkitektur och detaljerad utformning av 

utemiljön genom en tidig platsidentitet..
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Upplevelsen av åns närmiljö och existensen av någon typ av floddal, som 
haft både en naturlig bildningshistoria och en lång kulturell historia. 

Faktorer som vatten och vattenkvalitet är något som man vurmar för idag men ser man på det historiskt,
till exempel inom trädgårdskonsten, så har alltid vatten haft en central roll och position för människan. 
Det är kanske enbart den del i mitten och slutet av 1900-talet som man skämdes över sin nedskitade
och förorenade å och skydde den. Idag så söker man åter dess närhet. Alla problem med vatten och 
vattenkvalitet är emellertid långt ifrån lösta. Dessutom så betyder vatten i ens närhet inte bara något 
positivt. Där finns också säkerhetsrisker. Ronnebyån är värd att respektera och det är långt ifrån för-
knippat med värden som man kan ta för givna. 

Ronnebyåns stränder har en fin stenläggning upp mot torget och ner till och med det som var och är
”Inre Hamnen”. Återstoden av stränderna är långt ifrån lika storslagna. De består av sprängsten som
gör själva strandzonerna triviala som växtplatser och de är nästan överallt så otillgängliga att man be-
höver bryggor för att komma nära. Avses någon sträcka ges höga upplevelsevärden eller få utveckla en
rik biologisk mångfald så krävs åtgärder där man även justerar markförhållandena i själva strandslutt-
ningen.  Blekinge har dessutom ett rykte om sig att vara ett centrum för stenbrytning. Det hade varit
intressant att se prov på detta längs ån och se till att där finns fantastiska stenläggningsarbeten att se.

Bryggor.  Under de senaste årtiondena så har antalet småbåter i ån åter ökat. Det är in-
tressant och kan bli ett dragplåster för att folk ska vilja bo på Kilen eller i områdena på övre 
sidan om järnvägen med Fredriksbergsområdet och Gamla Hulta. Många bryggor har nylig-
en restaurerats men ytterligare fler är av behov.  Bryggorna är också viktigt för besökande 

och fiskande. Besökande som kommer in i Ronnebyån ska dessutom ha lätt att se vad  
som är en besöksbrygga och ha ett gott urval. 

Mikrotopografin är något som får ett landskap att leva. Den småvarierade ytan
som är så karaktäristiskt för Blekinge och Ronneby är lätt att förstöra och bortse 
från vad det gäller kvalitet. För Kilenområdet så har både tidigare jordbruk och 
industrin hjälpt åt att förstöra mikrotopografin.  För framtiden bör man kunna se 
hur insikten vuxit och att i samband med nybygge såväl som vid olika slag mark-
arbeten snarare arbetar med målet att artikulera än att ytterligare förstöra eller 
reducera. 

Flodträden. Detta är som framgått tidigare en kritisk faktor för lokal-
klimat, vindförhållanden, luftkvalitet men även för fisket och vatten-
organismer. Så behöver exempelvis laxfiskarna en krontäckning av 
träd på cirka 70-80 %.  



Fotoanalys som en skildring av åns närmiljö med kanalisering, promenader och floddalslandskapet 

Litografin nedan är en av de allra tidigaste bilderna på Ronneby. Den finns på Blekinge länsmuseum och visar bland annat: 
• En hårt kanaliserad Ronnebyå redan i slutet av 1800-talet. Med dagens medvetenhet och intressen bör denna hårda kanalisering ifrågasättas.
• Med tanke på dagens intresse av stadsodling, härodlat och närodlat så bör man även notera att litografin visar lantgårdarnas och odlingens sam-

existens med en för övrigt också förvånande grön stad. En hel svärm av lantgårdar låg direkt utanför det som idag är Ronneby centrum.



En vacker ”Xylografik” från 1875, med motiv vid ån nära Brunnen. S. 322 . Kring en åkrök. Beijer (red.) 1987, Ronneby kommun.
Brunnsverksamheten var inte enbart uppbyggd på att dricka vatten. Då man följde Rousseau som den store tänkare, som har inspirerat Brunns-
verksamheten så mycket så var välbefinnandet också knutet till upplevelserna i parken, Brunnsskogen och längs Ronnebyån. ”Vildhet” och 
”hög variation med en pittoresk natur” var något som Ronneby kunde bjuda på. Bland det mest uppskattade var att kunna gå under krontak längs
de planterade promenaderna. Längs stranden sökte man säkert flodlandskapets speciella stämningsupplevelser, liknande något av en vildmark. 
Den här bilden från 1875 visar att det finns gott om det sistnämnda, även om konstnären skulle ha valt att överdriva det.  



Foto från cirka 1880. ( S. 290, Björn O. Svensson I med- och motgång. Ronneby under ett årtusende. Lund 2000.)
Fotot är taget från Kilensidan och söderut, mot Brunnen. Det visar ett expanderande Ronneby och Ronneby Brunn. Atmosfären av landsbygd och jord-
brukslandskap är mycket stark.  Man kan också notera hur en strandpromenad på östra sidan av ån, på Kilensidan, har omöjliggjorts genom att jord-
bruket har jämnat ut fälten mot ån så att man kan odla ända ut till övre kanten av strandbrinken. Därefter fortsätter slåttern hävden ner till vattenlinjen. 
• Något harmoniskt och rikt varierat flodlandskap har ytterligare fått se sig reducerat trots att vi vet att det uppskattades mycket av Brunnsgästerna. 
• Det pittoreska, ursprungliga och vilda hade en stor dragningskraft på turismen liksom det ”äkta, småskaliga jordbrukslandskapet”, då liksom idag.
• Notera träden i strandbrinken, som egentligen är flerstammiga buskträd snarare än enstammiga träd. Detta genom det stubbskottsbruk som används

och använts under långa tider, där klena dimensioner av virket och ved eftertraktades.  



• Blekan med dess grandiosa och spännande villor längs med Nedre Brunnsvägen är fortfarande en ytterst attraktiv upplevelsemiljö för boende, promenerande
och cyklande. Trädinramning av ån på bägge sidor bidrar också till de stora upplevelserna. Stråket tjänar som en ryggrad för rekreation och promenader idag 
och inte minst för framtiden. Används det som ett sådant huvudstråk för hela Ronneby bör man inte behöva använda samma sida av ån fram och tillbaka. 
Snarare bör stråken på de bägge sidorna om ån utformas som de hör ihop och är varandras komplement. 

• Steg för steg har mycket av det gröna försvunnit på bägge sidorna av Ronnebyån. Ett sådant händelseförlopp kan troligen sägas vara normalt då man kommer 
in i en underhållsfas. Rent allmänt fanns även en nedgående trend inom trädgårdsintresset under 1970- till 1990-talet, innan det svängde åt andra hållet med
dagens hela tiden ökade intresse. Dessutom har bebyggelsen tätnat och odlingsfälten försvunnit sedan 1800-talets slut. Idag spelar trädgårdarna fortfarande 
en stor roll vid upplevelsen längs Nedre Brunnsvägen. En utmaning är att få det ånära stråket att fungera som helhet för boende, rekreerande, besökande och 
turister. En stor fördel hade varit att tomtägarna själva förstått de stora vinster de själva skulle göra genom ett mer aktivt trädgårdsbruk. Något, som sedan 
hade blivit till gagn för helhetsmiljön, även innefattande ån och dess närmiljö. 

Ronnebyån granskas här från Blekan in mot 
staden. Man ser i förgrunden det nyuppförda 
villaområdet Blekan, som byggdes ut under 
1870- och  1880-talen. Det handlar om stora 
trädgårdar med god plats till både prydnads-
trädgård och odling. Det är trädgårdar som är 
till för att beskådas liksom villorna. 

Trädgårdarna är under uppbyggnad och man 
ser att trädgårdsintress-et är stort. Där finns 
också åkerfält och andra odlingar som går ner 
till ån och Nedre Brunns-vägen som i hög grad 
bidrar i miljöns variation. 

Notera Kilenområdet på andra sidan som ett 
stort, ganska öppet jordbrukslandskap men 
med ett visst utrymme för att just frodighet 
och karaktärer som man kan förknippa med ett 
ett flodlandskap givits plats längs med strand-
en. 

( S. 194. , Kring en åkrök. Beijer (red.) 1987. 
Ronneby kommun)



Ett flygfoto från Ronneby 1935, med ån i mitten och Kilenområdet till höger. Notera det tydliga gångstråket längs ån på Kilensidan. Här kan man nu 
bjuda på en attraktiv promenad längs ån på bägge sidor. På västra sidan visas en miljö som knyter an till Brunnen med Brunnvillorna, odlingen och 
inte minst trädgårdarna, som är i sin blomstringsperiod. På Kilensidan syns själva strandmiljön som fortfarande rik och naturlig. Kanske slåttern har
upphört. I vilket fall som helst så är det en mer träd- och busktät växtlighet som man nu ser längs ån. Ser man istället utåt jordbruksfälten så har en 
fortsatt förenkling skett mellan fälten. Endast två åkerholmar som rester av an ”skärgårdsformad natur” finns kvar. Betydligt mer växtlighet finns det
då samlat i själva gårdsmiljön där café Mandeltårtan ligger idag. Här syns även järnvägsspåret ut till hamnen som ett rakt spår och den ädellövrika 
sluttningen ovanför. Privat vykort från 1935. Eva Gustavsson.



Det här nyare flygfotot tar perspektivet från kyrkbacken ner till Brunnen och fokuserar således Kilenområdet. Kilenområdet ligger lägre än det äldre 
Fredriksbergsområdet till vänster och bildar därmed ett slags skyltfönster för detta rent stadsbyggnadsmässigt. Ser man mer i detalj på Kilenområdet
så ser man hur sparsmakad växtligheten är, bortsett från längs ån. Detta innebär i Kilenområdet en betydligt sämre luftkvalité med mer extrema 
Temperaturer med mycket varmare på högsommaren och kallare i mitten på vintern samt med en torrare luft och med uppenbara risker för vind-
förstärkningsproblem med både vindnedslag och tunneleffekter. Stråket längs järnvägen har också en högst sparsam växtlighet; ett stråk som man 
nästan skulle ha förväntat sig redan utvecklats til ett viktigt kombinerat landskapsstråk och rörelsestråk från Parkdala – Påtorp till stadscentrum. 
Desto grönare ter sig Bleket, med sina volymösa träd och sina många trädgårdar.    Flygfoto, William Lavesson från …..



Den gröna miljön och träden längs Ronnebyån vid Kilen och 
Nedre Brunnsvägen

En identifiering av ett primärt stråk och ett kärnområde i Ronneby 
samt en vidareutveckling som underlag till träd- och 

utvecklingsplan

Roland Gustavsson 2014-03-03

Avsnitt 2. Trädinventeringen samt några 
referenser för att söka lämpliga målbilder

Utredningen som tidigare stadsarkitekten
David Gillander beställde om strandträdens
vitalitet vid Kilen inför det internationella 
seminariet 2014 om Kilen finns att tillgå. 
Även om utredningen först och främst avses
vara övergripande och strategisk i sin upp-
läggning snarare än detaljerad så visar den 
huvuddragen även på en mer detaljerad
nivå. Den visar att situationen idag har vuxit 
fram steg för steg utan att man insett något
behov eller någon fara. Då plötsligt växtsjuk-
domarna som kan slå ut en hel lokal popula-
tion plötsligt uppkommer och tillväxter i an-
tal mycket snabbt så blir situationen en helt 
annan. Utredningen visar entydigt på att någ-
on typ av beredskap måste ske och initiativ
tas i en situation där man tidigare kunde luta
sig åt slumpen och känna sig trygg för fram-
tiden.



Övre delen, mot gångbron, Kilen            Mellersta delen Nedre delen, ned till Glas-

och den tidigare ”Inre hamnen” brukstomten och Brunnen

Allmän analys kring trädslagsförekomsten längs Ronnebyån februari 2014. Träden längs Ronnebyån är av mycket stor betydelse för 

upplevelserna längs promenadstråken från Ronneby centrum  till Brunnen. Deras närvaro och betydelse för rumsbildning, möblering och beskuggning  var av 
en helt  central betydelse under kurortstiden. Inventeringen  visar på ett förvånansvärt litet antal trädslag längs ån. Detta blir än mer problematiskt då dagens 
stora dominans utgörs av klibbal och ask; två traditionella strandträd, som  tack vare drastiska sjukdomar under de senaste årtiondena bägge förlorat sina 
roller som  långsiktigt  fungerande ”key stone species”; dvs trädslag som kan vara bärare av livskraftiga system och därmed garantera en långsiktighet.    
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Övre delen av ån från gångbron och Kilen     Nedre delen till Brunnen Trädens garanti för framtiden längs  Ronneby-
ån samt västra och östra  promenaden 
Träden längs Ronnebyån från Ronneby 

centrum till Brunnen 214-02-25

Av totalt 250 registrerade träd och buskar tillhör hela 168 stycken 
trädslagssläkten som har allvarliga epidemiska sjukdomar och som
dessutom som sjukdom är närvarande vid Ronnebyån. Löper det för-
Väntade förloppet vidare så dör betydligt mer än vartannat träd inom 
10-20 år. Cirka 82 individer blir kvar; vilket är högst 1/3 av den nuvar-
ande population. Detta är en högst allvarlig situation. 

Problemet har uppkommit genom att klibbal och ask har tillåtits domi-
nera så totalt. Och att epidemiska sjukdomar råkat inträffa och bland 
annat träffat dessa släkten. Viktigt är också att se på åldersfördelningen. 
Åldersvariationen är viktig i ett mer ”dynamiskt synsätt”. Den har därför 
diskuterats särskilt här i anknytning till flera analyskartor i det kommande 
för att kunna visa på vägar att ta ut betydligt mer av kvalitéer framöver 
och undvika problem som finns där idag .  Av 250 registrerade individer 
så är hela 190 stycken registrerade som ”äldre” . Sammantaget: Det man 
kan ha förhoppningar om är att förloppet kommer gå långsammare så 
att man får 10-20 år på sig. Att  huvuddelen av träden betecknats som 
”äldre” talar dock mot ett sådant antagande. 

Friska träd för framtiden respektive träd angripna

av epidemiska sjukdomar

Individer för framtiden. Individer som tillhör släkten som

ännu inte drabbats av epidemiska sjukdomar där hela

eller stora delar av den lokala populationen kan slås ut.

Individer tillhörande släkten, som alm, ask, klibbal, som 

är utsatta för epidemisk sjukdom och som har konstater-

ats vid Ronnebyån.

Individer tillhörande släkten, som ek, bok och hästkastanj, 

som har träffats något lindrigare vid epidemiska sjuk-

domar samt släkten som är aggressiva invaderare, som

sykomorlönn, där man bör förhindra vidare fröspridning. 



Nyckelväxter bland träden som avser att bära systemet långsiktigt strukturellt, både biologiskt och estetiskt: 
Det finns faktiskt många trädslag representerade längs med ån, men oftast förekommer ett trädslag med bara någon ensam individ. Istället har det
blivit några få trädslag som kommit att få dominera helt och hållet. Dessa är ask och klibbal. Ser man till åldern så är det också så att det i stort 
sett enbart finns gamlingar, från äldre medelålders till överåriga. Problemet har under de senaste åren skärpts genom att vi på kort tid fått pro-
blem med s. k. epidemiska sjukdomar som slår ut hela bestånd. Och flera av dessa epidemiska sjukdomar som man inte kan stoppa vad det verkar
finns redan i Ronnebyån. Först härjade en sjukdom på alla almarna. Almsjukan kom till Ronneby Brunnspark för cirka fem år sedan. Därefter så kom
den omfattande ekdöden, vars orsaker forskarna fortfarande inte klarat av. Och så, som på ett snörre, epidemiska sjukdomar på trädslagen ask, klibb-
al, hästkastanj, poppel och nu senast på bok, en, pil, häggmispel, björk och även lind. 

• Träden är en viktig del i grönstrukturen för hela Kilenområdet och dess fortsättning i industriområdet söderut. Ett område för människor utan träd
är som ”Kejsarens nya kläder”. Det är naket och det är kanske vår hemmablindhet som gör att vi inte ser det. Träd är nyckelfaktorer för att förbättra 
klimat, som vindförhållandena, lufthygienen, inställningen av ljus-skugga, estetiska upplevelser, biologisk mångfald mm, mm. En speciell ”trädtradi-
tion” finns utvecklad vid kurortsmiljöer, som långt ifrån endast skulle ha varit fokuserade på att dricka hälsovatten. 

• På grund av alla epidemiska sjukdomar, kända (plus de som kan komma som ytterligare nya överraskningar), så bör man undvika att ge ett enda träd-
slag i en stadsdel, längs en längre gata etc, eller ge dominans avseende nyckelroller åt släkten som redan har epidemiska sjukdomar, där exempelvis 
även enskilda fristående solitärträd som vårdträd eller landmärke blir en för stor förlust. Är över 80% av strandträden klibbal och ask som här så är 
detta inte uthålligt, en omedelbar föryngring bör ske, så att betydligt många fler trädslag blir inblandade. Dessutom bör alla åldersgrupper finnas re-
presenterade. 



En strandbild av Kilen sedd ifrån Nedre Brunnsvägen på andra sidan Ronnebyån.   
Det är inte mycket på Kilen-tomten som kan ge en speciell identitet. Kilen är nästan ingenting utan ett rått, öppet plan eller golv. Det mesta den har är  
ett potential genom sitt mycket intressanta läge mitt emot resecentrum och längs ån. Kankse också som en viktig början på det mer utsträckta industri-
området. Bland alla icke-befintliga kvalitéer reser sig emellertid den röda magasinbyggnaden. Den är desto mer karaktärsstark och ger en identitet bakåt 
i tiden som kanske kan räknas som omistlig. Den delar också upp Kilen i tydliga rum, kanske till och med alltför tydliga. Dess kontakt med ån är också 
intressant att studera. Den ligger inte direkt  intill utan litet tillbakaskjutet. Kilen utgörs av en redan avplanad mark, där sprängstenen brutalt kastats ut 
ända fram till strandkanten, som om man aldrig skulle se Kilen från andra sidan ån och från strandkanten. En riktigt fin strandskoning finns emellertid 
just vid Röda magasinet, där in- och utlastning skett. Där, och längre upp längs ån, där Inre Hamnen legat, finns en fin strandskoning med huggen sten. 
• Många gånger bör vi betrakta strandkanten som framsidan till Kilenområdet. Fina strandskoningar att utgå ifrån finns vid Röda Magasinet samt vid 

Inre Hamnen som fanns vid Gångbron litet längre upp. 
• Den mer råa uttippningen av sprängsten kan vara ett bra växtunderlag om man täcker den med tillräckligt med jord som växtsubstrat. Ska den fungera

som strandbiotop med växter som hör hemma i en sådan så bör det vara en humusrikare jordtyp. Indikatorväxter just för floddalsstränder är klibbal,
vildapel, avenbok, ask, hästkastanj, ek, björk, hägg, hassel, kaukasisk vingnöt, katsura och sumpcypress bland träden och bland örterna flera ormbunkar, 
vitsippa, gulsippa, julros, snödroppe, vildkrokus, svärdslilja och kabbeleka. Att etablera en attraktiv och långsiktigt uthållig strandbiotop är högst möjligt.  



Värdefull växtlighet inom Kilenområdet

Det kan bara konstateras att det är sällsynt litet växtlighet på
Kilenområdet som det är värt att ta vara på. Längs med järn-
vägen finns pionjär- och ruderat växtlighet med gräs, högörter, 
och med träd som sälg, fläder, björk. Det bör vara en tillgång
bland annat för biologisk mångfald att åtminstone tidigt spara
en stor del av denna växtlighet och förstärka med samma typ.

På fotot ovan finns det enda stora undantaget. Runt parkerings-
platsen, som avses bli en framtida park så finns ett större antal
yngre medelålders lindar och en stor del buskträd och buskar. 
Bilden visar vad som i en sådan lösning skulle kunna bli ett nytt 
grönt huvudstråk längs järnvägen som förbinder Ronneby centrum
med bostadsområdena Parkdala och Påtorp. Parallellt skulle det 
fungera som en skydds- och filterplantering. På fotot här till vänster 
så finns en grupp av träd, som är anknuten till dagens huvudentré.
Bland dessa finner vi äldre äppelträd mm.



Bilden är tagen på den klassiska gångbron över Ronnebyån vid ”Inre hamnen”. Detta är början av hela Promenaden ner till Brunnsområdet och borde principiellt därför 
ha en extra hög kvalité; en kvalité som också borde kunna motiveras genom att det är en historisk nyckelplats med ”Inre hamnen” och framöver, med den nya parken 
bakom och området Kilen. Om man jämför vykort från den här punkten så ser man hur generation efter generation av fontänpilar hela tiden har avlöst varandra och 
fått ge grundkaraktär åt hela platsen. Som unga och medelålders är de alltid eleganta med sina guldglimrande grendraperier som hänger över vattnet, men alltför 
snabbt blir de för gamla. De blir då farliga med sina stora krondelar som snabbt bryt sönder av vinden. Som lövade tar de också för sig alltför mycket av det visuella. Det 
är inte mycket man ser av platsens olika delar. Vidare så är sluttningarna påtagligt branta. Då man väl kommit ner via en av två trätrappor så är hela partiet igenvuxet och 
oframkomligt. Sammantaget så har den platsen som plats längs ån det kanske största potentialet av alla platser ner till Brunnen. Men detta förutsätter ett helt nytt grepp 
och den ånära delen bör ingå som en viktig del i den nya parken som kommer bakom. De större träden har ”vuxit ur sina krukor” och är bara för enorma och farliga. Ett 
nytt mer lämpligt trädslag bör väljas. Dessutom behöver alla träkonstruktioner bytas ut. 

På nästa uppslag finns en bildsekvens från samma plats där man ser övre delen mot järnvägen; en del av Inre hamnen som borde rustas upp och tas i bruk igen. Här syns 
dessutom cykelvägen med foton både tagna från norr och söder. Då vägen försvinner bör cykelvägen få ett högre läge för att ge möjligheter till en Intressant utformning 
av sluttningen ner mot ån. Ett sista foto visar igenväxningen nere vid ån.





• Närkontakten med vattnet och stranden utan störning av bilister och cyklister vid Glasbrukstomten återfinns endast här längs västra sidan av ån
mellan centrum och Brunnen. Det borde innebära att platsen som unik och som en entré till Brunnen utvecklas vidare till en ”minipark”, som 
kan bli en utmärkt portal och ett landmärke för icke-bilburna att nu är vi framme i Brunnsområdet; något som saknas idag. 

• Samlingen av bryggor på Glasbrukstomten ger möjligheter att följa upp med liknande bryggor och särskilda ”besöksbryggor” på östra sidan för 
att därigenom stärka den sociala känslan kring ån och båtar.  Det skulle även ge större liv till Glasbrukstomten som bostadsområde med utevistel-
sen kring området och ån som viktiga delar.

Från den klassiska gång-bron i 
norr som entrépunkt från 
centrum så tas här ett hopp för 
att här kunna ge uppmärksam-
het mot samma entrépunkt, 
men nu från söder och Brunn-
en. Det lilla strandpartiet vid 
Glasbrukstomten och båt-
klubben ”Floras” plats är den 
enda sträckan på västra sidan 
från Ronneby centrum innan 
man kommer ner till Brunnen 
som är fri från biltrafik och där 
följaktligen de gående och 
cyklande kan få en mer nära 
och genuin upplevelse kring 
Ronnebyån. Detta tillsammans 
borde vara en viktig anledning 
till att ge denna plats speciell 
uppmärksamhet.



Bilder från bron vid Brunnen och Glasbrukstomten. ”Skärgårdsnaturstråket” österut vore välkom-
nande att förverkliga för gående och löpande. Den parkmässiga standardskötseln skär sig. Mellan
trafikleden och ån total avsaknad av rumslighet som värnar om åmiljön. Dessutom vore det an-
geläget med filterplantering och bullerplantering mot AGA:s fläktsystem mot Glasbrukstomten.



Vi börjar röra oss norrut längs stråket och börjar vid bron vid Brunnen. Ett långt promenadstråk ligger framför oss, inte minst om man är en 
liten flicka eller pojke. Då blir skalan enorm., där det syns hur bredden är perfekt för att tre personer ska kunna gå vid sidan om varandra och 
samtala. Gång- och cykelstråket ligger placerat i mitten och fortsätter så nästan hela stråket upp. Stråket är först och främst rationellt optimalt.



Den södra delen av gång- och cykelstråket har lagts mitt på det klippta 
grässtråket. Själva slänten ner mot ån är brant och litet mer naturkaraktär. Så 
gott som alla träd är enstammiga och uppstammade. Här finns redan idag plats 
för mer rumsskapande plantering och för att förlägga att mindre och mer 
informella gångstråk närmast ån, men man vinner på att flytta cykelstråket åt 
öster och få det närmare gatan. Ett mindre stråk skulle i ett sådant fall 
prioriteras vad det gäller det innehållsmässiga för att kunna ge höga 
upplevelser. Bilden är tagen mot norr. 

Först då vi nalkar oss den långsmala parkeringsytan dras stråket närmare 
gatan. Man ser genast vilket friutrymme som kan bilda förutsättningarna för en
Rik strandupplevelse med naturbiotoper eller exklusiva trädbestånd; vad man 
nu väljer. Det är också möjligt att kunna skapa en fin mikrotopografi och 
eventuellt bygga upp en sidofåra till huvudfåran, som skulle fortsätta vidare in
över parkeringsplatsen, så att man tillskapar något rofyllt liknande vad som 
finns i Amstelveen och i Brunnsparken i bifogade referenser. Gångstråket skulle 
då kunna ge en stark känsla av att gå ”mitt i” snarare än att hela tiden behöva 
se på ån från sidan, genom att man därmed skulle få vatten på bägge sidor om 
gångstråket. Bilden är tagen mot söder, med samma personer som i bilden 
ovan. De är på väg in mot staden men stannade upp för att prata om något 
speciellt viktigt.



Avsnitt 3. Principlösningar och några övergripande tekniska 
diskussioner

Stråk. Något att röra sig längs? Ja, men långt ifrån bara!
Stråken ställer frågan om en normalfattig kommun har råd att göra något över-
huvudtaget, som uppfattas som normalt? Förhoppningsvis kan den det. 
Det är mycket som sätts på spel i ett centralt läge eller i ett tänkt centralt stråk som i 
stråket längs Ronnebyån från torget och vidare mot Brunnen. Genom val av ut-
formning och material så avslöjas inte bara stråkets status eller samhällsvärde utan 
även alla platser med deras värden längs stråket. 

• Mycket talar därför om vikten av att ge hela rörelsestråket en hög dignitet. 
• Det bör finnas möjligheter och plats att tillskapa två stråk inom

rörelsestråket öster om ån, där bägge två bör göras optimala. 
• Ett av stråken bör bli ett brett, rationellt och snabbt stråk för cykel och promenader.
• Ett andra bör bli det välintegrerade, mindre stråket, ”långsamhetens stråk”, som allt-

för ofta glöms bort eller negligeras.
• Därtill kommer stråket väster om Ronnebyån, längs Nedre Brunnsvägen. Detta blir 

ett tredje stråk, som inte får tas för mycket för givet. Det bör finnas starka skäl till
att mer aktivt, under utnyttjande av ett lokalt engagemang, ser till hur helheten kan
vidareutvecklas med den kombinerade villa-, trädgårds- och åmiljön.

Mening, symbolik.  Känsla av omsorg.
Status, tro på framtiden.
Det framåtriktade, men grundat på förståelse av 
platsens historia.



Från staden Lima i Norra 
Portugal, med en lång gång, 
som erinrar om både löv-
gången som fenomen och 
om Brunnshallarna. 



Cirka en mil väster om Ronnebyån så finns Bräkneån, som är betydligt mindre reglerad än Ronnebyån: 
Den har av både svenska och tyska forskare bedömts ha mycket höga naturvärden. Här 
finner vi vid en by som heter Örseryd ett exempel på vad alla Blekingska dalgångar en 
gång haft där landskapet i dalgången vidgades genom att flera sprickdalar möttes, mot-
svarande som finns där Ronneby och Ronneby Brunn idag ligger. Flygfotot visar miljön 
från norr mot söder. En specialkarta har lagts in vid sidan om (Gustavsson 1975). Den har lagts ”upp
och ner” för att stämma med flygfotot i riktning.



I bakre delen av bilden kan man skymta Bräkneåns huvudfåra som följer en mäktig berg- och 
moränsluttning som i Ronneby finns upp mot Brunnsskogen  på västra sidan och upp mot 
Parkdala på östra sidan. Man ser det inte, men huvudfårans lopp flyter på ett enkelt sett äv-
en om det inte har kanaliserats och bredden är ungefär detsamma hela tiden. Det  spännan-
de är det som syns i förgrunden. Där finns ett tydligt plan, som ett golv i ett landskapsrum; 
något som är så tydligt i Brunnsparken, men även finns i Kilenområdet. Delar av det här plan-
et översilas vid Örseryd genom att det översvämmas varje år och därmed sker en naturlig 
gödsling, vilket gav de grundförutsättningar som en gång gav att byn uppkom just här. Det 
som ger mycket av den biologiska variationen och skönheten i Örseryd är att i detta plan 
slingrar sig (eller på fackspråk: meandrar sig) två ”Lillåar”, där den större till höger med sina

”bottenlösa slukhål” i varje krök just kallas Lillån. Man ser på de växlande gröna tonerna att 
där dessutom finns små variationer i fuktighet i de olika ängsdelarna, alltifrån ”våtäng” och 
”fuktäng till ”friskäng” och ”torräng”. Säkert har något motsvarande funnits i Kilenområdet
innan jordbrukargenerationerna dikade ut och även på andra sätt gjorde sig av med det som 
”störde deras bruk”. Förutom detta så kan man ana hur träd och buskträd i ängsområdet und-
erstryker genom sina placeringar främst i strandkanterna formspelet som denna hydrologi 
bildar.  - Exemplet visar hur två olika landskapsrum kan jämföras. Det visar på en grundlägg-
ande nivå även hur utformning i grunden kan följa ett formspråk som inte i första hand är ett 
strikt geometriskt utan snarare har en djupare logik i sitt sammanhang; i detta fall i det bölj-
ande formspråket som fångar upp just hydrologin men även småskillnaderna i topografin.



Mycket tidigt i bildningshistorian för Ronnebyån och Brunnsområdet så fanns här säkert en ”Lillå” som löpte i kanten nedanför den mäktiga slutt-
ningen upp mot Brunnsskogen. Det som idag känns så logiskt självklart att ha och som uppskattas så mycket kom emellertid till först genom land-
skapsarkitekt och professor Sven-Ingvar Andersson på 1980-talet. Notera hur han låter linjerna flöda, vindla sig fram med olika bredder, där han 
också fångar upp småvariationerna. Detta formspråk med det vindlande vattnet har han sedan följt upp med att ytterligare samla parkrhododend-
ron där, en av de tidigaste ”Brunnsväxterna”, som trivs intill vatten, i ost- och nordvända sluttningar och dessutom under ett glest krontak med ek 
och bok, som ger ett aningen surt marktillstånd.  - Här finns mycket formtänkande där det inte vore främmande att se likheter med Kilenområdet
för att där skapa en betydligt mer intressant strandpromenad, eller vid tillvaratagande av dagvatten eller om man vill skapa så kallade ”regngator”, 
där tillfälligt passerande och stående vatten inte ses som ett problem utan som en berikning.  



Johannishus landskapspark med sina vatten
I Johannishus vattenlandskap utnyttjas Listerbyån. I motsats till i Brunnsparken har huvudfåran
utnyttjats för att ge hela herrgårdsparken dess grundkaraktär, som kan beskrivas som ett vatten-
drag med vindlande organiskt förlopp, med flera öbildningar och uppdelningar av fåran samt 
växlingar mellan trängre partier där vattnet flyter snabbare och gölartade utvidgningar . Notera
hur land möter vatten på ett enkelt sätt där man kan gå torrskodd, men samtidigt saknar strand-
en den mesta av variation och effekter över året som man kan tillskapa inte minst i strandkanten. 

Med Amstelveens ”heimparks” lyckas Amstelveens parkförvaltning 
bättre än alla andra i Europa visa hur man kan bygga upp små parker från scratch och utveckla
en parktyp, byggt endast på inhemska växter, och på en fördjupad kännedom om naturliga proc-
esser i kombination med starka estetiska koncept. Den grundläggande förklaringen till att man 
lyckas så bra är en kunnig personal i fält, som är beredda att styra upp så fort något är på väg 
att gå snett, att man arbetar med en mycket hög grundvattennivå, som är reglerad och undviker 
för mycket tillförsel av näringsämnen, dvs föredrar de sura jordarnas marktillstånd. Istället för 
att blicka mot den bördiga trädgårdsjorden och den humusfattiga matjorden ger man sig in i en 
näringsgradgradient som motsvarar litet av Ronnebyåns. Amstelveen är grannkommun med 
Amsterdam och parkerna ligger i delar som tillhör världens mest tättbefolkade delar. Av de två 
illustrationerna här så är den övre från parken Der Braak och den andra till vänster från Thijsse
park. Parkerna kännetecknas också av sina välutlagda promenadstråk, som man håller sig till. 



Starten för Landskapslaboratoriet i Alnarp började på 1980-talet 
Stora delar handlar om stora planteringar, ängar, småvatten och vattendrag från helt öppna åkerfält. 
Överst till vänster en artrik äng som såddes in; här tillsammans med ett planterat artrikt bryn och 
stommen till hasselgången med tusen och åter tusen gullvivor.  Vid sidan om det exotiska brynet 
med hybridasp vid en presentation på Arkitektskolan i Liège.  Längst ner till höger en skogsinteriör 
med klippt avenbok som dynamisk land art. Här samverkan med Musikhögskolan i Malmö och 
Stockholms filminstitut. Ovan en bild från basplanteringarna i Science village; forskarbyn mellan ESS 
och Max. Landskapslaboratorierna har planterats i öppen jord. Här har en duk använts istället. 



Såväl Brunnsparken som Johannishus var 
beryktade för sina fantastiska ”lövbersåer”. 
Rester av bersån finns idag vid Johannishus slott, för den som kan
tolka trädskelett. Här visas den till höger, på övre bilden. I Brunns-
parken finns inget kvar. De två under är från ett franskt exempel på 
en anläggning som sköts med bravur. Ronneby använder anmärk-
ningsvärt få klippta ytor och än färre med utstuderad klippning. De 
två exemplerna upp till vänster visar Ljungvägsträdgården i Dalby
med två över fem meter höga avenbokshäckar som har klippts till 
drakar från husnock till husnock. - Visar att man kan nå avancerade 
resultat på mindre än tjugo år. Effektfullt är det redan efter fem år.



Att bygga med växtlighet
Uppbyggnaden av landskapslaboratorierna
i Alnarp, Snogeholm, Holstebro och Leipzig
bygger på stora bakomliggande arbeten där
referensstudier gjorts, med grafiska registrer-
ingar som fångar det rumsliga, volymer, 
materialets speciella egenskaper mm. Iden-
tifierade ”strukturella typer” analyseras av-
seende värden och varianter för park-, träd-
gårds- och landskapssammanhang. Vissa av
dessa väljs ut för att ”provköras” som proto-
typer i landskapslaboratoriet . Därmed blir de 
Inte längre abstrakta, förenklade datorkoncept
Utan genast levande och dynamiska, där man 
även kan förhålla sig till det komplexa. Provkör-
ningen innebär nästan alltid att nya varianter
påträffas och nya aspekter upptäcks och
diskuteras. 

Här i en mycket intressant blandning med 
två ljusträd och pionjärer ihop som ask och
lärk. De är tänkta att ligga tillsammans i ett 
övre trädskikt av lärk och i ett lägre av ask, där
lärken får dominera i karaktären de första 
tjugo åren medan asken tar hand om det lång-
siktiga uttrycket; om inte asksjukan ställer till 
det. (Gustavsson 1986, Gustavsson och Ingelög
1994)

Inom detta mål har Dana Hvladikova och Jan 
Sestak utvecklat typen i en kantbeståndssitua-
tion mot norr med ”det lutande taket” som 
koncept, från 8 till 1 meter. Vidare så har ett
kort trädbryn med ask-lärk, med upplyftade
kronor fått bilda ett ”öppet, uppdraget ett-
stegsbryn, som fungerar som ett fönster, som
speciellt lyfter fram det nordvända ljuset”.   



Olika prototyper för testning
Ovan, från vänster: Ren bokplantering med gångstråk och ljus-skuggspel i en böj, som bearbetats speciellt som ”Dana´s Square”. Flera tiometersstråk har byggts upp inom landskapslabortoriet
på Alnarp efter studier av skogshäckar och skogsbälten i urban miljö. Miniatyrlandskap med klippta bergsformationer under ett krontak av lärk. Nederst, från vänster: Ren björkplantering med
specialdesign för gångstråket i mitten. Exotisk,tvåskiktad miljö med kinesisk sekvoja tillsammans med asiatisk strutbräkenart, som ej sprider sig som den svenske. Gångstråk uppbyggt med lärk-
och bokstammar.



Hobymetoden visar metoder för planteringar i besöksparker med hög 
standard och i de sammanhang som får ögonen på sig med en gång
Bilderna visar hur grässvålen skalas av till cirka 30-40 cm:s djup. Kompostjord tillförs enligt sär-
skilda anvisningar om sammansättning. Den tredje bilden visar situationen efter vårplantering 
och en växtsäsong med etableringsskötsel som hållit en sådan nivå så att man kunnat etablera 
mer av skogsperenner, ormbunkar och högvuxna gräs tidigare än vad som nu gjorts. Mycket talar 
för att just ”Hobymetoden” borde bli huvudmetoden vid planteringar längs ån och i Kilen.


