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Med utgångspunkt i Fornebodas historia och omgivningar 
(åter)skapa en plats för rekreation och kulturell samvaro med 
ekologiskt hållbart och framtidsorienterat tänkande 

Att vara den mest nyskapande, genuina och annorlunda fritidsanläggning 
med en verkligt tydlig och unik identitet. Grunden ligger redan i platsens och 
landskapets rika historia och intressanta kulturarv, men även i den 
karakteristiska naturen och miljön. 

KULTURBRUNN

Kring den återstående, K-märkta Fornebodastugan, vid den vackra Fornebodasjön mitt i ett 
särpräglat naturskönt område skall det byggas moderna, till miljön anpassade byggnader för 
kulturaktiviteter, festligheter och kvalitativa fritidsvistelser. 

Innovativa program av konstnärliga och allmänt kulturella impulser kommer att ge en allde-
les speciell profil av platsen. 
Målet är att i samarbete med kulturinstitutioner och konstnärsförbund etablera Forneboda 
som en träffpunkt för livliga, kreativa och konstnärliga debatter där bildhuggare, bildkonstnä-
rer, författare och musiker erbjuds att vistas på platsen några månader under året. Det skulle 
ge Forneboda en kulturell dragningskraft och tyngd i svensk kulturliv.
Regelbundna presentationer och evenemang - bl a ’verkstadsträff’ och offentliga workshops 
med konstnärer utifrån -  kan etablera Forneboda som ett unikt kulturcentrum mitt i naturen.

NATURNJUTNING

Den andra viktiga komponenten i Fornebodas utveckling är ett kvalificerat program för natur- 
och landskapsupplevelse. 
Forneboda skall bli känd som en fritidsanläggning med rika möjligheter att ’komma nära 
naturen’ och få inblick i en säregen region.
Trakten har stort potential för intressanta guidade vandringar, specialutflykter, kurser för 
fördjupad upplevelse och kännedom av landskap, ekosystem och kulturhistoria. Vi kommer 
även att prioritera möjlighet att funktionshindrade kan röra sig i området via ett nätverk av 
träbroar och stigar.
Nya leder inom projektet ska anknyta till redan i dag existerande vandrings- och cykelleder 
runt Forneboda, exempelvis Blekingeleden och Banvallsleden, 

FRAMTIDSTRO

Lyssna hellre till den sträng som brast, än att aldrig spänna en båga

Att förverkliga Kulturbrunn Forneboda innebär en tro på en framtid för utveckling av lands-
bygden.  I nuläget avfolkas bygden av brist på arbejdstillfälle. Kulturbrunn Forneboda kan 
vända en nedåtgående spiral, en stimulans för företag och institutioner i hela regionen och 
inverka positivt på utveckling av nya affärsideer och redan etablerade företag.

   VÅR VISION



4

   DETALJPLAN

Plan- och byggavdelningen har upprättat förslag till detaljplan för området där 
Fornebodastugan är uppförd, vid Fornebodasjöns sydöstra del.
Planens syfte är att utifrån ett helhetsperspektiv göra en avvägning kring var 
och hur en komplettering av bebyggelse kan vara lämplig.
Se bilag 1
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Upprättad av plan- och bygg-
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Detaljplan för

Antagen av KSau 2014-XX-XX
Vunnit laga kraft 2014-XX-XX

Genomförandetidens slut
XXX-XX-XX 

Skala 1:1500

SAMRÅDSHANDLING

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns

ILLUSTRATIONSLINJER
Strandlinje

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

P Parkering

N Friluftsområde

Q Användning anpassad till bebyggelsens
kulturvärden

R1
Kulturhistoria

R2
Övernattningsstugor/Vandrahem

R3
Anläggning avsedd för friluftslivet

T Trafik

Vattenområden

WH Kallbadhus med servering

UTNYTTJANDEGRAD

PLACERING; UTFORMING; UTFÖRANDE
Utforming

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum planen
vunnit laga kraft.
Strandskyddet upphävs inom planområdet.

)0,0 Högsta byggnadshöjd i meter

e1 Största byggnadsarea i procent av fastighetsytan

WN Öppet vattenområde med möjlighet att anlägga mindre bryggor
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   BYGGPROJEKT
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   ELEMENT I PROJEKTET

Fornebodastugan
 Huvudbyggnaden restaureras och byggnadens ursprungliga kvaliteter betonas. Det an-  
 vänds endast ved för uppvärmning och byggnaden har 0-energi status.

Ny ekonomibyggnad
 Alla installationstunga funktioner är placerade i en ny välisolerad ekonomibyggnad, där  
 varmt vatten återcirkuleras och värms upp med solenergi.

Noll-energi stugor
 Stugorna som är välisolerade och välutrustade, placeras i små grupper nära sjön. Stugorna  
 är dubbla och kan användas till övernattning vid  kurser och möten och för familjer.   
 Stugornas glasfasader med solvärme element för elektricitet  och uppvärmning av vatten,  
 vetter mot söder.

Stugor för residerande konstnärer och verkstan
 Små “radhus”  med enkelt boende. Husen kommer endast att använda energi för upp-  
 värmning - vedkamin - och ljus som använder el från solceller.

Kallbadhus
 Badhus placeres vid en ny brygga och kan användas både sommar och vinter. Vedeldad  
 bastu i anknytning.

System av träbroar
 De viktigaste byggnaderna på Forneboda förenas genom låga träbroar, som ger tillgång för  
 funktionshindrade och för transport av varor. Broar skyddar och framhäver terräng och   
 används även för belysning och kabelanslutningar

Historiska spår
 Fornlämningar på tomten - trappor, fundament mm - bevaras och informationsskyltar   
 sättas upp. Annat återskapas som t ex dansbanan. En stig leder runt sjön med ansluttning  
 till Blekingeleden och andra spår i området.

Festplats 
 I skogen ska finnas utrymme för alla tänkbara aktiviteter, fest, spel etc. Leksaker och  
 redskap för work-out förvaras i små utrymmen i skogen

Trimmad vegetation längs sjön.
 Vegetation trimmas, så de höga träden behålls som förgrund för utsikten över sjön från  
 festplatsen och från  stugorna. Skogskanten bakom festplatsen markeras tydligt.
  
Parkering
 Parkering placeras på befintlig parkeringsplats. Det finns tillgång till forneboda och stu 
 gorna från p-platsen. Efter lossning av bagage försvinner bilarna till p-platsen igen. 



7

Byggnaderna runt Fornebodastugan och ekonomibyggnaden ska kunna 
erbjuda de grundläggande faciliteter som krävs för att driva ett restaurang, 
kallbadhus, omklädningsrum och toalettutrymmen mm.
Byggnaderna är grupperade runt Fornebodastugan och det kommer att 
finnas tillgång för funktionshindrade mellan byggnaderna, inklusive 
ekonomibyggnaden  och restaurangen. 

O-Energi stugan ligger till grund för att driva stället mer professionell 
som en semester-och konferenscenter med anläggningar för familjer, par 
och singlar för t ex kurser.

Fornebodastugan Exist. areal ca. 300 m2
  Lokaler till kurser och församlingar upp till ca. 50 personer
  Matsal med plats till ca. 50 personer
  Sammanträdesrum, evt. utställingslokal
  Anrättningskök med tillhörande faciliteter
  
Ekonomibyggnad I allt ca. 150 m2
  Matsal, cafe, restaurant till ca. 30 personer
  Kök till restaurant
  Förråd, depot
 
Kallbadhus I allt 60 m2
  Omklädningsrum, bad och toalett
 
Brygga I alt 80 m2
 
Konstnärshus I alt 120 m2
  Övernatning för ca. 6-8 personer
  6 rum
  Vindskydd, grillplats 50 m2
 
0-energistugor I allt 600 m2
  12 dubbelstugor a 50 m2
  1 bad, 1 tekök pr. stuga/ pr. familj/ pr. 2 rum
  Tillägg för separat wc för varja 2 rum 120 m2
 
Parkering I allt 100 platser
  Fasta platser  60 stk
  Sommarparkering  40 stk.

 
I allt nybyggnation vid Fornebodastugan     330 m2
Renovering av exist. stuga       300 m2
Stugor          720 m2
Parkering ca.                      2000 m2

   BYGGPROGRAM
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DELPLAN  1:200
0-ENERGISTUGAN
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DELPLAN  1:200
KONSTNÄRSSTUGOR
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DELPLAN  1:200
BRYGGA, KALLBADHUS, 
RESTAURANG
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Den primära attraktionen i landskapet kring Fornebodastugan är läget vid 
sjön med samma namn. 
Fornebodasjön knyter ihop området med Kyrkhults samhälle samtidigt  som 
den även distanserar området från centrum. Den fantastiska utsikten mot kyrkan 
med dess distinkta torn som sticker upp drömlikt ovanför träden i morgondimman 
på andra sidan, motsatt Fornebodastugan lämnar en känsla av fridfullhet och 
trygghet. 
Det fina läget understrks och markeras på olika sätt, de karakteristiska träden och annan 
befintlig vegetation bevaras och implementeras i helheten.

1 Utsikten över sjön framhävs genom upprensning och gallring längs sjöstranden så, att  
 när man tittar ut över sjön , kan se under de gamla tallarnas höga stammar.
2 Från 0-energi-stugan har man utsikt över sjön längs med träbroarna.
3 Broarna är placerade öst - väst så kvällssolen når ner mellan träden, och man ser   
 kvällshimlen
4 Området söder om stugan hålls fri från vegetation till förmån för ljus och solinstrålning 
på   solpaneler
5 Det ska anläggas en handikappanpassad naturstig längs sjön. Befintlig stig i söder kan  
 användas.
6 De högsta punkterna hålls fria, för att bli till utsiktsplatser, fria från byggnader.
7 Mellan byggnaderna bevaras eller planteras träd, så byggnaderna inte dominerar i förhål 
 lande till vegetationen. Du bor som i en skog.
8 Festplatsen markeras genom att strama upp växtligheten längs kanten.
9 Vid sjön anläggs en liten badplats med sandstrand.
10 Vägarna följer så nära som möjligt de naturliga höjdkurvorna

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 












 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 












     LANDSKAPSPLAN
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  LANDSKAPSPLAN 1:2000
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    TERRÄNG OCH VÄXTLIGHET

Forneboda- områdets landskap  är varierande med skog, gläntor i skogen 
med bebyggelse och sjöar. Det finns flera typer av landskap inom ett begränsat 
område, dock utan att de i dag är särskilt märkbara.
Vegetationen är typisk för Blekinge. Träden är tall och björk och några andra 
lövträd, och skogsmarken är vackert varierad med stenar, buskar och 
ormbunkar med ett fåtal stora mosstäckta stenblock.

 
Mellan Kyrkhult och Forneboda ligger Fornebodasjön.  I varje ände markeras respektive 
kyrkan i Kyrkhult med kyrktornet och Fornebodastuga av dess läge vid sjöstranden.  Längs 
kanten av sjön är växtligheten spridd, ger utsikt över sjön, och öppnar för skogsmarken med 
blommor och mossa. 
Vattnet är järnhaltigt, men rent, och sjöstranden är ganska otillgänglig  och med vass längs 
kanten
Öster om Forneboda-stugan är en stor öppen gräsbevuxen plan.
Området runt Fornebodastugan har på grund av sjön och den öppna planen av den särskilda 
kvalitet att man ser himlen både morgon och kväll och eventuellt kan man få se solnedgången 
med.
Landskapet är låglänt, med högst 2 till 4 meter skillnad på sjön och omgivande terräng.
Som en del av landskapet ligger lämningarna av byggnader från forna tider, en trappa, grun-
den för kungastugan mm. delvis igenvuxna som naturliga element och speciella, formade 
stenblock.
 
Det typiska landskapet och de kulturella särdragen understryks av en upprensning, som fram-
häver de olika landskapstypernas karakteristika. Till exempel kan sjöstrandens transparens 
och växtlighetens karaktär bevaras genom trimning och gallring, och genom ett noggrant val 
av de växtarter som bibehålls. 
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   HISTORIK

Epoken Alma och Georg Gauffin
Sommaren 1887 besökte Alma och Georg Gauffin från Stockholm Tulseboda brunn som badgäster. 
När de promenerade i de vackra omgivningarna kring Kyrkhult, kom de bland annat till en vacker 
plats på östra sidan av dåvarande Gårdsjön. Där såg de Kyrkhults kyrka spegla sig i vattnet på motsat-
ta sidan av sjön. ”Den här bilden har jag sett i en dröm. Här vill jag bygga mig ett hem”, sade Alma 
Gauffin. 
Sagt och gjort. Efter samtal med dåvarande markägaren Ola Larsson  lyckades de få köpa ett markom-
råde vid sjön. 
Här lät man 1888 uppföra den ryggåsstuga som fortfarande finns bevarad på platsen. Fru Gauffin kall-
lade platsen för Forneboda, och Forneboda fick också ge namn åt sjön.
Redan fra början öppnade familjen Gauffin området upp för ortsbefolkningen. Forneboda hölls öppet 
för allmänheten vissa tider under sommaren och för badgästerna vid Tulseboda Brunn var Forneboda 
ett självklart utflyktsmål. Det berättas att när fru Gauffin på våren skulle anlända till sommarstället på 
Forneboda brukade man sopa skogen och hänga kulörta lyktor i träden. 

Många byggnader
Stora villan. Fru Gauffin lät bygga många hus på Fornebodaområdet. Paret Gauffins gode vän Arthur 
Hazelius, Nordiska museets och Skansens grundare, ritade en pampig villa i norsk herrgårdsstil, kallad 
Stora villan. 
Sjöstugan. Helt nära vattnet låg ett knuttimrat boningshus som kallades Sjöstugan. Huset byggdes 
omkring 1890 och revs av någon orsak redan efter några år, troligen innan Stora villan uppfördes. 
Sjöstugan låg ca 50 meter norr om ryggåsstugan.
Lekstugan. Paret Gauffin skaffade tre fosterbarn som ersättning för den dotter de mist. Syskonen hette 
Ekholm och var missionärsbarn från Indien. Fru Gauffin lät uppföra en stilig lekstuga några hundra 
meter öster om Stora villan. Det var en knuttimrad högloftsstuga med kök, storstuga och källare.  
Stuga för tjänstefolk. Strax norr om Stora villan uppfördes ett annat hus med övervåning som också an-
vändes som bostad (senare kafébyggnad till dansbanan). Fru Gauffin hade en stor stab med tjänstefolk 
under sommarhalvåret, och flera avdessa bodde i någon av stugorna på området. 

Sjöstugan ovan

Stora villan t v 

Den här bilden har jag sett i en dröm. Här vill jag bygga mig ett hem.
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Ladugård. Bakom Stora villan låg en ladugård, byggd av liggande runt timmer. Där fanns stall till den 
gula hästen Tor och bås till kon Stjärna. 
Hönsastugan. Ungefär där Kungastugan senare uppfördes byggde fru Gauffin en högloftsstuga. Den 
kallades för Hönsastugan. Där bodde”Höns-Anna” i stugans enda rum, vägg i vägg med hönshuset. 
Anna skötte djuren på Forneboda.
Visthusbod. Den lilla visthusbod som fortfarande finns bevarad nära köksingången till fornstugan, här-
rör också från 1890-talet. På dess tak hängde vällingklockan i en liten tornliknande ställning.

Ett kulturellt centrum
Forneboda var under fru Gauffins tid ett kulturellt centrum i bygden. Många prominenta och rikskända 
personer var gäster hos paret Gauffin. Det var landshövdingar, biskopar, professorer och annat känt 
folk. Här kunde man höra Kristina Nilsson, Alice Tegnér och andra sjunga. Forneboda hölls också 
öppet för allmänheten vissa tider under sommaren. För badgästerna vid Brunnen var Forneboda ett 
självklart utflyktsmål. Det berättas att när fru Gauffin på våren skulle anlända till sommarstället på 
Forneboda brukade man sopa skogen och hänga kulörta lyktor i träden. 
Den 22 april 1913 dog Georg Gauffin på Forneboda, 79 år gammal. Den då 74-åriga Alma Gauffin 
drev anläggningen vidare något år. 

Ny ägare - husen såldes för avflyttning
Den 15 maj 1916 sålde hon fastigheterna till Sven Olsson Estenberg, Stockholm, son till brunnskamrer 
Sven Olsson i Tulseboda. Fru Gauffin undantog dock rätten att få bo kvar i den så kallade Fornstugan 
resten av sin levnad. 
Flera av husen såldes för avflyttning. Den stora villan plockades ner och transporterades till Gammals-
torp. Där återuppfördes huset i starkt förändrat skick. Lekstugan och flera andra byggnader försvann 
också. Framemot 1920 flyttade Alma Gauffin tillbaka till Stockholm för gott. Där dog hon skärtorsda-
gen 1923, nära 84 år gammal. 

Dansbanetiden
1924 sålde Sven Estenberg Forneboda till lantbrukare Ernst Svensson, Tulseboda, och kronojägare 
Nils Norén, Vilshult.
Maj 1927 köpte fru Anna Bohlin Forneboda. Redan 1921 eller 1922 hyrde fru Bohlin Forneboda. 
1922 hade hon låtit uppföra en stor dansbana. Först var det en öppen bana som bara användes under 
sommarhalvåret. Efter ett tag byggdes den om till en paviljong med tak och väggar så att den gick att 
använda även vintertid. 
Enligt uppgift var det dans på lördagskvällarna mellan kl 20-24 under fru Bohlins tid. På somrarna an-
ordnades ibland festligheter på söndagseftermiddagar, och då bjöds på musikunderhållning. Det kunde 
också vara skjutbana, tombolor, fiskdamm och annat trevligt.

Hönsastugan  ovan
Lekstugan
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1929 tog Alfred och Hulda Gustavsson över dansbanerörelsen efter fru Bohlin. Några få meter norr 
om dansbanan låg ett boningshus kvar sedan fru Gauffins tid. Där hade Hulda Gustavsson kaffeserve-
ring under danskvällarna. I början av 1930-talet byggde man ihop danspaviljongen och kafébyggnaden 
med en inglasad gång så att man slapp gå ut. 
Vid påsk 1943 anordnades den sista offentliga danstillställningen. Danspaviljongen på Forneboda stod 
kvar till hösten 1947. Då revs den, och virket användes vid uppförandet av Ungdomsgården -  Folkets 
hus i Kyrkhult samma år.

Barnkolonin
Hösten 1943 köpte Karlshamns Barnens dagsförening anläggningen av Alfred Gustavsson .
I konkurrens med ett 70-tal andra Barnens dagsföreningar vann Karlshamn tävlingen om flest sålda 
exemplar av Kungaboken. Priset var Kungastugan som stod uppställd på Skansen. Huset flyttades hit 
och barnkolonin invigdes den 2 juli 1944 av Lennert Bernadotte i närvaro av ca 2000 personer.

Stugan inrymde två sovsalar samt två personalrum .Forneboda fick kungligt besök även sommaren 
1945. Då besökte blivande kungaparet Gustaf Adolf och Louise platsen under stora festligheter. 
Barnkolonin på Forneboda upphörde troligen 1954. Ungefär vid den tiden revs också den gamla kafé-
byggnaden. Kungastugan stod kvar till 1959 då Erik och Gunhild Flyberg köpte den för flyttning. De 
lät plocka ner Kungastugan och byggde upp den i Mörbohult.

Brita Eldhs fritidshus
När Forneboda blev till salu efter barnkolonitiden kom det i familjens Eldhs ägo. Bildhuggaren Carl 
Eldh dog i januari 1954 och begravdes på Kyrkhults kyrkogård. Hustrun Elise Eldh, född i Ebbemå-
la, och dottern Brita var mycket fästa vid Elises hembygd, och när Forneboda blev till salu köpte de 
fastigheten. Elise Eldh dog dock redan i januari 1958.

Fornebodastiftelsen 
Sommaren 1993 sålde Brita Eldh Forneboda till Olofströms kommun.
1994 bildades Fornebodastiftelsen som idag ansvarar för Forneboda. Det gamla unika huset renovera-
des och Forneboda blev byggnadsminnesförklarat.
I stiftelsestyrelsen ingår representanter för Kyrkhults hembygdsförening, Olofströms kommun och 
Blekinge museum.

Kyrkhults Hembygdsförening har aktivt arbetet för Fornebodas bevarelse och har bl a genom ett årtal 
arrangerat midsommarfirande för ortsbefolkningen på Forneboda. Hembygdsföreningen har ochså 
bidraget ekonomisk vid behov i flera fall och har rätt att välja ledamöter till Fornebodastyrelsen.

Dansbanan, kaféstugan och Kungastugan


