
SPF Seniorerna Ronneby arrangerade 
under folkhälsoveckan en 

rundvandring i Brunnsparken med 
guidning av Gunnel Magnusson

Torsdag den 19 maj var 
det samling i 

Brunnshallarna. Parken 
var öppen som vanligt!

Bild och text PAB
i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 



En ”solmulig” dag med regnstänk samlades vi i
Brunnshallarna. Ett trettiotal föranmälda och 
kunskapstörstande ålderserfarna väntar på avspark!



Gunnel Magnusson inleder här sin rundvandring. Parken har tjusat 
sina besökare sedan mitten på 1700-talet. Den berömda 
Brunnsdrickningen började 50 år tidigare, icke att förglömma. Idag 
skulle vi få parkens och dess intilliggande byggnaders historia 
presenterade.



Det var inte bara 2-benta vänner som var 
intresserade av evenemanget!



På tal om Brunnsdrickning med sitt järnhaltiga 
kolsyrade vatten, här kommer visst påfyllningen. 
Nåja tanken var tom så de skulle nog bara hämta!



Det har funnits 43 fantastiska byggnader i parken. De 17 
som finns kvar har renoverats och står nu till allmänhetens 
förfogande för övernattning och festliga arrangemang. 
Fantastisk miljö! Stadshotellen kan slänga sig i väggen!



Gunnel har mycket att berätta om denna 
underbara park!



2005 utnämndes parken till Sveriges vackraste och 
året därefter till Europas fjärde vackraste! Känns lite 
stolt att vara Ronnebybo!







Bilden av okänd illustratör och xylographer. 
Föreställer brunnsbyggnader vid Ronnebyån
från 1867.

Vi fick till livs att brunnsvattnet var 
ett ordentligt naturligt  kolsyrat 
järnhaltigt vatten med vida omtalade 
krafter! Doktor Urban Hjärne, en 
förkämpe till brunnsdrickning, hade 
26 barn med 3 fruar! Dåtidens Viagra 
månntro? Kuren i Ronneby för 
mindre bemedlade och fridrickare 
var att per dag inmundiga 6 liter 
brunnsvatten! En del magproblem 
uppstod! Förstoppning löstes lätt 
med varma sviskon i sirap! Ujujuj!
Det fanns flera toaletter och 
Brunnshallarna hade inga väggar för 
god ventilering av obekväma gaser!
Se Medevi brunn. 

https://medevibrunn.se/historia/


Slutet gott och allting är gott! Stora goda kanelbullar från
nyöppnade Coop Ronneby och gott kaffe av Solveig och John 
avslutade denna historiens vandring i Brunnsparken! 


