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Rönö kungsgård har haft en lång och spännande ägarlängd.

En gammal kakelugn ger ett fint blickfång.

Altanen fungerar som utsiktsplats över Rönö likaväl som samlingsplats
under sköna sommardagar.

Flera prång med spännande innehåll kom fram vid renovering.

Genom tapeten går det att följa Pauls och Virginies tragiska kärleksaga
som slutade med ond bråd död.

Spännande hus med detaljer
Rönö Kungsgård ligger fint norr om Slätbakens inlopp

RÖNÖ (LT)

Från avtagsvägen mot
Rönö vid Arkösundsvägen på Vikbolandet
är vägen smal och
slingrande innan man
är framme vid destinationen Rönö. Socknen
bildades under medeltiden och tillhörde
innan dess Östra Ny
socken. Rönö ligger
på sydöstra Vikbolandet, norr om Slätbakens inlopp. Landskapet består av mindre
slättbygder, bergs-och
skogsmarker med talrika dalgångar.

Under medeltiden var Rönö ett viktigt fäste. Sjötrafiken i Slätbaken som var en
viktig farled in till handelsstaden Söderköping kunde
bevakas från den borg som
var belägen på en hög kulle
omgiven av vatten.
Många kändisar har bott i
Rönö. Biskop Hans Brask,
drottning Margareta, och Johan III för att nämna några.
Den föste kände ägaren till
Rönö var Birger Jarls yngste

son. Riksrådet, riddaren och
biskopen i Linköpings stift
Bengt Birgersson. År 1289
skänker Birgersson Rönö
slott till biskopsstolen.
1320 blir Ingemar Ragnvaldsson Rönös nye godsägare. Efter 1325 då Knut
Folkesson byter bort alla sina gods mot Rönö har godsets ägarlängd växlat genom
byten och köp mellan åtskilliga biskopar, kungligheter
och andra storheter fram till
1600-talets slut.
1396 köper drottning Margareta Rönö av riksrådet Karl
Ulfsson. Möjligtvis vad det
då som Rönö kom att kallas
för kungsgård. Samma år erkände herremötet i Nyköping drottningens besittningsrätt. Med motiveringen
”hon må giva, gälda och göra av, som hon tycker och
vill”. Vilket drottningen också gjorde genom att testamentera Rönö kungsgård och
hela Östkinds härad till Linköpings domkyrka. Vilket
möttes av kritik av påve Alezander V och hans gelikar vid
kyrkomötet i Pisa år 1409.

Det ansågs att drottningen
berövat kyrkan hennes gods.
I ett försök att blidka påven
förklarade biskop Knut, son
till Bo Bosson Natt och Dag,
att även han gick emot drottningens sista vilja. Om det
var riktigt överens med sanning står inget skrivet däremot finns bevis på att biskop
Knut blev Rönös nästa ägare
och han ska ha byggt om gården till ett slott.
Nästa inslag av dramatik
skedde år 1421. Då höll kung
Erik av Pommern ett herremöte på Rönö kungsgård där
den illa beryktade ärkebiskopen i Uppsala Johannes Jerechinus bördig från Danmark
stod i fokus. Ärkebiskopen
ansågs intelligent men ytterst
hänsynslös, härsklysten och
därtill lastbar. Vilket gjorde
honom hatad och avskydd.
Många prelater från Danmark, svenska herremän samt
biskopen från Riga var samlade och enades om ärkebiskop Jerechinus avgång. Vilket så skedde, år 1422 förklarade påven honom som avsatt. Vilket inte hindrade Je-

Ett modernt kök i en gammal byggnad.

rechinus att bege sig till Island där han år 1429 valdes
till biskop. Även islänningarna fann sin biskop som avskyvärd och år 1433 hade befolkningen fått nog. De snörde in Jerechinus i en säck och
dränkte honom i havet. Islänningarna drog en suck av lättnad men Rönö slapp inte den

döde biskopen som återvände
dit i form av ett spöke.
1434 skadades borgen vid

Rönö genom strider mellan
Engelbrekt och Erik av Pommern. 1497 raseras gården på
order av Sten Sture d: ä. År
1524 var Rönö återuppbyggd
och blev biskop Brask nye

ägare efter att han skickat en
styrka med sin fogde i spetsen
till Rönö för att inta gården
av Hemming Gadh.
Brask fick privilegium att
starta ett saltsjuderi på Rönö
där det utvanns salt ur Östersjön.
År 1527 blev Rönö åter en
kungsgård efter Gustav Vasas
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AKTUELLT

Sifoundersökning visar:

Amorteringskraven hindrar
ungas flytt
Två av tre unga svenskar, 61 procent, vill
bo större än vad de
gör i dag. Av dem uppger 36 procent att för
höga månadskostnader hindrar dem från
att flytta – en ökning
från 30 procent 2018.
Det visar en Sifoundersökning som gjorts
på uppdrag av Länsförsäkringar fastighetsförmedling.

Nytt men ser ut som gammalt i nyrenoverat badrum.

En av husets kakelugnar är ett färgglatt inslag i interiören.

Även för de äldre är politiska regleringar ett hinder för
flytt. I Sifoundersökningen
uppger 35 procent av de svarande över 65 år att de skulle
vilja ha en mindre bostad än i
dag. En fjärdedel av dem, 24
procent, anger reavinstskatten
som ett stort flytthinder – en
ökning från 15 procent förra
året.
– Det är tydligt att både

De gamla dörrarna har inte ersatts av nya och moderna.

reduktion. När sedan Johan
III fick upp ögonen för Rönös
storslagna natur lät han bygga
ett slott i tre våningar med fyra torn. När sedan Rönö år
1689 drogs in till kronan av
Karl XI blev slottet på grund
av bristande omsorg förfallet.
En brand blev nådastöten för
det pampiga slottet, glansperioden var över. Under 1700talet fraktades stenar från Rönö kungsgårds slott till
huvudstaden som byggmaterial till Stockholms slott. Det
var orostider och bristen på
pengar var stort. Riksdagarna
1723 och 1735 beslutade att
de slott som inte användes på
grund av dåligt skick skulle rivas. Det var inte enbart Rönö förfallna slott som upplät
återanvändbart material.
Men Rönö kungsgård lever

dock vidare. Den nuvarande
byggnaden uppfördes av
jordbrukaren Gustav Lövgren mellan åren 1827 och
1828 på ruinerna av det forna
slottet. Jorden är numera avstyckad, endast fastigheten
Rönö kungsgård återstår av
den forna gården.
År 1909 kom familjen
Karlberg till Rönö då August
Karlberg övertog arrendet
och drev jordbruket fram till
1936. Gården har därefter
genom köp tillhört familjen
Karlberg i fyra generationer.
Idag bor och äger förre äga-

Ett gammalt badkar i original är som nytt efter upputsning.

– Jag är uppvuxen här och

vi trivs väldigt bra. Just nu
håller vi på med invändig renovering. Vi är måna om att
bevara den gamla stilen även
om mycket är nytt. Det häftigaste huset har är den magnifika tapeten i ett av rummen. Den tillverkades i Paris

åren. År 2013–2016 steg villapriserna med 31 procent,
medan de sedan 2016 fram
till i dag har ökat med 12 procent.
– Det är positivt att amorteringskraven bidragit till en
mer sund prisutveckling. De
låser dock fast människor i
bostäder som inte möter deras behov. Vi vill se en bred
bostadspolitisk överenskommelse för ökad rörlighet på
bostadsmarknaden med omformulerade amorteringskrav,
individanpassad kontantinsats vid bostadsköp och slopad flyttskatt, säger Marcus
Svanberg.
Undersökningen om flytthinder är en del av Hem bitterljuva hem – en rapport om
bostadsmarknaden som Länsförsäkringar fastighetsförmedling publicerat. Här synliggörs effekterna av bostadskrisen för människorna bakom statistiken och hur deras
liv försvåras av bostadsbristen.
Rapporten slår fast att det
skärpta amorteringskravet
bör ifrågasättas och att åtgärder som underlättar för unga
vuxna att göra entré på bostadsmarknaden måste prioriteras.

BE Group satsar
stort i Norrköping

Det som återstår av det en
gång pampiga slottet är endast en bit av muren.

ren Olle Karlbergs son David
Kinnander med sambon
Mathilda Johansson och deras tre barn i huset som bär
på en lång historia.

unga och äldre, som är nycklarna för att låsa upp knutarna på bostadsmarknaden,
upplever att Sveriges bostadspolitik nu fungerar ännu
sämre än tidigare. Det är en
varningssignal som bostadsminister Per Bolund behöver
ta på största allvar, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar fastighetsförmedling.
Sedan den 1 juni 2016 har
Finansinspektionen infört två
amorteringskrav för den som
tar bostadslån. Länsförsäkringar fastighetsförmedling
har kartlagt vilken påverkan
kraven haft på bostadspriserna med hjälp av siffror från
Svensk
Mäklarstatistik.
Under perioden 2013–2016
steg bostadsrättspriserna i
Sverige med 46 procent,
medan de endast ökat med en
procent under de tre senaste

Två av tre unga svenskar
uppger att för höga månadskostnader hindrar
dem från att flytta.

Rönö slott som det tros ha sett ut under glansperioden.

1823 av Joseph Dufour och
sattes upp 1828. Motiven
föreställer en tragisk historia
om Pauls och Virginies kärlekshistoria efter romanen
Paul et Virginie skriven av
Bernadin de Saint-Pierre.
Tapeten är unik eftersom
teckningarna skars in i pä-

ronträ i rutor av femtio gånger femtio centimeter innan
det trycktes mot papper. En
enda tapetsvit kunde kräva
upp till 800 tryckstockar, berättar David.
Text och bild:
CARINA LARSSON

Styrelsen för BE
Group har fattat beslut om att investera i
en ny produktionslinje
för kapning, blästring
och målning till anläggningen i Norrköping.

Den nya linjen har en
unikt hög automatiseringsgrad och kommer driftsättas
under första kvartalet 2020.
Investeringen innebär ett
stort tekniksprång vilket
ökar flexibiliteten, kortar

ledtiderna och utökar kunderbjudandet. Den nya anläggningen ger också högre
leveranssäkerhet och kvalitet.
Investeringar görs även i utökad CNC bearbetning och
robotisering för att ytterligare effektivisera och skapa
mervärden till kunderna.
De totala investeringarna
uppgår till ca 60 MSEK och
i samband med beslutet om
investeringar har även befintligt hyresavtal förlängts
till 2029 för Norrköpingsanläggningen.

