
Hälsobrunn vid Skärsnäs 
 

     

          
 
I slutet av förra århundradet och i början av 1900-talet hade brunns-
rörelsen sitt stora genombrott. Det var populärt att ”dricka brunn” och 
man ansåg att det hälsobringande vattnet från källan med innehåll av järn 
varit det överskuggande kurmedlet genom tiderna, kallt eller naturvarmt, 
mer eller mindre mineralrikt. 
    Tron på dess förmåga och effekt har varierat men ofta varit stark. 
Behandlingen siktade mot tre mål nämligen, konditionshöjning och före-
byggande vård, botande eller lindring av sjukliga tillstånd, konvalescens-
vård men också skänka omväxling och rekreation i en attraktiv och 
naturskön miljö. 
 
    Den första svenska hälsobrunnen öppnades i Medevi på 1670-talet. Bland 
andra tidiga ”surbrunnar” i vårt land kan nämnas Ramlösa, Ronneby, Porla 
brunn i Svartå och Sätra vid Sala. Arkelstorps brunn, i våra trakter, var också en 
stor kurort under sin glansperiod. 



    En del av de gamla brunnsorterna har förvandlats till moderna samlings-
lokaler, konferenshotell, som till exempel Ronneby brunn, andra har helt 
upphört. 
 
Hälsobrunn i Vånga 
    Det är kanske inte många som känner till att det även funnits en hälsobrunn i 
Skärsnäs i norra delarna av Vånga socken. Endast källan finns kvar och är 
belägen vid en skogskant, ej långt från Skärsnäs missionshus. Mineralkällan är 
utmärkt på den geologiska kartan 1888. 
    Hälsobrunnen öppnades 1895 och en annons infördes i Kristianstadsbladet 
den 4 maj. 
    Det var åbon Sven Nilsson, Skärsnäs Mellangård som startade brunnsrörelsen 
å sina ägor. 
    Sven Nilsson, vanligen kallad Fader Sven, lät till badgästernas trevnad vid 
båtbryggan, intill sin gård, uppföra en större paviljong med vacker utsikt över 
Skärsnäsfjorden. Där anordnades dans på lördagskvällarna då en spelman från 
trakten spelade dragspel. 
    Badare och baderskor vid anläggningen var från den kringliggande bygden. 
Anna Brandt, kallad ”Brandta Anna” badade den kvinliga avdelningen och 
”Dyneboda-Åke” den manliga. 
    Brunnsrörelsen i Skärsnäs pågick inte någon längre tid. År 1898 sålde Sven 
Nilsson sin gård till Domänverket och efter denna försäljning avvecklades även 
brunns- och badinrättningen. 
    Sven Nilsson, ”Fixa-Svennen” köpte byggnadenför att uppföras på annat 
ställe och för ett annat ändamål. 
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