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KULTURHI S ToRISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE PÅ TRO S S Ö, BJÖRKHOLMEN

OCH STUMHOLMEN
- Sammanfattande rapport från inventering 1994

INLEDNING

Blekinge läns museum har fätt i uppdrag av stadsarkitektkontoret i Karlskrona att utfora en

inventJring av kulturhistoriskt vaidefulibebyggelse på Trossö, Björkholmen och Stumholmen'

Under ären 1979-83 utfordes en total inventering av den då befintliga bebyggelsen på Trossö

och Björkholmen. I den riktad"r ,arrtitd uppmärksamhet mot kulturhistoriskl värdefulla

byggnader och miljöer, vilka definierades i rapporter och kartmaterial. Under den senaste 10-

tiiiisårsperioden har relativt omfattande forändringar skett i de aktuella områdena med

avseende på bl a rivningar, om- och nybyggnader. Detta har medfort att delar av det tidigare

inventeringsmaterialet ruk u. aktualitet. Samtidig har begreppet kulturhistoriskt värdefull

bebyggelsä under senare år allmänt filtt vidgade och fordjupade tolkningar vad gäller

tillkomsttid, kategorier och bebyggelsehistoriska sammanhang.

Det nu utlorda inventeringsarbetet har inneburit en revidering och komplettering av

totalinventeringens uppgifter ifråga om den rubricerade bebyggelsen. (Detta hal bl a inneburit

att även hus och miljtiåiuppfordi efter 1935 har betraktats ur ett kulturhistoriskt perspektiv.)

En mälsättningen har varif itt presentera ett lättöverskådligt material som kan få en praktisk

användning, tix i kommunens fortsatta planarbete och löpande ärendehantering i

byggnadsfrågor.

Under 1994 har samtliga kvarter på Trossö och Björkholmen fältinventerats exteriört.

Bebyggelse som bedömts ha kulturhistoriskt intresse, har därefter markerats på en

oveisiktskarta. I separata kvartersöversikter lor Trossö finns kortfattade beskrivningar av de

aktuella fastigheterna. För Björkholmen och Stumholmen är bebyggelsen enbart definierad på

områdeskartor. Dessutom har en aktuell karta som visar bebyggelsens tillkomsttid upprättats.

I samband med inventeringen har en inledande översyn av gällande planer gjorts. Syftet har

varit att uppmåirksamma områden och kvarter där ett genomforande av gällande plan medfor

ett hot mot kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. På en separat översiktskarta visas

forhållandet mellan glillande planer och bebyggelse vad gäller exploateringsgrad.

Det nu foreliggande materialet beaktar främst enskilda byggnader och fastigheter. Inför en

fordjupning av översiktsplanen bor det kompletteras med miljobeskrivningar, där mer

övergripande målsättningar lor kulturmiljovården i dessa områden kan formuleras.
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BEBYGGELSE FRÅN OLIKA PERIODER

Bebyggelseperioder

Den idag befintliga bebyggelsen på Trossö, Björkholmen och Stumholmen har indelats efter

tillkomstperiod. Varje byggnad klassificeras, med något undantag, utifrån tidpunkten for
originaluppforandet, utan hänsyn till att senare ombyggnader ibland loråindrat byggnaden på ett

genomgripande sätt. Se vidare kartan över bebyggelseperioderna.

Den här anviinda periodindelningen är relateradtill foreteelser och händelser som haft avgÖrande

betydelse for byggnadsverksamheten i staden. I realiteten är ofta gränserna mellan olika tiders

byggande något mer difffrrsa. De flesta byggnader är upplorda under de enskilda periodernas

tidigare skeden. En byggnad uppford i slutet av en period kan t ex ha mer gemensamt med yngre

b ebyggel se. I det folj ande b e skrivs b ebyggelsep erio derna kortfattat.

Period 1. 1680-1790
Under Karlskronas grundlaggningstid pågick en intensiv byggnadsverksamhet, framforallt under

den forsta femtioårsperioden då den civila staden bebyggdes enligt sin karaktäristiska barockplan.
Merparten av de äldsta stadsgårdarna byggdes av timmer i en till två våningar"

Enstaka större boningshus samt de stora §rkorna vid torget uppfordes av sten. På Trossö finns

endast en mycket liten del av de äldsta byggnaderna bevarade, med koncentration till kvarteren
runt Fisktorget/ Borgmästarkajen, Alamedan och Skeppsbron. Av gårdsbebyggelse återstår ett
ffital byggnader. Framfor allt är de övre samhällsskiklen representerade i den bevarade

bebyggelsen.

På Bjorkholmens smala tomter timrades ryggåsstugor, oftast med gaveln ställd mot gatan. Detta
byggnadsskick fortlevde här in i 1800-talets andra häIft. Av denna byggnadstyp finns ett flertal hus

kvar, många i relativt välbevarat skick

Av de byggnader som flottan under perioden uppforde på varvsområdet och på Stumholmen
återstär idag ett tiotal.

Den begränsade bebyggelsen från denna period har ofta en välbevarad karaktär och ett stort
kulturhistoriskt värde. Huvuddelen av byggnaderna har ett lags§dd i någon form.

Period 2.l79l-1875
Bebyggelsen från periodens lorsta decennier utgörs på Trossö till stor del av den trästad som efter
stadsbranden T790 byggdes upp på kort tid. En mindre del av de tidiga 18OO-talsgårdarna

uppfordes i sten eller korsvirke. Flera av trähusen i tvä väningar har senare under 1800-talet
reveterats och fätt stenhusimiterande ornamentik. Såväl större som mindre stadsgårdar från
perioden är bevarade i flera stadsdelar. Mer sammanhängande bebyggelse finns främst i kvarteren
runt Borgmästaregatan, Landbrogatan, Bredgatan och Prinsgatorna. Samtida gårdsmiljöer återstår
endast på ett fätal fastigheter.



Under perioden uppfordes även institutionsbyggnad_er, son-det nuvarande rådhuset och längre

fram lansfiingelsef äct vattenborgen, samt 
"issa 

a flottans kaserner och officiella byggnader. På

varvsområdet och Stumholmen finns flera relativt välbevarade bruksbyggnader från tiden.

påBjörkhotmen finns en obruten kontinuitet i den småskaliga trtihusbeby-ggelsen från foregående

p.ridA Under lgo0-talets senare hiilft byggdel äve1_större trfius i två våningar med orientering

[drrg;;"1"* De åildre småst,gorna Uyggääs i vissa fall på med en våning under denna tid'

Den jämforelsevis stora måingden en till tvåvåningshus som bevarats från denna tid, ger åt

Karlskrona mycket av staderi speciella karaktar och kvalitet. Under senare år har dock ett inte

obetydligt antal hus från denna iategori forsvunnit genom rivning eller brand. Befintliga byggnader

har i må-nga fall fortfarande en mycfet välbevarad karakter. De största forändringarna i den

småskatgä.trästaden skedde dels under 180O-talets slut då vindsvåningar och gårdshus

exploateiades lor bostadsändamåI, dels under 1960- och 70-tal, då många och genomgripande

renoveringsåtgärder utfordes på ett hårdhant satt.

Bebyggelsen från denna period representerar det moderna samhällets framväxt med industrialismen

,o* Jforomisk grund. I Karlskrona liksom i andra städer växte en stenstad fram. Både enklare

och mer påkostaäe bostads- och affärsfastigheter i 3 till 5 våningar liksom ett flertal

institutionsbyggnader från decenni.*u -nf år 1900, återfinns bl a i kvarteren Ehnemark och

Rosenfeldt, iangr Hantverkar gatan och Drottninggatan samt vid Kungsplan. En sammanhängande

stenstadsbebyggelse med fulliutvecklad stilarkitektur uppfordes vid Ronnebygatan efter

stadsbranden 1887. Exempel på industribyggnader från tiden är Karlskrona Hattfabrik i kv

Möllebacken och Karlskrona Porslinsfabrik resp Makaronifabrik, båda i kv Ruthensparre.

Även Björkholmen har bostadsbebyggelse från denna period men med något undantag är den här

småskaiigare. På Stumholmen uppfordes verkstadslokaler och flyghan garer.

Bebyggelsen har hitintills genomgått relativt små forändrrrrgar, med undantag av 1960- och 70-

talens-funktvisa sanerings och renoveringsåtgärder. Fortfarande finns enstaka byggnader från

periodän kvar i originalJ<ick. Under de sänaste åren har dock ett flertal hus renoverats på ett

irårdhant sätt, där aldre byggnadselement som fönster och portar bytts ut på ett iögonfallande

okänsli5 satt.

Period 3. 1875 - 1935

Period 4. 93s- 1965

I foreliggande inventering har bebyggelsen från 1935 och framåt avdelats i en tidigare och en

senare period, varav den tidigare betraktats ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 1935 antog

Karlskiona stad ett bostadssocialt program som blev inledningen till en omfattande rivnings och

nybyggnadsverksamhet på Trossö. Framforallt uppfors flerfamiljshus i 3 till 4 värtrngar, ofta av

räufnirtyp. Bland bostadsbebyggelsen från denna tid finns dels en enkel men välarbetad puts- eller

tegelarkiiåktur men även flera byggnader med ett mer påkostat utflorande. Skiljelinjen vid är 1965

.ätrrur6 ingen avgörande händelse Karlskronas byggnadshistoria och gränsdragningen är



naturligtvis ungeftirlig även här. Nämnas bor dock svenska statens bostadspolitiska jatteprojekt vid
denna tid, det sk miljonprogrammet, vars målsättningar ställde helt nya krav på rationalitet och
standardisering inom byggprocessen. Bebyggelsen fore 1965 präglas av hantverksmässighet, hög
materialkvalitet och omsorg i detaljarbetet på ett sätt som senare blir sällsynt. Denna bebyggelse
underordnar sig oftast den äldre tomtindelningen och kvartersformen, medan en stor del av den
storskaliga 1970- och SO-talsbebyggelsen spränger dessa ramar. Från perioden finns även ett
industri- och skolbyggnader, varav ett antal finns upptagna i inventeringen.

Bebyggelsen från denna period är nu loremål for mycket omfattande forändringar där
genomgripande renoveringsåtgärder utförs regelmässigt med mycket liten respekt for
byggnadernas egenart.



KVARTERSÖVERSIKTER FÖR TROS SÖ

I kvartersöversikterna lor Trossö finns uppgifter om den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse
som ingår i 1994 års inventering. Varje berörd fastighet definieras i kortfattad text, med avseende
på åider, kategori samt status ur ett kulturhistoriskt perspektiv. På en enkel kvartersplan är de

enskilda bl,ggnaderna och gårdsmiljöerna markerade.

Eftersom detaljerade uppgifter om de enskilda fastigheterna och byggnaderna återfinns i
totalinventeringen från 1982, anges här främst de forändringar som genomforts därefter och som
påverkat bebyggelsens karaktär. De byggnader som upplorts efter I 982 är markerade på
kvartersplanen.

Den gällande stadsplanen for enskilda kvarter kommenteras i vissa av de fall då den medgivna
exploateringsgraden bedomts kunna utgöra ett hot mot befintlig, värdefull bebyggelse. Likaså har
de byggnader och fastigheter markerats, lor vilka skyddsbestämnielser i plan är starlct motiverade
men idag saknas. §u gällande Q- resp q-beteckningar finns redovisade på den samlade
planöversikten, karta 3.)

Varje enskild byggnad eller fastighet som beskrivs i kvartersöversikterna har värderats dels utifrån
gängse bedomningsgrunder inom kulturmiljövården i stort, dels i florhållande till övrig bebyggelse i
Karlskrona från samma tidsperiod.

Beteckningar

BM Fastigheten är helt eller delvis byggnadsminne

* S§ddsbestämmelser i plan bör diskuteras

Byggnad av stort kulturhistoriskt intresse

Byggnad av kulturhistoriskt intresse

Värdefull gårdsmiljo

Byggnad upplord efter 1982

tr

Kvartersplanerna är i skalan l:1000 dar inget annat anges

m



ADLERSTEN

Kvarteret innehåller bebyggelse i2-4 värungar, från 7790.-taltill 1980-tal. I det sydvästra hörnet

finns ett antal rivningstomter som används lor bilparkering.

45. Carlskrona Tricotfabriks tegelbyg$ad från 1898 med relativt välbevarad karaktär.

50. Blekinge läns landstingshus från 1954. Byggnader och gårdsmiljö har ett arkitektoniskt viirde.

51. Thörnska gården. Stadsgård frän179I, med välbevarad gårdsmiljö. BM

54. Stadsgärd frän ca 1800, med välbevarade byggnader och gårdsmiljö *

55. Sjöofficerarnas bostadsfastighet från 1956. Tidstypisk och välbevarad arkitektur.

56. Sjöunderofficerares bostadsfastighet från 1955. Tidstypisk och välbevarad arkitektur.

Kommentar till gällande plan:

Planen medger i kvarterets norra del bebyggelse i 4 våningar och överensstämmer ej med befintlig
på fast nr 54.
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ARKLRI]iSTAREN

Kvarteret innehåller bebyggelse i 3-5 våningar, frän 1910-tal tlll1970-tal. Kvarteret domineras av
relativt anonym, storskalig bostadsbebyggelse från 1960- och 7O-talen, i oforändrat skick.

l6

18
2tt-

l7 20

1 8. Tidstypiskt, välbevarat fl erbostadshus frän 1946

21 Välbevarat bostadshus från 1913 i jugendstil.

--i-



BONDE

Kvarteret innehåller bebyggelse i2-3 väningar, från 1790- till 1950-ta1

I

I

8.(f d lA) Gamla prästgården, hitflyttad pä 1790-tal, och forsamlingshemmet for Karlskrona
stadsforsamling från 1905 i välbevarad jugendstil. Vid en omfärgning bör forsamlingshemmet ges

en ljusare, mer stilenlig kulör.

1 1. Heliga Trefaldighetskyrkan.

12. Stadsbiblioteket fran 1958. Byggnad och innergård har högt arkitektoniskt värde.

13.(fd 3L 4L 5B, 6A5 68) Vtilbevarat gatuhus från ca 1800. Gärdshus i frrfall.

14.(fd 78,2,3B, 48, 4C) Nordenskjöldska gården. Välbevarade byggnader och gårdsanläggnrng

från 1790-tal. BM



BORGMÄSTAREN

Kvarteret innehåller bebyggelse t2-6värungar, från 1790- till 1960-tal.

8,9, 1 0, Bostads-, kontors och butiksfastighet frän 1902.

19, 51. Flerbostadshus från 1903.

20. Flerbostadshus från 1905

21. Gatuhus från ca 1800. Gårdflygeln 1981. Hur,udbyggnaden har relatirt väl bevarad karaktär

22. Flerbostadshus från 1906. Ombyggt och relativt forändrat pä 1970-talet.

23. Stadsgård från ca 1800 med välbevarade byggnader och gårdmiljö *

26. Fastigheten omfattar två bostads- och butiksbyggnader från 1889 resp ca 1800, med
välbevarad karaktär.

2T.Fastrgheten omfattar tvä bostads och butiksfastigheter frän 1949 resp 1890-tal. Den äldre
byggnaden har forändrats under 1900-talets forra halft.

28. Bostads- och butiksfastighet från sent 1800-tal.

31.(fd 5,6) Stadsgård fran ca 1800. Gatuhuset har under senare tid genomgåu fonsterbyten, samt
balkongtillbyggnad mot gården,

Kommentar till gällande plan.

Planen medger bebyggelse i 4-6 våningar och överensstämmer ej med befintlig bebyggelse på fast
nr 26,27,28 och 3 I

27

],-
i

20

30
22 l _l

2l

lzt

i
i

I



CEDERSTRöM

2l.Kvarteret som helhet upplort 1951, som flerbostadshus i 3-4 våningar. Bebyggelsen och

gårdsmiljön har stora arkitektoniska värden, men har under 1990-talet deMs"forvanskats genom

okänsliga fonster- och portbyten.



DAHLBERG

K'arteret innehåller bebyggerse i 3-4 våningar, från 17gO-tar till r9gO_tal.

Skala 1:2000

3,4. Kungshuset. större stadsgård fränr7g7 Restaurerat 1992. BM

5' Köpmansgård fran 1790-tal. Gatuhusets.bottenvåning har inretts till cafe och fätt ett nyttentröparti och vindsvåningen har inretts. Ädre gårdshuiar rivna och ersatta med enenvåningslänga och en omfattand e fl äktanordning.

7' Lindblomska gården. Köpmansgara tan u97.Efteren brand 1991, samt rivningar, återståridag endast gatuhuset mot LandbÅgutun. I detta har vindvåningen inretts, varvid takfonsteröppnats i djupa nischer mot gatan.

44' Fastigheten omfattar två bostads- och.butiksbyggnader från 1 79}-taletresp 1ggo-talets senarehäIft. Gårdsbebyggelse från 1800_ och tidiE 1900"_ä.

45' Hotell- och butiksbyggnadfrån 1883 Relativt stora forändringar under 1960-tal.

46' KÖpmansgård ca 1800, nu kontor och sammanbyggt med Blekinge läns tidnings byggnader.Gatuhusets vindsvåning har inretts och forsetts mea-tälmrster i djupa nischer mot gatan, samt en
{uf.d foöindelsegång med huwdbyggnaden på
Dahlberg 7.

:] Ifd 6§ Handelsgård från ca 1800 Kraftigt ombyggd och forändrad under 1900-ta]et.Verkstadsbyggnad på gården ombyggd till bostäder.
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DOCKAN

Kvarteret innehåller bebyggelse i 1-3 våningar, från ca 1850 till 1980-ta1.

1. Skolbyggnad från 1881, senare använd somkontor. Stort underhållsbehov

15. Flerbostadshus från sent 1800-tal.

22. ltrhndr e enbo stadshus, troliEvis 1 8 00-tal, med terrasserad trädgård.

25. Metodist§rkan frän 1872. Restaurerad under 1980- och 90-talen. BM
Församlingslokalen, i ett f d bostadshus från tidigt 1800-tal, är forändrad under 1970-tal

I



EHNEMARK

Kvarteret innehåller bebyggelse i 2-4 väntngar, från 1790-tal tlll 1970-tal.

Skala 1.2000

1. Zackrissonska huset. Mycket vålbevarat flerbostadshus från 1906. *

2. Välbevarat flerbostadshus från 1903

3. Flerbostadshus från 1903 med relativt välbevarad karaktär

4. Tidstypiskt flerbostadshus från 1938 med sin urspungliga karaktär till stora delar bevarad.

8. Flerbostadshus från 1901. Dess karaktär delvis forvanskad vid fasadrenovering.

11. Relativt välbevarat bostadshus från tidig 1800-tal. Ombyggnad 1981, med bl a fonsterbyten.

13. Flerbostadshus från 1896 med relativt välbevarad karaktär.

14. Flerbostadshus från 1906 resp bostads- och butiksbyggnad från ca 1800. Det yngre huset har
välbevarad karaktär, det äldre är tilläggsisolerat.

16. Ordensbyggnad från 1887, numera Jehovas vittnen.

22. Mycket välbevarad stadsgård och gårdsmiljö från l79O-ta1.

23. Välbevarad stadsgård med huvudbyggnad från l79}-tal.

24. Tidtypiskt flerbostadshus från 1953

25. Flerbostadshus från 1905 med, vid fasadrenovering, delvis florvanskad karaktar
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2. Kronprinsessan Viktorias örlogshem. Stadsgård från 1790-ta1. Välbevarad huvudbyggnad.

5.(f d 9,10) Flerbostadshus/hotell från 1906. Byggnadens karaktar har lorvanskats genom sentida

fonsterbyten.

6. Flerbostadshus/restaurang från 1 905.

7. Frimurarehuset. Huvudbyggnaden f d stadsgård från 1790-tal, med den äldre karaktären väl

bevarad. *

8. Kontors och restaurangbyggnad frän 1928. Välbevarad fasad mot Drottninggatan.

FRIMURAREN

Kvarteret innehåller bebyggelse i2-4värungar, från 1790- till 1950-tal.



FÄNGELSET

Hela kvarteret utgörs av länsfiingelset med tillhÖrande gårdsutrymm-en,-på fastigheten Fåingelset 4

Den äldsta byggnadskropperL sjiilva 
""Uning.tt*, 

tir by-ggd l8i1' Till denna har giorts två

tillbyggnad er; l962resp 1973. Hela anlagliing"n "d 6lggnaAer, murar' plank och rastgårdar

etc,'iån helhetsmiljö med stort kulturhistoriskt värde.



VON GEIU)TEN

Kvarteret innehåller bebyggelse i 2-5 våningar, från ca 1780 till1970-tal.
N

1 . Förrådsbyggnad från ca 1800, tillhörande Kronostallet på von Gerdten 3 8-40

10. Flerbostadshus från 1903 med relatirt välbevarad karaktär.

38, 39. Kronostallet med boställshus från omkring 1780. BM

53. Flerbostadshus frän 1949 med ursprunglig karaktär relativt välbevarad.

56. Flerbostadshus från 1961. Ett exempel på genomtänkt 1960-talsarkitektur från tiden före
Miljonprogrammet. Byggnaden är i ursprungligt skick.
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GOTTLAND

Kvarteret innehåller två stenhus i 3-4 våningar, frän 1939 resp 1945'

10. välbevarat, tidstypiskt flerbostadshus med butikslokaler, från 1939.



GULIN
(Fd kv Mod6e 14)

Kvarteret innehåller bebyggelse i 1-2 våningar frän 1700-tal till 193O-tal

1. På fastigheten ligger två välbevarade lTO0talsmagasin av stort kulturhistoriskt värde. På
salnma tomt ligger ett garagelbillorsäljningshall som är ett ombyggt 18O0-talsmagasin, samt en
kontorsbyggnad från 1 936.
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GYLLENGRANAT

Kvarteret innehåller bebyggelse i2-4 värungar, från 1790- till 1940-talet.

1. Mindre bostadshus med trädgård från l79O-tal, med den äldre karaktäre! välbevarad.

4. Mindre stadsgård från tidigt 1800{al. Byggnader och gårdsmiljö välbevarade.

5. Flerbostadshus från ca 1880, numera kontorslokaler. Byggnadens karaktär delvis forändrad.

16. Flerbostadshus frän 1949.Mycket välbevarat med tidstypisk, välarbetad arkitektur.

17. Flerbostadshus frän 1902. Byggnadens sekelskifteskaraktär är välbevarad.

It6 5

lt7



HANTYERKAREN

Kvarteret innehåller bebyggelse i 3-4 våningar från 7940- till 60-ta1.

29. Flerbostadshus fiän 1952. Byggnaden har under seruIre år genomgått fonster och portbyten

som delvis forvanskat dess funkiskaraktåir.

30. Flerbostadshus med butikslokal från 1953. Tidstypislg välbevarad bostadsbebyggelse med

genomtåinkt gård smilj ö.

3 1 . Flerbostadshus med butikslokal från 1 95 5. Tidstypisk, välbevarad bostadsbebyggelse.

I r
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HJULHAMMAR

Kvarteret består av en fastighet, Hjulhammar 4, med sammanhängande flerbostadsbebyggelse i 3-6
våningar från 1960. Byggnadskomplexet inrymmer även butikslokaler, servicegarage och tidigare
polisstation. Hjulhammar 4 är ett tidstypiskl exempel på en helhetslösning efter totalsanering av ett
äldre kvarter. Byggnaderna, som i volym och uttryck är väl anpassade till omgivningen, är i stort
sett oforändrad.

20



HOGI.ANI)

Kvarteret innehåller bebyggelse i 3-4 våningar, från 1908 till 1960-ta1.

22. Siriuspalatset. Bostads-, kontors och butiksbyggnad, tidigare även biograf. Välbevarad

jugendbyggnad.

23.Bank- och kontorsfastighet fran l9l4 med vålbevarad monumentalfasad av påkostat

utforande.

8
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HOLMDAHL

Kvarteret omfattar en fastighet, Holmdahl 1, med bebyggelse dels från ca 1800, dels från 1980-tal

1. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utgörs av en välbevarad köpmansgård med kringbyggd
inlergard Huvudbyggnlden, som idag är kontor, samt vissa gårdshus tir frå, 

"u 
tsOO, ovåga delar

fran 1800-talets senare del. Ekonomiltingorna inrymmer en fiirgbutik med lagerutrymmen. 
-

I



HUBENDICK

Kvarteret omfattar två fastigheter, varav en med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från tidigt
1700-taI.

3. Palanderska gården. Köpmansgård från tidigt 1700-tal, varav återstår huvudbyggnaden och en
flygelbyggnad. Den äldre karaklären är välbevarad främst i huvudbyggnaden. BM

3
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HUMBLE

Kvarteret omfattar även det tidigare kvarteret Thörn och utgör en fastighet, Humble 2. Denna är
glest bebyggd i 1-3 våningar, från 1800-talets mitt till 1980-ta1. I kvarterens nora delar fanns
tidigare äldre magasinsbebyggelse i trä, med anknyting till verksamheter vid Skeppbron.
Magasinen har under 1980-talet brunnit eller rivits ned och ersatts med ett lägenhetshotell.

2. På fastigheten finns tre byggnader av kulturhistoriskt värde.
Ett relativt vålbevarat mindre flerbostadshus från 1923.
Ett välbevarat bostadshus från 1800-talets mitt.
Magasinsbyggnad i sten, frän 1877, numera hörande till hotellanläggningen och

forbunden med denna genom en glasad gfurg.

2 I



sÄsrxvaRNEN

Kvarteret innehåller bebyggelse t2-4 värungar, från 1780-tal till 1980-tal.

2.(f d 1,2, 9,12) Välbevarat flerbostadshus i jugendstil från 1901. Byggnadens karaktär har dock
forvanskats genom sentida fonsterbyten.

7. (f d 10, I l) Hollströmska magasinet. Proviantmagasin från 1780-tal. Kraftigt ombyggt på 1880-
tal, numera kontor. BM

13
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KANONEN

Kvarteret innehåller bebyggelse i 1-6 våningar. De södra/ västra delarna domineras av sen 1700-talsbebyggelse med anknytning till varvsor#åd"t. d;;; ä.te.et utgörs av sentida 1900-talsbebyggelse.

l' Örlogsvarvets byggmåstareboställe. Bostadshus och kontor från 1700-talets mitt, med trädgärd.Flera större forandringar fram till r900-tarets btirjan 
- ---""'

2. I stort sett oforändrat flerbostadshus frän1957.

13' Bostiillshus och kontor for örlogsvarvet, tloligen från r700-talets mitt. ombyggt under 1g00-tal och våilbevarat sedan dess- vardäturitradgåra;;iljö.-

l4''15' Boställshus och kontor.for örlogsvaryet, troligen från 170o-talets mitt. ombyggt underI 800-tal. viilbevarade ekonomibyggnaier fran sent I gO0-tar.

16' Flerbostadshus frän 1947 ' Mycket välbevarat och med omsorgsfullt utarbetad arkitektur.

l6
2 3 4

1a

t7

tillKommentar gällande plan:
Planen bmedger Jebyggelse ochvåningar överensstämmer medeJ bbefintlig e1 fast nrJ ebyggelsoch 4I pahar(Planen under 990-talet Sgenomfort nrpa 4fstgh envarvid stad från790-1 sgårdtal ersatts ettmed

Shu S. )
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Kvarteret innehå[er bebyggerse i 1-3 våningal fr1n ca 1700 til 1910-tar. vid vägdragning på

1gg0_talet togs kvarte."ir"io.ru delar, med gårdshus och trädgårdar bort.

15. Flerbostadshus från 1897. Byggnadens karaktär är bevarad.

24. (f d 5,48,58) Köpmansgård från tidigt 1700-tal, med gårdsliingor från 1800-tal' Under

19g0-tar har vindvåning inretts och tre ri-nirk por tilftommit mot gatan. sjrmtidigt har samtliga

gårdsfasader tilläggsisierats och fätt nya fonster, samt ensartad träpanel. En gårds-byggnad;

dövstum-skolan, liksom den östliga uthuslängan irar rivits. GårdsmiljOn starkt florändrad'

25. Köpmansgård, troligen från 1700-tal. välbevarade byggnader och delvis bevarad gärdsmiljo

26. Rådman Lunds gärd. valbevarad köpmansgärd från tidigt 1700-tal med gårdsmiljön deMs

KLERCK

bevarad. BM

2g. Flerbostadshus frän 1917 med relativt välbevarad karaktär. Tilläggsisolering mot gård



Af KLINT

Kvarteret innehåller bebyggelse i 3-5 våningar, från 195O-tal och från 1980

19. Flerbostadshus från 1959 med butikslokaler i hela bottenvåningen. Ett exempel på genomtånkt
senfunktionalism med god stadsmässighet.

19



LAGERBERG

1, 2. Fribergska huset. Påkostat flerbostadshus från 1904, med välbevarad karaktär av
centralpalats. Ombyggt på 1980-talet med bl a fonsterbyten.

33. F d järnvägshotellet från 1892. Numera bostäder och kontor.

34. Flerbostadshus fran 1959 med tidstypisk arkitektur. Fönsterbyten och inglasning av balkonger
under 1990-talet.

I

Kvarteret innehåller bebyggelse i 3 till 5 våningar, från 1890-tal till 1950-tal.

33
2
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LAGERBJELI(E (med Lillie och Wittus)

Kvarteret omfattar bostadsbebyggelse i 2-5 våningar från ca 1990, samt en ordensbyggnad frän ca

1 890

12. Godtemplarlogens loreningslokaler från ca 1890, med välbevarad karaklär

LTLLTE (L)

I det äldre kvarteret Lillie ingår endast en fastighet. Ö*ig mark har uppgåU i kvarteret
Lagerbjelke.

1. Liten, välbevarad stadsgård från 1700-talets senare häIft.

wrrTus (w)

Kvarteret innehåller bebyggelse från 1780-tal till 1890-tal. Delar av den äldre kvartersmarken har

uppgått i kv Lagerbjelke.

1. Stadsgård med huvudbyggnad och ekonomibyggnader från tidiE 1800-tal med mycket

välbevarad karaktar. *

12. Frälsningsarmdns samlingslokal frän ca 1890 med välbevarad karaktär

13 ( tidigare del av rc 12) Bostadshus från 1788 med välbevarad karaktär

wt2
)

3
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LAGERI(RANTZ

Kvarteret innehåller bebyggelse i 1-5 våningar, från 1790- till 1960-tal

7. Bostadshus mot Fortifikationsgatan frän 1790-tal. Byggnaden, som är relativt välbevarad, är

under renovering sedan flera år. Bl a är nilgra fonster bytta och fasadputsen mot gården
nedknackad.

8. Fastigheten omfattar dels ett flerbostadshus i jugendstil från 1904, dels ett mindre bostadshus
från ca 1800 Båda byggnaderna har en väl bibehållen karaklär. Den äldre, till vilken hor två aldre
uthus, renoverades på 1980-talet.

13. Flerbostadshus från 1953 med välbevarad tidstypisk karaktär

14. Militarherffnet från 1951. Välbevarad institutionsbyggnad av stort arkitektoniskt väfde.

Kommentar till gällande plan:
Planen medger större exploatering iin befintlig bebyggelse på fast nr 7 och 8

t4 I
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LAGERSTnÅr,rc

Kvarteret innehåller bebyggelse i2-3 vänngar, från ca 1800 till 1960-ta1. Sentida

smalhu sb ebyggel se i kvarteret har florvanskats vid tilläggsi so I ering.

I I . Mindre bostadshus från ca 1800 Ombyggt under 1900talet.

-1
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LAYETTEN

Kvarteret innehäller bebyggelse i 4-5 våningar,frän 1930- till 1960-tal. De fyra fastigheterna har

en gemensanq välplanerad innergård.

3 . Flerbostadshus frän 1946. Välbearbetad, tidstypisk arkitektur

12. Flerbostadshus frän 1947 . Välarbetad tidstypisk arkitektur.

r16
t2i+--le
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LIEWEN

Kvarteret innehåller bebyggelse i 1-5väningar, från i7OO-talets senare häIft till 1970-tal. Genom
kvarterets södra del löper den gamla sträckningsmuren från tidig 1700-tal, vilken tillsammans med
boställshusen och sjöofficersmässen utgör en viktig kulturhistorisk miljö, knuten till örlogsvarvet. I
kvarterets västra del finns även en mycket välbevarad bostads- och gårdsmiljo frän 1940-ta1"

7 N

3

26

6

30

\

\

\

5. Fastigheten omfattar tre brjstadshus; två från tidigt 1800-tal och ett frän 1927 , samt ett uthus
från 1900-talet. De äldre bostadshusen har välbevarad karaklär. Det yngre bostadshuset har under
1980-tal forvanskats vid tilläggsisolering och fonsterbyten. Relativt välbevarad gårdsmiljö.

6. Orlogsmannasällskapets hus, uppfort l82l pä en tidigare byggnad. Om/utbyggt och
moderniserat under 1800- och 1900-tal. Byggnaden har bevarad l8OO-talskarakfär och ingår i den
kulturhi stori skt värd efu lla milj ön kring Varvs gatan.

8. Boställshus från 17OO-talets senare hälft. Ombyggt under 1800-tal och därefter välbevarat,
liksom gårdsmiljön med lusthus. BM

9. Boställshus från 1700-talets senare halft med ett större uthus frän samma tid samt
trädgårdsanläggning. Huvudbyggnaden kraftigt ombyggd 1904 . BM

20. Fastigheten omfattar tvä flerbostadshus från 1946 med en välplanerad gårdsanläggning. UtgOr
tillsammans med Liewen 23 en tidstypisk och mycket välbevarad bostadsmiljö av stort

kulturhistoriskt intresse. *
23. Fastigheten omfattar två flerbostadshus från 1945 med gårdsanläggning

(Se Liewen nr 20.)

Kommentar till gällande plan:
Planen större än befintlig bebyggelse pä fast nr 6

*
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LINDBLAI)

Kvarteret innehåller bebyggelse i 1-5 våningar, från tidigt 1700-tal till 1940-tal.I kvarterets östra

del ligger bebyggelse -.Jfri.toask anknytning till stadens gamla handelshamn. Ovriga kvarteret

domiäras ur-IJUyggnader som under t-g:O- och 40-talen uppfordes för Karlskrona Stads

Centrala Verkstadsskolor.

16,

18

20

10

1. F d Elevhem nu kontor samt matsal frfu1942. Valbevarad, tidstypisk byggnad.

10. Fastigheten omfattar det garnlahamnkontoret från 170O-talets forra del samt en

verkstadsbyggnad frän 1944. Den äldre byggnaden är välbevarad och har ett stort kulturhistoriskt

värde. VerkitaasUyggnaden har ett miljOvarde for kvarteren runt handelshamnen, där så lite av

äldre, småskalig bebyggelse återstår.

20. F d Kontor och bostadsbyggnad lor Karlskrona Stuveri AB, från 1924.Pä fastigheten finns

även en samtida forrådslänga. Byggnad erna är av kulturhistoriskt intresse i hamnmiljon.

23. F d Karlskrona Centrala Verkstadsskolor. Välbevarad skolmiljö med byggnader huvudsakligen

från 1939 till1946, (delvis uppforda av skolans elever). Vissa byggnadskroppar innehåller äldre

stompartier. Hela anläggningen, med sin tidstypiska bebyggelse, utgör en enhet av stort

kulturhistoriskt intresse, säsom exponent for Karlskronas modernare historia..

Hus 1. Skolbyggnadfrån 1939. Förändringarifonsterpartierunder 1980-talet. *

Hus 2. Skolbyggnad från 1940. Innehåller äldre byggnadsdelar- *
Hus 3. Skolbyggnader med verkstäder från 1939-1946. Den äldsta delen är ett ombyggt 1800-

talsmagasin, vars volymer upprepas i de senare tillbyggnaderna. *

Hus 4. Flygmotorverkstaden frän1944. *

3
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LOKE

Kvarteret innehåller bebyggelse i 1-5 våningar från 1790-tal till 1950-tal

5. Stadsgård med huvudbyggnad från tidigt 1790-tal och uthuslängor från 1800-talet. Relativt
välbevarad gårdsmiljö.

7. Stadsgård från ca 1800. Huvudbyggnadens exteriör är välbevarad i synnerhet mot gatan.

8. Fastigheten omfattar två bostadsbyggnader fran tiden kring 1800 samt en basaröutiksbyggnad
från 1887, båda med relativt välbevarad karaktär.

22. Fastigheten omfattar ett bostadshus från ca 1800 ( nr 1) och ett bostadshus från 1880-tal (rrr 2),
båda med vtilbevarad karaktär.

24D
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24. Fastigheten, som är en sammanslagning av flera tidigare tomter, omfattar nu en större del av

kvarteret och behandlas som fura delar.

Del A Omfattar ett bostadshus från lTgO talet (nr 1) och ett bostads- och butikshus från 1880-tal
(rrr 2). Hus nr 2 har under senare år forvanskats genom byte till pivåhangda fonster med bågar i skarpt

grön kulör.

Del B F d KF's varuhusbyggnad från 1956. Tidtypisk viilbevarad arkitektur

Del C F d sparbankens byggnad fran 1907. Välbevarad, med enstaka fonster- och portbyten under
senare tid.

Del D Omfattar tre byggnadskroppar:
Butiks-, bostads- och kontorsbyggnad med bottenvåningar från 1790-tal och ovanvåning från 1909(nr
1). Vid ombyggnaden 1909 fick byggnaden en enhetlig, tidstypisk exteriör. : Basar/butiksbyggnad från
1S0O-talets senare del (nr 2).
Magasin och tryckeribyggnad från 1895 (nr 3).

25. (f d 18) Stadsgård fran 1790-talet. Relativt välbevarad efter omfattande ombyggnad ca 1880.

Kommentar till giillande plan:
Planen medger betydliS större exploatering än huvuddelen av den äldre bebyggelsen mot
Borgmästare- och Rådhusgatorna. Dessutom medges överbyggnad av gärd i hela kvarteret, vilket
får anses utgöra ett hot mot bevarad gårdsbebyggelse och äldre tomtstruktur.



LÄRO\TERI(ET

Kvarteret omfattar Chapmansskolans byggnader i 2-3 våningar, från sent 1700-tal till 1980-tal, samt
den öppna skolgården. Användningen och den successiva utbyggnaden for skoländamål uppvisar en
kontinuitet från tidigt 1800-tal till våra dagar.

21. (f d l9 och 20) Samtliga byggnader har renoverats under 1980-talet, vilket bl a omfattat
fonsterbyten och byten av takmaterial. Mindre tillbyggnader har gjorts. Längs Östra Köpmangatan har
en ny byggnadskropp uppforts och skolgården är nyplanerad.



von röwnN

Kvarteret omfattar bebyggelse i2-5 värungar, från l79)-taltill 1960-tal.

1. Tidstypiskt flerbostadshus från 1955.

2. Viilbevarat flerbostadshus frän 1937.

19. stadsgård från ca 1800. Byggnadernahar delvis bevarad karaktär.

20. Stadsgård fran ca 1800. Huvudbyggnadens karaktär relativt välbevarad trots ett flertal
ombyggnader o ch forändringar.

22.Fastigheten omfattar ett flerbostadshus i jugendstil från 1906, samt ett tidstypiskt flerbostadshus från
19 42 . B äda byggnaderna har en relativt välbevarad karaktär.

23. Storskaligt flerbostadshus från 1965. Byggnaden, som är oforändrad och välhållen är ett exempel på
välarbetad I 960-talsarkitektur.

Kommentar till gällande plan:
Planen medger bebyggelse i 4 5 våningar I hela kvarteret och överensstämmer ej med befintlig

fast ff 20 och 1 9

2423
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MAGISTRATEN

Kvarteret innehåller bebyggelse i2-4 våmngar, från 1790-taltill 193O-tal.

2. Välbevarad bankfastighet från 1910 med påkostat utforande-

5. F d stadsgärd, nu bank- och butiksfastighet. Kraftigt forändrad under 1900-talet men av betydelse lor

stadsbilden.

13. Konserthusteatern fran 1g3g, i tidig funktionalism. under senare år har byggnadens karaktiir

forvanskats något vid sentida fonsterbyten.

15. Bank- och bostadsfastighet frän 1900.

16. Fastigheten omfattar wå byggnader; dels det tidigare landshövdingeresidenset, Butthska gården fran

1790-tal,idls den tiailare .tuärjäuurrn. Den iildre byggnaden är kontoriserad och ombyggd/renoverad

ett flertal ganger ,.rrä.r, karaktiir iir viil bevarad. o* yngr. byggnaden tir i huvudsak vtilbevarad men

dess karaktiir forvanskas delvis av en utbyggnad mot torget.

Kommentar till gällande plan:
plan a fast 20,

PI medger bebyggelse I 4-5 våningar I hela kvarteret. Ett genomlorande av p nr
anen

nu I ) + vore främst ur
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}IODEE

Kvarteret omfattar bebyggelse i 2-4 värungar, från ca år 1800 till 1960-tal.

3. Flerbostadshus fran 1908.

4. Mindre bostadshus och gårdsmiljo från tidigt 1800-tal. Gatuhuset är relativt lorändrat under 1900-
talet, men fastigheten är representativ for äldre småfolksbebyggelse i dessa kvarter.

15. Tidigare andelsmejeriet i Karlskrona från 1907, med mejeri- och butikslokaler, ostkällare och

bostädeq i våilbevarade byggnader. *

516
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}IÖLLEBACKEN

Kvarteret innehåller bebyggelse i 1-4 våningar, från 1870-tal till 1940ta1. Den norra delen utgÖrs av en

större obebyggd markyta som används till parkering.

15. Fastigheten omfattar dels fd Karlskrona Hattfabriks byggnader från 1894 till 1946, dels en f d
småskolebyggnad. Fabriksbyggnaderna genomgick på 1980-talet en större ombyggnad till kontor, med

omfattandåixteriOra fortindringar. Dess karaktåir iir dock relativt väl bevarad. Skolbyggnaden är

ombyggd till verkstad men har bevarat sin karaktär relativt väI.

4'.67 . (f d stg 919) Vtflbevarat bostadshus ftan 1934.

15
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NAUCKHOFF

Kvarteret innehåller bebyggelse i 1-3 våningar, från 1870tal till 1980-90-tal. Hela kvarteret utgörs av
en. kommunalagd fastighet som huvudsakligen utnyttjas for industriändamål.

15. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten utgörs av foljande byggnader:

Hus l. Varmbadhuset från 1904, ombyggt 1992. BM
Hus 2 o 3. F d elektricitetsverkets byggnader vid Kungsplan, vilka är under ombyggnad 1994. Idag
återstår endast tak och ytterväggar mot väster.
Hus 4. Välbevarad kontorsbyggnad från 1906.
Hus 5. Stallverksbyggnad fran 1951, som arkitektoniskt samverkar väl med de äldre byggnaderna.
Hus 7. Välbevarat bostadshus från 1870-tal.
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NORDSTJÅRNAN

Kvarteret innehåller bebyggelse i 1-5 våningar, från ca år 1700 till 1980-tal. Kvarterets södra del

domineras av 1700-tate.,Jlopmarrsgårdar. b., noou delen, belägen uppe på Mollebacken, är bebyggd

med femvåningshus, vilka utgOr en synnerligen exponerad "skärm" bakom den äldre bebyggelsen'

)
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22.F d kOpmansgård, troligen uppford ca 1800. Huvudbyggnaden genomgick på 1930-talet omfattande

ombyggnad och har även forändrats därefter. Ett mindre gatuhus samt uthus har på 1980-tal ersatts med

nya bostadshus. De södra delen av den äldre trädgården är omgjord till parkeringsyta, medan den norrra

terrassen med lusthus är intakt. Anlaggningen har främst ett miljövärde.

23. Köpmansgård, troligen från 1700-tal. Under de senaste åren har lonsterbyte skett. Delar av

gårdsbebyggelsen har rivits och en stor del av den lilla gårdsplanen upptas av en serveringsterrass till
restaurangen i huvudbyggnaden.

24. Köpmangård från ca 1700. Viilbevarad huvudbyggnad (hus 1) och uthusbyggnad i tegel (hus 2).

Huvudbyggnad renoverad på 1980-talet varvid vindsvåning inreddes. Aldre träd och planteringar

borttagna från gård. *

25. Köpmansgard från tidigt 1700-tal med gårdsbebyggelse från 1800-tal. Under 1980-talet inreddes

vindsvåningen till bostäder. Huset fick då takkupor och samtliga fonster byttes. En i plan q-märkt
magasinsbyggnad har delvis forvanskats genom fonster- och dörrbyten samt en terrassutbyggnad.
Uthusens papptak utbytta mot sinusplåt.

27. Köpmansgård från ca 1700 med välbevarad gårdsmiljö. Huvudbyggnadens vindsvåning inreddes på

1980-talet, varvid takkupor togs upp.

28. Fastigheten omfattar ett flerbostadshus fran 1897 och ett äldre bostadshus (trol 1700-tal), samt
gårdshus. Det äldre bostadshuset har fätt ny takläckning av typen Anna-panna (formpressad plast).

29. Mindre bostadshus från sent 1700-tal med gårdshus från omkring 1900. Byggnadernas karaklär
relativt välbevarad.

32. Köpmangård från l79l med gårdsflygel från 1899, samt en basaröutiksbyggnad fran ca 1880. Den
nedre delen av gården är välbtjvarad medan den övre används som parkering,

33.Butiks- och bostadsbyggnad från 1860-tal med gårdshus från samma tid.

34. Missionsforbundets kyrka och flerbostadshus från 1960. Tidstypisk arkitektur med omsorg i detaljer.

35. Flerbostadshus från 1961 i känsligt läge.

36. Flerbostadshus från 1968. Markering avser främst byggnadens anpassning till omgivande bebyggelse.



ODIN

Kvarteret innehåller bebyggelse i 2-5 våningar, från 1790-tal till 1960-tal

1. Tidstypiskt flerbostadshus fran 1946 med välbevarad karakfär.

3. Ringheimagården. Köpmansgård från 1700-talets senare hiilft. Endast huvudbyggnaden återstår. På

denna har mot gården tillbyggts balkonger/solterrasser"

4. Mindre butiks/bostadshus från 1893, med samtida gårdshus"

5. Stadsgård från tidigl 1800-tal. Mot gården har byggts en solterrrass och därifrån en "gångbro" till den

hö gre b elagna trädgårdsterrasseringen.

7. Stadsgård från tidigt 1800-tal, med till delar bevarad karaklär.

9. Flerbostadshus från 1938. Tilläggsisolerat, men med relativt väl bibehållen karaktär.

23. Stadsgård frän tidigt 1800-tal, med samtida gårdsbebyggelse. Hela anlaggningen, med gårdsmiljö

och äldre passage till Fisktorget, välbevarad. *

26. Butiks/bostadshus från 1965 med välbevarad karaktär.

Kommentar till gällande Plan:
planen medger en exploateringsgrad som främst hotar bebyggelse och gårdsmiljö på fast

rtr 23.
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PALANDER

Kvarteret innehåller bebyggelse i 1-3 våningar, från ca är LTOO till 1950-tal. Aldre magasin flyttat till nr

23 pä 1980-talet och ombyggt till bostad.

8. Verkstadsbyggnad frän 1947, tidigare tillhörande Centrala Verkstadsskolorna.

18. Tunnbindaregården. Hantverkargärd från ca år 1700, med äldre gårdsbebyggelse och gårdsmiljö

valbevarad. *

21" Flerbostadshus av smalhustyp från 1958. Garage i bottenvåningen.

22. Flerbostadshus av smalhustyp från 1939.
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PALMQYIST

Kvarteret innehåller bebyggelse i 1-5 våningar från ca år 1800 till 1960-tal.

5. Klintastugan. Bostadshus med tradgård fran ca 1820.

14. Flerbostadshus fran 1955 med anlagd trädgård.

15. Flerbostadshus från 1936. Våilbevarat och med omsorgsfull arkitektonisk utformning.

17. Flerbostadshus fran 1939. Påkostat utforande, nu deMs forvanskat, bl a genom fonster- och

portbyten.

19. (tid del av 18) Flerbostadshus fran 1901. Delvis forvanskat vid tilläggsisolering.

Komrnentar till gåillande plan:

Planen medger bebyggelse i 4 våningar och överensstiimmer ej med befintlig bebyggelse på fast nr

5.
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POLLUX

Kvarteret omfattar en fastighet, Pollux 32, med tre byggnader. En av dessa; ett tidstypiskt flerbostadshus

från 1936 (hus nr 2), är i sitt välbevarade skick av kulturhistoriskt intresse såsom ett av varvets sentida

bostadshus.

2



POTTHOLMEN

Kvarteret innehåller bebyggelse i 1-4 våningar, frän 1g60tal till 1960-tal och omfattar en fastighet

Följande byggnader vin<äämort den gamla"fattiggården , är upptagna i inventeringen och utgör

tilliammans en värdefu 1l helhetsmilj ö'

hus 1: fd logement ocharbetshus, hus2. fd kokhus, hus 3: fd sjukhus, hus4: fd stall

På kvartersplanen över Pottholmen är även järnvägsstationen och spårvägsstallarna markerade'

E
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Skala 1:2000
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PSILANDER

Kvarteret innehåller bebyggelse i 1-3 väningar, från 1840-tal till1940-tal. Förutom den gamla
stads§rkogården samt bostadsbebyggelse i den västra delen, domineras kvarteret av LM Ericssons
industribyggnader uppforda mellan 19 40-tal och 1 990-ta1.

1. Garnla stads§rkogården med gravkapell frän 1846.

6. Flerbostadshus från 1889 med välbevarad karaktär.

58. ( fd 57) LM:s äldre fabriksbyggnader langs Ölandsgatan, från 1918 resp 7947. Flera sentida
renoveringsåtgärder, bl a entrdombyggnader, men välbevarad karaktär.

58. (längs Ö Kopmang ) F d grosshandel från 1920-tal med kontors- och lagerutbyggnader från 1930-
talet vid vardera gaveln. Byggnadskomplexet ansluter i skala och funktion till den äldre
hamnbebyggelsen.
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RESIDENSET

Kvarteret innehåller bebyggelse i 2-4 värungar, frän 1909 till 1960-tal.

7. Länsresidenset från 1909, med terrasserad trädgårdsanläggning.

8. Bostadshus från ca 1910, troligen med äldre delar. Lusthus på tomten.
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REVAL

Kvarteret innehåller bebyggelse i 1-4 våningar, från 17OO-talets lorra del till 1980-90-tal.

2. Flerbostadshus från 1906. Delvis forändrad karaklär genom flonsterbyten.

9. Stadsgård fran sent 1700-tal. Valbevarad karaktär.

12. Stadsgård från omkring år 1800, med välbevarad karaktär. Större ombyggnad på 1980-talet. Nya
vindskupor och fonster i bottenvåning.

23. Köpmansgård från omkring år 1800. Nya ytskikt på tak och gatufasad. Ett äldre bostadshus

mot Vittusgatan är nu rivet.

27 . Tidstypiskt flerbostadshus från 1939 med välbevarad karaktär.

29 Tidstypiskt flerbostadshus från 1941 med välbevarad karaktär Ny gatuport.

30. Bostadshus från 1895. Karaktären delvis forvanskad genom blo fonsterbyen.

31. Köpmansgård från ca år 1800 med relativt välbevarad gatu- och gårdbebyggelse från olika
tidsperioder.

37. (f d 7,8) Rettigska gården. Stadsgård från ca år 1800. Välbevarad huvudbyggnad och delvis

bevarad gårdsbebyggelse, nu ombyggd till hotell.

Kommentar till gällande plan:
Planen medger större exploatering än befintlig främst i kvarterets sydöstra del

31
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RIKSBANKEN

Kvarteret innehåller bebyggelse i 3-4 våningar, från 1890-tal till 1970-tal

2. Afi?irs- och flerbostadshus från 1898 med välbevarad karaktär

6. Kontorsfastighet från 1888 med biograflokal frän 1917

12. Riksbankshuset. Bankpalats från 1903-04. Sentida fonsterbyten mot Ronnebygatanhar delvis
forvanskat karakfären.
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ROSEN

Kvarteret innehåller bebyggelse i 2-4 värungar, från ca år 1 800 till 1960-tal.

1. Flerbostadshus från 1939 med relativt välbevarad karaktär. Tillaggsisolerat med tunt skikt samt
putsskiva.

10. Mindre stadsgård från 1800-talets senare häIft. Välbevarad.

32. Flerbostadshus fran 1906 med välbevarad karaktär.

46. Mindre stadsgård från tidiS 1800-tal. Omfattande foråndringar av fasaderna pä l96}-talet.

48. Flerbostadshus frän 1949. Fastigheten omfattar tre sammanhiingande huskroppar, samtliga
välbevarade exemp el p å tidstypi sk b o stad sarkit ektur.

50. Flerbostadshus från 1951.

51. Flerbostadshus frän 1946. välbevarad, tidstypisk arkitektur.
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Kommentar till gällande plan:
Planen medger i kvarterets norra del bebygggelse I 4 varungar och överensstämmer ej med
befintl på fast nr 1 0



ROSENFELDT

Kvarteret innehåller bebyggelse i 1-4 våningar, från l79O-taltill 1980-tal. De västra delarna

domineras av Rosenfeldisifolans skolgårdar och byggnader från sent 1800-tal till 1950-talet, vilka

tillsammans utgör en värdefull miljö.

Skala l:2000

8,9. Skolbyggnadfrån 1905 med välbevarad karaktär.

11 stadsgård från ca år 1800. välbevarade byggnader och gårdsmifo 't

12. Stadsgård fran tidigt 1800-tal, med välbevarad huvudbyggnad.

25. Kontors- och flerbostadshus från 1898, med välbevarad tidstypisk arkitektur.

30. Fastigheten omfattar tre skolbyggnader ; en från 1895 och två från 195 I . Den äldre

skolbyggnaden är av stort kulturhistoriskt intresse, medan de yngre främst har miljömässiga

värden.

33. Stadsgård från ca ar 1800.

39. ( f d l8 A) Flerbostadshus fran 1941 med relativt välbevarad karaktär.

Kommentar till gällande plan:

Planen medger i kvarterets norra de[bebyggelse i 4 våningar och överensstämmer ej med befintlig

på fast m 54
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RUTHENSPARRE

Kvarteret innehåller bebyggelse i 1-5 våningar, från 1790-tal till 1980-90-tal.

1. Berghska gården. Stadsgård frän 1792 med relativt välbevarade byggnader och gårdsmiljö.

Z.Hantverksfloreningens gärd. Stadsgård från 1790-tal med relativt välbevarade byggnader och en

terrasserad trädgård.

13. Flerbostadshus från 1916 med välbevarad karaktär. Vid ombyggnad på 1980-talet byttes

gatuporten. Mot gården byggdes fristående hisstrumma och loftgångsbalkonger.

2l . F d Karlskrona porslinsfabrik. Industrianlaggning bestående av fabriksbyggnader från 1918 till
7952, med välbevarad karaktär. Entrepartier är forändrade under senare år. I synnerhet

kontorsdelen, ( i den västra delen av hus 1), har ett arkitektoniskt värde.

22. Stadsgård från 1791 med relativt välbevarad huvudbyggnad mot Bredgatan. Inne på gården
finns mindre verkstadsbyggnader, bl a Karlskrona Makaronifabriks byggnad, vilka tillsammans
utgör en viilbevarad industrimiljö från det tidiga 1900-talet.

23
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Kvarteret innehåller bebyggelse från 1790-tal till ca 1990

5,1

Skala 1:2000

19. Fastigheten omfattar ett flerbostadshus från 1898 (hus 1) med välbevarad karaktär, samt ett
affärs/bostadshus från tidigare 1800{al (hus 2), med relativt välbevarad karaktär.

3 3 . Mindre stadsgård, troligen från tidigt 1800-tal, med delvis bevarad karakfär. Byggnaden är ett
exempel på aldre bebyggelse i stadsdelen.

34. Bostadshus från 1907 med delvis bevarad karaktär

48. Flerbostadshus frän 1949 med välbevarad karaktär

50. (F d 39) Bostadshus från 1895 ( mot Landbrogatan) med relativt välbevarad karaktär.
Fönsterbyten på 1990-tal.

53. Flerbostadshus från 1953, delvis av typen punkthus. Byggnaderna är välbevarade och har
arkitektoniskt värde.

54. Flerbostadshus från 1948 med relativt välbevarad karaktär

Kommentar till gällande plan:
Plan som medger bebyggelse i 4 våningar överensstämmer ej med befintlig bebyggelse på fast nr
33 och34.
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5 L Aftirs/flerbostadshus från 1951 med relativt välbevarad karaktär.
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Karlskrona rådhus frän 1795-9g *
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nÅunraNNEN

Kvarteret innehäller bebyggelse i 1-4 våningar, från 1790-taltill 1960-ta1

1. Flerbostadshus frän 1944. Tidstypiskt och välbevarat.

10. Del av Sodooska gården. Båtsmansstuga från 17%' *

17. Södööska gården. Stadsgärd med bostadshus från lZ9o-taloch från 1910' välbevarade

byggnader och tradgårdsanläggning *

11. Mindre stadsgård från tidigt 1800-tal med relativt välbevarade byggnader'

1g. Hotell Siesta. Hotellanläggning med arkitektoniskt värde och god anpassning till omgivningen'

20. Flerbostadshus från 1905 med relatM välbevarad karaktär.

21. Fastigheten omfattar en butiks/bostadsbyggnad från tidiSt 1800-ta1 sammanbyggd med en

butiksbylgnad från 1907. Båda husen äir relativt välbevarade.

Kommentar till giillande plan: ' med befintlig bebyggelse på fast nr
Plan som medger bebyggelse i 4 våningar överensstämmer e1

10, l1 och 17
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SHELDON

Kvarteret innehåller bebyggelse i 2-6 värungar, från T790-tal tlll 197)-tal.

4. Butiks/flerbostadshus från 1887 med relativt välbevarad karaktär. Nya fonster och balkonger
mot gården.

5. Butiks/flerbostadshus fran 1888-89 med välbevarad exteriör mot gatan. Hisstrumma och nya
balkonger mot gården BM (gatufasaderna)

8. Butiks/flerbostadshus från 1887 med gårdsbebyggelse. Välbevarad men något "moderniserad"
karaktär.

9. Butiks/flerbostadshus från 1887 med gårdsbebyggelse. Byggnadernas karaktär är relativt
välbevarad.

lO.Butiksibostadshus från 1888 med gårdsbebyggelse. Gatuhusets karaktär delvis forvanskad vid
sentida lonsterbyten.

16. Odd Fellows foreningslokal från 1881 med välbevarad karaktär.

17. Bostadshus från 1899 med välbevarad karaktär.

20, 21. Stadsgård från tidigt 1800 med relatir,t välbevarad karaktär hos huvudbyggnaden

29 Tidstypiskt flerbostadshus frän 1943 med välbevarad karaktär.

i
I

I
;

I
I

!

2

2 1



33. (f d ll,12) Butiks/flerbostadshus från 1907. Karaklären delvis forvanskad vid sentida
fonsterbyten.

34. Tidstypiskt flerbostadshus från 1936 med relativt välbevarad karaktär. Sentida byten av fönster
och balkongräcken.

41. Fastigheten omfattar tre byggnader;
Hus l. Flerbostadshus från 1905 med relativt välbevarad karaktär.
Hus 2. Flerbostadshus från 1949 med relativt välbevarad karaktär.
Hus 3. Verkstadsbyggnad från 1S0O-talets senare del, med välbevarad karalctär men över-
vuxet av vildvin.

43. (f d 6, 7) Butiks/flerbostadshus från 1888 med välbevarad karaktär, Gärdsflygeln är under
ombyggnad 1994.

Kommentar till gällande plan:
Planen medger större exploatering än befintlig gatu- och gårdsbebyggelse päfast nr 8 och 10.



SJÖBLAD

Kvarteret innehåller bebyggelse i 2-4 väningar, från l7go-tartill 1940-tal. Kvarterets mellersta del,

som omfattar ett flertal tomter, domineras iv Sjöbladsskolans byggnader och f d skolgård'

6 B. (f d 31 C) Monteliuska gården. Stadsgård frän l792med tradgård. Valbevarade byggnader

och gårdsmiljö. BM

17, 1g, 19. Skolbyggnad från 1905 i jugendstil. Byggnaden är välbevarad och dess arkitektoniska

uttryck är enhetligt med Sjöb1ad26,27,28.

25.F dlänslasarett, (senare flickskola), från sent 1700-tal, med välbevarad karaklär'

26,2J,28. Välbevarad skolbyggnad från 1905. (Se SjÖblad 17, 18, 19).

32

t4

57

58

16

20

36 60



I

36. Flerbostadshus frän 1934. Byggnaden, som ursprungligen haft ett påkostat utforande, har

delvis forvanskats genom flonster- och portbyten.

38. Flensburgska gården. Stadsgård från 1791med samtida ekonomilänga. Välbevarad adäggning

med gårdsmiljö. BM

39. Stadsgård med l79O-tal. Huvudbyggnaden byggdes om på 1890talet och har därifrån

välbevarad karaktär. Gårdmiljon är delvid bevarad.

60. (f d 238) Bostadshus från 1881 med välbevarad karaktär

61. (f d 24 L) Flerbostadshus från 1949 med välarbetad arkitektur. Byggnaden är mycket

välbevarad.

Kommentar till gällande plan:
Planen medger i kvarterets mellersta delar bebyggelse i 4 våningar och överensstämmer ej med

fast nr 25,26,27,28 och39.
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SJÖSTJERNA

Kvarteret består av bebyggelse i 1-2 våningar, från 1790-tal till

I . Fd skolbyggnad och lärarboställe från 1825 resp 1827 . Bäda byggnaderna har välbevarad

karaklär.

2. Stadsgård från 1792, senare ombyggt till skolhus. Välbevarade byggnader och gårdsmiljÖ

3,4.Yattenborgen från 1861-63. BM

9. Stadsgård från tidigt 1800-tal med terrasserad trädgård. Hela anlaggningen välbevarad.

10. Stadsgård från tidigt 1800-tal. Huwdbyggnad med relativt välbevarad karaktär. Inne på

gården flerbostadshus från 1911, med delvis bevarad karaktär.

12.F d posthus med välbevarad karaktär.

t4
3

12

-i

I

I

9



SKANTZE

Kvarteret innehåller bebyggelse i 4-12 våningar, från 1930-tal till 1970-tal

9. Flerbostadshus frän lg46.Inventeringen omfattar byggnadslangan längs kyrkogatan med

tidstypisk, relativt våilbevarad karaktär.
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SPARRE

Kvarteret innehåller bebyggelse i l-4 våningar, frän l79o-taltill 1940-ta1. Kvarterets byggnader är

,rrp*ngtigen upplordu 
-foi.itittitt 

tindamål men har nu, efter ombyggnad"! \ä..1980-talet'
träa.itfi'g"rr.r, civil anviindning. Den f d kaserngården utnyttjas främst till bilparkering'

Kvarteret som helhet utgör en kulturhistorisk mrljö av stort intresse'

- - -t r

73
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3. Kasernbyggnad upplord i etapper mellan 1795 och 1850. Ett flertal ombyggnader kring entrder

under 1980-talet men karaktären välbevarad.

5. Stabsbyggnad uppford i etapper mellan 1795 och 1850. Sentida fonsterbyten men välbevarad

karaklär

7. Kokhus fränl9O2 med välbevarad karaktär, (hus 1).

Flottans simhall frän 1942 med relativt välbevarad karaktär, (hus 2)'

Exercishallen från 1887 med tillbyggd skolbyggnad, (hus 3), samt skolbyggnaden Thor från

1944 (hus 4). Hela längan har relatir't välbevarad karaktär'

1
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STUART

Kvarteret innehåller bebyggelse i 2-4 väningar, från tidigt 1700-tal till 1950-tal.

3. Stadsgård med huvudbyggnad från tidigt 1800-tal och loftbod från tidigt 1700-tal. Båda har

välbevarad karaktär. Vissa av loftbodens dörrar och dorrfoder har bytts ut under senare år.

5. Köpmansgård från omkring år 1800. Huvudbyggnad och äldre ekonomibyggnader är

välbevarade men stadda i förfall. *

9. Flerbostadshus från 1958 med relativt välbevarad karaktär.
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SUNDIN

Kvarteret innehäller bebyggelse i 2-5 våningar från ca år 1700 till 1960-tal.

20. Välbevarat flerbostadshus från 1950.

30. Flerbostadshus frå.rl, 1947 med relativt viilbevarad karaktär.

31. Välbevarat flerbostadshus från 1948 med välarbetad utformning.

36. Melanderska gården. Stadsgård med bebyggelse från tidigt 1700-tal till tidigt 1800-tal.
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TAUBE

Kvarteret innehåller bebyggelse i 3-6 våningar, från är 1904 till 1970-tal.

10. Flerbostadshus från 1906. Vid renovering på 1990-talet har byggnadens karaktär forvanskats
genom fonsterbyten och påslag av puts med strimmig ytstruktur.

17. Flerbostadshus från 1904 med relativt välbevarad karakliir. Under 1990-tal har breda takkupor
tagits upp.

22. Flerbostadshus från 1904 med välbevarad karaktär.

24. Flerbostadshus från 1938 med anlagd terrasserad trädgård. Såväl byggnadens exteriör som

dess interiör, (trapphusens tidstypiska inredning), ar välbevarad. *

25. Flerbostadshus från 1959 med välbevarad karaktär

30. Flerbostadshus från 1955 med välbevarad karaktär

I

I

@



TERSMEDEN

Kvarteret innehåller bebyggelse i 2-5 våningar, från 1790-tal till 1970-tal

10. Nordbeckska gården. Stadsgård från 1798 med välbevarad huvudbyggnad *

11. (tidigare del av Tersmeden 10) välbevarad magasinsbyggnad frän 1790-tu. *

12. Stadsgård från 1793. Huvudbyggnad med välbevarad karaktär.

33. Flerbostadshus frän 1952 med välbevarad karaktär.

Kommentar till gällande plan
Planen medger bebyggelse i 4-5 våningar och överensstämmer ej med befintlig bebyggelse på fast
nr 10 och 11.
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TOR

Kvarteret innehåller bebyggelse i 5-6 våningar, från 1950-tal och 1960-tal.

26. Välbevarat butiks/flerbostadshus från 1956, med miljövärde i stadsbilden.
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Af TROLLE

Kvarteret innehåller bebyggelse i 1-4 våningar, från sent 1600-tal till 1970-tal.

3. Stadsgård från ca 1700 med välbevarad huvudbyggnad.

4. Lindströmska gården. Stadsgård med huvudbyggnad från sent 1600-tal och gårdsbebyggelse
från ca 1800. Byggnader och miljö är välbevarade. BM

6. Stadsgård med välbevarad huvudbyggnad från 1600-talets slut. Gårdsbebyggelse från 1700- och
1800-tal som under 1980-tal genomgått fonsterbyten och byte av taktäckning till svart
betongpanna. Gårdsmilj ö med välbevarad karaktär.

7. Hallströmska gården. Stadsgård med huwdbyggnad ( hus l) från 1600-talets slut samt ett
bostadshus ( hus 3) från 1700-talet. På fastigheten finns även ett större flerbostadshus från 1959 (
hus 2). De äldre byggnaderna har mycket välbevarad karaktär. Den yngre byggnaden är ett
välbevarat exempel på senfunktionalismens bostadsbygge. BM (hur,udbyggnaden)

11. Mindre bostadshus från ca år 1700, med tidigare anknytning till orlogsvarvet. Byggnader och
liten trädgård med välbevarad karaktär.

13,14. Flerbostadshus från 1909. Välbevarade byggnader i jugendstil.

2l. Flerbostadshus frä.r;, 1945 med välbevarad karaktär. Portbyte under senare år.

22. Yialbevarat flerbostadshus frän 1964.
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Kommentar till gällande plan:
Planen medger i kvarterets sö bebyggelse I 4 väningar
överensstämmer med
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rönNsrnöu

Kvarteret innehåller bebyggelse i 4-5 våningar, från 1950-tal till 1970-tal'

4. Välbevarat flerbostadshus ftän 1952

8. Filadelfialcyrkan från 7941.

10. Flerbostadshus ftan 1951 med välbevarad karakttir.
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URMAKAREN

Kvarteret innehåIler bebyggelse i 3 -4 våning ar, fr än 17 90 -tal till 1 960-tal.
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24. Stadsgård med huvudbyggnad från tidigt 1800-tal och gårdsbebyggelse från sent 1800-ta1.
Byggnaderna har välbevarad karaktär men är i stort behov av underhåIl.



WACHTMEISTER

Kvarteret innehåller bebyggelse i l-4 våningar från tidigt 1700-tal till 1980-tal. I kvarterets västra

del kvarstår den iildre bebyggelsen och tomtstrukturen. Dess sydvästra del har däremot genomgått

omfattande loriindringar vid sanering och nybyggnad i slutet av 1980-talet, då delar av den äldre

bebyggelsen revs och gårdsmarken överdäckades. Samtidigt slogs samtliga berÖrda fastigheter

5u--un till en enda, ni 57. Av den tidigare bebyggelsen på nuvarande Wachtmeister 57 återstår

endast gatuhus, vilkas gårdsidor är sammanbyggdamed det nyare gårdskomplexet. Dessa benämns

här med gatunummer och f d fastighetsbeteckningar.

Skala |:2OOO

4. Butiks/flerbostadshus från 1944 (hus l), flerbostadshus från 1919 (hus 2) ochbiografbyggnad
från 1919 (hus 3). Samtliga byggnader är välbevarade.

34. Bergqvistska gården. Handelsgård fran 1791 med mycket välbevarade byggnader och
gårdsmiljö.

54. Grevagården. Större stadsgärd från 1705 med välbevarade bygggnader, gårdsmiljö och
barockträdgärd. BM

55. Mindre stadsgård från 1800-talets mitt med välbevarade byggnader och gårdsmiljo *

57.

F d 7,17 (Borgmästareg 1 1). Huwdbyggnad till stadsgård från 1792 med välbevarad karaktär

F d I l,12,13 (BorgmästaregT). Cedergrenska gården. Hurudbyggnad och brygghus till
stadsgård, från 1809 resp 1792, med välbevarad karaktär.

Kommentar till giillande plan:
nr 55 är undantagen gällande plan. bör säkerställas.
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WATTRANG

Kvarteret innehåller bebyggelse i 3-4 våningar,ftårir 1880-tal till 1980-ta1'

1. Butiks/flerbostadshus från 1888. Karaklären delvis forvanskad vid sentida flonsterbyten.

18. ButiksÖostadshus från 1939 med välbevarad karaktär.

19. F d Slöjdskolan från 1888. Byggnadens karaktär forvanskad vid fonsterbyten pä 1970-talet

20. Fastigheten omfattar två butiks/ flerbostadshus, ett frän 1952 (hus 1) ett från 1891 ( hus 2)

Båda byggnaderna har våilbevarad karaktär.

2T.Landstatshus från 1955. Välbevarad byggnad och innergård av arkitektoniskt vtirde.
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YIBORG

Kvarteret innehåller bebyggelse i2-4 värungar, från 1850-tal till 1970-tal

30. Folkets hus med ett välbevarat kontors/bostadshus från 1951 (hus 1) och ett foreningshus från
1SO0-talets mitt ( hus 2) med välbevarad karaktiir.
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Kommentar till gällande plan:
Planen medger bebyggelse i 4 våningar och överensstämmer ej med den äldre byggnaden, (Folkets

fast nr 30
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WRANGEL

Kvarteret innehåller bebyggelse i 1-3 väningar, från 1700-tal och från 1980-ta1.

3. von Otterska gården. Stadsgård frän1777 med välbevarad huwdbyggLad, ekonomilänga och
trädgård. BM

5. Bostadshus fran ca 1700. Ombyggnad i schweizerstil 1860 och därefter-har hus och trädgård
välbevarad karaktär.
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vÄnruN

Kvarteret innehåller bebyggelse i 2-4 väningar, från ca år 1800 till 1960-ta1.

3. Bostadshus från ca 1800. Dess karaktär forvanskad vid renovering pä 1970-talet.

4. Bostadshus frän ca 1800. Dess karaktär deMs forvanskad vid renovering på l9lL-talet

17. Flerbostadshus frän 1949 med välbevarad karaktär

24. (f d 1) Stadsgård från ca 1800. Byggnadernas karaklär deMs forvanskad vid renovering på

1980-talet, genom bl a fonsterbyten och nytt fasadskikt.
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önnsuNo

Kvarteret innehåller bebyggelse i 2-4 värungar från L790-tal till 1910-tal

1. Butiks/bostadsfastighet med delar från 1790-tal. Det nuvarande utseendet fick byggnaderna
1913 och deras karaktåir är därefter väIbevarad, med undantag av sentida portbyten.

15. Stadshotellet från 1889 med viilbevarad karaktär. Mot Norra Smedjegatan har en ny entrd
byggts och en större fasadiindring gjorts i bottenvåningerl vilket forvanskat byggnaden i denna
del.

18. Fastigheten omfattar två butiks/bostadshus från 1888 resp 1906. Båda byggnaderna har
välbevarad karaktär.

Kommentar till gällande plan:
Planen medger i kvarterets västra del bebyggelse i 4 våningar, vilket ej överensstämmer med
befintlig bebyggelse på fast nr I och 18. Ett genomforande av planen vore dessutom olämpligt lor
stadsbilden vid Stora Torget.
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STUMHOLMEN

Bland Stumholmens nuvarande byggnader finns samtliga bebyggelseperioder representerade'

De äldre byggnadernas sparsmaUää artitektur präglas av ändamålsenlighet och flexibilitet'

Många u, 
"tii", 

har undär sin livstid, allt efter skiftande behov bytt funktion oc! därvid

konti-nuerligt byggts om och till. Andra har till stora delar bibehållit sin ursprungliga

utformninglroåia.ingarna under Stumholmens historia som provianterings- o.ch lorrådslokal

fb; Orl"g$asen och flättan, är tydlig avläsbar i den äldre bebyggelsemiljön och ger den

mycket a=v dess speciella karaktär. Detsamma gäller strandlinje och markutnyttjande under

olika tider.

De byggnader som upplordes då Stumholmen blev en civil stadsdel i början av 1990-talet,

underordnades och anpassades omsorgsfullt till iildre bebyggelse oc! anlåiggningar i fråga om

form, uttryck och placering. ptt sådant forhållningssätt måste bibehallas vid framtida

forändringar"

KULTURHI S T ORI SKT VARDEFULL BEB YGGEL SE PÅ S TUMHOLMEN

1. Västra bostadshuset, hitflyttat 1910

2. Östrabostadshuset från 1909

3. Slup och barkasskjulet från 1786

4" Corps de Gard frän1720-tal
5" Gamla bageriet från tidigt 1700-tal
6. Ångcentralen från ca 7970
7. Bageribostället från 1864

8. Militärhäktet från 1910

9. Bekladnadsverkstaden
1 0. B åtsmanskasernen frän1841
1 1. Tunnebodsmagasinet frånl7 1 8

12. Flyghangar frän 7929
13. Flyghangar frän 1926
14. Torpedverkstad från 1931

15. Lotsstuga från 1870-tal
16. Förrådshus från tidigt 1900-tal
17. Saltkokningshus från 1846

18. Bastion Kungshall från 1680-tal
19. Lakegodsmagasinet från 1910

20. Kungshallsmagasin et fr änl7 87 -92
21 . Skjutbaneexpedition 1895

22. Kok och tvätthus från 1875

23. Sjukhuspaviljong från tidigt 1800-tal

24. Desinfektionshus från 1889

25. Fyrtorn från 1892

26. Smittreningsanstalt frän 1942
27 . Fyrtort från l9 1 8
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BJÖRKHOLMEN

Inventeringen av Björkholmen har utforts på liknande sätt som på Trossö, i syfte att aktualisera

den bedoriring av 
-kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse som giordes vidden foregående

bebyggelseinvänteringen i området, vilken presenterades 1983. I denna finns en fyllig

uestiining av den dibetntliga beLyggelsen pä Björkholmen, samt dess historiska bakgrund.

Sedan 19g3 har bebyggelsen i området endast genomgått mindre forändringar varlor den nu

upprättade områdesfuääan over värdefull bebyggelse i stora drag överensstämmer med tidigare-

Framforallt har bedömningen av den sentida bJbyggelsen utökat urvalet. fuen 1935-45

byggdes på Björkholmen herfamiljshus t2-3 vänrngar, med enkel tidstypisk exteriör" Flera av

d;; hai en mycket välbevarad käraktar och samverkar väl med den äldre bebvggelsen. I de

västra delarna har en handfull byggnader upplorts efter 1983'

Åven plansituationen är i stort sett oforändrad på så vis att stora delar av den äldre

bebyggelsen ej överensstämmer med gällande stadsplaner, vilka huvudsakligen upprättats på

7920-talet

Se vidare separat karta över Björkholmen


