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Inledning
Karlskrona är länets residensstad och befolkningsmässigt dess största och mest expansiva stad.
Karlskrona utgör riksintresse i sin egenskap av länets residensstad med en välbevarad 1600-tals
stadsplan, och som ett av Europas mest välbevarade exempel på en planerad europeisk örlogsstad
som både har influerats av och fungerat som förebild för andra europeiska städer med liknande
uppgift. Örlogsstaden Karlskrona är sedan 1998 upptaget på Unescos lista över världsarv.
Detta dokument är framtaget som ett kunskapsunderlag för Riksintresset Karlskrona. Här beskrivs
Karlskronas historiska bakgrund, miljöns riksintressanta värde och hur detta uttrycks i den fysiska
miljön. Riksintressets känslighet och tålighet i sina olika delar preciseras, och ska ses som en
vägledning i utvecklingen av miljön. En ärendebeskrivning som beskriver de förslag på ändringar och
tillhörande ställningstaganden följer som bilaga.
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Riksintresse för kulturmiljövården
I hela landet finns totalt ca 1550 riksintressen för kulturmiljövård. Kulturmiljövårdens riksintressen
spänner över en långs tidsrymd, från forntida boplatsområden till efterkrigstidens förortsmiljöer och
omfattar ett brett urval av miljöer som innefattar såväl landsbygd som stadslandskap. I Blekinge län
finns arton riksintressen för kulturmiljövård. Områdena ligger i skogsbygden, skärgården, dalbygder
och i städer och samhällen längs med järnvägen. Tillsammans speglar de delar av Sveriges och
Blekinges historiska framväxt.
De riksintressanta kulturmiljöerna är miljöer där ett betydelsefullt historisk skeende eller företeelse
särskilt väl går att utläsa eller uppleva i dagens landskap. Sammantaget ska de ge en bred, nyanserad
och övergripande bild av samhällets historia och de ska belysa ett brett spektrum av tidsperioder,
utvecklingsskeden och händelser som har varit av betydelse för samhällsutvecklingen. Det är
sammansatta miljöer där landskapet, bebyggelse av olika slag, kommunikationsstrukturer eller andra
fysiska uttryck tillsammans bildar en komplex helhetsmiljö.
Riksintressen för kulturmiljövården är områden som förändras i takt med samhällsutvecklingen, men
där de kulturhistoriska värdena ska utgöra en särskilt tungt vägande aspekt vid beslut om ändrad
markanvändning. Dessa områden bär på resurser och möjligheter som inte bara ska skyddas från
skada, men också tas tillvara som de resurser de är i samhällsutvecklingen.
Hushållningsbestämmelserna utgår från att olika aktörer genom god planering och hänsyn så långt
möjligt ska hushålla med mark- och vattenområden och den fysiska miljön i övrigt.

Miljöbalkens hushållningsbestämmelser
6§ Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter
skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.
Hänsyn till kulturmiljöer av allmänt intresse och av riksintresse regleras i de s.k. hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken (1998:808) (MB). Bestämmelsernas syfte är att ge stöd i
avgörandet av hur mark- och vattenområden ska användas, och reglerna ska tillämpas så att en god
hushållning främjas.
Bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB ska tillämpas vid prövning av ändrad mark- och vattenanvändning
enligt miljöbalken, plan- och bygglagen och ytterligare elva till miljöbalken knutna lagar. Reglerna ska
ge stöd för att avgöra markanvändningskonflikter. I samtliga fall gäller att riksintressen inte får
påtagligt skadas, att mark och vatten ska användas för de ändamål som de är mest lämpade för och
på ett sätt som främjar en hållbar utveckling.
Uttrycket påtaglig skada är centralt för tillämpningen, och avser sådana åtgärder som kan ha en
bestående negativ inverkan eller tillfälligt ha en mycket stor negativ inverkan på de värden som utgör
grunden för riksintresset. Riksantikvarieämbetet ger vägledning till bedömningen av påtaglig skada i
publikationen Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap 6§ miljöbalken. Naturvårdsverket har
också tagit fram allmänna råd för bedömning av påtaglig skada.
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Hushållningsbestämmelserna och Plan- och Bygglagen
Bestämmelserna i 3 och 4. kap MB ska tillämpas vid planering och beslut enligt Plan- och bygglagen
(PBL). Detta regleras bland annat genom 2 kap 2§ PBL, vilken anger att planläggning och beslut i
ärenden om lov och förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller
de ändamål som områdena är mest lämpade för. Företräde ska ges åt en sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning och att bestämmelserna i 3 och 4 kap MB ska
tillämpas.
Hushållningsbestämmelserna ska tillämpas vid beslut om regionplan och översiktsplan, beslut om att
anta, ändra eller upphäva detaljplan och områdesbestämmelser samt vid prövning av
förhandsbesked, bygg-, mark- och rivningslov utanför detaljplanelagt område. För områden inom
detaljplan prövas inte lov och förhandsbesked mot bestämmelserna i 3 och 4 kap. då det förutsätts
att frågan om hur riksintresset ska tillgodoses redan är avgjord i detaljplaneskedet.
Hushållningsbestämmelserna ska tillämpas vid prövning av ändrad användning av mark- eller
vattenområden. Det är ett skäl till att bestämmelserna inte ska tillämpas för bygglov inom planlagda
områden. Emellertid gäller då att åtgärden inte får strida mot 8 kap. 9 och 13 §§ plan- och bygglagen
(hänsyn till bl.a. kulturvärden och förbud mot förvanskning), i vilket fall kulturhistoriska värdena kan
åberopas och riksintresset förstärka argumentationen. Utanför detaljplanelagt område ska
hushållningsbestämmelserna dock tillämpas både vid bygglov avseende nybyggnad och vid prövning
av ändring av befintlig bebyggelse med flera åtgärder.

Världsarvskonventionen i svensk lagstiftning
I och med att Sverige 1985 ratificerade Världsarvskonventionen förbinder vi oss att inarbeta
konventionen i nationell lagstiftning och politik. Det innebär ett åtagande att skydda, förvalta och
planera miljöerna i enlighet med konventionen. I Sverige finns inga särskilda lagbestämmelser som
reglerar världsarven, utan det har bedömts att konventionens krav ryms inom gällande lagstiftning.
Världsarven utgör normalt sådana särskilt värdefulla miljöer från kulturmiljösynpunkt som avses i 3
kap MB (1998:808) och 2 och 8 kap PBL (2010:900). Ofta skyddas hela eller delar av dem som
fornlämningar, byggnadsminnen eller kyrkor enligt kulturmiljölagen (1988:950) (KML), som statliga
byggnadsminnen enligt förordning om statliga byggnadsminnen (1988:1229), som naturreservat eller
nationalpark enligt MB eller i detaljplan eller områdesbestämmelser enligt PBL.
Riksantikvarieämbetet har generellt rekommenderat att världsarven bör sammanfalla med ett
riksintresse för att landskapet inom världsarvet ska kunna hanteras i ett helhetsperspektiv.
Merparten av Sveriges 15 världsarv utgörs också till stor del av ett eller flera riksintressen för
kulturmiljövård, naturvård eller friluftsliv. I majoriteten av fallen har dock inte riksintressena
uppdaterats mot världsarvet, och många mindre eller större avvikelser förekommer.
Varje världsarv bör enligt Unesco omges av en buffertzon som skyddar världsarvet från olämpliga
intrång. I UNESCO:s ”Operational Guidelines” redogörs för den avgörande betydelse som tillgången
till en buffertzon har. Paragrafen framhåller att en buffertzon är nödvändig i anslutning till ett
världsarv för möjligheten till erforderligt skydd och bevarande. Buffertzon definieras som ett med
skyddsfrämjande restriktioner försett område, vilket omger världsarvet. Knappt hälften av de
svenska världsarven har av Unesco godkända buffertzoner. Dock finns även för flera av de övriga
världsarven områden runt själva världsarven som fungerar som buffertzoner genom de
markanvändningsbeslut som finns.
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Lagskyddade värden och övriga utpekanden inom riksintresset
Riksintresset Karlskrona [K15]
Motivering: Residensstad, svenska flottans huvudstation sedan 1680-talet och en av Europas bäst
bevarade exempel på örlogsstad som genom påkostad arkitektur, tekniskt innovativa anläggningar
och den ståndsmässigt anlagda civila staden med omgivande befästningar och försörjningssystem
visar på den svenska stormaktstidens ambitioner att utöka och upprätthålla en maktställning i
Europa och runt Östersjön.
Uttryck för riksintresset: Den sedan 1680-talet bibehållna rutnätsplanen med kvartersindelningen,
de breda paradgatorna, gatustrukturen med strålgator och Kungsgatan som mittaxel. Offentliga
byggnader med koppling till stadens funktion som residensstad, såsom Rådhuset, residenset och
andra, efter hand, uppförda offentliga byggnader. Stortorget som den civila stadens centrum med sin
monumentala karaktär och bebyggelse, liksom de långa utblickarna över den omgivande, lägre
belägna staden. 1700- och 1800-talsbebyggelse på Trossö, i stråk eller som enstaka inslag i kvarteren
och med flera inslag av trähus. Trossös jämna och låga siluett som följer topografin och domineras av
Stortorgets kyrkor. Björkholmen där den kuperade terrängen, småskaliga tomtindelningen och
bebyggelsen samt en större andel äldre bebyggelse är karaktärsskapande. Örlogsvarvet och Nya
varvet, som i skala och struktur skiljer sig från den civila staden, och där bebyggelse och anläggningar
från sent 1600-tal och framåt visar på olika tiders arkitektoniska ideal och tekniska förutsättningar.
Rester av den gamla sträckningsmuren, Vallgatans sträckning, varvsmuren och mötet mellan den
civila och militära staden. Stumholmen med sin mångfald av bevarade funktionsbyggnader från olika
tider och med koppling till flottan. Inre och yttre befästningar från olika tider och med fria utblickar
mot inloppet till staden. Anläggningar för örlogsstadens försörjning kring Lyckebyåns fall i form av
dammanläggning, lämningar av kronosmedja, stenvalvsbro och Kronokvarnen.

Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona
Örlogsstaden Karlskrona upptogs år 1998 som objekt 560 på Unescos lista över världsarv. Staden är
internationellt intressant som ett unikt exempel på en konsekvent genomförd, marint befäst
stadsanläggning och sjöarsenal från 1600- och 1700-talen.
Karlskrona grundades 1680 och var en av den tidens modernaste och mest effektiva flottbas.
Karlskronas marina arv har förts vidare till vår tid med över 300 års obruten verksamhet inom
örlogsbasen och varvet. Utvecklingen i Karlskrona inom skeppsbyggeri, arkitektur och stadsplanering
samt anläggnings- och försvarsteknik väckte under 1700-talet uppmärksamhet i hela Europa. Den
teknologiska och arkitektoniskt säregna varvsanläggningen var under mer än 100 år
östersjöområdets militärindustriella centrum. Idag utgör Karlskrona en unik marinhistorisk
anläggning och en modern örlogsbas.
Världsarvskommitténs motivering:
”Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en europeiskt planerad örlogsstad
inspirerad av anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för andra
anläggningar med liknande uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundraden när
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storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpolitik, och Karlskrona är
den bäst bevarade och mest kompletta av dem som finns kvar.”
Världsarvet innehåller flera separat avgränsade miljöer, se karta. Trossö, Stumholmen, Björkholmen
och de inre befästningarna omfattas av en större buffertzon, medan de yttre befästningarna och
Lyckeby Kronokvarn och Skärva herrgård, båda delar av det s.k. omlandet, ligger utanför
buffertzonen. Skärva herrgård ligger inom riksintresset Skärva [K14].
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Lagskyddade miljöer och bebyggelse inom riksintresset
På Trossö och på Stumholmen finns ett femtiotal byggnadsminnesförklarade byggnader enligt 3 kap
KML. Byggnadsminnena innefattar både offentliga byggnader, handelsgårdar och stadsgårdar i den
civila staden, och byggnader och anläggningar kopplade till sjöfarten och försvaret. Ett stort antal
militära byggnader både inom den civila staden och inom Örlogsvarvet utgör byggnadsminnen och
statliga byggnadsminnen. Inom det nya och gamla varvet finns totalt ca fyrtio statliga
byggnadsminnen och ett tjugotal byggnadsminnen enligt 3 kap KML.
Befästningarna och anläggningarna på Drottningsskär, Kungsholmens fort, God natt, Kurrholmen,
Basareholmen och Koholmen utgör statliga byggnadsminnen. Anläggningarna på Ljungskär och
Mjölnareholmen utgör byggnadsminnen enligt 3 kap KML.
Nordost om Karlskrona ligger Lyckeby invid Lyckebyåns vattenfall. Miljön ingår i den del av
världsarvet som kallas för omlandet, och som var viktig för försörjningen av örlogsstaden. Vid
Lyckeby finns Kronokvarnen som utgör byggnadsminne. Fallet i Lyckebyån drog till sig en mängd
aktiviteter. Här finns även en äldre stenvalvsbro och lämningar efter Kronosmedjan, båda
fornlämningar. Stenvalvsbron är även utpekad som byggnadsminne. Längs med Lyckebyåns västra
sida och i anslutning till Kronokvarnen finns även stadslager efter den medeltida staden Lyckå samt
en övergiven begravningsplats, båda fornlämningar.
Inom och i anslutning till riksintresset finns ett stort antal fornlämningar. Hela Trossö utgör
fornlämning i sin egenskap av stadslager. I och utanför hamnen samt vid inloppen till Karlskrona finns
ett stort antal kända fartygslämningar, och samtliga befästningsanläggningar utgör, förutom
byggnadsminnen, även övriga kulturhistoriska lämningar medan Drottningsskärs kastell är en
fornlämning.
Utöver de utpekade byggnadsminnena inom och i anslutning till riksintresset så har bebyggelsen på
Trossö och den militära bebyggelsen inventerats ett flertal gånger. En första inventering
genomfördes på Trossö 1981. Blekinge museum utförde 1994 på kommunens uppdrag en
inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på Trossö, Björkholmen och Stumholmen. Det
finns även en inventering för övriga delar av Karlskrona stad från 1990. Militäranläggningar är
inventerade och finns beskrivna i Befästningspark Karlskrona från 2001.

Planläge och lagstiftning
Karlskronas översiktsplan 2030 antogs år 2010. Översiktsplanen anger ett antal mål för kulturmiljön
inom kommunen (Allmänna intressen, Kulturmiljö):
•
•
•
•

Utarbeta nytt kulturmiljöprogram som beslutsunderlag och vägledning.
Avgränsningarna för riksintresset bör sammanfalla med avgränsningarna för världsarvet.
Riksintressebeskrivningarna för Karlskrona kommun behöver revideras och förtydligas.
Äldre detaljplaner behöver ses över för att säkerställa kulturmiljövärdena.

Ett nytt kulturmiljöprogram för de centrala delarna av Trossö färdigställs under 2018.
Översiktsplanen innehåller även särskilda ställningstaganden avseende världsarvet Örlogsstaden, där
det bland annat anges att ett mer aktivt förhållningssätt till världsarvet i den kommunala fysiska
planeringen eftersträvas, och att turism och tillgänglighet inom världsarvet ska utvecklas.
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Översiktsplan 2030 innehåller fördjupningar för ett flertal områden, bland annat Trossö. Där
redovisas grunddragen i den tänkta utvecklingen av nya områden för bostäder, service och
verksamheter med mera samt de gröna områden som är värdefulla att bevara. Kommunens
inriktning är att ca 5000 bostäder ska tillkomma inom kommunen fram till 2020. De stora
utbyggnadsområdena på Trossö med omnejd är södra Saltö, Pottholmen och Handelshamnen, men
kompletteringar i befintliga kvarter och mindre utvecklingsområden beräknas också kunna
genomföras utanför dessa.
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Kulturhistorisk bakgrund
Kort historisk bakgrund
Mot slutet av 1600-talet växte en rad nya örlogsstäder upp i de europeiska länderna, samtidigt som
andra utvidgades och moderniserades. Tre av dessa etablerades på helt nya platser och grundlades
som örlogsstäder; Rochefort (1666), Karlskrona (1679) och Plymouth (1691). De gemensamma
kraven och förutsättningarna för dessa örlogsstäder var behovet av att skapa en civil stad för flottans
försörjning, behovet av att skydda städerna från fientliga angrepp samt att anlägga en ståndsmässig
och representativ stad som i inredning, bebyggelse och stadsplan kommunicerade ”stormakt”.
När Karlskrona anlades var Sverige en stormakt som omfattade stora delar av Östersjöområdet, med
Finland, Estland, Lettland och delar av norra Tyskland. Beslutet om att anlägga en ny örlogsstad vid
Blekinges kust togs 1679, men redan efter freden i Roskilde 1658 fanns planer på att anlägga en
örlogshamn i de nyerövrade provinserna. Beslutet att anlägga Karlskrona innebar att den statliga
varvsverksamheten utlokaliserades från Skeppsgården i Stockholm till Trossö, med sin centrala
lokalisering i stormaktstidens Sverige. Utlokaliseringen var en av den svenska stormaktstidens största
och dyrbaraste manifestationer. Den militära anläggningen behövde också en civil stad med
bostäder, handel och hantverk. Erik Dahlberg och dennes närmaste medarbetare Carl Stuart ritade
en rätvinklig rutnätsplan med amiralitetskvarter reserverade för flottan i söder, och en civil stad som
sträckte sig över övriga Trossö. Höjdplatån mitt på ön reserverades för den civila stadens centrum,
Stortorget. År 1683, samma år som stadsplanen stadsfästes, blev den nyanlagda örlogsstaden
residensstad i Blekinge län.
Staden växte snabbt, och vid sekelskiftet 1700 var örlogsvarvet landets största arbetsplats med ca
700 yrkesarbetande. Karlskrona blev snart landets tredje största stad, efter Riga i dagens Lettland
och Stockholm. Stadens snabba tillväxt fick också konsekvenser för sitt omland, och mellan 1750–
1850 tredubblades befolkningen i länet samtidigt som länet blev det mest urbaniserade länet i
landet. Under 1800-talets andra hälft var örlogsvarvet fortsatt den dominerande arbetsplatsen, men
även andra industrier växte fram på Trossö, bland annat tobaks-, klädes- och lampfabrik liksom ett
större privatvarv vid Kalvhagen. Under 1900-talets första hälft växte befolkningen i en långsam takt,
från ca 23 000 personer år 1900 till ca 30 000 personer år 1950 (inom staden). Därefter hade
kommunen en konstant befolkningsminskning till 1970-talet då industrietableringar medförde en viss
återhämtning. I mitten av 1980-talet sjönk invånarantalet till de lägsta nivåerna, etableringen av
Blekinge Tekniska Högskola 1988 och andra större arbetsgivare under sent 1980-tal och 1990-talet
medförde att befolkningsutvecklingen ökade igen. Under 1900-talet har staden växt norrut och
villaförorter och köpcentrum har etablerats, bland annat i Lyckeby där ett stort antal villaområden
vuxit fram sedan 1960-talet.
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Kopparstick från 1843. Stadsplanen är realiserad och stora delar av både den militära och civila staden är
bebyggd. På det nya varvet projekteras den nya dockan, endast den östra delen skulle realiseras. Det sena 1800talets och 1900-talets utfyllnader har ännu inte satt särskilt stora spår vid Stumholmen och Trossös norra delar.
Det är först med järnvägens ankomst som Vämö och Pottholmen skulle komma att växa samman med Trossö.
Källa: Lantmäteriet
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Dagens stads- och landskapsbild
Kommunen karaktäriseras, liksom övriga Blekinge, av mycket varierande terrängförhållanden och av
en sprickdalsstruktur som ger landskapet tydliga nord-sydliga riktningar. Längs dessa nord-sydliga
sprickdalar löper de flesta vattendragen, bl a Nättrabyån, Lyckebyån och Silletorpsån som sträcker sig
från den högre belägna smålandsterrängen ner till kusten. Merparten av infrastrukturstråken,
förutom den öst-västliga E22:an, följer den nordsydliga strukturen. Även infarten till Karlskrona har
denna riktning, liksom uddar och vikar längs den sydliga kusten.
Karlskronas stadsstruktur kan beskrivas som ett antal kuperade skärgårdsöar förbundna med smala
midjor. Utfyllnader från 1700-talet och framåt har gjort att Trossö växt samman med angränsande
holmar, skeppsbrokajen på Trossös nordöstra sida, de västra kajerna liksom stora delar av
örlogsvarvet och nya varvet har fyllts ut och förändrat öns naturliga form. Stora utfyllnader har även
gjort på Stumholmen och kring Björkholmen. Den kuperade terrängen har tvingat den rätvinkliga
stadsplanen att anpassa sig och kvarteren är därför av ojämn storlek. I delar av staden, som på
Björkholmen och på Möllebacken, klättrar bebyggelsen därför längs med relativt branta sluttningar.
Stortorgets stora välvda yta ligger på Trossös högsta punkt, vilket bidrar till torgets monumentala
karaktär och till att ge utblickar över de lägre liggande omgivande kvarteren.

T.v. Ortofoto över Karlskrona. De kuperade skärgårdsöarna har genom successiva utfyllnader vuxit samman, men
markeras fortfarande av de smala midjorna. Källa: Lantmäteriet. T.h. Karlskrona siluett sett från Kungshall, samt
den brokiga bebyggelsen längs med Drottninggatan. Foto: KMV forum
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Kulturhistorisk analys
Miljöns riksintressanta värde
Karlskrona utgör ett väl bevarat exempel på en planerad europeisk örlogsstad, som både har
influerats av och fungerat som förebild för andra europeiska städer med liknande uppgift.
Örlogsbaser spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en
avgörande faktor i europeisk realpolitik. Av de europeiska örlogsstäder som finns kvar är Karlskrona
den bäst bevarade och mest kompletta. I ett svenskt perspektiv utgör Karlskrona ett av de tydligare
exemplen på den svenska stormaktstidens ambition att erövra och upprätthålla en maktställning i
Europa och runt Östersjön. Örlogsvarvets påkostade arkitektur, tekniskt innovativa
skeppsbyggarprocesser och anläggningar och den ståndsmässigt anlagda civila staden med det
omgivande befästningssystemet visar hur anläggandet av örlogsstaden Karlskrona var en av
stormaktstidens största och mest kostsamma manifestationer. Kronans anläggande av verksamheter
som var nödvändiga för stadens försörjning, framförallt vid det naturliga vattenfallet i Lyckebyån, är
ett ytterligare uttryck för kronans inblandning i anläggandet av staden.
Som en på 1680-talet helt nyanlagd stad är Karlskronas stadsplan ett tydligt exempel på 1600-talets
stadsplaneideal. Ungefär 128 av Sveriges ca 1550 riksintressen för kulturmiljövård utgörs av
stadsmiljöer från olika tider. Generellt sett har de tre starka urbaniseringsvågorna i landet tagits
med; den medeltida stadsbildningen, 1600-talets omfattande stadsbildningar samt en tredje
urbaniseringsvåg i samband med järnvägen och industrialiseringen under det sena 1800-talet.
Centralmakten var en styrande aktör bakom den andra vågen stadsbildning under 1500- och 1600talen, och flertalet städer etablerades i de nyvunna svenska delarna Skåne, Halland, Blekinge och
Bohuslän. Många av dessa städer präglas av statsmaktens inflytande genom sina geometriska planer
med raka gator och stora torg. Nästan alla dessa städer är i sin stadskärna riksintressen. Länens
residensstäder är väl representerade i riksintresseurvalet. Samtliga residensstäder, såväl de tjugoen
nuvarande som de sju avskaffade, utgör riksintressen. Karlskrona är därför, utöver sin roll som
örlogsstad, även riksintressant i form utav residensstad med särskilt tydligt läsbar stadsplan från
1600-talets urbaniseringsvåg.
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Riksintressanta aspekter av örlogsstaden Karlskrona
Nedan utvecklas fyra aspekter av den riksintressanta örlogsstaden Karlskrona med en kort historik
samt med en analys av de värdebärande egenskaper, eller fysiska uttryck, som finns kopplade till
aspekten.

1600-talets stadsplan – residensstaden och den civila staden

Karlskrona uppfördes i enlighet med Karl XI:s idé och vision om landets nya örlogsbas, och dåtidens
främsta arkitekter och fortifikatörer anlitades i arbetet. Erik Dahlbergh samarbetade med Nicodemus
Tessin d ä och Carl Magnus Stuart. I samband med att staden grundades upphävdes
stadsprivilegierna för Ronneby och Karlshamn. Stadsinvånarna fick istället möjlighet att etablera sig i
Karlskrona som snabbt blev länets centrum. Den nyanlagda staden planerades redan initialt för en
helhet bestående av befästningar, hamnar, skeppsvarv och en civil stad för handel, proviantering och
administration. Trots att Trossös topografi utgjorde en utmaning, planlades staden enligt 1600-talets
stadsplanideal enligt en s k rutnätplan, med raka gator där kvarteren blev rektangulära eller
kvadratiska.
Hela staden skulle omges av befästningar, en omfattande anläggning med sexton bastioner och
mellanliggande kurtiner, dvs mellanliggande murar. På stads- och befästningsplanen från 1683 ligger
i söder örlogshamnen, i väster en hamn- och kanalstadsdel för köpenskap och enklare
bostadskvarter, i norr planerades borgerskapets kvarter och i öster marina försörjningsanläggningar.
I öst-västlig riktning låg Amiralitetsgatan med bostadskvarter för de högre officerarna, den östra
delen av gatan är dagens Alamedan. Björkholmen planlades för de anställda vid flottan och varvet.
Även offentliga inrättningar som sjukhus, apotek och badhus ritades in.
Rutnätsplanen korsas diagonalt av två strålgator, Borgmästaregatan och Södra Smedjegatan, som
leder fram till Amiralitetstorget. Här planerade man bygga ett palats för den centrala
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ledningsfunktionen för örlogsflottan, Amiralitetskollegium, men det kom dock aldrig att uppföras.
Där palatset skulle ha legat uppfördes istället bastion Wachtmeister, ett centralt fästningsverk i
slutningsmuren. Idag finns här Amiralitetsklockstapeln. Stadens civila centrum blev Stortorget, som i
öst-västlig riktning anlades på den högst belägna punkten på Trossö, omgärdat av monumentala
byggnader i form av två barockkyrkor och andra offentliga byggnader. Centralt i stadsplanen skulle
en mittaxel anläggas från norr till söder, längs de båda Kungsgatorna som leder från Trossös norra del
och fram till örlogsbasen. Den första stadskyrkan, Hedvig Eleonora kyrka, byggdes i trä vid
Drottninggatan, i hörnet av Östra Köpmansgatan. Kyrkan revs vid mitten av 1700-talet, men
kyrkogården finns kvar idag, som en liten park. För Karlskrona var tillförseln av livsmedel och råvaror
livsviktigt. På grund av besvärliga vägförhållanden till fastlandet kom de flesta varorna sjövägen. Den
norra delen på Trossö, kom att bli handelssjöfartens centrum, förmodligen för att det var lätt med
förtöjning. Redan i mitten av 1680-talet anlades lokaler för sjötullen och ett våghus. Stadens mest
betydande köpmän uppförde efter hand magasin och packhus i långsmala kvarter.
Den första planen visade sig dock vara ett alltför ambitiöst och dyrt projekt och en ny plan
utarbetades. I 1694-års plan avskildes hamnen och varvet från den civila staden av en slutningsmur
med ett flertal portar. Bygget av slutningsmuren pågick fram till slutet av 1700-talet, men den västra
delen fram till Lindholmsbron fullföljdes inte.

T.v. Den av Karl XI 1683 stadfästa planen är ritad på pergament. Den ursprungligt projekterade
befästningsgördeln omger hela staden. T.h. Stadsplanen från 1724 har bibehållit grunddragen från den
ursprungliga stadsplanen, men befästningsgördeln har ersatts av slutningsmuren som åtskiljer varvet och den
civila staden. Källa: Lepasoon, U. 2005
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På 1724-års plan har gatu- och kvartersstrukturen, som i väsentliga drag har bibehållits fram till idag,
etablerats. Successiva utfyllnader runt stora delar av Trossö och framförallt i den norra delen har,
under framförallt 1800-talet, ändrat stadens möte med vattnet, men inte påverkat stadsplanen i
någon högre grad. Järnvägens anläggande 1874 innebar förbättrade kommunikationer till land, och
en omvandling av stadens karaktär i de norra delarna av Trossö. Utfyllnader gjorde att Trossö i högre
grad byggdes samman med Pottholmen och Wämö, och den norra delen av Trossö blev stadens nya
entré. Under 1800-talet tillkom också den långa järnvägstunneln som förbinder Karlskronas
järnvägsstation med örlogshamnen. Syftet med tunneln var att kunna föra över material och
förnödenheter direkt till örlogshamnen och varvet utan omlastning och hästtransporter. 1600-talets
breda gator, ofta kantade av lägre timrade hus blev omoderna under 1800-talet, och från 1860-talet
planterades trädrader och alléer och flera paradgator förvandlades till avenyer och esplanader.
Den tidiga bebyggelsen bestod framförallt i lägre träbebyggelse. En rad stadsbränder, 1790, 1887 och
1909, har påverkat bebyggelsens årsringar och inneburit att stora delar av den äldsta bebyggelsen
försvunnit. Många av de kvarvarande handels- och köpmansgårdarna är utpekade byggnadsminnen,
och äldre bebyggelse och värdefulla gårdsmiljöer på Trossö har också pekats ut i genomförda
byggnadsinventeringar. Den ursprungliga stadsplanen och kvartersstrukturen på Trossö har, trots
stadsbränderna, bevarats i hög grad, och senare bebyggelse har i regel införlivats i
kvartersstrukturen. En omfattande saneringsvåg inleddes på Trossö och Pantarholmen på 1940-talet,
och ett flertal tre - femvåningshus, ofta i tegel, uppfördes. Det gör att bebyggelsekaraktären är
mycket varierad vad gäller både karaktär, ålder och skala, ofta även inom ett och samma kvarter. I
många kvarter finns även öppna lucktomter.

T.v. Karlskrona utmärks av sina relativt många lucktomter och
blindväggar. Blindväggarna kan också ge karaktär till
innergårdarna. T.h. Längs med Norra Kungsgatan samsas
bostadshus från olika tider inom ett och samma kvarter.
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Fysiska uttryck:

Den sedan 1680-talet bibehållna stadsplanen (Blå och grön markering på kartan):
•

•

Den till topografin anpassade rutnätsplanen och kvartersindelning med kontinuitet sedan
stadens grundande. Planläggningen av staden präglades inte bara av de militära behoven
utan vittnar också om en strävan efter klassiska ideal med rutnätsplan och stora torg.
Barockens ideal ger sig till känna med de karaktäristiskt breda gatorna, de diagonala
strålgatorna Borgmästaregatan och Södra Smedjegatan och monumentalarkitekturen och
vittnar om att Karlskrona även gavs ett symbolvärde – staden skulle vara en symbol för den
nya europeiska stormakten.
Det på Trossös högsta punkt anlagda Stortorget som med sin storlek och monumentala
bebyggelse kopplat till både kyrkan och stadens funktion som residensstad, såsom
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•

•

•

•

Fredrikskyrkan, Trefaldighetskyrkan och rådhuset, utgör den civila stadens mittpunkt. Runt
Stora Torg, som torget kallades in på 1900-talet, skulle stadens offentliga byggnader
lokaliseras. Hit har även byggnader kopplade till nöjeslivet, handelsstaden och andra
samhällsfunktioner placerats, såsom vattenborgen från 1860-talet, konserthuset från 1939
och Stadshotellet. Från det högt belägna torget ges utblickar mot den omkringliggande, lägre
staden.
De i stadsplanen viktiga axlarna, där Norra och Södra Kungsgatan anlades som den centrala
mittaxeln. Kungsgatan binder samman den civila stadens centrum, Stortorget, med
Örlogsvarvet i söder. Järnvägstunnelns anläggande 1887 skapade djupa skärningar i
Kungsgatans sträckning, och minskade dess karaktär som paradgata. Den breda Kyrkogatan,
som löper i ostlig riktning från Stortorgets kortsida, är ytterligare en viktig axel, och ger
utblickar mot Stumholmen och vattnet från Stortorget. De två strålgatorna som mynnar vid
Amiralitetstorget knyter ihop den civila och militära staden.
De långsmala kvarteren vid Kalvhagen och Skeppsbron, där stadens packhus var belägna.
1700-tals magasinet vid Spårgatan - Arvid Nilssonsgatan utgör det sista bevarade magasinet i
området.
Åtskillnaden mellan militär och civil stad – den militära delen kunde inte existera utan en
fungerande civil stad (bl.a. i form av kontinuerliga leveranser av livsmedel och andra
förnödenheter), samtidigt som den civila staden fick fördelar som leverantör av varor och
tjänster till militären. Förutom slutningsmuren som fortfarande i delar utgör en tydlig fysisk
avgränsning så utmärker sig den militära bebyggelsen ofta av en större skala och större
volymer än övrig bebyggelse. Mötet mellan den militära och civila staden är särskilt tydligt
vid Amiralitetsparken, längs med Vallgatan och Varvsgatan och i den breda och bitvis
trädplanterade paradgatan Amiralitetsgatan/Alamedan som i den ursprungliga planen
utgjorde gräns mellan amiralitetskvarteren och den civila staden.
De öppna utblickarna mot havet som på flera platser möjliggörs av rutnätsplanens raka
gator, och de fria utblickarna mot omkringliggande inre befästningar från många platser runt
stadens kajer.

Bebyggelsens karaktär och skala:
•

•

•

Stadens siluett där Stortorgets barockkyrkor manifesteras på Trossös högsta punkt.
Fredrikskyrkans dominans över Trossös övriga bebyggelse kan uppfattas från flera av stadens
entréer och platser. Från sjövägen söderifrån och från Österleden norrifrån sticker såväl
kyrktornen som långhusets tak upp över den övriga stadssiluetten.
Äldre träbebyggelse och välbevarade gårdsmiljöer som återspeglar byggnadsskicket från
stadens grundande och fram till saneringarna under 1900-talets mitt. Dagens heterogena
bebyggelsekaraktär gör att äldre bebyggelse och gårdar finns insprängda i kvarter över hela
Trossö, men i vissa delar finns också större sammanhängande stråk av äldre bebyggelse. Det
gäller t.ex. kvarteren runt Stortorget, mot Fisktorget/Borgmästarkajen och längs Hoglands
parks västra sida.
Björkholmen, där det jämfört med Trossö finns enklare och lägre bebyggelse. Hit
hänvisades varvsarbetare och hantverkare som bodde i små låga stugor. Ett flertal äldre
träbyggnader, ofta i 1–2 våningar, småskaliga och generellt placerade med gaveln ut mot
gatan. Den backiga topografin och de små tomterna som har utgjort ramarna för
bebyggelsen i området. Flera stråk med äldre bebyggelse finns, samtidigt som senare tiders
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•

•

•

småhus och radhus har tillkommit. Även den senare tillkomna bebyggelsen håller generellt
en småskalig men brokig skala. Kontrasten är stor jämfört med Trossös mer monumentala
paradbyggnader, och stadens tidigare sociala hierarki är fortfarande till delar avläsbar i
bebyggelsen.
Residenset vid Kungsbron från 1911, landshövdingens bostad, ersatte ett äldre som revs
1953, och utgör ett viktigt uttryck för residensstaden Karlskrona. Dess placering vid
Kungsbron, stadens viktigaste entré från sjövägen, tydliggör sjöfartens betydelse för
Karlskrona.
Bebyggelsens skala, där senare tiders bebyggelse har förhållit sig till och följt den
ursprungliga stadsplanen och kvartersindelningen. Bostadsbebyggelsen från 1940 har
generellt 3–4 våningar, vilket har gett en högre skala än tidigare bebyggelse, men den
överlag jämna skalan bidrar till att stadens siluett alltjämt domineras av Stora torgets kyrkor.
Gatunamn/platsnamn. Stadens historia och ursprung är i många fall även avläsbar i
gatunamn och platsnamn som t ex Hoglands park, Amiralitetsparken, bastion Wachtmeister
m.fl.

Trossös siluett sett från inloppet. Fredrikskyrkans torn dominerar över den övriga siluetten som följer den välvda
topografin.
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Överst: Bebyggelsen på Trossö är till stora delar heterogen. I
vissa delar, som längs Rådhusgatan och längs
Borgmästaregatan/Ronnebygatan finns sammanhängande
stråk med äldre bebyggelse.
Mitt: Det monumentala Stortorget och gatunätets axlar är
viktiga delar av 1600-talets stadsplan. Kungsgatans karaktär
av paradgata har minskat i.o.m. 1880-talets tunnel.
Nederst: Bebyggelsen följer i allmänhet Trossös topografi, vid
Borgmästarekajen gör de kraftiga höjdskillnaderna att
bebyggelsen klättrar upp längs branterna.
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Överst: Kontrasten mellan den civila stadens
bostadsbebyggelse och den militära stadens imposanta
huskroppar blir särskilt tydlig längs med Vallgatan
Mitt: Björkholmens karaktär präglas starkt av den backiga
topografin och den småskaliga tomtindelningen. Stråk av
äldre, småskalig trähusbebyggelse finns på flera ställen,
samtidigt som senare tiders småhus och radhus har
tillkommit.
Nederst: Mötet mellan den civila och militära staden är
tydligt vid Amiralitetsparken med sin klockstapel. Genom
parken löper fortsättningen av den mittaxel som Södra
Kungsgatan utgör.
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Örlogsstaden och svenska flottans huvudstation sedan 1680

Gamla varvet sett från väster. Foto: Ted Karlberg, Attraction Media

I den första stadsfästa planen över Karlskrona (1683) var den civila staden och varvet tydligt åtskilda
och hela den södra och sydöstra delen av Trossö och Stumholmen förbehölls ”Amiralitetskvarteren”.
I denna första barockplan fanns dock en tydlig ambition att fortsätta den civila stadens centrala axel,
som bildades genom Stortorget och Amiralitetstorget, in i amiralitetskvarteren genom ett centralt
placerat torg med ett ”Amiralitets huus” och den i dess axel placerade Stora skeppsbron. Stadsplanen
skulle komma att justeras ett flertal gånger, men uppdelningen mellan den civila och den militära
staden skulle bestå. Det skulle även uppdelningen inom amiralitetsområdet med byggnader och
anläggningar för skeppsbyggeri på södra Trossö och på Lindholmen och med anläggningar för flottans
provision på Stumholmen.
Bebyggelsen och den övriga fysiska miljön på Stumholmen och inom Örlogshamnen och Örlogsvarvet
präglas av flera utvecklingsperioder. Ett första provisoriskt varv upprättades under byggtiden på
Wämö. Vid varvet uppfördes två stapelbäddar, bostäder för arbetarna och för skeppsbyggmästaren,
samt två smedjor, fem materialbodar och en 320 m lång repslagarbana. I anslutning till varvet
anlades också en kyrkogård, vilken under 1700-talet skulle komma att användas som pestkyrkogård.
Det övergivna varvsområdet kom senare att också utgöras som begravningsplats.
År 1684 fanns tillräckligt mycket av bebyggelsen på plats för att varvsverksamheten skulle kunna
flyttas till Trossö från det provisoriska varvet på Wämö, och vid sekelskiftet 1700 hade Trossövarvet
byggt elva linjeskepp, nio fregatter och flera andra fartyg och båtar. Från 1680-talet och fram till den
första hälften av 1700-talet uppfördes ett stort antal anläggningar och byggnader på både Trossö,
Lindholmen, Söderstjärna och Stumholmen. På 1724-års stadsplan syns nästan ett femtiotal
uppförda större och mindre byggnader. Byggnaderna från örlogsbasens inledningsskede
karaktäriseras av en karolinsk bruksarkitektur där en avskalad enkelhet dominerar och pilastrar och
rusticeringar markeras symboliskt. Flera av byggnaderna från denna tidiga epok, såsom
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Amiralitetskyrkan, repslagarbanan och det under 1700-talets mitt uppförda Vasaskjul, är timrade
med faluröda locklistpaneler, höga takfall och i flera fall säteritak, medan andra såsom Finska kyrkan
uppförts i tegel. På Stumholmen uppfördes byggnader för flottans proviantering och hit
koncentrerades livsmedelshantering och annan tillverkning och förvaring. Stumholmen bestod till en
början av tre separata öar; Labratorieholmen i nordöst, Stumholmen samt bastion Kungshall i sydöst,
men successiva utfyllnader sedan 1800-talets andra hälft har gjort att området vuxit samman till en
ö.
Efter 1700-talets mitt gick verksamheten vid Trossövarvet in i en mindre intensiv period. Mellan
1750–1780 satsar svenska staten istället stora resurser på anläggandet av fästningen Sveaborg i
nuvarande Finland. I Karlskrona var arbetet under 1700-talets mitt i första hand koncentrerat till
utbyggnaden av dockor och anläggandet av den s.k. femfingerdockan påbörjas 1752 på
utfyllnadsmark mellan Trossö och Björkholmen. Under 1780- och 1790-talen går örlogsvarvet i
Karlskrona in i en ny intensiv period genom Gustav III:s stora satsning på den seglande flottan.
Varvsamiralen Fredrik Henrik af Chapman tillsätts som chef över varvet 1782. Under hans tid
genomfördes både omstruktureringar av skeppsbyggandet och ett stort antal nya byggnader och
anläggningar tillkom, bland annat Mönster- och modellsalsbyggnaden, Inventariekammaren nr 1 och
materialförrådet nr 1. Från 1740-talets mitt hade flottans egen personal övertagit huvudansvaret
från fortifikationen när det gällde utformningen av varvets byggnader, och af Chapman ritar flera av
byggnaderna. Det sena 1700-talets formspråk präglas av återhållna och spartanska fasader och en
sträng rytmisering genom fönsteraxlar och portar. Den enda fasadornamentiken består i låga
frontoner över dörrar och fönster. Denna återhållsamma estetik bryts av med Mönster- och
modellsalsbyggnadens monumentala karaktär, där dess frontonkrönta portik är särskilt markant.
Byggnaden är högt placerad och vänder sig ut mot hamnen och skeppsbron, vilket än mer
understryker dess monumentala karaktär.
Under 1800-talet stagnerade verksamheten på varvet, den specialisering på seglande fartyg som
fanns vid Karlskronavarvet började att utkonkurreras av de moderna verkstadsindustriella varven.
Varvet var dock fortfarande stadens största arbetsplats, och varvets centrum hade nu förskjutits
västerut där sundet mellan Trossö, Lilla Björkö och Stora Björkö fylldes ut och femfingerdockan
(uppförd 1754–1856) med tillhörande mastkran (uppförd 1803–1806) konstruerades. Det västra
varvet avskildes från den civila staden genom den långa varvsmuren, som sträckte sig från
Björkholmen till det gamla varvet. Fram till början av 1960-talet tillhörde Karlskronavarvet marinen
under namnet Marinverkstäderna. År 1961 skedde en uppdelning av verksamheten, där
varvsverksamheten avskildes i det statliga företaget Karlskronavarvet AB, med en verksamhet
inriktad på underhåll och nybyggnad av militära fartyg.
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Fysiska uttryck:

Gamla varvet på Vämö:
•

•

Platsen för det gamla varvet på Vämö med lämningar efter den 320 m långa och 5
m breda repslagarbanan, fortfarande synlig i terrängen som en promenadstig i
området. Platsen för det gamla varvet är skyltad och ingår som en sevärdhet i den
s.k. Wämöleden.
Den övergivna kyrkogården med murar, äldre träd och ett antal resta stenar.
Stumholmen:

•

Stumholmen med sina funktionsbyggnader kopplade till flottans intendentur,
från 1700-tal och framåt, bland annat Corps-de-garde, Slup- och barkasskjulet,
Båtmanskasernen, Kronobageriet, bageribostället, Beklädnadsverkstaden,
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•

•

•

•
•

Kronohäktet, Tunnebodsmagasinet, hangarerna och bebyggelsen på
Labratorieholmen.
Byggnadernas enkla utformning, med ofta släta, putsade fasader i ljusa färgtoner.
Bebyggelsen saknar i regel ornamentering. Bebyggelsen på Stumholmen uppfördes
inte för att imponera, byggnadernas funktion och olika tiders krav och tekniska
förutsättningar styrde utformningen.
Bebyggelsens successivt framvuxna struktur med fristående byggnader som avskiljs
av lövträd och smala grönområden i den ofta backiga topografin. En stor andel av
bebyggelsen vänder sig mot vattnet, det gäller både den äldre funktionsbebyggelsen
och 1990-talets kompletteringar av bostadshus.
Byggnadernas varierande skala, där byggnadens funktion och flottans föränderliga
behov har fått styra utformningen och placering av byggnaderna. Volymerna
varierar, men flera byggnader, såsom Tunnebodsmagasinet, Båtmanskasernen och
Beklädnadsverkstaden, är långsträckta, relativt smala och voluminösa. Bebyggelsen
har upp till 4 våningsplan och höga takfall är vanligt.
Den småskaligare bebyggelsen på Laboratorieholmen som bryter av mot den övriga
skalan.
Den i sydost dominerande Bastion Kungshall som ligger i direkt anslutning till och
med långa utblickar över vattnet

Örlogsvarvet och örlogshamnen
•

•

•

•

•

•

Gamla varvet med sina anläggningar och byggnader för skeppsbyggeri,
kasernområdet och artillerigården samt andra byggnader för flottans behov, från
1680-tal och framåt. En stor andel av byggnaderna och anläggningarna utgör
byggnadsminne eller statligt byggnadsminne.
Vallgatans sträckning som markeringen av gränsen mellan den civila och militära
staden, med civila bostadshus från olika tider på gatans norra sida och kaserner och
kanslibyggnader på den södra sidan. Gatans bredd och trädraden som följer gatan
markerar ytterligare gränsen. Bevarade delar av slutningsmuren vid Varvsgatan samt
intilliggande byggnader med koppling till flottan.
Stadsplanens mittaxel som, från Norra och Södra Kungsgatan och Amiralitetsparken,
fortsätter genom varvsområdet med den centralt placerade högvakten,
Amiralitetstorget och Skeppsbrons sträckning
Bebyggelsens skala och struktur med företrädesvis stora, fristående
byggnadskroppar, ofta långsträckta, relativt smala med mellan två till fyra
våningsplan. Hårdlagda, öppna funktionsytor mellan byggnaderna. Byggnaderna på
Trossö är ofta orienterade i väst-östlig riktning, medan bebyggelsen på Lindholmen
har anpassats efter platsens topografi.
Bebyggelse från olika utbyggnadsperioder och med för sin tid karaktäristiskt
formspråk. Karolinska byggnader från den tidigaste utbyggnadsperioden, varav flera
är timrade med faluröd locklistpanel och brutna tak. Det sena 1700-talets byggnader
med slätputsade fasader, ett stramt och återhållet formspråk och sträng rytmik. Det
sena 1800-talets kaserner, såsom t.ex. Skeppsgossekasernen och kasern Najaden.
Hamnens skyddade och inbyggda karaktär
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•

I hamnen och under varvets utfyllnader finns en stor mängd fartygslämningar, vilka
utgör fornlämningar

Nya varvet:
•

Det nya varvet med sina anläggningar och byggnader för skeppsbyggeri från mitten
av 1700-talet och framåt, med bl.a. nautiska sektionen, Femfingerdockan, fängelset,
gamla mastkranen, portalkranen och varvsmuren med sina portar.

Det gamla varvet sett från inloppet. Vasaskjuls karaktäristiska byggnad på Lindholmen syns tydligt, liksom Finska
kyrkan i sitt avskilda läge.
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Överst: Bebyggelsen på Stumholmen har en ofta enkel utformning, med släta putsade fasader utan ornamentering. Senare tillkommen
bebyggelse har tagit upp formspråket. Mitt: Många av Gamla varvets byggnader utmärks av sina långsträckta och låga volymer, även
1900-talets bebyggelse följer det formspråket. Foto: Ted Karlberg, Attraction Media Nederst: De karaktäristiska siluetterna av Nya varvets
mastkranar sticker upp över varvsmuren. På det gamla varvet på Vämö är spår i marken det enda som syns av verksamheten.
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Befästningsgördeln – befästningar kring inloppet och runt staden från 1680–1800-talet

Platsen för Karlskrona valdes med omsorg. En rad öar spärrar inloppen till en naturlig väderskyddad
bassäng för fartyg att samlas i. När en ny befäst stad skulle anläggas på Trossö befästes även de
viktigaste inloppen. Till sitt förfogande hade Karl XI landets främsta förmågor inom det
fortifikatoriska området. Förutom Erik Dahlbergh och Carl Magnus Stuart som hade huvudansvaret
för stadsplanen fanns även generalamiralen och generalguvernören Hans Wachtmeister som
sjömilitärisk expert.
Den första stadsplanen från 1683 innebar att hela staden skulle omges med befästningar. Det var en
omfattande anläggning med sexton bastioner och mellanliggande murar, s k kurtiner. Dessa skulle
utgöra ett effektivt försvar mot anfall från såväl sjö- som landsidan. Men projektet visade sig vara
alltför ambitiöst vad gäller tid och pengar så drygt tio år senare fastställdes en ny plan.
Befästningarna begränsades till att omfatta själva örlogshamnen med varven vilket innebar att man
istället skulle anlägga ett s k slutningsverk, som avskilde hamnen från den civila staden. Från mitten
av 1700-talet var verksamheten intensiv i staden. Flottan skulle byggas upp och underhållas. Arbetet
med de planlagda fästningsverken ut mot havet fortsatte, liksom slutningsmuren mellan flottbasen
och den civila staden.
År 1680 påbörjades arbetena och samma år ditflyttades Amiralitetskollegiet (det centrala
ämbetsverket för flottan). Sedan dess och fram till slutet av 1900-talet har befästningarna i
Karlskrona fortlöpande moderniserats. En serie befästningar byggdes från örlogsbasens tillkomst och
framåt, dels inre befästningar på Trossö och intilliggande öar, dels yttre befästningar i havet vid de
yttre, västra och östra redderna.
Det största inloppet mellan Aspö och Sturkö, säkrades redan från 1680-talet med kastellet
Drottningskär och en skans på Kungsholmen. Drottningskär var från början huvudbefästning, men
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denna roll övertogs av Kungsholmen vid slutet av 1700-talet. Övriga mindre inlopp spärrades med
bland annat vrak och under 1800-talet spärrades både huvudinloppet och andra inlopp med
”stenmurar” på botten, så kallade försänkningar. Senare tillkom även öppna batteriställningar. Under
1700-talet och i ännu högre grad 1800-talet, ökades ansträngningarna att säkra Karlskrona med fasta
försvarsverk. Under hela 1700-talet anlades kombinerade kruthus och försvarstorn på holmarna runt
Trossö; Ljungskär och Mjölnareholmen, Koholmen och Basareholmen. Vid mitten av 1800-talet
utvecklades krigsfartygen, som byggdes med pansarskrov och drevs av ångkraft. Denna typ av fartyg
kunde lättare ta sig fram i trånga farvatten och örlogsbasens yttre försvarssköld behövde därför
förstärkas med permanenta försvarsverk, fort, batterier och stenfyllningar. På 1860-talet uppfördes
ytterligare inre befästningar på öarna Godnatt och Kurrholmen. Dessa befästningar är de sista
exemplen på kärntorn, en fästningstyp som sedan medeltiden förekommit i Sverige och övriga
Europa. Redan under byggtiden blev de dock omoderna, då murverket var för svagt för ett modernt
artilleri. Det sena 1800-talets befästningsarbeten innebar även en försvarsanläggning mot landsidan
på Norra Vämö, den s.k. Oskarsvärnslinjen 1882. Byggnationen av försvarsanläggningar runt
Karlskrona fortsätter under hela 1900-talet men omfattas inte av riksintresset i dagsläget.
Under 1800-talet började slutningsmuren att rivas och Amiralitetsslätten och området runt
Amiralitetskyrkan blev efterhand tillgängliga för allmänheten. Delar av slutningsmuren finns bevarad
och väl synlig längs med Vallgatan.

Utblick mot det kombinerade kruthuset och försvarstornet på Mjölnareholmen. Från Mjölnarholmen och Ljungskär
skulle stadens norra entré skyddas.
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Fysiska uttryck:
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De inre befästningarna – kruthus och försvarstorn
•

•
•

De inre befästningarna på Ljungskär (1750-tal), Mjölnareholmen (1720-tal),
Koholmen (1700-tal) och Basareholmen (1790 och framåt) med sina
karaktäristiska kruthus och försvarstorn. Apteringsverkstaden på
Basareholmen. Kruthusens typiska perifera läge kopplat till den brandfarliga
verksamheten.
Ljungskär och Mjölnareholmens läge med fri sikt mot Pottholmen, Vämö och
Trossös landsförbindelse.
Slutningsmuren på Trossö. Den planerade befästningsgördeln kring staden
reducerades till en försvarsmur med bastioner, den s k slutningsmuren då de
initiala befästningsplanerna visade sig svåra att realisera. Av slutvärnet
återstår ännu delar av muren längs med Vallgatan samt den östra delen,
bastion Aurora.

De inre befästningarna – rundtorn vid inloppet
•

•
•
•

De inre befästningarna på Godnatt och Kurrholmen som visar på 1850-talets
förstärkning av inloppet till Karlskrona örlogshamn, de sista anläggningarna i
Sverige som uppfördes som ett medeltida kärntorn.
Fri sikt och fria skottlinjer från rundtornen mot inloppet.
Rundtornen, med sin karaktäristiska form och det s.k. fredstaket, som är
synliga från långt håll inom hela inloppet till Karlskrona
De i övrigt bebyggelsefria kobbarna och skären inom det militära området i
inloppet.

De yttre befästningarna
•

Kastellet Drottningskär och Kungsholmens fort som med sitt strategiska läge
på var sida om det största sundet, mellan Aspö och Tjurkö, har skyddat det
största inloppet till örlogsstaden. Fri sikt och fria skottlinjer mot hela inloppet,
mot söder och mot norr.

•

Drottningskär, byggt 1680–1700, och dess för stormaktstidens karaktäristiska
utformning med donjon omgiven av fyra bastioner och en vall, samt den på
landsidan placerade ravelinen.

•

Kungsholms fort, successivt uppfört från 1680-talet och framåt men
framförallt präglat av 1800-talets moderniseringar. Hela ön domineras av
militära anläggningar från olika tider, med bland annat donjon, kruthus,
befälshus, parkanläggning och rundhamn. Fortet är idag en av världens äldsta
kontinuerligt befästa militäranläggningar.

Till befästningsgördeln räknas även de många spärrar som anlagts på havsbotten med syfte att
försvara Karlskrona. Spärranordningarna utgörs av olika typer av spärrar, såsom vrak, stenkistor,
stenmurar (försänkningar) och pålar. En del av spärrarna är idag fornlämningar. Inom riksintresset
finns spärrar, dessa ingår dock i ett så stort och komplext system i östra Blekinge att de kommer att
utredas vidare. Spärrarna innefattas därför inte i denna revidering av riksintresset.
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Överst: Från Drottningsskär ges långa fria utblickar in mot Karlskrona.
Nederst: I stora delar av inloppet saknas annan bebyggelse än befästningarna, här syns
Godnatts siluett.
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Stadens omland –gods, sommarställen och miljöer för stadens försörjning

Anläggandet av den nya staden Karlskrona kom också att påverka dess omgivningar. Den nya staden
och militären behövde stora mängder livsmedel, trävaror, tjära och järn. Särskilt stor var efterfrågan
på varor under uppbyggnaden av örlogsvarvet och i krigstider. Vattenkraft för kvarnar och
manufakturer saknades i Karlskrona, men i närbelägna Lyckeby fanns vattenfall som kunde nyttjas. I
Lyckeby fanns även två äldre kvarnar som förvärvades och som 1721 ersattes av en större
anläggning, Lyckeby kronokvarn. Kvarnen skulle försörja de två bagerierna på Trossö och
Stumholmen. På 1710-talet uppfördes vid Lyckebys nedersta fall en damm och ett vattenverk. Från
Lyckeby hämtades också det färskvatten som Karlskrona behövde.
År 1783 föreslog amiralen af Trolle att en större smedja för örlogsvarvets behov skulle byggas i
Lyckeby nedanför dammen. Året därpå framgår av en arbetsrapport att Lyckeby stångjärns- och
knipsmedja är anlagd. Kronosmedjan innehöll ett flertal anläggningar, och i besiktningsprokoll 1793
inför brandförsäkring anges att det då inom den s.k. Smedje Wärks Planen fanns smedjehus, kolbod,
järnbod, två smedstugor samt ett avträdeshus. Omkring 1820 verkar smedjan ha rivits. På tomten har
senare bedrivits färgerirörelse, stensliperi, hattfabrik, och stärkelsefabrik. År 1905 förstördes
byggnaderna av brand och platsen har sedan dess legat öde.
Runt Karlskrona finns en krans av mindre herrgårdar som växte fram samtidigt med staden. Från
slutet av 1600-talet började borgare, ämbetsmän och officerare köpa upp enskilda bondehemman i
byarna runt Karlskrona. Genom att köpa flera gårdar skapade de sammanhängande egendomar som
kom att fungera både som jordbruk som levererade till flottan och som sommarboställen.
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Ett exempel på dessa lantegendomar är Skärva herrgård, som uppfördes av varvsamiralen Fredrik
Henrik af Chapman på 1780-talet. Skärva är en av 1700-talets mest särpräglade arkitektoniska
skapelser och ritades av af Chapman själv tillsammans med generalamiral Carl August Ehrensvärd,
belägen intill Danmarksfjärden med utsikt mot staden. I Skärva herrgårdsbyggnad kombineras lokal
folklig byggnadstradition med klassisk arkitektur. Den timrade huvudbyggnaden är en låg,
ursprungligen rödtjärad och torvtäckt ryggåsstuga, försedd med en antik tempelportik. Herrgården
omges av en engelsk park med tempelliknande lusthus från 1790-tal. Här finns också ett klocktorn i
nygotisk stil. Från den lilla hamnen skeppades gårdens produkter in till staden för försäljning.
Karlskrona utgör ett exempel på den tidens strävan att skapa enhet mellan stadsplan,
produktionsområde och omland. Lyckeby och Skärva ingår i världsarvet Karlskrona örlogsstad. Skärva
ingår i ett eget riksintresseområde, Skärva m.m. (K 14), och ingår därför inte i riksintresset
Karlskrona. Kopplingarna mellan de båda miljöerna är dock viktiga för världsarvet och omnämns
därför här.

Från Skärvas lilla hamn kan de tätbebyggda öarna i Karlskrona ses.
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Fysiska uttryck:
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Miljön kring Lyckebyån:
•

•
•

•

•

Miljön kring Lyckebyån ligger geografisk avskilt från Karlskrona, men det finns ett
starkt kulturhistoriskt funktionellt samband då verksamheterna i Lyckeby anlades av
kronan för stadens försörjning och utgjorde en viktig förutsättning för Karlskronas
framväxt som stad.
Dammanläggning med intilliggande murverk, ursprungligen från 1710-tal, kring
vilken samtliga vattenkraftsdrivna anläggningar i miljön etablerats.
Kronokvarn från 1720-tal i direkt anslutning till Lyckebyån, som vittnar om Lyckebys
stora betydelse för Karlskronas livsmedelsförsörjning. Trots moderniseringar har
mycket av byggnadens ursprungliga karaktär bevarats.
Stenbron i Lyckeby är ett exempel på den högtstående vattenbyggnadsteknik som
utvecklades i Sverige under 1700-talet. Stenbron har renoverats ett flertal gånger,
men utgör trots detta ett välbevarat exempel på 1700-talets vattenbyggnadsteknik.
Kronosmedjan, som idag utgör fornlämning visar på flottans behov av
smidesarbeten. Byggnadslämningar i tegel och sten i direkt anslutning till
dammanläggningen gör platsens historia läsbar. Från bron kan de delar av
husgrunderna som gränsar direkt till ån tydligt ses. En arkeologisk undersökning har
genomförts och lämningarna kartlagts.
Herrgårdslandskap kring Skärva – ingår i riksintresse [K14]:

•

•

•

•

Skärva herrgårdsmiljö med omkringliggande herrgårdslandskap med alléer och (mer
eller mindre) hävdade marker samt engelsk park besitter ett stort kultur- och
arkitekturhistoriskt värde. Hela miljön ingår i riksintresset Skärva [K14], vilken bör ses
över för att stämma överens med världsarvet. Här beskrivs översiktligt sådana
karaktärsdrag inom riksintresset Skärva som är av vikt för världsarvet och
kopplingarna till riksintresset Karlskrona
Skärva herrgård med dess högt belägna läge och med utblickar över
Danmarksfjärden. Af Chapman ska ha valt herrgårdens lokalisering utifrån
möjligheten att blicka bort mot Trossö och Örlogsvarvet. Trädbevuxna öar och
bebyggelsen på Långholmen och Pottholmen skymmer idag de direkta utblickarna
mot Trossö, men möjligheten att blicka bort mot staden finns kvar.
Det godspräglade herrgårdslandskapet med alléer, äldre ädellövsträd,
odlingslandskap och samlade, större ekonomibyggnader på avstånd från
herrgårdsanläggningen utgör en viktig del av herrgårdsmiljön.
Hamnanläggning vid Skärva från tiden då sjövägen var det effektivaste
kommunikationsmedlet för att röra sig mellan Skärva och staden, och som därför har
betydelse för läsbarheten av de funktionella sambanden mellan Skärva och
Örlogsstaden
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Överst: Vattenkraften vid fallet i Lyckeby var viktig
ur flera aspekter för försörjningen staden.
Stenvalvsbron och den gula Kronokvarnen är
karaktärsskapande i miljön.
Mitt: Dammanläggningen kring vilken de
vattenanknutna verksamheterna samlats. Strax
intill syns lämningarna efter kronosmedjan.
Nederst: Skärva herrgård och en av landskapets
jätteekar. Skärva ingår i världsarvet, men inte i
riksintresset Karlskrona.
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Samlad bedömning av känslighet och tålighet
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Stadsplanen är känslig för förändringar av gatustrukturen, kvartersindelningen, eller
breddningar/inskränkningar av gaturummens bredd. Kungsgatans roll som stadens mittaxel,
som binder ihop de norra delarna av Trossö med den militära staden, samt de för
stadsplanen karaktäristiska strålgatorna bör upprätthållas och lyftas.
Stortorgets yta och öppenhet med den omgivande bebyggelsens monumentala karaktär är
känsligt för tillskott eller förändringar som minskar den storslagna öppenheten.
Vid nybyggnation bör offentliga byggnader eller andra öppna och tillgängliga byggnader
prioriteras runt Stortorget framför t.ex. bostadshus. Nya byggnader kring torget bör utformas
med en hög arkitektonisk ambition och i skala underordna sig kyrkorna och rådhuset.
Trossös heterogena karaktär är generellt tåligt för kompletteringar av ny bebyggelse i
stadens många lucktomter. Kompletterande bebyggelse bör placeras i liv med gatan, följa
kvartersindelning och anpassa sig till kvarterets skala och karaktär.
Den till topografin anpassade stadssiluetten med den dominerande Fredrikskyrkan på
Trossös högsta punkt är känslig för bebyggelse som bryter upp den jämna skalan, försvårar
läsbarheten av öns särpräglade topografi eller som utmanar kyrkans dominans.
Samlade stråk av äldre bebyggelse, träbebyggelse och värdefulla gårdsmiljöer på Trossö, t.ex.
längs Hoglands parks västra sida eller vid Fisktorget/Borgmästarkajen, kan vara känsliga för
ny bebyggelse som bryter av i skala och karaktär. Äldre gårdsmiljöer med en mångfald av
gårdshus är generellt sett känsliga för rivningar eller ombyggnationer som innebär att
mångfalden minskar. Enstaka inslag av äldre bebyggelse och träbebyggelse bör bevaras och
underhållas.
Björkholmens småskaliga tomtindelning och bebyggelsestruktur är känslig för ny bebyggelse
som bryter av i skala, struktur och höjd. Området har successivt vuxit fram och präglas av
småskalig bebyggelse från olika tider, det är därför relativt tåligt för nya kompletteringar så
länge dessa följer områdets skala och struktur. Områdets särpräglade topografi och de öppna
utblickarna mot omgivande vatten ska fortsatt vara läsbart.
Mötet mellan den civila staden och den militära staden är särskilt tydlig längs med Vallgatan,
Varvsgatan, längs med paradgatorna Amiralitetsgatan/Alamedan och kring
Amiralitetsparken. Gatornas sträckning och bredd och de kvarvarande delarna av
sträckningsmuren bör bevaras. Hänsyn bör tas till kontrasten mellan den civila stadens
mindre volymer och heterogena karaktär och den militära stadens stora volymer längs med
Vallgatan och runt Amiralitetsparken.
Miljöerna på Stumholmen, Örlogsvarvet och Nya varvet präglas av successivt framvuxen
bebyggelse och anläggningar med koppling till skeppsbyggeri och till flottan, många med
högt kulturhistoriskt värde. Miljöerna är tåliga för successiva kompletteringar, men stora krav
på anpassning till den befintliga bebyggelsens skala, struktur och formspråk ställs.
De inre och yttre befästningarna med sina militärhistoriskt värdefulla och karaktäristiska
anläggningar är känsliga för kompletterande bebyggelse som minskar förståelsen av
anläggningens militära funktion och för anläggningar som påverkar den fria kontakten och
siktlinjerna mot inloppet, staden och mot de övriga befästningarna.
Hela inloppet är känsligt för nya anläggningar, i form av t.ex. vindkraft, som minskar de
öppna siktlinjerna eller som inverkar på skärgårdens öppna karaktär där annan bebyggelse
än den militära saknas.
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•

Miljön vid Lyckebyån är uppbyggd kring vattenkraften, och miljön är känslig för åtgärder som
minskar förståelsen av Kronokvarnens och Kronosmedjans koppling till dammen. Eventuella
vandringshindersåtgärder ställer stora krav på anpassning till dammiljön.
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