Kunskapsunderlag till riksintresseområde K2, Sölvesborg
[Sölvesborg sn]
Riksintressets gränser och beskrivningstexter
(kartan avser det nya förslaget till gränsdragning)
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Motivering till riksintresset:

Hamnstad grundad intill dansk riksborg, som tydligt visar senmedeltidens regelbundna
torgstad med landsvägen infogad i gatunätet. Stadens utveckling med handel och sjöfart under
1800-talet. Stadens utvidgning under 1900-talet som ett fristående tillägg till den medeltida
staden, på de tidigare stadsjordarna. (Stadsmiljö, Fästningsmiljö, Gränsbygd).
Uttryck för riksintresset:

Gatunät med stenbelagda gator och torg efter senmedeltida stadsplan. Högmedeltida kyrka
och småskalig bebyggelse, med tegeltäckta tak och till största del putsade fasader, som till
övervägande del tillkommit efter en stadsbrand år 1801. T.ex. bebyggelsen runt torget.
Kvarvarande ursprunglig tomtstruktur med boningshusen mot gatan och med magasin och
uthus på gårdarna. Anläggningar från stadens sjöfarande handelstraditioner under mitten av
1800-talet, som t ex dykalber (förtöjningsplatser) och magasinshus.
Synliga rester av vallgravssystem, borgkullen och ruinen av Sölvesborgs slott som var ett av
de danska riksfästena under medeltiden. I samma område även senare bebyggelse från 1800talets godsmiljö med ett corps-de-logi, förvaltarbostad, allé samt stor ekonomibyggnad
uppförd i sten.
Skans på ön Kaninholmen, sannolikt från slutet av 1600-talets krigsår. Intakt torgplats vid
Hästtorget. Kustlandsvägen, den s. k Via Regia, som binder samman torgstaden med slottet
och var av avgörande betydelse vid anläggandet av såväl borgen som staden. Fattighus och
stadsbebyggelse som visar på landvägens kontinuerliga användning som infartsväg fram till
1900-talets början.
”Nya Stadens” gatunät efter esplanadsystemets rutnätsplan från 1897 och 1910 års
stadsplaner. Trädplanteringar som bildar boulevard och alléer. Snedställda gatuhörn. Tingshus
och järnvägsstation i motsatta ändar av Ungersgatans obrutna stråk. Natur- och
smågatstensbeläggningar. Kvarvarande bebyggelse från 1900-talets början.

Sammanfattning
Riksintresseområdet består av området för den senmedeltida stadsplanen, ett senmedeltida
slottsområde samt infartsvägarna till staden som också var förbindelsen mellan stad och slott.
Till området hör också den ”Nya Staden” som kom till när den medeltida stadsplanen
behövde utvidgas vid sekelskiftet 1900.
Den gamla stadskärnan har en av landets bäst bevarade medeltida stadsplaner och utgör
kärnvärdet i riksintresset. Stadsplanen syns vara strukturerad efter det centralt placerade torget
utifrån vilket åtta gator strålar ut, två från varje hörn. Gatorna bildar något sånär regelbundna
kvarter. Av medeltida byggnader finns idag bara kyrkan kvar, men kyrkans storlek,
bebyggelsens utformning i anslutning till en havsvik med naturliga hamnplatser och stadens
nära anknytning till en dansk riksborg, visar på ursprunget som privilegierad handelsort.
Stadskärnan karaktäriseras av småskalig bebyggelse från 1800-talets köpmanstad där också en
traditionell tomtstruktur, med boningshusen placerade längs tomtgränsen mot gatan och med
magasin och uthus på gårdarna, är väl bevarad. Vid sekelskiftet 1900 beskrivs stadens putsade
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hus vara målade i gult. Stadens före detta rådhus (ombyggt vid sekelskiftet) ligger efter
gammalt mönster kvar vid det centralt belägna torget.
Slottsområdet norr om staden utgör platsen för en dansk riksborg i vars närhet staden anlades
under senmedeltiden. På området finns en välbevarad borgkulle av motte-typ med ruinerna av
senmedeltida kärntorn och porthus samt synliga spår av ett omfattande vallgravssystem.
Också senare bebyggelse från 1800-talets godsmiljö (ett corps-de-logi, en förvaltarbostad
samt stora ekonomilängor med stenlagd gård) ligger inom området och är idag
byggnadsminnen.
Inte förrän i slutet på 1800-talet växte Sölvesborg ur sin senmedeltida stadsplan. När en
utvidgning av staden planerades, gjordes denna som en fristående stadsdel utan att påverka
den gamla planen. Bebyggelsen i Nya Staden är idag blandad, men gatunätet är intakt efter en
stadsplan från 1897 efter esplanadsystemet. Nya Staden fick med sina långa raka gator med
avskurna hörn en ideal stadsplan efter 1874-års allmänna byggnadsförordning.
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1 = slottsområde, 2 = Via Regia, 3 = stadskärna efter senmedeltida stadsplan, 4 = Nya Staden

Slottsområdet (område 1)
Stadens ursprung och historia är nära sammanbunden med slottet och därmed också med
dansk och svensk senmedeltida rikspolitik. Från 1300-talets mitt och fram till 1664 utgjorde
Sölvesborgs slott centrum i ett kungligt län som tidvis omfattade hela Blekinge utom
Elleholm. Även om länets omfång minskade från mitten av 1400-talet då ett separat län i öster
avdelades (nuvarande Östra härad), fortsatte Sölvesborgs slott att vara huvudskådeplatsen för
den kungliga förvaltningen av Blekinge och nordöstra Skåne under hela medeltiden. På slottet
satt kungligt utsedda hövitsmän som samlade in kronans skatter och stod för försvaret i
området.
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1800-talets
herrgårdsanläggning
med allé

Spår av vallgravssystem

Spår av
vallgravssystem
Borgkulle med ruin efter
kärntorn och porthus
Riksintressets viktigaste uttryck i slottsområdet består av det senmedeltida slottets försvarssystem.

Borganläggningen ligger längst in i en segelbar havsvik i Hanöbukten. I viken fanns naturliga
förutsättningar för en skyddad hamn och i närheten låg Listerlandet vars centrala delar varit
uppodlat genom flera större byar åtminstone sedan järnålder. Borgen låg strategiskt placerad
på en smal landremsa mellan Ryssberget och havet och längs den gamla landfarled som
förbundit Skåne norrut med Värend och österut med Blekinge. En befästning här har fungerat
som ett militärt lås med bevakning av såväl vattenvägar som landvägar norrut och österut.
Slottets äldsta historia är inte helt klarlagd. Dateringar av en träkonstruktion som återfunnits i
botten av kullen pekar mot en vikingatida anläggning. Borgkullen har kastats upp när
vallgravarna grävdes ut. På kullen har sedan försvarstorn byggts. Sannolikt har en eller ett par
äldre sådana så kallade motte-anläggningar föregått den som nu har bevarat ruinen efter ett
högt kärntorn byggt i tegel. Motsvarande anläggningar finns daterade från 1100-talet i
Danmark, men för Sölvesborgs slotts del härrör de äldsta daterade fynden från sent 1200-tal
djurben).
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Slottslängorna med förvaltarbostaden (renoverad 1993-96) till höger i bild.

Tidigt foto från slottet. Corps-de-logiet med nuvarande utseendet.

Ruinen efter borgen som var av motte-typ med kärntorn.
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Från gång- och cykelbron över
Sölvesborgsviken syns hur
borgkullen med ruinen efter
kärntornet ligger på näset
mellan Ryssberg och havsviken.
Kärntornet kan ha varit upp mot
35 meter högt.

Första gången slottet nämns i källorna är 1343. Blekinge hörde då till det svenska riket och
kung Magnus Eriksson sluter avtal med Knut Folkesson (Grip) som blir den första kända
hövitsmannen med uppdrag att förvalta och militärt försvara ett slottslän i Blekinge. (En mer
sentida källa berättar om en hertig av Braunschweig, svåger till danska kungen, som under
1200-talet haft Sölvesborg som grevskap.) 1361 återtar Valdemar Atterdag Skåne, Blekinge
och Gotland till den danska kronan och Sölvesborgs slott får den strategiska placering mellan
rikena som i så hög grad kom att prägla platsens historia. Under hela perioden fram till 1700talets början, kommer danska och svenska trupper att gå här, fram och tillbaka, i kronornas
kamp om vilken kung som skulle styra vilket rike. Ofta bränns också staden ner vid en
belägring. Under senmedeltiden, fram till dess slottslänet läggs ner, används slottet som
uppehållsort för de danska kungarna vid gränsförhandlingar med det svenska riket. Några år
efter Roskildefreden 1658, då Danmark förlorar Blekinge till Sverige, drogs slottslänet in och
garnisonen förflyttades till Kristianstad. Sölvesborgs slottslän blev först ett grevskap, som bl a
innehades av Carl Gustav Wrangel, och därefter sålt av kronan som privat gods.

Efter 1658 förflyttades garnisonen från
Sölvesborgs slott till Kristianstad.
Sölvesborg hade förlorat sin ställning som
militärt fäste. Under Skånska Kriget (167579) anlades dock ett par skansar i
Sölvesborgsviken, denna gång till försvar
mot danskt anfall. En av skansarna låg på
Kaninholmen, två längre ut på varsin sida av
inloppet till viken.
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Via Regia (område 2)

Genom staden och som förbindelse mellan stad och slott, går kustlandsvägen, Via Regia, som
har varit i bruk redan under förhistorisk tid. Äldre beskrivningar av större järnåldersgravfält
och ett par runstenar daterade till 600- eller 700-tal i anslutning till vägens sträckning, pekar
mot områdets betydelse som maktcentrum under mycket lång tid. Ett par kilometer norrut
längs vägen ligger byn Sölve (nu helt sammanväxt med Sölvesborg) vars urnordiska
namnform antyder att byn namngett borgen, och inte tvärtom.

Kustlandvägen, Via Regia

Kartan är från 1725 och visar stadens åkrar och ängar. På kartan är också landsvägen
utmärkt. Den går genom Sölvesborgs stad (som är vitt område på kartan), förbi kyrkan och
längs torgets västra sida och vidare norrut förbi slottsområdet.

Blå markering avser Via Regias sträckning i dagens karta.som, följer Skånevägen, V. och Ö.
Storgatan
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Karta från 1854 som visar att den bebyggelse som tillkom under 1800-talet följer den gamla
landsvägens sträckning.

Miljöer längs Via Regia

Tidiga 1900-talsvillor och gatuhus som ligger längs Skånevägen visar hur Via Regia fortsatt användas som
infartsled långt fram i tiden. Det gula huset bakom träden på höger sida i bild är fattighuset som när det
byggdes1813, låg utanför stadsbebyggelsen. Gatan har gatustensbeläggning som markerar hur landsvägen
tidigare gick över i Västra Storgatan.
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Västra Storgatan ledde rakt förbi kyrkan och in mot stadens centrala torg. Vid infarten till Västra Storgatan låg
västra tullen. Intill har man återfunnit murar från ett S:t Jörgens hospital.

Västra Storgatan går förbi kyrkan och kyrkogården (till vänster). Huset till höger är ett av få 1800-tals hus som
bevarat den strama arkitektur som var så karaktäristisk för bebyggelsen i Sölvesborg under första delen av
1800-talet. Fönsterna är utbytta i modernare material och skorstenen har försvunnit.

Östra Storgatan är fortfarande en köpmansgata där husen oförändrat ligger i liv med gatan. I östra delen av
gatan låg östra tullen.
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Några få tidiga 1900-tals industrimiljöer finns kvar i det som engång utgjorde Sölvesborgs stads utkanter.

Att tänka på för att bevara eller utveckla riksintressevärdena i slottsområdet och längs
Via Regia:











För kulturmiljövårdens riksintressanta miljöer gäller generellt att alla de objekt,
karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband som ger uttryck för det aktuella
riksintresset ska skyddas mot påtaglig skada. Både ingrepp på miljön som helhet samt
påverkan på enskilda objekt ska bedömmas. Det som är avgörande för bedömningen är
i hur hög grad platsen fortsatt kommer ett karakteriseras av eller kunna återspegla det
kulturhistoriska sammanhang som ligger till grund för utpekandet.
Slottsområdet är fornlämningsområde och flera av byggnaderna är byggnadsminnen.
Förändringar inom området är tillståndspliktiga.
Riksintressets värde ligger i det visuella och funktionella sammanband som finns
mellan slottsanläggningens olika delar, mellan slottsområdet, Via Regia och
stadskärnan samt mellan slottsområdet och havet.
Bevara äldre bebyggelse och traditionellt bebyggelsemönster (se nedan) längs Via
Regia som visar på hur landsvägen använts som infartsled. Behålla kvarvarande äldre
byggnadstraditioner och byggnadsdetaljer (fönster, dörrar, trappor, takutformning)
Bevara Via Regia som ett sammanhängande stråk.
Bevara Via Regias ursprungliga gatubeläggning.

11

Stadsplanen med torg och kyrka (område 3)
Staden anlades sekundärt i förhållande till borgen, förmodligen under senare delen av1300talet eller under tidigt 1400-tal. Äldsta bevarade privilegiebrev är från 1445, men eftersom
dokumentet är en bekräftelse av ett tidigare givet stadsprivilegium, är Sölvesborg som stad
åtminstone från Erik av Pommerns regeringstid. Kyrkans byggnadshistoria tyder dock på en
äldre stadsbildning.

Äldsta bevarade kartan över Sölvesborgs stad är gjord av Johannes Mejer på 1650-talet. Kartan visar stadens
kvarter, Via Regia, segelleden in i viken, Kanikeholmen (idag Kaninholmen) och slottsområdet. Förutom kyrkan
är fem kapell markerade.

Kvarterens regelbundna form antyder en planerad grundläggning där gatorna anlagts utifrån
ett fyrkantigt torg och där också den gamla landsvägen fogats in i stadsplanen. Vid torget
placerades rådhuset och ett kvarter väster ut ligger den högmedeltida kyrkan. Gatunätet ser
idag i stort sett likadant ut som på Johannes Meyers karta från ca 1650 och är sannolikt också
oförändrat sedan grundläggningen. Den största förändringen av stadsplanen står
genomdragningen av Köpmansgatan och anläggandet av järnvägen för. Köpmansgatan kom
till 1966 och innebar, förutom att flera fastigheter revs, att den gamla infartsleden längs
Västra Storgatan mot kyrka och torg blev avbruten och att huvudleden istället går i utkanten
av stadskärnan. Förslaget fanns med redan på stadsplanen från 1910, liksom man då också
föreslog breddningar av flera gator i centrum, men genomförandet stoppades av Kungl. Maj:t
eftersom man ansåg att ingreppet allt för kraftigt förändrade den senmedeltida stadsplanen.
Järnvägen mot Karlshamn byggdes vid mitten av 1880-talet och drogs genom kvarteren som
låg mellan Stortorget och skeppsbron.
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Detalj ur Meyer karta. Husen ligger kvar efter samma kvartersindelning.Bebyggelsestrukturen utgör
riksintressets kärnvärde.

Kvarteren vid torgets hörn lämnar smala raka gator som strålar ut från torget. Stadsplanen kan tolkas i
militärstrategiskt sammanhang, där stadens försvarare kan samlas mitt på torget utan att vara i skottlinjen för
anfall. Anfallarna måste också, för att nå fram till torget, först ta sig fram längs gator där försvararet kan ta
skydd av bostadshusen. Men eftersom husen var byggda tätt och med halm- eller vasstak kan den
militärstrategiskt utformade stadsplanen inte ha fungerat särskilt väl i praktiken. Staden brändes vid flera
tillfällen när fientliga trupper kom för att belägra borgen.

Församlingskyrkan är byggd i tegel och döpt
efter fiskarnas och sjöfararnas helgon, S:t
Nicolai. Kyrkorummen är försedda med
målningar från 1400-talets början. Strax
nordväst om kyrkan har spår från storskalig
medeltida tegelbränning hittats.
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Kyrkan uppfördes etappvis med början i koret från 1200-talets slut eller omkring 1300. Koret
är ovanligt stort, rektangulärt och har ett rakt avslut. Detta skulle kunna innebära att
byggnaden först fungerat som ett kapell innan långhuset kom till under 1300-talets första
tredjedel. Tornet och ett sydkapell byggdes under 1300-talets senare hälft och i början av
1400-talet uppfördes det södra vapenhuset. Korets kryssvalv slogs vid 1300-talets slut medan
långhusets stjärnvalv kom till när kyrkan byggdes ut vid 1400-talets början, då också
kalkmålningarna kom till.
Den storlek kyrkan fick vid 1400-talets ingång, tillsammans med den samtidiga
valvslagningen och de rikliga kalkmålningarna, gav staden ett påkostat och representativt
kyrkorum som vittnar om platsens betydelse i mer än lokala sammanhang. Från samma
tidsperiod syns också Sölvesborgs slott återkommande ha används som uppehållsort för de
danska kungarna, särskilt under de många förhandlingar som fördes med herrar ur det svenska
riket runt kungaval och tronstrider under den s k Kalmarunionen. Till ytterligare förståelse för
det senmedeltida Sölvesborg, hör en helgonkult runt ett lokalt helgon, S:t Enebald, som också
förekommer i källor från 1400-talets början, samt ett fynd av ett sigill som visar att ett
Mariagille funnits i staden. Sammanbyggt med kyrkan låg från 1486 och fram till
reformationen 1536 ett karmeliterkloster instiftat efter en donation av kung Hans. I den gamla
kyrkogården norr om kyrkan har stenplattor lagts ut i gräsmattan för att markera hur
byggnaderna en gång legat.
Från stad till ”fläck”

Stadens medeltida utveckling är i övrigt svår att följa. Från tullräkenskaper, och i viss mån
också från slottslänets räkenskaper, framträder bilden av en stad med handelsförbindelser runt
om i Östersjöområdet; förutom med andra städer i Danmark och Sverige, också tyska, polska
och holländska städer och hamnar. Vid 1600-talets början omstrukturerar den danske kung
Christian IV den militära organisation i Skåne och Blekinge när fästningsstäderna Kristianstad
och Kristianopel anläggs. Sölvesborgs slott nedprioriterades och slottslänet avvecklades efter
övergången till det svenska riket 1658. Ett par skansar, troligen anlagda under Skånska Kriget
(1675-1679), vittnar om att Sölvesborg ännu ansågs kunna bära på någon potential i militärt
avseende. 1660-64 beslutades att staden Sölvesborg skulle ligga under Kristianstads
jurisdiktion men ha kvar kämnärsrätt. Staden förlorade rättigheterna till utrikeshandel, den s k
stapelrätten, men behöll rättigheterna som köpmanstad för omlandet. Men stadens omland
var aldrig stort, och i stort sett hänvisad till handel inom detta, hade Sölvesborg som stad svårt
att utvecklas. Borgare som sökte bättre burskap uppmandes flytta till Kristianstad eller
Karlshamn. Staden drabbades också av en rad svåra bränder och epidemier som begränsade
befolkningsutvecklingen. 1659 beräknades befolkningen uppgå till 248 invånare. År 1670
fanns i Sölvesborg 141 personer som gav mantalspenning (d v s betalade skatt) och 1720 var
de inte fler än 104. Vid en omfattande brand 1801 brann i stort sett alla stadsgårdar öster om
kyrkan upp, 43 hushåll med 212 personer hade förlorat hem och ägodelar. Återuppbyggnaden
tog tid, fortfarande 1815 var misären påtaglig och efter ett besök i staden donerade kung Karl
XIV Johan pengar till ett fattighus åt de hemlösa. Fattighuset på Västra Storgatan står kvar
och är ett av stadens byggnadsminne.
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T.v: Gårdar som brann vid den stora stadsbranden 1801
i Sölvesborg, efter Carl Gustav Weibull (1945)
”Sölvesborgs historia 1445-1945”

Två av stadens byggnadsminne har sitt ursprung kopplat till den stora stadsbranden 1801. Till vänster stadens
fattighus byggt efter en donation 1813 av kung Karl XIV Johan och till höger (gula byggnaden)spruthuset byggt
1830 som senare byggdes om i två våningar. Framför ligger spruthuset från 1867som idag rymmer
tranformatorstation.

Köpmansstaden, hamnen och brännvinet

Vid 1700-talets början ser Sölvesborg mer ut att likna en fiske- och bondby än en egentlig
stad. Många var för sin försörjning beroende av svinhållning och av att bruka sin del av
stadsjorden, och andelen borgarfiskare var hög. Från mitten av 1700-talet blev
tobaksodlingarna vanliga inom staden och mot slutet av århundradet ökade antalet
yrkesverksamma hantverksmästare och gesäller i staden. Flera hatt- och handskmakare slog
sig ner, men hantverket hade helt försvunnit från staden igen vid 1800-talets början. En
fajansfabrik startades 1773 (övre delen av Skeppsbrogatan) av major Gabriel Erik Sparre,
ägare av Ljungby slott, i ett försök att utveckla en manufaktur (mindre fabrikstillverkning)
men också den hade lagts ner innan decennieskiftet 1800. Samma kortlivade öde drabbade en
liten tobaksfabrik och ett försök att starta ett varv vid sekelskiftet 1800. Konkurrensen om
skeppstimmer i Blekinge var hämmande för alla sådana försök.
Från 1800 syns ändå en återhämtning av handeln i Sölvesborg när ett par köpmän började
skeppa lantmannaprodukter, först i samarbete med skeppare från Karlshamn, sedan i egen regi
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på egna skepp, till rikets större städer som Stockholm, Karlskrona, Norrköping och Gävle. Det
handlade om traditionella varor från området som fläskkött, sill, vax, frukt, tobaksblad,
spannmål och skogsprodukter. Under ett par år runt 1810 låg den engelska flottan utanför
Hanö med flera tusen man stationerade på ön för att eskortera engelska handelsskepp över
Östersjön. England och Frankrike låg i krig och hindrade varandras handel med vapenmakt.
Bönderna på Lister fick plötsligt stor avsättning för sina produkter och kunde göra sig goda
förtjänster på handel med engelsmännen. Den näring som verkligen fick de ekonomiska
hjulen att snurra i allt snabbare takt, var handeln med brännvin. Potatis hade börjat odlas i
Blekinge redan under 1700-talet för att förse kronans brännerier med råvara, men efterhand
som kronanas monopol på brännvinstillverkning avvecklades vid sekelskiftet 1800, började
bönderna själva med tillverkning. Handelsmännen i Sölvesborg köpte upp produktionen på
förskottskontrakt. Det var till stor del tack vare den omfattande brännvinstillverkningen som
staden 1836 fick tillbaka fulla stadsrättigheter med egen magistrat och rådhusrätt. Hamnen
blev åter centrum för stadens utveckling, och tullhus och magasin behövdes igen. Skeppsbron
byggdes ut och åter låg skutor förankrade på redden. 1845 fanns 6 brännerier i staden med en
tillverkning som gick upp till 100 000 kannor motsvarande 250 000 liter. Från hamnen
exporterades år 1844 inte mindre än 850 000 kannor brännvin, d v s mer än 2 miljoner liter.

Kaj- och hamnområde har
fyllts ut under 1900-talet,
men utanför den gamla
skeppsbron står så kallade
dykdalber kvar i botten och
visar på gamla
förtöjningsplatser.
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F.d. brännvinsmagasin på Skeppsbrogatan, idag konsthall och museum. Naturgatsten ligger
kvar på körbanorna.
Byggnadshistorisk utveckling i stadskärnan från 1800

Dagens stadsbild präglas till väsentliga delar ännu av den småskaliga bebyggelse som
uppfördes efter branden 1801 och fram till 1900 - 1910. Genom en väl bevarad arkitektur och
en påfallande enhetlighet vad gäller byggnadernas volym, takutformning och fasadmaterial
samt med en till stora delar bevarad traditionell tomtstruktur, förmedlar Sölvesborg ännu
intrycket av 1800-talets handelsstad.
Bebyggelsen har fått sin karaktär framför allt från två byggnadsperioder; dels från
”brännvinsperioden” ca 1830-1850, dels från sekelskiftet 1890-1910. Husen är huvudsakligen
uppförda i tegel eller som reveterade trähus. Flertalet hus har putsade fasader men några av
sekelskiftshusen har oputsade tegelfasader. Bebyggelsen från den första perioden (runt1840)
ligger framförallt runt torget och längs ”storgatorna” (Ö. och V. Storgatan samt Södergatan).
Denna karaktäriseras av en stramt hållen arkitektur där husen är byggda i en våning och har
sadeltak med bruten takstol. Sekelskiftshusen från ca 1900 är något större (ofta två våningar)
och representerar en mer individualistiskt utformad bebyggelse där husen försetts med torn,
gesimser, frontespiser och fönster som varierats i dekorativt syfte. Flera av dem ligger runt
Hästtorget.
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Exempel på bebyggelse med ursprung i 1830- till 1850-talet

Äldre bebyggelse längs Östra Storgatan.
Småskaligt, putsad fasad, ursprungligen
små friliggande trappor (reglerades till tre
utskjutande trappsteg 1875) som senare
dragits in i fasaden. Tegelbelagda sadeltak
med markerad takfot och utan takkupor.
Inga utskjutande tak.

Hus på Västra Storgatan som ovanligt
väl bevarat den ursprungliga strama
arkitekturen. Det innebär envåningsslätputsat stenhus med brutet tak klätt
med tegelpannor, markerad takfot, tak
som slutar i liv med gaveln och med
empiredörr som enda dekorativa
element.
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Runt Stortorget ligger flera hus från 1800-talets mitt med karaktäristisk arkitektur för Sölvesborg. Bebyggelsen
har huvudsakligen putsade fasader och tegeltäckta tak. Takkupor och utformning på skyltfönster har förändrat
den ursprungliga arkitekturen. Markiser och skyltar har inte anpassats efter riksintressets värden.

Bild från Stortorget som visar hur de typiska sölvesborgshusen såg ut innan de utvecklades med många
takkupor och stora skyltfönster. Mitt på torget står brunnen med anordning för brunnskranar i ljutjärn och med
gatlykta. Bilden är tagen när grosshandlare O. Lundgrens gård rivits 1918 rivits och innan Skandinaviska
Kreditbanken (nu SEB) byggt sitt stora hus ca 1920. Det stora huset i torgets hörn är Thure Carlssons
bostadshus och bakom ligger sädesmagasin där idag Sölvesborgs bibliotek ligger. Brunnen har flyttats till
rådhusparken.
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Skyltar och hantering av skyltfönster betyder mycket för hur stadsmiljön upplevs. I ett riksintresseområde för
kulturmiljövården kan en skyltpolicy som hjälper till vara en god idé.

Hästtorget var platsen för handel med kreatur och jordfrukter. I Sölvesborg fanns också fisktorget vid
Skeppsbron för fiskhandel, trätorget längs nuvarande Repslagaregatan (kvarter Staren) för handel med
trävaror, fjädertorget strax söder om Hästtorget för handel med fågel och ägg samt Stortorget för annan handel.
Vid Hästtorget låg också under 1800-talet stadens fånghus.
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Exempel på bebyggelse från 1890 till 1910 (ca)

Placerat efter mönster från medeltida stadsplan vid Stortorgets nordvästra hörn ligger f.d. Resaturang Druvan
byggt 1893 av en byggmästare från Ronneby. Huset bryter av från den typiska sölvesborgska byggnadstradition
som i övrigt karaktäriserar bebyggelsen runt torget. Vid torget ligger också på ursprunglig plats stadens f d
rådhus som fick sin nuvarande exteriör 1913 . Huset byggdes 1819 men var inte färdiginrett förrän på 1830talet. Det ersatte då ett äldre rådhus som varit byggt i korsvirke och som brunnit ner i eldsvådan 1801.

Flera av sekelskiftshusen ligger en liten bit bort från Stortorget, som t ex vid Hästtorget eller vid
korsningen markgatan Östra Storgatan. Flera av villorna längs in- och utfartslederna är också från
denna tid. Husen är individuellt utformade, har ofta hörntorn och dekorativa fasadvariationer som
markerade hörnkedjor, frontoner, gesimser och burspråk.Fönstersättningen varieras i dekorativt syfte.
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Gemensamma drag för 1800-talets och det tidiga 1900-talets bebyggelse i Sölvesborg:








småskalighet (en till två våningar)
putsade fasader målade i sammanhållen färgskala, eventuellt rött (handslaget) tegel
sadeltak eller sadeltak med bruten takstol
inga utskjutande tak
som takbeläggning används röda tegelpannor
ursprungligen har taken varit utan takkupor
bevarad fönster- och dörrsättning samt andra bevarade byggnadsdetaljer som t ex
portar, trappor, järnsmide
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Utmärkande för Sölvesborg i ett blekingskt sammanhang, är att husen är uppförda i sten och har putsade
fasader. Några få undantag finns i den centrala stadsmiljön, Lammet 2 och Uttern 31.
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Tomtstruktur
Till stadsbilden hör också en bevarad traditionell tomtstruktur. Karaktäristiskt är att
boningshusen ligger i tomtgränsen mot huvudgatan och att magasin och uthus placerats längs
en tvärgata eller på gårdarna. Gårdarna nås genom portar som ofta går rakt genom
boningshusen. Hantverk och verkstäder låg på gårdarna, medan butiker inrymdes i någon del
av huset längs gatan. Till de större gårdarna hörde att någon del av bakgården användes som
trädgård med fruktträd och anlagda gångar och där också ett lusthus eller en damm kunde
ligga.
Efterhand som jordlösa flyttade in till städerna efter de stora jordbruksrationaliseringarna runt
1800-talets mitt, bebyggdes allt fler stadstomter som tidigare använts för odling. Nya bostäder
fyllde på bakgårdarna i tomtgränsen, rygg i rygg med grannfastighetens bakgård.
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Köpmansgården på Mården 1 visar fortfarande
på en traditionell tomtstruktur. Boningshuset
placerades med sin mest representativa del längs
gatan mot torget. Magasin och gårdshus lades
längs tomtens långsidor mot tvärgatan och intill
granntomten. Magasin och gårdshus byggdes ofta
i korsvirkesteknik. Övre delen av tomten var
stensatt, nedre delen avgränsades för trädgård
med fruktträd och stall. Här ligger idag
restaurang Blåregn.

Det så kallade Östra Tullhuset från
1840-talet är en av Sölvesborgs
äldsta
kvarvarande
gårdsbebyggelser med boningshus
mot gatan, gårdshus i korsvirke
och stensatt gård. Porten går rakt
genom bostadshuset. Butiker ligger
i bottenvåning mot gata.
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Kulturhistoriskt innehållsrika gårdsmiljöer finns
på olika håll i innerstaden. Gårdshus för magasin
eller bostäderuppfördes ofta i korsvirke eller tegel
och ligger i tomtgränsen.Tomtstrukturen
återkommer för bebyggelse från flera olika tider.
Enbart de mindre uthusen byggdes i skiftesverk.
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Boningshusen ligger i liv med gatan. På gårdarna placerades bodar, magasin och andra gårdshus. Till större
stadsgårdar kunde porten gå rakt genom huset. Byggnadsförordningar på 1800-talet reglerade att portarna
skulle öppnas in åt på gårdarna.

Johannes Meyers karta återger kvarter och gatornas sträckning. Tomterna däremot är enbart
schematiskt inlagda och motsvarar inte hur ägogränserna gick. Den äldsta kartan som återger
tomternas utseende är från 1725. På den kartan är inga byggnader förutom kyrka, rådhus och
skola angivna. Äldsta karta som anger både tomter och bebyggelse på tomterna är från 1876.
Sammanställning av riksintressets uttryck i stadskärnan:














Gatunätet efter Meyers karta 1650
Bevarad traditionell tomtstruktur med bostadshusen placerade i liv med gatan och med
uthus och magasin längs tomtgräns på stensatta gårdar. Kvarvarande delar av f. d.
trädgårdar.
Via Regias sträckning (gamla landvägen) genom staden samt äldre bebyggelse längs
vägen.
Det kvadratiska torget med sin typiska hörnbebyggelse
Stensatta gator och torg
Bebyggelsen av från handelsstaden, 1800-1915 (ca)
Kyrkan
Markering av fornlämning under mark efter klosterbyggnader
F d rådhuset
Fornlämning efter skans på Kaninholmen
Magasinsbyggnader och dykdalber - objekt som representerar sjöfart
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Att tänka på för att bevara eller utveckla riksintressevärden i stadskärnan:


















För kulturmiljövårdens riksintressanta miljöer gäller generellt att alla de objekt,
karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband som ger uttryck för det aktuella
riksintresset ska skyddas mot påtaglig skada. Både ingrepp på miljön som helhet samt
påverkan på enskilda objekt ska bedömmas. Det som är avgörande för bedömningen är
i hur hög grad platsen fortsatt kommer ett karakteriseras av eller kunna återspegla det
kulturhistoriska sammanhang som ligger till grund för utpekandet.
Rivning och förfall av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer kan leda till
förvanskning av riksintressets värden
Exploatering som bryter eller stör viktiga utblickar eller siktlinjer inom staden kan
innebära påtaglig skada på riksintresset
Att gatunätet med torg ska bevaras
Att torgets form och hörn fortfarande kan upplevas
Att nybyggnation ska hålla traditionell småskalighet och volym för att inte splittra den
enhetliga stadsmiljön. Tak samt övrig exteriör ska underordna sig den lokala
byggnadstraditionen vad gäller form, material och färgsättning.
Ny bebyggelse ska ligga i liv med gatan (utan indrag).
Bevarade och vårdade byggnadsdetaljer som fönster, dörrar, portar, järnsmide, trappor
m.m. betyder mycket för upplevelsen av en historisk miljö
Utfarter bör samlas till ”bakgator” där bebyggelsen (i form av byggnader eller
träplank) går ut i liv med gatan. Modernt utformade garage hör inte till den
traditionella gatumiljön.
Rekommendationen är att undvika takkupor ut mot gator och torg. I den mån de ändå
görs, skall de vara små och väl anpassade till bebyggelsetraditionen.
Att anpassade butiksdörrar, skyltfönster och skyltar kan betyda mycket för
upplevelsen av en historisk miljö. Marikser skymmer ofta husens ursprungliga
arkitektur.
Se över om det finns möjlighet att tillgängliggöra promenadstråk genom fler
gårdsmiljöer.

Den Nya Staden (område 4)
Den Nya Staden ligger söder om den gamla stadskärnan och skiljs av från denna med ett f d
torg för kreatursmarknad (Hästtorget) och Järnvägsgatan.
Bebyggelsen i Nya Staden är blandad, men gatunätet är intakt efter den stadsplan som gjordes
1897-99 efter esplanadsystemet och den allmänna byggnadsförordning för Sveriges städer
som infördes 1874.
Gatunätet utmärks av sina långa raka gator med typiska, avskurna hörn. Gatornas bredd
varierades för att markera stadsplanens olika stråk av gator med olika dignitet. De bredare
gatorna försågs också med trädplanteringar till allé eller boulevard på Balkenhausengatan,
Ungersgatan och Bredgatan. Allén av hamlade almträd på Balkenhausengatan är unik av sitt
slag i Sverige idag. Bitvis ligger fortfarande naturgatsten från den ursprungliga gatläggningen
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kvar på körbanorna. Listers härads tingshus, ritat av Gunnar Asplund 1917 och byggt 19191921, samt stationshuset, ritat av Folke Zettervall och uppfört 1898, utgör väl integrerade
delar den stadsplan som ligger bakom Nya Staden. Båda byggnaderna är idag förklarade som
byggnadsminnen. Ungefär samtidigt kom också Stadshotellet (Hellerström 1910) och
varmbadhuset (P.L. Håkansson 1923) till. Intill låg sedan tidigare också ett mindre sjukhus
(byggt 1885) som numera är rivet.
Stadsplanen och bebyggelsen återspeglar de förhoppningar man vid sekelskiftet och strax
därefter hade om stadens fortsatta tillväxt. Befolkningen hade vuxit snabbt under 1800-talets
sista decennier. Nya Staden planerades som ett för sin tid helt modernt centrum med
inrättningar för välfärd samt representativ bebyggelse med villor som tidstypiskt ”visade upp
sig” för förbiresande på den nyanlagda järnvägen. Några tidiga, stora, 1900-talsvillor ligger
kvar, men eftersom stadens befolkning inte ökade i den takt man hoppats på, blev stadsdelen
aldrig det centrum som man planerade för. En bebyggelse i slutna kvarter som låg i
stadsplanen, blev aldrig genomförd mer än till enstaka delar. Sölvesborgs långsamma tillväxt
efter 1920-talet har istället resulterat i att området fått en uppblandad bebyggelse med
bostadshus som representerar hela 1900-talet.
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Ungersgatan med lindallé

Listers härads
tingshus (Asplund)

Järnvägsstation (F. Zettervall)

Bredgatan, boulevardplantering
samt ursprunglig naturgatsten

Balkenhausengatan med almallé
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Allé- och boulevardplanetringar längs Ungersgatan, Balkenhausengatan och på Bredgatan hör till den
ursprungliga esplanadplanen och utgör viktiga delar av riksintressets värden.

Stadsplanen förordnade att husen skulle placeras så att
de omslöt hörnen. Bebyggelsen anpassades efter
gatornas snedställda hörn.
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Gatubeläggning med nataurgatsten ligger bitvis kvar på Bredgatan, Skogslyckegatan och Nygatan. Större delen
av gatorna i Nya Staden är belagda med smågatsten.

Även om det finns några stora sekelskiftsvillor i Nya Staden, som till exempel borgmästare Philibert Humblas
hus från 1904, så karaktäriseras området av sin blandade byggelse från olika årtionden.
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Att tänka på för att bevara och utveckla riksintressevärdena i Nya Staden










För kulturmiljövårdens riksintressanta miljöer gäller generellt att alla de objekt,
karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband som ger uttryck för det aktuella
riksintresset ska skyddas mot påtaglig skada. Både ingrepp på miljön som helhet samt
påverkan på enskilda objekt ska bedömmas. Det som är avgörande för bedömningen är
i hur hög grad platsen fortsatt kommer ett karakteriseras av eller kunna återspegla det
kulturhistoriska sammanhang som ligger till grund för utpekandet.
Siktsektorn genom Ungersgatan mellan Listers Härads tingshus och järnvägsstationen
ska bevaras.
Trädplanteringar som boulevard respektive allé ska bevaras. Almallén längs
Balkenhausengatan har särskilt högt värde eftersom den idag är unik av sitt slag.
Att villatomternas avgränsningar i form av häckar eller staket också har betydelse för
hur gatan upplevs. Ett område som karaktäriseras av blandad bebyggelse kan visuellt
hållas ihop av en genomtänkt policy för hur tomtavgränsningar (staket, häckar,
placering av uthus) bör göras.
Att kullerstensbeläggning och naturgatsten bevaras.
Att ny bebyggelse som uppförs anpassas efter esplanadplanernas huvudsakliga
principer, dvs med byggnader som omsluter gatuhörnen och gator med avfasade hörn.
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Exempel på utveckling av bebyggelse i Sölvesborg som stödjer
riksintressets värden

Kvarter Uttern 29 längs med Västra Storgatan (och därmed också längs Via Regia) Uppfört 1980-tal. Husen har
anpassats i skala (2 våningar och takvåning), följer gatans form, har putsade fasader och för Sölvesborgs
innerstad traditionell utformning på tak (motsvarande sadeltak med bruten takstol). Husen har fått påkostad
fasad (keramiska detaljer) som svarar mot placeringen mittemot kyrkan.

På Markgatan ligger ännu den sista kvarvarande Stadsgården i Sölvesborg (till höger i bild).

Ny och gammal bebyggelse möts på Markgatan och längs Östra Storgatan. Sammanhållen färgskala och
sammanhållen volym i bebyggelsen bevarar riksintressevärdena. Placering av husen i liv med gatan. Ett av
husen i korsningen Markgatan – Östra Storgatan har placerats med ett indrag som gett ett litet ”torgrum”.
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I kvarteren Korpen och Järven har stora områden fått ny bebyggelse. Kvarteren ligger ner mot det som var
skeppsbron och angränsar samtidigt via Badhusgatan och Skeppsbrogatan till bebyggelsen vid torget.
Noggrannhet om detaljer i byggnaderna (grind, takfot, proportioner, placering av dörrar och fönster m.m.),
utformning av gatubeläggningen, husens skala och placering efter traditionellt mönster, val av fasadfärger och
takutformning har varit avgörande för de moderna miljöernas anpassning till den äldre bebyggelsen.
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Nytt stadsbibliotek byggdes 1982 på platsen för större spannmålsmagasin vid Rundgatan. Magasinen hörde till
industri- och köpman Thure Carlsson vars bostadshus ligger kvar på hörnet mot Stortorget. Biblioteket
utformades omisskänligen som en 1980-talsbygdad med inspiration från traditionell magasinsbebyggelse och
anpassades efter gatans form.

På andra sidan av Markgatan fortsätter den gamla landsvägen med både äldre hus och nya som anpassats efter
den traditionella bebyggelsen men ändå tydligt hör hemma i 1980-talets postmodernt inspirerade arkitektur.
Gatstensbeläggning fortsätter också.
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