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Denna bebyggelsehistoriska utredning av de inre de-
larna av Oskarshamns hamn, ”Inre hamnen”, har 
gjorts med anledning av pågående utvecklingsar-
bete i området. Arbetet har utförts under somma-
ren 2012 av antikvarie Lotta Lamke, Kalmar läns 
museum, på uppdrag av Oskarshamns kommun och 
SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB. Utifrån his-
torik och befintlig miljö delas utredningsområdet in 
i fyra karaktärsområden, varav ett delas i två del-
områden. För områdena ges följande rekommenda-
tioner:

Karaktärsområde 1; Brädholmen är fattigt på his-
toriska spår ovan mark. Under mark, och även i 
vattnet intill, kan det emellertid finnas lämningar 
som kan sprida ljus över Oskarshamns äldsta his-
toria. Arkeologisk utredning och/eller övervakning 
vid markingrepp rekommenderas. I övrigt handlar 
antikvariska hänsyn i detta område inte primärt om 
bevarande, utan mer om att inte ytterligare otydlig-
göra områdets topografi eller relation till staden. 

Karaktärsområde 2 består av två delområden med 
höga kulturhistoriska värden. I båda finns många 
bevarade byggnader och strukturer från det histo-
riska skede då Döderhultsviks köping formades till 
Oskarshamn stad.  Kulturmiljön bör visas stor hän-
syn i den i den fortsatta utvecklingsprocessen. 

Delområde 2a; Skeppsbron – Badholmen bedöms 
som utredningsområdets känsligaste kulturmiljö. 
Området består av två medvetet utformade offentli-
ga stadsrum med stor kontinuitet och stort symbol-
värde för staden. Man bör vara restriktiv med ny-

tillskott. Tillkommande bebyggelse bör anpassas till 
den äldre bebyggelsen i fråga om skala, orientering 
och arkitektonisk kvalitet. Eventuella nybyggnader 
på Skeppsbrokajen bör inte förta de större byggna-
dernas sjöfront.

Delområde 2b; Gamla varvet – Villabacken hyser 
många byggnader och strukturer från 1800-talets 
andra hälft och det tidiga 1900-talet med höga 
bevarandevärden. Tillsammans bildar de en sam-
manhängande, men till stora delar löst sammansatt 
miljö. Området kan förtätas, men de äldre byggna-
derna bör värnas och deras ursprungliga karaktär 
inte ytterligare förvanskas. 

Karaktärsområde 3; Norra stranden domineras av 
två betydelsefulla industrier. Jungners/SAFTS:s bat-
terifabrik är i drift medan Bohmans fanerfabrik är 
nedlagd och bevarandeförutsättningarna för båda 
industrimiljöerna är osäkra. I området är nygestalt-
ning möjlig, men för stadens och områdets histo-
riska identitet bör några äldre industribyggnader 
bevaras. Viktigast i detta sammanhang är Jungners/
SAFT:s huvudbyggnad.

Karaktärsområde 4; Nya varvet används ännu bl.a. 
för varvsverksamhet. Den levande varvstraditionen 
är ett värdefullt kulturarv. Om förutsättningarna 
förändras på Nya varvet, genom ökad eller minskad 
varvsaktivitet, bör man i båda fall värna bockkra-
nen med tillhörande stapelbädd och servicebygg-
nad. Anläggningen är industrihistoriskt värdefull ur 
ett nationellt perspektiv och har ett högt symbol-
värde för Oskarshamns historiska identitet.

Utsikt vid Oskarshamn omkring år 1880. I förgrunden ses Rådhuset och Läroverket och bortom dem breder Döderhultsviken ut sig 
med sina holmar och skär. Fartygen ligger för ankar ute på redden och vid Badholmen syns det Bermannska badhuset. Fotografiet 
som sannolikt togs från stadens nybyggda kyrka, utgjorde förlaga till ett träsnitt i Ny illustrerad tidning år 1881. (Foto: Kalmar läns 
museum; B2206)

sammanfattning
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uppdraget

Denna bebyggelsehistoriska utredning av de inre de-
larna av Oskarshamns hamn, ”Inre hamnen”, har 
gjorts med anledning av pågående utvecklingsarbete 
i området. Den är avsedd som planeringsunderlag 
och beskriver områdets kulturhistoriska samman-
hang och karaktärsdrag, samt ger övergripande 
antikvariska rekommendationer. Fokus har legat 
på att utpeka områden, strukturer och egenskaper 
av särskilt kulturhistoriskt intresse. Utredningen 
pekar således inte ut samtliga byggnader eller an-
läggningar av särskilt kulturhistoriskt värde inom 
området. Den omfattar inte heller arkeologiska eller 
marinarkeologiska aspekter. Arbetet baseras på lit-
teraturstudier, en genomgång av äldre kartakter och 
bildmaterial och har utförts under sommaren 2012 
av antikvarie Lotta Lamke, Kalmar läns museum, 
på uppdrag av Oskarshamns kommun och SKB, 
Svensk Kärnbränslehantering AB.

Utredningens första del är en översiktlig beskrivning 
av köpingen/stadens utveckling, där historien har 
indelats i fem perioder. För de tre tidiga perioderna 
anges i särskilda faktarutor vilka fysiska drag eller 
objekt från perioden i fråga som ännu finns kvar. 
För de två senare perioderna, som tillsammans om-
fattar perioden cirka 1915 – idag, finns inte motsva-
rande faktarutor, eftersom dagens miljö är så starkt 
präglad av denna senare tid. Utredningens andra 
del, ”Kulturhistoriska karaktärsområden”, utgör 
dess kärna. Där indelas utredningsområdet i fyra 
karaktärsområden. För varje område ges rekom-
mendationer och särskilt kulturhistoriskt betydel-
sefulla objekt och egenskaper listas. Utredningens 
sista avsnitt är en årtalslista över viktiga händelser i 
staden och hamnen.   

 Oskarshamn från luften på en tidig flygbild 
tagen av Marinens Flygväsende år 1920. 
Bilden fångar Oskarshamns topografi och om-
givningar. Kring Döderhultsbäcken breder den 
bördiga dalen ut sig, men just vid mynningen 
kniper det skogsklädda urberget åt kring 
bäcken. Mötet mellan havet, höjderna och 
holmarna – det är Oskarshamn! (Foto: Kalmar 
läns museum; B2206)

generella rekommendationer

De topografiska förutsättningarna utgör grunden till 
Oskarshamns stad. Relationen mellan stadskärnan 
och vattnet är viktig, men har över tiden blivit allt 
otydligare. Generellt bör man stäva efter att återta 
och förtydliga kontakten mellan staden och vattnet. 
Det kan göras genom modifieringar av strandlinjen, 
men det handlar också om hur man rör sig i staden 
och var man uppehåller sig. Historiska förhållan-
den kan utgöra en inspirationskälla, då det gäller 
strandlinjer, vattenkontakt och utblickar. 

Hamnen brukar kallas för Oskarshamn hjärta. Det 
är handeln med och utskeppningen av skogspro-
dukter som skapat staden. Ortnamnet Oskarshamn 
bekräftar stadens historiska identitet. Varvstradi-
tionen är intimt förknippad med både med hamnen 
och med staden. I en situation då hamnen skjuts allt 
längre från stadens centrum är äldre detaljer som 
pållare, kajkanter, magasin, järnvägsspår m.m., 
viktiga för förståelsen av stadens historia. Sådana 
”hamnminnen” kan därför med fördel bevaras.

Natursten är ett traditionellt och behagligt anlägg-
ningsmaterial. Oskarshamnstrakten var under slutet 
av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet ett 
betydande stenbrytardistrikt och ännu finns aktiva 
stenbrott i trakten. Därför bör man generellt vara 
aktsam, bevara eller återanvända alla beläggningar, 
kajer, pollare m.m. av natursten och gärna också an-
vända sig av detta material vid nygestaltning. Det 
gäller inte minst Skeppsbron som alltid har gestal-
tats med höga ambitioner.  

utredningsområdet 

avgränsning

Utredningsområdets avgränsning har bestämts i 
samråd med Oskarshamns kommun och framgår av 
nedanstående orienteringskarta. 

aktuell skyddsstatus

Utredningsområdet berörs inte av något riksintresse 
för kulturmiljövården. Den enda registrerade post 
som berör området i Fornlämningsregistret (Raä 
Fornsök) är en sekundär uppgift om att om att en 
kolerakyrkogård ska ha legat vi Norra torget, d.v.s. 
vid de västra delarna av det nuvarande kvarteret 
Laxen. Oskarshamns järnvägsstation (Oskarshamn 
2:7) som ligger inom utredningsområdet är förkla-
rad för byggnadsminne.

tidigare arbeten

Oskarshamns kommuns kulturmiljöprogram 
(1993) omfattar inte centralorten, vad gäller urva-
let av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. År 1978 
gjordes en kulturhistorisk inventering och utredning 
i Oskarshamns centrum. Kvarteret Ejdern är det 
enda område som omfattas både av den äldre utred-
ningen och av den föreliggande. Det A Peterssonska 
huset på Ejdern 3 bedömdes år 1978 vara en fastig-
het av stort kulturhistoriskt värde. År 2009 gjordes 
en översiktlig utredning, ”Oskarshamns kommuns 
industriarv” som pekar ut kommunens kulturhis-
toriskt sett viktigaste industrimiljöer. Hamnen och 
industrierna kring den utgör ett av fem utpekade 
områden. Bockkranen och stapelbädden med servi-
cebyggnad utpekas som en särskilt bevarandevärd 
anläggning. Då det gäller rent historiska beskriv-
ningar över Oskarshamns stads utveckling finns 
flera utmärkta verk, varav några återfinns i littera-
turlistan under ”Referenser”.

inledning
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Orienteringskarta över den norra delen av utredningsområdet.
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Orienteringskarta över den södra delen av utredningsområdet.
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Lydköpingen, bevarat inom utrednings området år 2012:

•	 Topografiska	huvuddrag	från	Döderhultsbäcken	och	söderut.	
(Trots att samtliga strandlinjer påverkats av utfyllnader finns 
ännu	historiskt	viktiga	drag	kvar:	Döderhultsvikens	vattenrum,	
bäckmynningen, höjden/branten och den låglänta Brädholmen.)

•	 Kungsgatan	–	Köpmangatan	–	Hamngatan

  Utsnitt ur 1695 års uppmätning av Klämma och Kikebo ägor (Frigelius). 
Det smala sundet mellan Brädholmen och fastlandet överbryggas av en bro. Sex stycken ”Kiöpmanshuus” ligger 
i anslutning till sundet. Hussymbolerna visar att det rör sig om bebodda gårdar. Gårdarnas antal är troligen 
riktigt, men det bör ha funnits många fler byggnader, jmf. 1786 års karta. Av kartbeskrivningen framgår att 
man handlar med tjära och brädor, samt att det finns ett skeppsvarv på Brädholmen. Där finns även fasta fiske-
redskap, s.k. hommor.

lydköpingen (ca 1650–1780)

näringsliv och befolkning

Döderhultsviks köping omtalas första gången år 
1604 då en årlig marknadsdag instiftades på platsen 
där Kalmars och Vimmerbys borgare fick handla 
med allmogen. År 1646 fick Kalmarborgarna rätt 
att hålla fyra årliga marknader i Döderhultsvik. 
Från denna tid betraktades orten som en lydköping 
under staden, där Kalmarborgarna, och delvis även 
Vimmerbys köpmän, hade rätt till en stadigvarande 
handel med allmogen. Varorna, främst trävaror och 
tjära, köptes upp från bönderna, skeppades till Kal-
mar och exporterades. Åtminstone från denna tid 
fick köpingen en fast befolkning av köpmän och 
köpdrängar. År 1780 bodde ungefär 150 personer 
i köpingen.  

stadsbild

Man har antagit att marknadsplatsen och köpmän-
nens tillfälligt bebodda bodar låg på Brädholmen. 
Den äldsta kartan, från 1695, visar några permanent 
bebodda handelsgårdar kring Brädholmssundet, 
både på fastlandssidan och på holmen. Brädholmen. 
”Allmänna holmen” eller ”Fråssan” som den också 
kallats, utnyttjades främst för köpmännens upp-
lagsplatser, packbodar och bryggor. Det ska även ha 
funnits en arrestlokal och en krog på platsen. Alla 
bryggor och byggnader var privat egendom. Under 
1700-talet tillkom fler köpmansgårdar på fastlandet 
och Brädholmssundet fylldes ut så att holmen blev 
en landfast udde. 1767 flyttades marknadsplatsen 
västerut, upp på berget. Då köpingen växte utanför 
holmen uppstod tvister mellan Fredriksbergs ägare 
och köpingen om rätten till marken och om tomtar-
renden. Tidvis byggdes skepp på Brädholmen, men 
något permanent varv fanns inte. 

stadens och hamnens utveckling
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Jämför även kartöverlägg under avsnitt ”Karaktärsområde 1; 
Brädholmen”. Sundet har fyllts ut så att en vik, ett ”glo”, har 
bildats. På kartan syns en streckad linje genom det forna sundet 
som markerar den gamla köpingsgränsen (östra delen av kv. Fis-
ken). Den gamla marknadsplatsen på holmens västra del mar-
keras på samma sätt (just öster om kv. Fisken). Av beskrivningen 
framgår att det gamla torget utstakats strax innan 1700-talets 

några som hör till en handfull skeppare, en fiskare och en tunn-
bindare. Den senare framstår som köpingens ende hantverkare. 
I omgivningarna ligger några backstugor. På Garnholmen (= 
fiskegarn) ligger vad som kan antas vara en sjöbod.

mitt och att köpingen expanderat på fastlandssidan sedan dess. 
Marknadsplatsen för ”de handlande i Calmar, jemte Wimmer-
byborna” har flyttats upp på berget (vid Lilla torget) år 1767. 
Vägnätet utgörs av landsvägen (Kungsgatan-Köpmangatan) 
och vägen till Fredriksberg (Hamngatan-Norra Fabriksgatan), 
som sammanstrålar på samma plats som idag och sedan leder 
ut på holmen. Bron över Döderhultsbäcken ligger väster om 

Utsnitt ur 1768 års uppmätning av Döderhults köping (Engström). 
köpingen (vid Klappgränd). I köpingen finns tretton gårdstomter, 
betecknade med bokstäver, med boningshus, uthus och kål-
gårdar. De flesta tomtinnehavare är köpmän, antingen ortsbor, 
Kalmarborgare eller godsherrar. De äger förutom sina gårdar 
även tjärskjul, packhus och brädupplag, betecknade med siffror. 
Packhusen står på pålar längs Brädholmens norra strand med 
anslutande bryggor. Utöver köpmännens hushåll finns ytterligare 
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(Ejdern 3). Dit löper en väg utmed stranden (idag gc-väg utmed 
Besvärsbranten). Mellan marknadsplatsen och Fredriksbergs bo-
dar går också en väg (i Östra Torggatan och den sedan 1960-ta-
let försvunna Skomakaregatan). Förutom Klappgrändsbron finns 
även en spång vid bäckmynningen (ung. vid Garvaregatan). 

badstuga och en krog. Bebyggelsen har både förtätats och börjat 
växa ut längs infartsvägarna. Där enstaka backstugor tidigare 
låg har små husgrupper uppkommit (vid Garvaregatan, Klapp-
gränd, samt Raketgränd och Klysgränd).  Brädholmen domineras 
fortsatt av packhus och upplagsplaner. Söder om köpingen ligger 
Fredriksbergs fiskebod med skötgård och trädgård, samt järnbod 

Utsnitt ur 1802 års uppmätning av Döderhults köping (Lindius). 

friköpingen (ca 1780–1850)

näringsliv och befolkning

I slutet av 1700-talet förändrades köpingens status 
så att den fungerade som s.k. friköping. Fler hand-
lare och hantverkare kunde därmed etablera sig på 
orten. Handel och sjöfart tilltog. Decennierna kring 
år 1800 fick orten flera hantverksmässiga ”indu-
strier” – garverier och färgerier som förlades utmed 
Döderhultsbäcken. Befolkningen ökade snabbt, inte 
minst genom en tillströmning av hantverkare och 
arbetskarlar, och från 1785 gjorde man upprepade 
försök att få stadsrättigheter. År 1856 bodde cirka 
2 200 personer i köpingen.

stadsbild

Brädholmen fortsatte att användas för upplag och 
bodar och som hamn. Bebyggelsen förtätades och 
utökades utmed landsvägen och Döderhultsbäcken 
i ett oordnat mönster.  År 1845 upprättades där-
för en regleringsplan för ortens fortsatta utbyggnad. 
Planen föreslog bland annat att Brädholmen och 
Garnholmen skulle förbindas med hjälp av utfyll-
nader och att en allmän kaj, en skeppsbro, skulle 
byggas upp kring holmarna. 

Friköpingen, bevarat inom utredningsområ-
det år 2012:

•	 F.d.	Hamngatan	nedanför	Besväret,	idag	gc-stråk

•	 Besvärsgatan

•	 Varvsgatan

•	 Rådhuset

Köpingen omsluts av gärdesgårdar mot Fredriksbergs omgivande 
ägor. Köpingens befolkning har ökat och fått en mycket större 
yrkesmässig spridning. Där finns nu 55 husägare varibland 
återfinns skräddare, skomakare, smeder, lantmätare, skolmäs-
tare, inspektor samt sjöfolk och änkor. Där finns tunnbinderi, 
pottaskekokeri, färgeri och ett par garverier. Man har en allmän 
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En första ”stadsplan” som dels visar den befintliga situationen, 
dels den strikta rutnätsplan som skulle gälla. I köpingen bor 19 
köpmän, 17 skeppare/sjömän, 26 hantverkare och 30 arbetskar-
lar - med tillhörande hushåll. Köpingen börjar anta stadsmässiga 
former med förtätad bebyggelse och ett sammanhängande gatu-
nät. Ny bebyggelse har framförallt tillkommit utmed landsvägen 
(Köpmangatan) och på berget söderut. Nu finns bl.a. Besvärsga-

Utsnitt ur 1845 års reglering av 
Döderhultsviks köping (Lund-
gren). 

tan och Varvsgatan. I planen utökas köpingens område väsentligt 
så att det omfamnar Döderhultsvikens innersta del. Gloet tycks 
vara under utfyllnad. Utfyllnader har gjorts kring bäckmynningen 
där en ny bro (Skeppsbron–Björngatan) ska leda över till norra 
stranden där man har för avsikt att anlägga en spikrak strand-
gata/kaj. Utmed den södra stranden planeras däremot ingen 
allmän mark. Där ligger strandtomter och Stora varvet, nr XII 

(stationsområdet). Brädholmen och Garnholmen ska förbindas, 
främst för att utöka kajerna, men även för att försköna köpingen 
i dess mest trafikerade del. Tanken är att vedgårdarna ska flyttas 
från Brädholmen till köpingens sydvästra del, bortom träskepps-
varvet. Planer finns även på två nya torg (Lilla torget och Stora 
torget) samt en kyrkogård vid den norra stranden, nr VIII.
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sjöfartsstaden (ca 1850–1915)

näringsliv och befolkning

Med näringsfriheten vid 1800-talets mitt ökade kö-
pingens invånarantal kraftigt. År 1843 blev orten 
municipalsamhälle och invånarna fick rätt att köpa 
och äga sina tomter. År 1856 blev köpingen Oskars-
hamns stad. Näringslivet blev mer diversifierat, bl.a. 
med fler industrier: snusfabriker, bryggerier, tänd-
sticksfabriker och en ångkvarn. De flesta fabriker 
uppfördes i området kring Döderhultsbäcken, men 
på den norra stranden byggdes en snickerifabrik re-
dan på 1880-talet.  Industrierna till trots så domi-
nerade sjöfartsnäringarna det lokala livet. Sjöfarten 
och trävaruexporten ökade. Järnvägen, invigd 1874, 
möjliggjorde en ökad exploatering av inlandets sko-
gar och medförde ett ekonomiskt uppsving. Flera 
varaktiga, kommersiella fartygsvarv grundades. 
De första låg i köpingens sydligaste del, men fick 
omkring 1870 lämna plats för Skeppsbron och sta-
tionsområdet. Istället anlades nya segelfartygsvarv 
på den norra stranden. På 1860-talet byggdes Os-
karshamns Mekaniska Verkstad och Skeppsdocka 
utanför den södra stadsgränsen, med tillverkning av 
maskindrivna fartyg. Verkstaden blev snart stadens 
största arbetsställe. År 1915 hade staden ungefär 
8 200 invånare.

Sjöfartsstaden, bevarat inom utredningsom-
rådet år 2012:

•	 Huvuddrag	i	kvartersstrukturen	från	1845	års	
plan i den norra delen av utredningsområdet

•	 Skeppsbrons,	Fisktorgets,	Brädholmens	och	
större delen av Badholmens huvudsakliga 
strandlinjer (kajerna dock delvis ombyggda)

•	 Järnvägsstationen,	Skeppsbrons	hamnspår,	järn-
vägsbron över bäcken

•	 Varvskontoret,	Transitomagasinet	och	A	Peters-
sons hus (Ejdern 3)

•	 Bebyggelse	utmed	Verkstadsgatan	och	på	Vil-
labacken, samt villa på Laxen 11

•	 Skeppsdockan,	igenfylld	och	under	mark	(?)

Utsnitt ur 1858 års karta över Oskarshamn (Liunggren). 

Småskalig stadskarta. Man har fortsatt att bygga ut den nyblivna staden enligt 1845 års plan åt alla håll, inte minst i området norr 
om bäcken. Lilla torget har förverkligats. Det har däremot inte utfyllnader och kajbyggen i anslutning till Brädholmen eller vid den 
norra stranden, där en stor vik skär in. Istället har en skeppsbro anlagts i sitt nuvarande läge. Vid Skeppsbron ligger både rådhus och 
tullhus, samt en liten tullstuga. Planerna på ett representativt ”ansikte utåt” har alltså förverkligats här, istället för på det planerade 
kajområdet mellan Brädholmen och Garnholmen. Vid den norra stranden ligger ett badhus och i söder finns två skeppsvarv. 

stadsbild

Inköpet av Fredriksberg år 1888 möjliggjorde 
för staden att expandera på egen mark. Fram till 
1890-talet fortsatte orten att byggas ut enligt 1845 
års regleringskarta. År 1891 antogs den första rikti-
ga stadsplanen. Den utökade stadens område till att 
omfatta bl.a. varvsområdet och Gröndalsområdet.

För den nyblivna staden, där trävaruhandel, skepps-
fart och skeppsbyggeri utgjorde huvudnäringarna, 
blev anläggandet av en allmän skeppsbro en priori-
terad fråga. Den byggdes dock inte enligt 1845 års 
plan, utan kom att färdigställdas i sitt nuvarande 
läge under 1860- och 1870-talen. Vid samma tid 
arbetade man vidare med utfyllnader i Gloet samt 
vid bäckmynningen där Fisktorget, Fiskhamnen och 
en ny broförbindelse till norra stranden skapades. 
Skeppsbron formades till stadens ansikte utåt, med 
representativa offentliga byggnader och prydliga 
terrasser. Kajen användes främst för passagerar-
trafik, samt lastning och lossning av styckegods. 
Brädholmen förblev stadens trävarucentrum med 
privata upplagsplaner och magasin. Även stranden 
vid dagens färjeterminal användes för upplag sedan 
järnvägen anlagts år 1874 och Stora varvet flyttats. 
Kring sekelskiftet 1900 fortsatte stadens kajbyggen 
i detta område och vidare utmed verkstadsområdet. 

I början av 1900-talet koncentrerades anläggnings-
arbetena i hamnen till den norra stranden, där en 
större vik utfylldes och Norra Strandgatan anlades. 
Vid järnvägsstationen uppfördes ett nytt stationshus 
och hamnspåren förlängdes till Norra Strandgatan. 
Man arbetade också med utfyllnader längre ut på 
norra stranden, för att kunna skapa ett omfångsrikt 
kajområde ute i Döderhultsviken.
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Del av målning av S. Leczinsky. Målningen finns i flera versioner från 1850- och 1860-talen, med något varierande 
innehåll. Denna torde vara från omkring 1865. Från vänster ses Mekaniska Verkstaden, Kvarnberget (=Villabacken), 
Stora Varvet, Grålle Johanssons varv, den påbörjade Skeppsbron med Tullhuset och Rådhuset, samt det stora Läroverket, 
därefter följer staden med alla sina hus. Nere vid vattnet ligger Badholmen med badhuset och Brädholmen med sina 
magasin. I förgrunden ses skeppsvarv på den norra stranden. (Foto: Oskarshamns kommun)
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1898 års karta (Rydström). 

Kartan visar de områden som skulle föras till staden enligt 1891 års stads-
plan och är detaljerad endast i dessa delar. Den övervägande delen av 
stadens gamla område är bebyggt vid tiden. Fiskhamnen, Fisktorget och 
Skeppsbron mellan stationen och Brädholmen är färdigställda sedan länge. 
Järnvägen har anlagts på 1870-talet och räls dragits fram till i höjd med 
Brädholmen, vilket dock inte syns på kartan. En särskild regleringsplan för 
holmen skulle just upprättas (se motstående sida), bl.a. för att möjliggöra en 
förlängning norröver av hamnspåren. Idén om att förena Brädholmen och 
Garnholmen till ett kajområde följde med i 1891 års stadsplan, men tecknas 
inte i denna karta. Istället har Garnholmen sedan 1859 blivit Badholmen - en 
kuranstalt med kallbadhus och omgivande park. Den norra stranden har kvar 
sin naturliga strandlinje, men enligt 1891 års plan ska ett stort kajområde 
skapas på denna sida genom omfattande utfyllnader kring några av vikens 
småöar. Sedan både kyrka och kyrkogård byggts söder om staden, har den 
tidigare planerade kyrkogården på norra stranden ändrats till kreaturstorg, 
Norra torget. Söder om staden har Oskarshamns Mekaniska Verkstad och 
Skeppsdocka anlagts utanför stadsgränsen 1863. Verkstadsgatan leder dit och 
fortsätter i Gröndalsgatan, där bostäder för verkstadsarbetarna byggts. 
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1900 års tomtregleringsplan för Brädholmen. 

Den inre blå konturen visar träkajer och strandlinjen som den var vid tiden, 
medan den yttre blå konturen är den kajkant som eftersträvades. De grå 
ytorna är de gamla upplagsplanerna, medan de röda linjerna visar de nya 
fastigheterna och gatorna som dels skulle ge en allmän kaj runt holmen, dels 
möjliggöra förlängningen norröver av järnvägen. Brädholmen som bestod av 
privata fastigheter – upplagsplaner, magasin och bryggor, samt ett par bostads-
hus (byggnader med kryss) – utgjorde något av ett problemområde för staden 
eftersom man eftersträvade att skapa ett kommunalt hamnområde där. Först 
kring 1930-talet kunde staden köpa in fastigheterna på holmen, som år 1941 
förklarades som allmänt hamnområde. 
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 1914 års stadsplan (Ljungquist). 

Likt andra plankartor avbildar denna karta 
både rådande och planerade förhållanden. 
Under 1900-talets första decennium har 
betydande arbeten gjorts i hamnen. Den 
stora viken på den norra stranden har fyllts 
ut så att Norra Strandgatan går ända fram 
till den punkt där den planerade kajen skulle 
knäcka söderut. Kajerna färdigställs dock 
först 1923. Bortom denna punkt kan man 
av den svaga strandlinjen ana att utfyllnader, 
en ”mudder”, påbörjats mellan småholmarna 
på vikens norra sida, där man liksom tidigare 
planerar en större hamnutbyggnad. Hamn-
spåren har dragits till den norra stranden och 
större delen av Fisktorget tagits i anspråk för 
ett växlingsspår så att vagnarna kan köras 
ut på den nya Norra Strandgatan. Frånsett 
bebyggelsen i det senare kvarteret Fisken, 
markeras endast tre byggnader på Brädhol-
men. Regleringen av holmen innebar att äldre 
magasin revs eller flyttades och nya byggdes, 
men det är oklart hur mycket av denna 
process man lyckats genomföra vid tiden. 
Troligen låg många äldre magasin ännu kvar. 
En brandstation har uppförts på den inre 
delen av holmen och längst ut på spetsen 
vill man anlägga en plantering. I hamnens 
södra del har ordentliga kajer byggts omkring 
verkstadsområdet och planer finns på en ut-
ökning av verkstadsområdet genom utfyllna-
der österut. Stadens område ska utökas med 
nya villaområden framförallt åt söder, bl. a. i 
Gröndalsområdet.

 Flygbild över Oskarshamns hamn år 1935. 
Industrihamnen med Bohmans fanerfabrik 
och Svenska Ackumulatoraktiebolaget Jungner 
till vänster. Centralt i bild syns Brädholmen 
med sina magasin och trävaruupplag samt 
Badholmens lummiga grönska. I bildens högra 
del markeras varvet av en högrest kabelkran 
(linbana) och en skorsten visar Kopparverkets 
läge. Vid horisonten ses Blå Jungfrun. (Foto: 
Kalmar läns museum; L2189NM)

 Oskarshamns hamn år 1938. Fotografiet 
är antagligen taget från det stora magasin 
som låg vid nuvarande färjeterminalen. Planen 
användes vid denna tid främst som timmer- 
och vedupplag. Till vänster ses Badholmen med 
”Seglarhyddan”.  (Foto: Kalmar läns museum; 
B3625)
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industristaden (ca 1915–1980)

näringsliv och befolkning

År 1908 byggdes det sista segelskeppet i Oskars-
hamn, men Oskarshamns Mekaniska Verkstad och 
Skeppsdocka gick på högvarv under första världs-
kriget. Samtidigt genomfördes en kampanj för att 
locka nya industrier till staden. 1917 startade Jung-
nerverkens ackumulatorfabrik (idag SAFT) på den 
norra stranden där det Thorénska varvet legat. Året 
efter byggdes Oskarshamns kopparverk på den 
södra stranden. Från denna tid omdanandes Os-
karshamn från sjöfartsstad till industristad. De nya 
storindustrierna gav en ökad hamnverksamhet och 
hamnens betydelse som importerande industrihamn 
blev större än som exporterande handelshamn. 

Utvecklingen gjorde delvis halt under mellankrigs-
tiden. Driften vid Oskarshamns Mekaniska Verk-
stad nedlades under ett par år. Samtidigt fick både 
verkstadsrörelsen/varvet och Kopparverket nya 
ägare och flera nya industrier startades i staden, 
som tre kuvertfabriker och ett par konfektionsfa-
briker. 1929 etablerade sig Bohmans fanerfabrik i 
den nedlagda snickerifabriken vid norra kajen. Från 
1940-talet växte fabrikerna i snabb takt. Under 
1950-och 1960-talen rådde en febril byggnadsverk-
samhet i staden när nya industribyggnader, bostads-
områden, offentliga byggnader och affärsfastigheter 
såg dagens ljus. År 1980 bodde ungefär 18 900 per-
soner i staden. 

stadsbild

Bygget av Jungnerfabriken och Kopparverket för-
ändrade hamnens och stadens omgivningar. De 
föranledde även en utökning av kajområdena. På 
1920-talet skapades ett nytt stort område med 
kajer utanför Jungnerverken, dit alltmer av träva-

Norra hamnen år 1935. Genom utfyllnader hade man på 1920-talet skapat ett nytt stort 
hamnområde utanför Jungnerverkens fabrik på den norra stranden. Bortom denna udde fortsat-
tes sedan utfyllnadsarbetena i Döderhultsviken. Längre ut mot havet anas några fashionabla 
sommarvillor som uppförts redan i slutet av 1800-talet. (Foto: Kalmar läns museums fotoarkiv; 
L2186NM) 
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ruexporten flyttades. Vid Norra Strandgatan upp-
fördes också en stor tegelbyggnad för Bruuns han-
delsfirma. På den södra sidan arbetade man från 
1920-talet med en utökning åt öster av verkstads-
området genom utfyllnader. Efter Jungnerbolagets 
övertagande av verksamheten år 1932 accelererade 
bygg- och anläggningstakten på området. Även vid 
Kopparverket byggdes en kaj, möjligen av enklare 
karaktär, eftersom den redan vid slutet av 1930-ta-
let ersattes av en ny lång kaj. Samtidigt började 
staden successivt att köpa in och riva fastigheterna 
på Brädholmen för att kunna skapa ett mer ordnat 
hamnområde där.

Efter andra världskriget upprättades en ny gene-
ralplan som syftade till att omstöpa Oskarshamn 
i en modern, funktionsseparerad gestalt. Många 
saneringsrivningar genomfördes i centrum. Renod-
lade industri- respektive bostadsområden tillkom 
i stadens ytterkanter. Bilismens ökade betydelse 
innebar att man skapade ett nytt industriområde 
och en ny kringfart väster om staden (Norra och 
Södra Fabriksgatorna). Där anlades bl.a. B-G Pers-
sons karosserifabrik (idag Scania lastbilshytter) 
år 1946. De redan etablerade industriområdena i 
hamnen utökades. I början av 1960-talet fick Bräd-
holmen nya kajer. Större delen av holmen asfalte-
rades och fortsatte att användas för utskeppning av 
trävaror, men troligen anlades en liten plantering 
vid den bro till Badholmen som nu byggdes. I vin-
keln mellan Brädholmen och Skeppsbron anlades 
ett nytt kajområde för bilfärjor. Styckegodsfrakten 
och upplagen på Skeppsbron försvann, vilket gav 
ökade ytor åt den med färjetrafiken förknippade 
bilismen. 

Varvet från ovan på 1970-talet. (Foto: Oskarshamns kommun)
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Brädholmen och köpt in många fastigheter samt rivit bebyggel-
sen, bl.a. ”Barkhuset” år 1934 och ”Frossekrogen” år 1939. Det 
Wijkströmska trävaruupplaget, med tre stora virkeslador, skulle 
komma att rivas år 1954. Trafiksituationen närmast Brädholmen 
är i stort sett sig lik sedan sekelskifteet 1900 och Döderhults-
bäcken ännu bara kulverterad på ett par kortare sträckor. Norra 
torget är ännu en öppen plats. Nya bostadsområden har byggts i 
Gröndalsområdet och väster om staden enligt 1914 års plan.

Utsnitt ur 1941 års ekonomiska karta. 

Utfyllnadsarbeten har gett två nya uddar som skjuter ut i viken, 
en från den norra stranden, den andra från den södra. Den norra 
udden är det tidigare planerade hamnområdet som förverkligats, 
men med något modifierad form. Hamnspåren har förlängts dit. 
I det stora kvarteret norr om den nya hamnen ligger Jungners 
ackumulatorfabrik sedan 1917. På den södra sidan har varvsom-
rådet utökats åt väster till en ny udde med två långa vågbrytare. 
Söder om denna ligger den långa Kopparverkskajen och Koppar-
verket som byggts 1918. Staden har intensifierat regleringen av 
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parverkstomten. Öster om denna har Liljeholmsfabriken uppförts. 
Brädholmen har rensats på sin äldre bebyggelse och kajerna 
byggts om för modern trävarulastning. Några nya byggnader har 
tillkommit på holmen, bl.a. ett högt silomagasin som uppförts i 
slutet av 1950-talet. Badholmen har fått broförbindelse och det 
nuvarande färjeläget för Gotlandsfärjan har anlagts. Trafikappa-
raten har byggts om till den nuvarande med Norra Fabriksgatan 
och Skeppsbroleden, vilket bl.a. inneburit att Döderhultsbäcken 
kulverterats och att en ny järnvägsbro byggts.

Utsnitt ur 1977 års ekonomiska karta. 

Oskarshamns kraftiga expansion under rekordåren på 1950- 
och 1960-talen avtecknar sig tydligt i jämförelse med 1941 års 
karta. Omfattande områden både för bostäder och industrier har 
byggts ut. Det norra hamnområdet har i stort sett fördubblats ge-
nom utfyllnader och anläggningsarbeten, men Klubbdjupshamnen 
med Oceankajen tycks ännu inte ha påbörjats med annat än att 
en lång vågbrytare byggts. På den södra sidan är förändringarna 
mindre beträffande strandkonturen, även om man fortsatt att 
fylla ut och modifiera stränderna. Kopparverket är nedlagt sedan 
några år och varvsverksamheten har utökats till den gamla Kop-
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meter lång RoRo-kaj. 1983 kunde man inviga ett 
nytt stort utfyllnadsområde med en 350 meter lång 
kaj, ”Oceankajen”. Omkring 2010 förlängdes den-
na kaj 130 meter. 

Trots att hamnfunktionerna idag förskjutits till den 
nya hamnen i nordost, präglas stora delar av den 
inre hamnen ännu av industrier, råvaruupplag och 
godshantering. På den södra sidan utökades indu-
stri- och hamnområdet med Liljeholmsfabriken 
1970, som ännu är i drift. Kopparverkets område 
övertogs först av varvet, senare av Press & Plåtin-
dustri (Press Kogyo Sweden i Oskarshamn). På den 
östra, nyare delen av varvsområdet har varvsverk-
samheten drivits vidare som reparationsvarv och en 
av hallbyggnaderna har ombyggts till kapsellabora-
torium för Svensk Kärnbränslehantering.  Den väs-
tra, gamla delen av varvet fungerar bl.a. som påfart 
till Gotlandsfärjorna. En del byggnader har rivits 
och de som ännu finns kvar har en varierad använd-
ning som kontor, magasin och för mindre verksam-
heter. På den norra sidan drivs Jungnerfabriken vi-
dare i de gamla byggnaderna. Bohmans fanerfabrik 
står kvar, i huvudsak utan användning.

I den innersta delen av hamnen gjordes betydelse-
fulla förändringar under 1970- och 1980-talen. Vid 
mitten av 1970-talet skapades korsningen Skepps-
bron/Björngatan – Norra Fabriksgatan/Norra 
Strandgatan genom uträtning och breddning av 
gatunätet samt kulvertering av Döderhultsbäcken. 
En järnvägsbro byggdes öster om korsningen för att 
ytterligare underlätta biltrafikens flöden. Vid sam-
ma tid flyttades Gotlandstrafikens färjeterminal till 
sitt nuvarande läge. 1983-1984 byggdes Tullhuset 
och Transitomagasinet samman till Stadshus. Under 
2000-talet har Brädholmen och Badholmen renod-
lats som rekreationsområde. Brädholmen har omda-
nats, bl.a. har ett nytt affärshus uppförts på holmen 
och en gästhamn anlagts. Badholmsrestaurangen 
uppfördes år 2010 sedan föregångaren brunnit ned. 
På den norra kajen har ett Båt- och maskinmuseum 
byggts. Godståg trafikerar ännu kajerna i de inre 
och norra delarna av hamnen. Persontrafiken till 
Oskarshamns station lades ned år 2005, men åter-
upptogs år 2012.

dagens stad (1980-idag)

näringsliv och befolkning

Liksom i övriga landet kunde man i Oskarshamn 
märka en industriell avmattning redan under 
1960-talet. Varvet lades ned 1967, men kom att 
återöppnas 1971. Kopparverket lades ned 1969 
och merparten av byggnaderna revs. Kärnkraftsut-
byggnaden vid Simpevarp och flera ersättningsindu-
strier, däribland Liljeholmens stearinljusfabrik som 
byggdes bortom Kopparverket år 1970, dämpade 
dock stadens industriella kris. Men då konjunktu-
ren vände nedåt vid mitten av 1970-talet minskade 
Jungner sin personalstyrka.1982 rekonstruerades 
varvet åter, med drastiskt minskad personalstyrka. 
Vid mitten av 1980-talet, samtidigt med att kärn-
kraftsutbyggnaden var färdigställd, lades en annan 
av stadens storindustrier ned, LM Ericsson. Stadens 
pappersindustri och tryckerier påverkades negativt 
av den digitala utvecklingen. Sedan varvet åter gått i 
konkurs 1995 upphörde fartygstillverkningen. Boh-
mans fanerfabrik stängde år 2010. 

Fabriksnedläggningarna till trots är Oskarshamn 
ännu i högsta grad en levande sjöfarts- och indu-
stristad. De storskaliga hamnutbyggnaderna har 
fortsatts. Man har idag Smålandskustens största 
hamn med närmare 3 km kaj där, bl.a. petroleum-
produkter och fraktcontainers lastas och lossas. 
Den dominerande lasten är ännu sågade trävaror. 
Gotlandstrafiken har cirka 400 000 resenärer årli-
gen och sommartid trafikeras även Öland och Blå 
Jungfrun. I staden finns flera betydande industrier. 
Några av dem ligger i hamnområdet som till stora 
delar ännu är en industrimiljö. Kärnkraften har haft 
en stor betydelse för stadens ekonomiska vitalitet. 
År 2010 bodde ungefär 17 300 personer i tätorten.

stadsbild

Under 1970-talet avtog rivningarna i stadskärnan 
p.g.a. rådande bostadsbrist. Istället renoverades en 
del byggnader som Jungnerfabrikens stora bostads-
hus vid Jungnergatan. Det Peterssonska huset vid 
Skeppsbron renoverades omkring 1990. Flera riv-
ningstomter har bebyggts först under de senaste två 
decennierna. Under slutet av 1900-talet och början 
av 2000-talet utökades hamnen betydligt åt nord-
ost. 1969 förlängdes den norra kajen med en 215 

Skeppsbron år 2012, med A Peterssons hus till vänster. Godståg trafikerar hamnspåren. Trafikskyltarna och flaggorna ger klara signaler 
om väsentliga funktioner och platser i staden. (Foto: Lotta Lamke, Kalmar läns museum)
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Flygbild över hamnen år 2007 (Foto: Oskarshamns kommun)
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kulturhistoriska karaktärsområden
Utredningsområdet har delats in i fyra karaktärsområden, varav ett delats i två delområden. 
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karaktärsområde 1; Brädholmen 

Karaktärsområde 1; Brädholmen har sina kul-
turhistoriska rötter i köpingstiden (1600-tal). I 
egenskap av Oskarshamns vagga har området 
en historisk särställning. Funktionen som hamn 
har en mycket lång tradition. Dagens miljö är 
dock fattig på historiska spår ovan mark och 
vittnar främst om de senaste decenniernas ut-
veckling, ”Dagens stad ” (ca 1980 -). Under 
mark, och även i vattnet intill, kan det emellertid 
finnas lämningar som kan sprida ljus över Os-
karshamns äldsta historia. Arkeologisk utred-
ning och/eller övervakning vid markingrepp kan 
ge större klarhet i eventuella lämningars omfatt-
ning och art. I övrigt handlar antikvariska hän-
syn i detta område inte primärt om bevarande, 
utan mer om att inte ytterligare otydliggöra om-
rådets topografi eller relation till staden. 

I karaktärsområde1; Brädholmen är följande av 
särskilt kulturhistoriskt värde och bör bevaras 
eller förstärkas:

•	 Karaktären	av	holme/halvö
•	 Hamnfunktionen,	hamnkaraktären
•	 Tillgängligheten	för	allmänheten
•	 Brädholmens	 huvudaxel	 i	 f.d.	 Brogatan,	

kopplingen till Hamngatan-Skeppsbron
•	 Den	visuella	kontakten	med	Badholmen	och	

Skeppsbron från holmens södra strand

Brädholmen är ortens första hamn och tillsammans 
med det anslutande stadspartiet vid Hamngatan ut-
gör holmen också köpingens äldsta bebyggelseläge. 
I äldre tid sträckte sig holmen, och det omgivande 
vattnet, nästan ända fram till Hamngatan. Genom 
successiva utfyllnader sedan 1800-talet har både 
vattenkontakten från Hamngatan och Brädholmens 
karaktär av holme/udde nästintill gått förlorad. Den 
öppna plats som idag uppfattas som ”Brädholmen” 
utgör endast dess östligaste del. 

Genom sin historia och funktion har Brädholmen 
varit en betydelsefull plats i staden, men samtidigt 
har området inte förrän helt nyligen fått en mer 
medveten gestaltning. Brädholmen har varit ett 

1768 års karta har här lagts ovanpå den moderna kartan. De gråblå byggnaderna är 
dagens bebyggelse. Röd linje utgör utredningsområdets gräns. Av överlägget framgår att 
Brädholmen sträckte sig nästan ända fram till Hamngatan. Störst påverkan på strandlinjen 
har skett på den södra sidan av udden, med utfyllnaden av Gloet. På den norra sidan har 
utfyllnaderna varit mer måttliga.  
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Brädholmen med det stora magasinet vid Skånebryggan där Andreas Petersson, som senare uppförde 
huset på Ejdern 3, hade sin första affär. Skånebryggan fick sitt namn av de många skånska seglare, 
speciellt från Brantevik och Skillinge, som lastade trävaror där. Brädholmen dominerades helt av 
trävarupplag och enkla magasinsbyggnader, men ett par boningshus låg på holmen under slutet av 
1800-talet. T.h. syns gaveln till ”Frossekrogen”, ett bostadshus som inrymt krogverksamhet. Bilden är 
daterad 1894 men kan vara något senare, jämför kartor under ”Sjöfartsstaden (ca 1850–1915)”.   
(Foto: Kalmar läns museum; A6193)
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Brädholmen från Skeppsbrokajen år 1937.  (Foto: Kalmar läns museum; A2414) Lastning av virke på Brädholmen, omkring år 1930. Magasinet 
på bilden, ”Barkhuset”, revs år 1934. Kajerna byggdes om i 
början av 1960-talet. (Foto: Kalmar läns museum; Oskarshamn-
128JJ)

hamnområde, ett arbetsområde där praktiska och 
ekonomiska omständigheter fått styra den fysiska 
utvecklingen. Den flacka holmen har dominerats 
av öppna, obebyggda och trädlösa upplagsplaner. 
Bebyggelsen har främst bestått av enkelt utformade 
magasinbyggnader i trä utmed holmens stränder, 
men några bostadshus har också funnits. Holmen 
har i huvudsak varit en plats dit allmänheten haft 
tillträde, men i dess västligaste del har ett par pri-
vata handelsgårdar legat. Brädholmen har varit en 
föränderlig plats - ibland tätt belamrad med vän-
tande trävarustabbar, andra gånger öde och tom. Ib-
land livligt trafikerad både från land och från sjön, 
andra gånger tyst väntande. Den har även legat i 
ett krogtätt distrikt med det särskilda liv som detta 
genererar.

Utvecklingen under 1900-talet har inneburit att en 
allt större del av holmens västra sida har ianspråk-
tagits för kommunikationer (gator, järnvägsspår). 
Den östra delen av holmen har fortsatt att fungera 
som hamn med upplag, uppställning/parkering och 
fraktkajer fram till 1900-talets slut. Först under se-
nare tid har funktionen förändrats från frakthamn 
till fritidsbåtshamn. Omkring år 2000 byggdes ett 
kontors- och affärshus på holmen och platsen iord-
ningställdes till en prydlig rekreationsmiljö. Ingen 
äldre bebyggelse finns kvar i området, frånsett ett 
par delvis ombyggda småbyggnader. 
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Ett fotografi från tidigt 1900-tal som visar hur hamnspåren 
förbi Brädholmen drogs över den öppna plan som bildats sedan 
Gloet lagts igen. Hamngatan – Skeppsbron var ett självklart 
huvudstråk i staden. I fonden syns den anrika Wijkströmska 
fastigheten med sin trädgård som omkring 1930 bebyggdes 
med en brandstation. (Foto: Kalmar läns museum; Oskarshamn.
jj48) 

Samma vy omkring 1970. Efter stadens systematiska rivningar på Brädholmen omformades platsen till ett modernt utskeppningsområde i början av 
1960-talet. Ett silomagasin uppfördes på holmen. Ölands- och Gotlandsfärjorna fick ett nytt kaj- och terminalområde. Skeppsbroleden hade ännu inte byggts 
och Hamngatan – Skeppsbron var ännu det stora trafikstråket. (Foto: Oskarshamns kommun.)

År 2012 är den yttre östra delen av Brädholmen ett rekreationsområde med basketplaner, ett stensatt torg för 
olika evenemang, planteringar och en gästhamn. (Foto: Lotta Lamke, Kalmar läns museum)

År 2012 upptas den inre delen av Brädholmen av Skeppsbroleden, parkeringsplatser och ett stort kontors- och 
affärshus. (Foto: Lotta Lamke, Kalmar läns museum)
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karaktärsområde 2

Karaktärsområde 2 har i huvudsak formats under 
1800-talets andra hälft. Området speglar ännu det 
historiska skede då den tidigare Döderhultsviks 
köping formades till Oskarshamn stad, ”Sjöfarts-
staden” (ca 1850–1915). Många byggnader och 
strukturer från tiden har bevarats och området hyser 
höga kulturhistoriska värden. Karaktärsområdet har 
delats in i två delområden. För båda gäller att stor 
hänsyn bör tas i den fortsatta utvecklingsprocessen.   

delområde 2a; skeppsbron–Badholmen 

Delområde 2a; Skeppsbron–Badholmen bedöms 
som utredningsområdets känsligaste kulturmiljö. 
Den kännetecknas av historisk kontinuitet och be-
står av två centralt belägna, väl synliga och med-
vetet utformade offentliga stadsrum med stort 
symbolvärde för staden.  Delområdet innehåller 
många objekt med höga bevarandevärden. Man 
bör vara restriktiv med nytillskott. Tillkommande 
bebyggelse bör i anpassas till den äldre bebyggel-
sen i fråga om skala, orientering och arkitekto-
nisk kvalitet. Eventuella nybyggnader på kajen 
bör inte förta intrycket av Skeppsbrons sjöfront.

I delområde 2a; Skeppsbron–Badholmen är föl-
jande av särskilt kulturhistoriskt värde och bör 
bevaras eller förstärkas:

•	 Offentliga	byggnader	och	platser
•	 Funktionen	av	mötesplats
•	 Nära	 vattenkontakt,	 vidare	 utfyllnader	 bör	

undvikas
•	 Utblicken	mot	hamninloppet,	Östersjön	och	

Blå Jungfrun
•	 Visuell	 kontakt	 Skeppsbron–Brädholmen–

Badholmen 
•	 Det	 historiska	 huvudstråket	 Hamngatan–

Skeppsbron
•	 Badholmen	som	nöjes-	och	parkområde
•	 Badholmens	 ursprungliga	 strandlinje	 och	

stenskoning
•	 Skeppsbrons	 sjöfront	 med	 representativa	

och påkostade byggnader: A Peterssons hus 
på Ejdern 3, Rådhuset, Stadshuset, Stations-
byggnaden

•	 Skeppsbrons	 naturstensterrasser	med	 Långa	
soffan, smidesräcken och källarmagasin un-
der terrassen på Ejdern 3

Skeppsbron omkring år 1870. Närmast i bild ligger den del av kajen som gick under benämningen Ölandsbron, d.v.s. den kaj som använ-
des av Ölandsbönderna då de kom med sina varor, främst fisk och jordbruksprodukter, till staden. Huset som sticker fram i högerkant är 
”Wickströmskans”, en av flera krogar som låg i anslutning till Brädholmen. Skeppsbrokajen användes främst för passagerarfartyg samt för 
lastning, lossning och upplag av styckegods. Kajens mittzon upptogs delvis av mindre godsupplag – säckar, lårar, pallar och tunnor. Utmed 
kajen stod en rad med fotogenlyktor.   (Foto: Kalmar läns museum; B1328)
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Skeppsbron omkring sekelskiftet 1900. Kajen har stensatts med gatsten och försetts med elektrisk 
belysning, stenpollare och hamnspår. T.h. ses det första tullhuset från 1856 och i fonden den bebyggelse 
som uppförts på Kvarnberget/Villabacken. (Foto: Oskarshamns kommun) 

Skeppsbron började anläggas snart efter stadsförkla-
ringen 1856 och ägnades stor kraft under 1800-ta-
lets andra hälft. Den var ett praktiskt betingat stads-
rum, nödvändigt för stadens fortsatta expansion, 
men också ett stadens finrum. I branten byggdes 
grönskande terrasser och representativa byggnader 
som annonserade den unga stadens välmåga ut mot 
Döderhultsvikens vidöppna vattenrum. Kajen har 
aldrig haft några trädplanteringar, men tidvis varit 
bebyggd med enstaka byggnader som tullvaktstuga, 
magasin, samt biljett- och vänthallar. Skeppsbron 
blev framförallt passagerartrafikens hamn. Den liv-
liga kajen var händelsernas centrum, en plats att 
iaktta och bli iakttagen på, en plattform för formel-
la ankomstkommittéer eller för uppslitande avsked. 
Topografin utnyttjades så att skådespelet kunde av-
njutas från första parkett på Långa soffan.  

Under 1900-talets andra hälft blev Skeppsbron allt-
mer ett stadsrum för den ökande bilismen, en utveck-
ling som befästes med invigningen av Skeppsbrole-
den vid mitten av 1970-talet. Gotlandsterminalens 
flytt vid samma tid medverkade till att avfolka ka-
jen. Trafikleden fungerar idag som en barriär och 
stadens närhet till vattnet är inte längre lika direkt 
som tidigare. Utfyllnaderna vid Skeppsbrokajen har 
dock varit måttliga – det är fortfarande här som sta-
den som tydligast möter vattnet. Från sjösidan ut-
gör Skeppsbrons bebyggelse ännu en anslående syn 
och från Skeppsbron är utblicken ännu hänföran-
de, trots att hamninloppet krympts av 1900-talets 
hamnutfyllnader.

Badholmen är en naturlig holme som av dess tidi-
gare namn att döma, Garnholmen, kan ha hyst fis-
kebodar med garnhagar. Vid tiden för stadsblivelsen 
omgestaltades holmen till kuranstalt med omgi-
vande park, helt i linje med tidens societetsmode. 
Sedan dess har holmen primärt utgjort en plats för 
vila och förlustelse. På 1960-talet fick Badholmen 
broförbindelse. Flera badhus och restauranger har 
avlöst varandra på holmen. Dagens restaurangbygg-
nad uppfördes 2010, men tillsammans med holmens 
planteringar fullföljer den en 150-årig tradition på 
platsen. Strandlinjen är i stora delar ursprunglig 
från 1850-talet och stenskoningarna runt holmen 
har ännu samma karaktär som då och kan delvis 
vara i original.
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Skeppsbron omkring 1910. Fest och vardag fanns sida vid sida vid Skeppsbron. Karaktären skilde sig därmed mycket från 
stadens råare hamnkvarter på Brädholmen. S/S Jarl ligger flaggspelsprydd och lövad vid kaj, där ett välklätt sällskap små-
språkar och inspekterar det väntande godset. På terrassen, ett steg upp från den livliga kajmiljön, råder lugnet. S/S Jarl bygg-
des vid OMV 1907 för rederi Oskarshamns Ångfartygs AB. Under två år 1907-1908 trafikerade man Visby, men därefter 
enbart Kalmarsund fram till 1951.  (Bild från Wikipedia). 

Skeppsbron på 1930-talet. Bilismen har ökat och getts större utrymme. Också trävaruexporten har ökat och trävaruupplagen 
spiller över på Skeppsbron. Styckegodsupplagen har fått flytta under tak. Vid hamnkranen och godsterminalen ligger Sveabo-
lagens ångare Örnen som mellan 1930 och 1949 under sommarmånaderna gjorde rutten Stockholm - Södertälje - Oskars-
hamn - Borgholm – Kalmar, tidvis med förlängning till Bornholm. En av byggnaderna övertogs senare av Gotlandsbolaget. 
(Foto: Kalmar läns museum; Döderhult205)

Skeppsbron från Rådhuset år 2012. (Foto: Lotta Lamke, Kalmar läns museum) Skeppsbron från Brädholmen år 2012. (Foto: Lotta Lamke, Kalmar läns museum)
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Tidigt fotografi, från cirka 1860, som visar den av 
doktor Bermann nyanlagda kuranstalten på Bad-
holmen. Stenskodda kajkanter och pollare kantade 
holmen som i övrigt upptogs av en liten park, ett par 
småbyggnader och av själva badhuset. I bakgrunden 
syns den norra stranden med skeppsvarv.   (Foto: 
Oskarshamns kommun)  

Badholmen år 1939. Grönskan har tätnat, men 
holmen känns igen från det äldre fotografiet. Detaljer 
som stenskoningar, trappor och pollare finns kvar.   
(Foto: Kalmar läns museum; Oskarshamn118JJ)
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Badholmen år 2012 med den nya 
restaurangbyggnaden som uppfördes 
år 2010. Ännu idag har holmen kvar 
sin karaktär och många detaljer från 
förr. (Foto: Lotta Lamke, Kalmar läns 
museum)

Oskarshamns sjöfront på 1920-talet.  
Badholmen med sitt kallbadhus och 
Skeppsbron med sina offentliga bygg-
nader. (Foto: Oskarshamns kommun)
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delområde 2b; villabacken – gamla varvet 

Delområde 2b; Villabacken–Gamla varvet ut-
görs av området kring Verkstadsgatan. De 
äldr e delarna av varvet (”verkstadsområdet”) 
är om rådets historiska nav. Delområdet har 
höga kulturhistoriska värden, med många äldre 
byggnader som tillsammans bildar en samman-
hängande men till stora delar ganska löst sam-
mansatt miljö. Det lämnar utrymme för förtät-
ning, men de äldre byggnaderna bör värnas och 
deras ursprungliga karaktär inte förvanskas. 

I delområde 2b; Villabacken–Gamla varvet är 
följande av särskilt kulturhistoriskt värde och 
bör bevaras eller förstärkas:

•	 Kontrasten	 mellan	 de	 högre	 belägna,	 mer	
småskaliga bostadsområdena och det låglän-
ta, mer storskaliga verkstadsområdet

•	 Verkstadsgatans	 sträckning	 och	 entrén	 till	
Gamla varvet 

•	 Vattenkontakten	på	Gamla	varvsområdet,	vi-
dare utfyllnader bör undvikas

•	 Äldre	bostadsbebyggelse	på	Villabacken	och	
utmed Verkstadsgatan.

•	 ”Port	Arthur”	på	Verkstaden	7,	viktigt	land-
märke

•	 Byggnader	 uppförda	 för	 varvs-	 och	 verk-
stadsrörelsen på Gamla varvet

•	 Den	ursprungliga	skeppsdockan,	under	mark	(?)

Varvs- och verkstadsrörelsen etablerades utanför 
den södra stadsgränsen strax efter stadsförklaring-
en. Gränsen gick då på stadssidan av Villabacken 
som kallades Kvarnberget efter den väderkvarn som 
låg där.  Under slutet av 1800-talet byggdes bo-
stadshus på Kvarnbacken och de övriga höjderna 
kring verkstadsområdet, i området Verkstadsgatan 
– Gröndalsgatan. Många av dem finns kvar ännu 
idag, med delvis förändrat yttre. En liten förstad 
uppkom på andra sidan järnvägen från staden räk-
nat. Själva verkstadsområdet var en värld för sig 
själv, en industriarbetsplats dit allmänheten inte 
hade tillträde. Eftersom den var en av stadens störs-
ta arbetsplatser i 120 år, hann den ändå upplevas av 
många. ”Verkstan”, eller ”varvet” som man kallade 
det från 1930-talet, var en institution och en ange-
lägenhet för alla Oskarshamnare. Alla visste var den 
låg och hur det gick. När nya fartyg sjösattes var det 
en högtidsstund för hela staden.

Foto från slutet av 1800-talet. Skeppsdockan byggdes på en av 
naturen formad plats som förbättrades genom sprängning och 
stödmurar. (Foto: Oskarshamns kommun)  
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Bild ut en katalog för Oscarshamns Dockor och Mekaniska Verkstad från 
1860-talet. I den centrala medaljongen visas den förträffliga dockanläggningen 
och den första verkstadsbyggnaden. Runtom visas verkstadens produktion av 
ångfartyg, ångmaskiner, tröskverk och lokomobiler.  (Foto: Kalmar läns museum; 
Oskarshamn121JJ)

Oskarshamns mekaniska verkstad och varv, S/S Calabria i docka 1916. 
Bortom fartyget syns den ursprungliga verkstadsbyggnaden, jmf katalog-
bilden till vänster. Till höger syns kontorsbyggnaden (Foto: Kalmar läns 
museum; B2479)
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Liksom vid de flesta andra industrier var miljön på 
verkstadsområdet livlig, ljudlig, smutsig och förän-
derlig. Allt större fartygsbyggen krävde större ytor 
och storskaligare anläggningar. Från 1920-talet ex-
panderade man över det område som utredningen 
kallar ”Nya varvet”. När Kopparverket stängde år 
1970 togs även denna industritomt i anspråk. Sedan 
den storskaliga varvsverksamheten lagts ned bygg-
des Gamla varvet om till påfart för Gotlandsfärjan. 
Skeppsdockan fylldes igen. Verkstads- och Grön-
dalsgatorna rätades och breddades. Omkring år 
2000 förlängdes Gröndalsgatan med en viadukt till 
Åsavägen. Några byggnader på ”Gamla varvet” har 
rivits, men ett par verkstadshallar och kontorsbygg-
naden, den senare troligen till en del uppförd innan 
1884, har bevarats. Idag vittnar den delvis föränd-
rade miljön i delområde 2b ännu om en bärande 
del i Oskarshamns kulturhistoria: fartygsbyggan-
det. Både om verksamhetens rötter i 1800-talet och 
i dess fortsättning under industrialismens 1900-tal.  

 Varvsområdet från sjön år 1973. Sonja var det största fartyget som byggts vid var-
vet och på hela ostkusten. ”Verkstad 14” i bakgrunden. (Foto: Oskarshamns kommun)  

 Arbetarna lämnar varvet efter dagens slit. 
Troligen en bild från 1950-talet.   (Foto: Oskars-
hamns kommun)  
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Verkstadsgatan mot Skeppsbron år 2012. Äldre byggnader kantar ännu den idag betydligt bredare och rakare gatan. 
(Foto: Lotta Lamke, Kalmar läns museum)

Den befintliga entrén till verkstadsområdet från Verkstadsgatan med kontorsbyggnaden och ”Verkstad 14” år 2012.  (Foto: Lotta Lamke, Kalmar läns 
museum)

Verkstadsområdet mot Villabacken med ”Port Arthur” längst åt höger år 2012. Till vänster kontorsbyggnaden i fonden matsalsbyggnaden och till 
höger infarten till Gotlandsfärjan med biljettkurer.  (Foto: Lotta Lamke, Kalmar läns museum)

Verkstadsgatan mot Skeppsbron i oktober 1943. Gatan och den anslutande bebyggelsen hade uppkommit utanför 
stadsgränsen där inga regleringsplaner fanns. Verkstadsgatan blev därför smal och slingrande, likt med många andra 
gator i Oskarshamn. Detta område nedanför Villabacken kallades för Altrasket och just detta hus låg särskilt mycket i 
vägen för en breddning av gatan. Det är inte osannolikt att bilden togs inför rivning av byggnaden.  (Foto: Kalmar läns 
museum; Oskarshamn47jj)
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karaktärsområde 3; norra stranden

Karaktärsområde 3; Norra stranden har sedan 
mitten av 1800-talet kontinuerlig omformats av 
utfyllnader och industriell expansion. Dagens 
miljö speglar Oskarshamns 1900-tal, ”Industri-
staden” (ca 1915-1980), med en tyngdpunkt 
i periodens första hälft. Områdets kulturhis-
toriska värden är främst knutna till de två be-
tydelsefulla industrier som genom successiva 
utbyggnader kommit att dominera miljön.  Be-
varandeförutsättningarna skiljer sig mellan de 
båda fabriksmiljöerna, men är i båda fall osäk-
ra. I detta föränderliga område är nygestaltning 
möjlig, men för stadens och områdets historiska 
identitet bör några äldre industribyggnader be-
varas. Viktigast i detta sammanhang är Jung-
ners/SAFT:s huvudbyggnad. 

I karaktärsområde 3; Norra stranden är följande 
av särskilt kulturhistoriskt värde och bör beva-
ras eller förstärkas:

•	 Äldre	 gatustruktur,	 i	 synnerhethet	 Jungner-
gatan (f.d. Norra Gränsgatan = äldsta stads-
gränsen)

•	 SAFT:s	 huvudbyggnad,	 bör	 fortsatt	 kunna	
uppfattas från sjön och hamnen 

•	 Bohmans	 huvudbyggnad,	 Tegelbyggnad	 vid	
Bohmans fanerfabrik (f.d. Bruuns), Stuveri-
kontoret, Bostadshus på Laxen 11

Den norra stranden har sedan mitten av 1800-ta-
let varit en miljö stadd i ständig förändring – ett 
stökigt område av muddermark, upplag, kajbyggen, 
rivningar och nybyggnation. Från att under slutet 
av 1800-talet och kring sekelskiftet 1900 ha varit ett 
varierat ”nybyggarområde” med bostäder, handels-
fastigheter, fabriker, varv och upplag, har industri- 
och hamnfunktionerna getts företräde sedan första 
världskriget. 

Då området först planlades med 1845 års regle-
ring var det ännu var ett obebyggt, flackt sluttande 
strandområde öster om köpingen. En stor del av det 
nuvarande kvarteret Björnen omfattade under slutet 
av 1800-talet dels en öppen yta som reserverats som 
kyrkogård, dels en havsvik. Sedan bron vid Fisktor-
get anlagts fick området kring viken på 1870- och 
1880-talet en blandad bebyggelse av bostäder och 
olika verksamheter, bl.a. stadens första snickerifa-

Norra stranden, troligen i början av 1930-talet. Den kyrkogård som planerats på den norra stranden behövdes 
inte efter att kyrkogården vid kyrkan anlagts. Istället fick platsen användning som kreaturstorg och kallades för 
Norra torget. Närmast kajen ligger den gamla snickerifabriken som just ställts om till fanerfabrik. Där ligger också 
handelsfirman Bruuns stora tegelbyggnad som uppfördes i början av 1920-talet (mellan 1921 och 1927 att döma 
av flygfoton). Höger om Borgmästargatan, som idag skurits av sedan Bohmans fabrikstomt svällt ut, ligger vad som 
förefaller vara ett sågverk, möjligen tillhörigt snickeri-/fanerfabriken. På tomten intill är ett upplag, kanske av koks? 
I bildens vänsterkant ses Brädholmen med den nya Brandstationen med sitt uppstickande slangtorn, uppfört 1930.  
(Foto: Oskarshamns kommun)
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Norra stranden med det Thorenska bostadshuset och varvet närmast i bild. 
Längre bort ses det Sandellska varvet (Foto: Oskarshamns kommun)

Norra Långgatan åt väster kring 
sekelskiftet 1900 med Folkskolan 
i bakgrunden.  (Foto: Kalmar läns 
museum; B2491)
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Norra stranden år 2012 med Jungners huvudbyggnad som påbyggdes med en våning sedan man 1964 beslutat att flyta företagets huvud-
kontor från Stockholm till Oskarshamn. Den gula tegelbyggnaden är ett stycke hamnhistoria. Byggnaden uppfördes omkring år 1950 för AB 
Oskarshamns Stuverikontor på platsen för den Thorenska villan. Bolaget hade registrerats år 1929 och aktietecknare var de större kunderna i 
hamnen. Bolaget heter idag Oskarshamns Hamn AB och ägs till 96 % av Oskarshamns kommun. (Foto: Lotta Lamke, Kalmar läns museum)

Norra Långgatan, numera Jungnergatan, åt öster år 2012.Till vänster ligger det bostadshus som uppför-
des av Jungnerbolaget för de anställda vid fabriken. Till höger en del av f.d. Bohmans fanerfabrik. (Foto: 
Lotta Lamke, Kalmar läns museum)

Norra stranden med Bohmans nedlagda fanerfabrik år 2012. Bakom fabriken sticker Ljungner-
bolagets bostadshus upp. (Foto: Lotta Lamke, Kalmar läns museum)

brik och ett varv. När viken fylldes ut i början av 
1900-talet, ianspråktog snickerifabriken möjligen 
den nya marken med sitt sågverk. Av den äldre små-
skaliga och varierade bebyggelsestrukturen har en-
dast en fastighet bevarats: Laxen 11. I angränsande 
kvarter finns också en del äldre byggnader bevarade. 

Dagens miljö är helt präglad av utvecklingen efter år 
1917 då Jungners batterifabrik byggdes på den tidi-
gare varvsplatsen. I samband med detta byggdes ett 
stort kajområde upp i Döderhultsviken och dagens 
strandkontur skapades. Av dagens mark är ungefär 
hälften utfyllnadsmark. Från 1940-talet utökades 
både Jungnerfabriken och snickerifabriken som om-
kring år 1930 övertagits av Bohmans fanerfabrik. 
Gatumark och fastigheter i omgivande kvarter lades 
till industritomterna.  Äldre byggnader revs för att 
ge plats för de växande fabrikerna. Även de hamn-
magasin som under mellankrigstiden uppfördes på 
det nya kajområdet har under senare tid ersatts av 
moderna, mer storskaliga magasinsbyggnader. Bat-
terirfabriken är i drift, medan Bohmans fanerfabrik 
lagt ned sedan några år. 
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karaktärsområde 4; nya varvet

Karaktärsområde 4; Nya varvet är en utökning 
av varvsområdet, skapad från 1920-talet fram 
till 1970-talet. Dagens miljö representerar främst 
1970-talet, d.v.s. den sista delen av den period 
då Oskarshamn kulminerade som industristad, 
”Industristaden” (ca 1917-1980). Nya varvet 
används ännu till stora delar för varvsverksam-
het. Den levande och långa varvstraditionen 
i staden är ett värdefullt kulturarv. Varvsverk-
samheten bör därför få fortsätta att forma sin 
del av hamnen. Om förutsättningarna förändras 
på Nya varvet, genom ökad eller minskad varvs-
aktivitet, bör man i båda fall värna bockkranen 
med tillhörande stapelbädd och servicebyggnad. 
Denna anläggning är industrihistoriskt värdefull 
ur ett nationellt perspektiv och har ett högt sym-
bolvärde för Oskarshamns historiska identitet 
som varvs- och sjöstad.

I karaktärsområde 4; Nya varvet är följande av 
särskilt kulturhistoriskt värde och bör bevaras 
eller förstärkas:

•	 Bockkranen	med	tillhörande	stapelbädd	och	
servicebyggnad

Nya varvets hela kulturhistoriska identitet är den 
som varvsområde och då framförallt som efterkrigs-
tidens och dagens varvsområde. Ungefär hälften av 
dagens mark utgörs av utfyllnadsmark som skapats 
successivt sedan 1920-talet. Området har varit, och 
är ännu, en industriell miljö och ett avstängt arbets-
område. 

Vid sekelskiftet 1900 hade stranden här sin natur-
liga kontur med två mindre uddar. Hälften av den 
västra udden tillhörde verkstaden och möjligen an-
vändes viken väster om udden för fastygsbyggna-
tion. Viken framstår som en naturlig plats för en 
stapelbädd, men de historiska kartorna avslöjar inte 
något om detta. År 1914 fanns en lång vågbrytare 
från den västra udden ut till ett par småholmar, så 
att viken skyddades. På den östra udden låg ett bo-
stadshus och några uthus. 

Under 1920- och 1930-talen började man utöka 
verkstads-/varvsområdet genom utfyllnader mellan 
vågbrytaren och den östra udden. Här växte en ny 
varvsmiljö fram under de år då varvet hade sam-
ma ägare som Jungnerbolaget, d.v.s. 1932-1964. 

Flygbild över hamnen år 1927. Det nya hamnområdet vid den norra kajen skymtar till 
vänster. Bortom Skeppsbron och Villabacken ligger verkstadsområdet med det område 
som i denna utredning benämns ”Nya varvet”.  Utfyllnaderna för det nya varvsområdet 
har redan kommit ganska långt och de två vågbrytarna är byggda. Man kan också ana 
att ett fartyg ligger förtöjt eller upplagt i viken närmast Kopparverkskajen, vilket tyder på 
att platsen fungerade som dockningsplats redan vid denna tid. (Foto: Kalmar läns museum, 
fotostatkopia i top. arkivet) 
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Möjligen kan området närmast Kopparverkska-
jen ha nyttjats för fastygsreparationer redan un-
der 1920-talet (jmf flygfoto från 1927). I början av 
1940-talet byggdes en ny stapelbädd på varvet, vil-
ken kan ha varit den mot Kopparverkskajen. Senast 
i början av 1950-talet fanns ytterligare en fartygs-
bädd, i samma läge som den nuvarande. Den idag 
befintliga servicebyggnaden under stapelbädden 
kan härröra från denna tid. Vid samma tid fanns 
fem, sex andra större byggnader på området, varav 
ingen bevarats till idag. 

Sedan Bröderna Johansson gjutit nytt liv i varvet 
år 1971 kom ”Nya varvet” att genomgå stora för-
ändringar. Genom utfyllnader, anläggningsarbeten 
och hallbyggen skapades dagens varvsmiljö under 
1970-talet. Den befintliga bockkranen ska enligt 
uppgift ha tillkommit under detta decennium. Se-
dan nedläggningen av nybyggnadsvarvet år 1995 
används en stor del av området ännu för varvsverk-
samhet, men några äldre varvsbyggnader har om-
byggts för att hysa annan verksamhet.

Nya varvet från Villabacken år 2012. I förgrunden Gotlandsfärjans påfart på gamla varvsområdet. 
(Foto: Lotta Lamke, Kalmar läns museum)
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årtalslista
Tabellen listar händelser i Oskarshamns stads och hamns historia. De tonade raderna 
hänvisar till kartor som återfinns i avsnittet ” Stadens och hamnens utveckling”.

ÅrtaL HändeLSe

1604 Äldsta	skriftliga	belägg	för	köpingen.	Vimmerby	stad	får	rätten	till	en	årlig	marknadsdag	vid	Döderhultsvik.	Hamnen	utgörs	av	köpmännens	privata	bryggor	på	insi-
dan av holmen.

1646 Döderhultsvik	blir	lydköping	under	Kalmar	med	fyra	årliga	marknader.	Fastboende	invånare	i	köpingen.	

1677 Danska	trupper	bränner	ned	köpingen.	Ett	enda	hus	klarar	sig.			

KARTA		1695 Sex köpmansgårdar kring det smala sundet mellan Brädholmen och fastlandet. Skeppsvarv på Brädholmen. På orten finns även en krog och en arrestlokal.

KARTA		1768 Tretton gårdar i köpingen, samt några stugor. Marknadsplatsen just flyttad till nuvarande kvarteret Apollo vid Lilla torget. Köpmännens magasin och bryggor flyt-
tade till holmens utsida. 
Uppskattat invånarantal: ca 100 pers.

KARTA		1802 Bebyggelsen	har	tätnat	längs	infartsvägarna.	Vid	Skeppsbron	och	Östra	Torggatan	löper	vägar/stigar.	Vid	Garvaregatan,	Klappgränd,	samt	Raketgränd	med	Klysgränd	
har	små	husgrupper	uppkommit.	Förutom	Klappgrändsbron	finns	även	en	spång	över	bäcken,	vid	mötet	Bäckgatan	-	Hamngatan.		
Uppskattat invånarantal: ca 250 pers.

1843 Köpingen upphöjs till municipalsamhälle. 

1844 Invånarna tillåts att köpa och lagfara sina tomter.

1845-1846 Brand-, byggnads- och hamnordningar formuleras och antas. Enligt hamnordningen ska en privat träkaj nedanför nuvarande rådhuset upplåtas och gälla som kom-
munal hamn.

KARTA		1845 Ortens första ”stadsplan”. Köpingens område utökas väsentligt. Gator och stadsdelar namnges och en ny tomtnummerserie införs. Ungefär 230 bebyggda tomter 
finns i köpingen och lika många nya tomter planeras.

1846 Stora	varvet	grundas	(även	benämnt	Hultenheimska,	Carstenska	eller	Deurellska	varvet).	På	varvets	område	byggs	även	ett	bostadshus	och	en	väderkvarn.	Under	
1800-talet	fanns	även	Grålle	Johanssons	varv,	Maurinska	varvet,	Thorénska	varvet	och	Yttre	varvet.	Det	Thorénska	varvet	var	störst	och	drevs	till	1909.

1855 Köpmansgård,	det	Hasselquistska	huset,	uppförd	på	1840-talet	inköps	av	köpingen	och	ändras	till	rådhus.	Staden	låter	uppföra	ett	kombinerat	tull-,	pack-	och	våg-
hus på stranden söder om rådhuset (rivet 1934).

1856 Döderhultsviks	köping	blir	stad	och	får	namnet	Oskarshamn.		Hultenheim	på	Fredriksberg	skänker	gatumarken	samt	Garnholmen	till	staden.

1857 Beslut om det första kommunala hamnbygget: den allmänna skeppsbron ska tillbyggas i trä eller sten till 175 alnars (ca 104 meters) längd.

KARTA		1858 Staden har reglerats och fortsatt att byggas ut enligt 1845 års plan. Lilla torget och Skeppsbron har anlagts. 
Uppskattat invånarantal: ca 2 200 pers.

1859 En	kuranstalt	anläggs	på	Garnholmen	som	från	denna	tid	istället	kallas	för	Badholmen.	Holmen	får	stenskodda	stränder,	ett	kallbadhus	och	en	promenadpark	med	
planterade träd.  

1860 En hamndirektion tillsätts. Skeppsbrobygget forceras och man gör upp planer på en förlängning av Skeppsbron söderut ända fram till Kvarnberget (Villabacken).

1860-63 Oskarshamns	Dockbolag	bildas	och	påbörjar	anläggandet	av	en	skeppsdocka	i	en	naturlig	bergsskreva	söder	om	staden.	Dockan	står	färdig	1863.	För	att	komplet-
tera	anläggningen	med	verkstad	och	varv	bildas	Oskarshamns	Mekaniska	Verkstad	i	december	1861.	De	båda	bolagen	är	således	lierade	redan	från	början	och	går	
efter en tid samman.  

1863 Oskarshamn blir stadskommun. 

1864 Staden inköper stadsparks- och kyrkogårdsområdet från Fredriksberg. 

1865 Läroverket invigs.

1866-1870 Under	slutet	av	1860-talet	anläggs	Rådhusets	planteringar	och	terrasser	med	en	72	meter	lång	parkbänk,	”Långa	soffan”,	liksom	ett	första	parti	av	stadsparken.	
Även Fiskhamnen och Fisktorget anläggs i slutet av 1860-talet. Mekaniska Verkstadens första konkurs år 1869.
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ÅrtaL HändeLSe

1874 Järnvägen	Nässjö	–	Oskarshamn	invigs.	Inför	anläggandet	har	utfyllnader	gjorts	utanför	stationsområdet.	Det	första	stationshuset	ligger	väster	om	spårområdet.	

1875 Staden får en byggnadsordning som reglerar gatubredder, hushöjder, material och kommunikationer. Även för verkstadsområdet upprättas en byggnadsordning. 
Linjen	Oskarshamn	–	Visby	etableras	med	2	avgångar	per	vecka	för	posttransporter	och	passagerartrafik.

1874-1876 Stadens	kyrka	uppförs	sedan	Oskarshamns	stadsförsamling	år	1873	brutits	ut	ur	Döderhults	församling.	Kyrkogården	börjar	anläggas	och	stadsparken	utökas.

1878-1880 Skeppsbron får stenkaj från Järnvägsstationen till Gloet. Beslut om kajen taget 1876. 

1881 Storbrand ödelägger området vid och väster om Lilla Torget. Vid återuppbyggnaden breddas gatorna och många hus uppförs i tegel.

1883 Transitomagasinet vid Skeppsbron står färdigt. Beslut om bygget taget 1876. 

1885 Skeppsbron helt klar med stenkajer från Kvarnberget till Gloet.  Mekaniska Verkstaden i konkurs 1884.

1888 Fredriksbergs herrgård med tillhörande mark köps in av Oskarshamns stad på exekutiv auktion. Ger staden drastiskt ökade expansionsmöjligheter såväl söderut 
på Kikebo gårds ägor, som västerut och norrut på Nynäs gårds ägor.

1891 Stadens första egentliga stadsplan fastställs.

1894 Norra torget upplåts för de 2 årliga kreatursmarknaderna.

1898 A	Peterssonska	huset	uppförs	vid	Hamngatan/Skeppsbron.

1900-1901 Staden anlägger en ny kaj vid Mekaniska Verkstaden.  

1899-1902 Stenkajer anläggs vid Fiskbron1899-1900. 1901-1902 tas planer fram för en fortsatt utbyggnad av hamnen utmed den norra stranden.

1906 Nya	(=befintliga)	järnvägsstationen	uppförs.	Den	smalspåriga	banan	Ruda	–	Oskarshamn	invigs	1907,	vilket	medför	att	hamnspåren	ändras	till	treskensspår	de	
följande åren.

KARTA		1914 Ny stadsplan antas. Nya bostadskvarter planeras väster och söder om staden, bl. a. i Gröndalsområdet.

1915-1916 Oskarshamns Mekaniska Verkstad har 800 anställda och verkstadsområdet utökas.

1917 Svenska Ackumulatoraktiebolaget Jungners (idag SAFT) fabrik står färdig i norra hamnen. Inför anläggandet har hamnspåren förlängs till Jungners område. 1917 
inleds kajbyggen utmed den norra stranden. Ny stadsplan antas. Beslut tas om ett nytt kajområde i norr, omfattande flera småöar, för att erhålla tillräckligt djup vid 
kajerna.  

1918 Oskarshamns Kopparverk startar sin verksamhet i en nybyggd anläggning på den södrastranden.

1919 Nya områden från Fredriksbergs ägor inkorporeras med staden. 

1921 Nya	(=befintliga)	tullhuset,	ritat	redan	år	1913,	står	klart.	Det	gamla	tullhuset	rivs	dock	först	år	1934.	

1923 Första	etappen	av	norra	kajen	klar.	Södra	kajen	Repareras	och	flyttas	ut	3	meter.

1929 Bohmans fanerfabrik etablerar sig i en nedlagd snickerifabrik vid den norra hamnen. 

1932 Efter konkurs 1931 inköps Oskarshamns Mekaniska Verkstad av Jungnerbolagets ägare och får namnet AB Oskarshamns Varv.

1935-1939 Ny kaj om 210 m, 15 meter utanför den gamla kajen på Kopparverksområdet, byggs gemensamt av Kopparverket och staden - avsynas slutligt först 1941. Större 
ombyggnad av Norra kajen som flyttas ut längre i vattnet. Jungnerverken utvidgar sitt område. 1937-1939 inköptes Norra Torget och halva kvarteret Gorillan Boh-
mans fanerfabrik för en större utbyggnad. Flera byggnader på Brädholmen rivs.

1937 Kopparverket	övertas	av	Reymersholmebolaget.	Tydligare	kemiskteknisk	inriktning	–	tillverkning	av	svavelsyra,	saltsyra,	natriumsulfat	m.m.

1941 Brädholmen förklaras för hamnområde, efter det att staden omkring 1930-talet kontinuerligt inköpt tomterna på holmen.

1947-1948 Generalplan upprättas. 

1949 ”Verkstad 14” uppförs på varvsområdet.
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ÅrtaL HändeLSe

1950-talet År 1953 antas en ny stadsplan för verkstads- och kopparverksområdet. Ny utrustningskaj för varvet byggs 1953 och  följande år. Stora utfyllnader görs för den nya 
norra kajen. Planer på ombyggnader av Södra kajen/Skeppsbron.

1951-1953 Byggnaderna	i	kvarteret	Fisken	vid	Hamngatan	(bl.a.	det	A	Peterssonska	huset)	rivs,	varefter	det	år	1950	bildade	kommunala	bostadsbolaget	Byggebo	låter	uppföra	
nya affärs- och bostadshus i kvarteret.  Stadens första turistbyrå invigs på Södra kajen i juni 1952.

1957 Reguljärtrafik	till	Blå	Jungfrun	sommartid	inleds.	

1960 Gamla	Brandstationen,	söder	om	kv.	Fisken,	rivs.	Brädholmens	kajer	byggs	om	–	150	meter	träskeppningskaj	–	ca	80	meter	Fiskehamnskaj.	Oskarshamns	Varv	är	
Kalmar läns största arbetsplats med 1 470 anställda.

1961 Ny oljehamn med tillhörande bergrum i norra kajens förlängning tas i bruk i oktober. (Beslutad 1955, avtal med Svenska BP 1959.)

1962 Kajerna vid Skeppsbron byggs om och ett nytt färjeläge för den moderna Gotlandstrafiken invigs. 

1964 Jungers huvudkontor flyttas från Stockholm till Oskarshamn, fabriken påbyggs med en våning. 

1967 Döderhults,	Misterhults	och	Kristdala	landskommuner	inkorporeras	med	staden,	varmed	dagens	Oskarshamns	kommun	bildas	i	praktiken.	

1969 Norra	kajen	förlängs	med	en	RoRo-kaj	om	cirka	200	meter.		Kopparverket	läggs	ned.

1970 Br Johansson övertar Varvet.

1973 Gotlandstrafikens nuvarande färjeläge färdigställs.

1976 Skeppsbroleden, med ny betongbro över bäcken, står färdig.

1981 Rådhuset	härjas	(främs	interiört)	av	eldsvåda,	men	återställs.	

1982 Oskarshamns Varv i konkurs. Nytillverkning av större fartyg upphör. Abetsstyrkan decimeras från 650 till 350 personer.

1983 Oceankajen om 350 meter står färdig vid Klubbdjupet.

1988 Oljehamnen flyttas till Klubbdjupshamnen.

1995 Nya Oskarshamns Varv i konkurs. Nytillverkning av fartyg upphör helt och varvet blir reparationsvarv. Personalen minskar till cirka 30 personer.   

2005 Persontrafik med järnvägen till Oskarshamns station läggs ned t.o.m. 2011. 

2009-2010 Oceankajen förlängs 130 meter.

(Foto & fotomontage: Lotta Lamke, Kalmar läns museum)
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1952. Varvet (08-OHN-286)

1977. Skeppsbroleden. (08-OHN-221)

1977. Norra Fabriksgatan. (08-OHN-521)

1999. Brädholmen. (0882-P344)

m.fl.

arkiv

kartor och heltäckande stadsplaner

Lantmäteristyrelsens arkiv

1695. Klämma & Kikebo, avmätning (G12-37:1)

1768. Döderhultsviks köping, avmätning. (G75-
1:1)

1845. Döderhultsviks köping, avmätning och regle-
ring. (G75-1:2)

1858. Oskarshamns stad, karta. (Lj-60)

Lantmäterimyndigheternas arkiv

1802. Uppmätning av Döderhults köping. (08-
OHN-11)

1847. Döderhultsviks köping, tomtindelning. (08-
OHN-16) Samma som ovan 1945.

1884. Oskarshamns stad, reglering av Oskars-
hamns stad, inställd. (08-OHN-60)

1898. Oskarshamns stad, utvidgning av stadsområ-
det. (08-OHN-65)

1884/1900. Brädholmen, tomtindelning. (08-
OHN-67)

1914. Oskarshamns stad, stadsplan. (08-OHN-
255)

1922. Oskarshamns stad, registerkarta. (08-OHN-
715, 08-OHN-716)
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