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Sammanfattning 
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Uppdraget 
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Utredningsområdet 

Geografisk avgränsning 

 

Fig. 1:   Planområdet (röd markering) ligger i den östra delen av Västerviks stadskärna. Större delen 

av området ligger inom riksintresseområde K 90 för kulturmiljövården (grön kontur). Norra delen av 

planområdet ligger inom miljö 131 enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram (lila kontur) . 

Området tangerar dessutom bevarandeområde 7, 8 och 9 (blå kontur) enligt 1990 års kulturhistoriska 

bebyggelseinventering.   
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Fig. 2:   Översikt av planområdet. De tre föreslagna detaljplaneområdena är markerade med röd kontur. 

Byggnader inom planområdet som omfattas av antikvarisk bedömning är markerade i gult. De fastigheter som 

ingår i bevarandeområden enligt 1990 års kulturhistoriska bebyggelseinventering är markerade med ljusblått. 
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Antikvarisk skyddsstatus 

 

Riksintresseområde 

Kulturminnesvårdsprogram 

Bebyggelseinventeringar 
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Fast fornlämning 

 

 

Gällande planer 
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Områdets fysiska utveckling 

Västerviks bebyggelseutveckling 

 

                                                 
Möjligen skedde detta vid mitten av 1500-talet, då Gustav Vasa 

uppmanade staden borgare att uppföra sina gårdar vid ”Capellebacken”, 

som skall ha legat inom det nuvarande kvarteret Kapellet. 
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Utredningsområdets utveckling 

 

1700-talet 
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Fig. 3:   1707 års stadskarta är den äldsta bevarade, mer detaljerade kartan över Västerviks stad. 

Gaturegleringarna är genomförda. Skeppsbrokajen, mellan Lilla Strömmen och Kvarngatan,  är noggrant 

utritad. Endast en strandtomt är markerad mot Skeppsbrofjärden.  
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Fig. 4:   Detalj av en annan version av 1707 års stadskarta som antyder 

några utfyllnader/bryggor mot Gamlebyviken, dock inga mot saltsjön.  

Fig. 5:   Utsnitt ur en av 1707 års kartor över stadens ägor. Söder om 

kvarteret Matrosen var i huvudsak skogsbevuxen hagmark med 

grönsaksodlingar och små åkerlyckor tillhöriga  stadens borgare. 
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2
 Som vid denna tid benämndes Stora Strömmen.  

3 
Det första kända varvet i Västervik hade tillkommit vid mitten av 1500-

talet då Gustav Vasa befallt att ett kronovarv skulle anläggas på 

Slottsholmen. Fram till slutet av 1600-talet var detta stadens dominerande 

arbetsplats och ett av landets mer betydande varv, med en produktion av 

både bestyckade örlogsfartyg och handelsskepp. Det lades ned år 1846. 
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Fig. 6:   1781 års karta visar bl.a. hur  Ölandshamnen anlagts i änden av Kvarngatan och hur 

strandområdet närmast söder därom fyllts ut och bebyggts med bodar. (Jämför vyn på fig. 6.) I 

änden av Storgatan ligger en trappa ned till vattnet. På kajen ligger en "Vacktkammare" och ett 

"Sprut- och mat-(mät-?) hus". Tre varv, tillhöriga herrar Dichman, Tenger och Hultman, har 

anlagts söder om staden. Varvsområdet är glest bebyggt med varvsbodar, baspannor och en 

smedja, förutom de stapelbäddar och bryggor som ligger vid stranden.  
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Fig. 7 (motstående sida):   Litografiskt tryck av Elias Fredrik Martin (1804-

1854). Västervik omkring år 1850. Bilden framstår som förhållandevis 

verklighetstrogen. I den högra kanten syns staden packhus intill Lilla 

Strömmen.  En enkelsidig allé skärmar delvis av från staden och bland 

träden står sittbänkar riktade ut mot kajen. Bänkar finns också i anslutning 

till sjötrappan. Inget arbetsfolk syns till på kajen där herrar i höga hattar 

och damer i långa kjolar flanerar och pekar ut mot sjön. Vid 

Ölandshamnen ligger tunnor upplagda och till vänster om hamnen finns 

en tät bebyggelse av timrade bodar, magasin och verksbyggnader som 

vänder gavlarna mot sjön. De byggnader som står ute på kajen är dels 

den lilla tullvaktstugan till höger i bild, dels det lilla kokhuset till vänster. 

Mellan dem ligger möjligen den "varuhall" som finns utmärkt på en karta 

från år 1889. Ur Kalmar läns museums samlingar. Foto: Pierre Rosberg, 

Kalmar läns museum.  

 

1800-talet 

                                                 
4
 Uppfört år 1844 som länsresidens i ett tilltänkt Norra Kalmar län, efter 

ritningar av J F Oppman.   
5
 Stadens postkontor skall ha funnits på fastigheten mellan cirka 1855 och 

1877. 
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6
 En byggnad i detta läge uppges på en karta från år 1889 som "Varuhall". 

7
 Den Tengerska gården på tomterna Östra kvarteret 55, 56 skall ha 

inköpts av staden år 1896 för att deras badhustomt skulle läggas som en 

utvidgning av hamnen, enligt Kjellgren 1980.  
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Fig. 8:   1872 års karta visar de byggnader som fanns vid tiden. Träbyggnader är färglagda i gult, 

sten-/tegelbyggnader i rosa. De rosa-gula husen är troligen reveterade träbyggnader. Av alla de 

byggnader som avbildas inom det nu aktuella utredningsområdet är det endast en som finns kvar 

idag: det gamla garveriet (markerad av förf. med blå kontur) på Garvaren 2. 
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Fig. 9 :   Detta fotografi är troligen taget på 1870-talet. Det finns på Kalmar läns museum och år 1939 

nedtecknade landsantikvarien Manne Hofrén bl.a. följande om bilden, berättat av hamnkaptenen E. Holm: 

”Briggen Tyrus av Västervik vid kajen i Västervik. Denna del av kajen kallas allmänt "Haket". Förr i tiden 

lastades fartyg nästan aldrig vid kajen utan på redden. Innan lastningen började, hörde det till att skutan 

skulle ligga på parad här vid haket, finputsad och med rårna fyrkantsbrassade (Squared). Under denna tid 

hade besättningen ledigt för att roa sig, kaptenen såg gäster ombord osv.” Foto: E. Hultgren, Västervik.  

 

 

Fig.10:   Skeppsbron vid ”Haket” med Storgatan i fonden. Fotografiet är taget innan 

kajombyggnaderna och visar den gamla träkajen. Hamnplanen är i huvudsak belagd med storgatsten, 

gatumarken på andra sidan alléraden är belagd med kullersten. Foto ur Västerviks museums arkiv.  
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Fig. 11:   Fotografiet är sannolikt från 1870-talet. Det nya hamnkontoret har ännu inte byggts. 

Situationen känns i huvudsak igen från den cirka 25 år äldre litografin (fig. 7) med träkajen, 

Haket, sjötrappan, pållarna utmed kajen och alléraden med bänkar. Man har nu även fått ett 

antal gatlyktor utmed kajen. Huset till vänster på kajen är det lilla kokhuset/hamnkontoret, medan 

huset till höger är tullvaktstugan. Den förmodade varuhallen på litografin finns inte med, inte 

heller det nya hamnkontoret som skall ha uppförts år 1880. Inga lastupplag syns på kajen. Foto 

ur Västerviks museums arkiv.  
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Fig. 12:   Varvsområdet sett från vattnet.  Troligen är fotografiet från 1880- 

eller 1890-talet. Den nya Skeppsbron har ännu inte anlagts. I högerkanten 

skymtar ett av magasinen innanför den gamla stadsgränsen. Vänster om 

detta magasin ser man ett av varvets bostadshus och bakom det ligger 

stationen och fängelset. Varvskontoret och skeppsbyggmästarens bostad 

låg i det högresta bostadshuset i bildens vänstra kant. Foto från Kjellgren, 

1988. 
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Fig. 13:  Ännu en bild från ”Haket”, och den gamla träkajen. Denna gång ut mot sjön. Foto ur 

Västerviks museums arkiv.  

 

Fig. 14:   Skeppsbron, troligen under arbetet med den nya kajen 1906-07. Byggnaden till vänster 

är det hamnkontor som skall ha uppförts år 1880.  Notera järnvägsspåren. Foto ur Västerviks 

museums arkiv.  

 

Fig. 15:   Omdaningen av Skeppsbrokajen år 1906-07. Ölandshamnen fylldes ut och kajen 

breddades genom utfyllnader i ytterkant.  Foto ur Västerviks museums arkiv. 



Skeppsbron – Barlastudden • Kalmar läns museum 

[26] 

 

Fig. 16:   Utsikt över varvsområdet omkring år 1910. Taget från nya kyrkans torn som 

stod färdigt år 1905. Foto ur Kalmar läns museums arkiv. 
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Fig. 17:   Kartan till 1927 års stadsplan visar den då sedan 20 år omgestaltade Skeppsbron med spårväg, 

magasin och kvarstående äldre strandtomtsbebyggelse.   



Skeppsbron – Barlastudden • Kalmar läns museum 

[28] 

 

 

 

Fig. 18:   Skeppsbrokajen, möjligen på 1920-talet. Till vänster sticker byggnaderna i kvarteret Garvaren 

fram och just bakom dem en stilfullt utformad pissoar i gatsten. 1937 års tullhus har ännu inte uppförts. På 

hamnplanen syns de två hamnmagasinen, varuupplag och lastade järnvägsvagnar. Foto: Ateljé Eriksén. 

Foto ur Västerviks museums arkiv.  

 

 

Fig. 19:   Detta fotografi  visar hur kajens stenbeläggning avslutades skarpt mot det f.d. varvsområdets 

utfyllnadsmarker. Sedan varvsverksamheten upphört kvarstod många av byggnaderna. De omvandlades 

till magasin för grosshandelsfirmor  och industribolag. Mellan magasinen ligger upplag av ved och tunnor 

m.m. Den byggnad som är under uppförande till höger i bild ligger på samma plats (Magasinet 8) som den 

idag rivna Lantmännens silobyggnad, vilken enligt uppgift uppfördes år 1933. Denna bild är dock troligen 

äldre, möjligen från 1920-talet. Foto: Ateljé Eriksén. Foto ur Västerviks museums arkiv.  
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Fig. 20:   Flygvy mot Barlastudden m.m. år 1933. Foto: AB Flygtrafik. Foto ur Kalmar läns 

museums arkiv.  
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Fig. 21:   Utsnitt ur 1944-45 års ekonomiska karta. Flygfotograferingen gjordes 1939-40 och ger intryck av  

att utfyllnaden utanför det gamla varvsområdet då ännu inte är färdigställd.    
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1900-talet 

 

                                                 
8
 Om- och nybyggnader av kajer, bryggor och broar tycks ha varit 

aktuella på flera håll i staden under 1900-talets första årtionde, bl.a. 

anlades stadens första hamn för fritidsbåtar just norr om Slottsholmen. 
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Efter detta anlades ett reparationsvarv, Västerviks nya varvsaktiebolag 

ännu ett stycke söderut (vid nuvarande värmeverket). År 1958 upphörde 

varvsverksamheten där. 

 

Fig. 22:   Garveriets gård med  

kalksäckar och i marken 

nedsänkta kar. Hudarna 

hänger på tork utmed 

svalgången. Foto från 

Kjellgren, 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.23:   Den garveribyggnad 

som ännu idag finns kvar på 

Garvaren 2. Foto från 

Kjellgren, 1988. 
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Fig. 24: Den Smithska fastigheten ingick i en huslänga som bildade ett eget smalt kvarter. 

Kvarteret fick namnet "Skorpan" efter de skeppsskorpor som bakades på Bengtssons bageri som 

låg i kvarteret. Här ser man längan sedan den  yttersta delen av den rivits i samband med 1907 

års kajbygge. Foto: E Hultgren. Foto ur Kalmar läns museums arkiv.  

 

Fig. 25:   Då ett nytt tullhus byggdes på Skeppsbron år 1937 placerades det i Nygatans förlängning, så att 

utblicken mot Skeppsbrofjärden blockerades. Tullhuset revs år 1980 i samband med att Slottsholmsvägen 

byggdes. Foto ur Kalmar läns museums arkiv. 
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Arkeologisk undersökning av hamnen 1978-79 
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 Protestgruppen Miljö och Trafik i Västervik (MoTiV) bildades och  

ombildades från 1976 till ett politiskt parti – VDM.  

Det gamla tullhuset vid Lilla strömmen hade rivits redan 1961. 
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Fig. 26:   Skeppsbron och den södra hamnplanen i början av 1980-talet, då Järnvägskajen ännu var i 

funktion som lasthamn. Hamnkranen löper utmed järnvägsrälsen på kajen. Foto: Roger Karlsson, 

1983. Foto ur Västerviks museums arkiv. 

 

 

Fig. 27:   Slottsholmsvägen vid Skeppsbron stod klar år 1981 och i sin helhet var den klar två år 

senare. Hamnmagasinet på bilden fick ligga kvar till 1993 innan det revs.  I fonden syns 

Centralföreningens silo som eldhärjades i oktober 2004 och revs i februari 2005. Foto: Roger 

Karlsson, 1989. Foto ur Västerviks museums arkiv. 
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Utredningsområdets karaktär 

Olika aspekter av utredningsområdets karaktär 

Status 
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Fig. 28:   Flanerande damer på skeppsbron innan kajombyggnaden 1907. 

Foto ur Västerviks museums arkiv. 

 

 

Fig. 29:   Vid kajen får det ”fina” och det ”fula”  ännu samsas om utrymmet.  
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Funktioner 

Skala 

Privat - offentligt  
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Rumslig karaktär 
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 1920-talets stadsplanerare tog inte chansen att knyta samman hamnen, 

stationen och det parkstråk med institutioner som föregående decennier 

skapats just utanför den gamla stadsgränsen. 
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Föränderlighet  

Utblickar och rörelse 

Bebyggelse 
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Mark 

Träd 
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Rekommendationer för olika delområden 

Karaktärsområde A;  Skeppsbron  
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Fig. 30:   Karaktärsområden.  

Karaktärsområde B;  Strandkvarteren/Hamnplanen 
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Karaktärsområde C;  Varvsområdet 
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Karaktärsområde D;  Järnvägskajen - Barlastudden 
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Påverkan på stadsbilden 

Planprogrammets intentioner 
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Stadsfronten 

Styrmannen 1 och 2.   Sjökaptenen 4, 3 och 2.  Sjökaptenen 1 

 

Kapellet 4                          Kapellet 3 Kapellet 8 

Långholmen 2 Långholmen 1 

 

Riddarhuset  1  Riddarhuset 2  Riddarhuset 3 

Fig. 31 – 41:   Fasader mot Skeppsbron. 



Skeppsbron – Barlastudden • Kalmar läns museum 

[49] 

Bebyggelsens kulturhistoriska värden  

 

Fig. 42:   Storgatan är en stadens huvudaxel som sedan 1600-talet varit 

den främsta vägen till Skeppsbron.   
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Antikvarisk bedömning  
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 Stenhantverk utgör också en del av Västerviks historiska profil.  
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Områdets byggnader 

Fig. 43:   Skärgårdsterminalen.  

 
Kabyssen 1 
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Fig. 44:   Pumpstationen.  

 
Västervik 4:40 
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Fig. 45, 46:  Varvsgatan med garveriet t.h. Den övre bilden är från ca 

sekelskiftet 1900. Foto ur Kalmar läns museums arkiv. 

 

Garvaren 2 
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Fig. 47:   Byggnaderna på Garvaren 2 från gårdssidan.   

Fig. 48:   Vindsvåningen i det gamla garveriet/magasinet 

Fig. 49, 50:   T.v. Garveriet/magasinets fasad mot Varvsgatan. T.h. 

ålderdomlig fönsterlucka.  

Nästa uppslag, fig. 51, 52:   Originalritningar  av läderfabriken från år 

1920.  
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Fig. 53:  Läderfabriken/ordenshusets fasad mot Varvsgatan.  

Fig. 54:  Ordenssalen på vindsvåningen i läderfabriken/ordenshuset.  

Fig. 55:  Festvåningen på övervåningen i läderfabriken/ordenshuset.  
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Fig. 56:  Personalrumsbyggnaden.  

Västervik 4:35 
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Fig. 57:  Transformatorstationen. 

 

Fig. 58:  Byggnaderna på Magasinet 9. 

 

Magasinet 9 
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Fig. 59:  Kontorsbyggnaden. 

Fig. 60:  Magasinen. 
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Fig. 61:  Marinan. 

 

 

Västervik 4:37  
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Fig. 62:  Fiskförsäljningsföreningens byggnad. 

 

Västervik 4:38  
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Fig. 63:  Ishuset. 

 

Fig. 64:  Byggnaderna på Västervik 4:119. 

Västervik 4:119 
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Fig. 65:  Båtförvaringshallen.  

Fig. 66:  Magasin. 
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Rekommendation för områdets byggnader  
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