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Sammanfattning 

Det här är resultatet av kandidatarbetet, skrivet under kursen kandi-
datarbete 15 p vårterminen 2010 på programmet för fysisk planer-
ing vid Blekinge Tekniska Högskola. Arbetet är det avslutande exam-
ensarbetet efter 3 års studier i fysisk planering på grundläggande nivå. 

Arbetet handlar om funktionsomvandlingar i staden. Hur ett flexibelt byg-
gande kan underlätta i städer, där behovet av byggnader förändras snab-
bare än en byggnads livstid. Kandidatarbetet har dels inneburit studier av 
en funktionsomvandling som gjorts på Stumholmen i Karlskrona och dels 
inneburit ett försök till en liknande omvandling på ön Kungsholmen i 
Karlskronas skärgård där en funktionsomvandling är aktuell idag år 2010. 
Kandidatarbetet är ett resultat av det arbete som lagts ner 
på research om Stumholmen samt det planförslag som 
jag föreslår för Kungsholmen efter avslutad omvandling. 
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1.  Inledning 
1.1 Bakgrund 

Följande stycke beskriver bakgrunden till varför ämnet funktionsomvandlin-
gar i staden är aktuellt och hur det kommer sig att det blev temat för det här 
kandidatarbetet. Bakgrunden förklarar att det idag är ett problem som gäller 
generellt i Sverige och lokalt på många platser.    

Flerbostadshus, markbostäder och arbetsplatser är planeringsprojekt som 
berörts under utbildningen för fysisk planering. Det är kurser som handlar om 
att uppföra ny bebyggelse som tillgodoser mänskliga behov utan att förvan-
ska platsen. Hållbarhet i staden är något som återkommande diskuteras. Att 
det man planerar ska fungera ur en mängd aspekter under en lång tid i snabb 
utveckling, ofta nämnt är ekonomiska-, sociala- och ekologiska aspekter för 
att nå hållbarhet i planeringen.  

Hållbarhet handlar även om det redan byggda, att kunna använda det befint-
liga (Riksantikvaren 2009, s. 49). Att riva byggnader för att bygga nytt är en 
praktisk tillämpning av ”slit och släng -teorin”, något som ofta inte är varken  
ekonomiskt eller ekologiskt. På vilket sätt använder man det som redan finns 
på bästa sätt? 

”Utbyggnad av bostäder ska framförallt ske genom förtätning och funktion-
somvandling” (Karlskrona Kommun, 2010, s. 24). I Karlskronas översikts- 
plan 2030 nämns att staden ska utvecklas genom förtätning och funktion-
somvandling (Karlskrona Kommun, 2010, s. 24). Det här examensarbetet har 
behandlat ämnet funktionsomvandling, det vill säga hur man ska kunna an-
vända byggnader och miljöer som redan finns, flexibelt med ny användning. 
Funktionsomvandling är ett begrepp av stor vidd, något som kan handla om 
gamla industrilokaler som blir ljusa, öppna bostäder likväl som lagerlokaler 
som byggs om till idrottshallar. Arbetet är främst inriktat på omvandling av 
hela miljöer och inte enskilda objekt.  

Anledningen till att man byggde Karlskrona på 1600-talet var för att anlägga 
en örlogsbas (Karlskrona kommun & Länsstyrelsen Blekinge Län 2002, s. 
9). Alltså finns det i kommunen en mängd militära områden, några aktiva 
och några där den militära verksamheten har avvecklats, i och kring staden. 
Funktionsomvandlingar i Karlskrona från militära områden och byggnader 
till civila är och har varit aktuellt på flera platser i staden. 

Stumholmen är ett exempel, en ö, omvandlad från en stängt militärt område 
till en offentlig plats med parker, museum, bostäder, kontor och utbildnings-
lokaler (Hogdal 1993, s. 16). Naturligtvis är det här inte bara något som är 
aktuellt för Karlskrona, gamla kaserner och militärområden finns på många 
platser i Sverige där den militära verksamheten har minskat eller avvecklats. 
Alltså är detta ett generellt aktivt problem inom den fysiska planeringen i 
Sverige. 
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En funktionsomvandling är idag år 2010 aktuell i Karlskrona kommun. En 
gammal försvarsanläggning och militärt utbildningsområde på ön Kungs-
holmen i skärgården, Kungsholmsfort, ska öppnas och göras tillgängligt för 
allmänheten1. 

Det här kandidatarbetet har resulterat i ett övergripande planförslag över ön 
Kungsholmen, som visar hur en funktionsomvandling kan förändra ön från 
ett stängt militärt område till en plats för allmänheten. Samt en kartering av 
vilka byggnader som finns och vad de är tänkbara att användas till. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur man bygger i områden med speciella 
värden, i det här fallet kulturhistoriska värden. Samt att göra en funktionsom-
vandling på ön Kungsholmen i Karlskrona Kommun, med Stumholmen som 
inspiration och förebild. 

Syftet är att göra ett planförslag som ändrar funktionen av Kungsholmen, där 
platsens egenskaper tas tillvara på bästa sätt samtidigt som det tillgodoser 
mänskliga behov. Samt att undersöka om en liknande funktionsomvandling 
som gjordes på Stumholmen är möjlig att genomföra på Kungsholmen. 

1.3 Problemformulering 

Nedläggningar av industrier, skolor och militära verksamheter sker dagligen 
runt om i landet i övergången från industrisamhället till informationssamhäl-
let (Gillgren 2000, s. 8). Vikten av att kunna använda dessa byggnader, lokal-
er och områden flexibelt är stor. Därför är funktionsomvandlingar viktiga i en 
levande stad som förändrar sig efter de människor som lever och verkar där. 
Samtidigt handlar det också ofta om speciella miljöer som utformats efter 
särskilda behov, på sådana platser kan det vara viktigt att bevara en karaktär 
som berättar om en historia eller en orts identitet (Gillberg 2000, s. 8). Gamla 
bruksorter är ett exempel där man i många fall lyckats anpassa användningen 
till dagens behov men där formen och utseende rent arkitektoniskt förmedlar 
den egentliga historien. 

På 1680-talet byggdes Norra befästningen på ön Kungsholmen och sedan 
dess har en mängd byggnadsverk uppförts på platsen. Ön har varit militärt 
bemannad i mer än 300 år, idag finns viss militär utbildningsverksamhet kvar 
(Karlskrona Kommun & Länsstyrelsen i Bleking Län, s. 39). Den militära 
verksamheten på ön kommer förändras, exakt hur vet man inte ännu. Man 
vet att den förbandsproduktion som sker där idag inte kommer finnas kvar 
vid årsskiftet 2010-2011. Ön kommer att göras tillgänglig för allmänheten, 
antingen hela ön eller delar av ön2.

1 Leifh Stenholm, Länsantikvarie Länsstyrelsen Blekinge, möte 2010-02-22
2 Hans-Erik Fröberg, Ställföreträdande marinbaschef,  möte på Kungsholmen 2010- 
 03-30
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Ön är idag betecknad som ett statligt byggnadsminne eftersom det är en gam-
mal marinmilitär miljö som ska bevaras. På ön finns bland annat hamnar, 
befästningsbyggnader och en botanisk park. Flera av byggnaderna är skyd-
dade som statliga byggnadsminnen. Öns användning och dess funktion kom-
mer att förändras, samtidigt som det är viktigt att miljöns och byggnadernas 
karaktär bevaras1.

1.4 Frågeställningar 

Målet med kandidatarbetet är att utforma en plan som bevarar historiskt värde-
full karaktär, stärker platsens identitet och utvecklar de befintliga förutsätt-
ningarna på ett sätt som tillfredställer dagens behov. Förhoppningen är att
resultatet ska vara en inspiration till omvandling på liknande sätt 
på andra platser och inte bara vara en lösning som gäller för Kung-
sholmen. Dock kommer exemplet appliceras på Kungsholmen. Ar-
betet med planen kommer att utgå ifrån följande frågeställningar. 
Hur kan Kungsholmen  genomgå en funktionsomvandling på ett sätt där 
historiska spår och miljöns karaktär bevaras? 
Vilka historiska spår kan återspeglas i en ny plan över området? 
Vilka byggnader kommer att finnas kvar och vilka kommer att rivas efter en 
omvandling? 
Vilken verksamhet kan bedrivas på ön efter en genomförd omvandling? 
Kan ny bebyggelse utveckla och förstärka de historiska spåren? 
Hur kan en plats med kulturhistoriska värden få ny funktion och 
användning? 

1.5 Koppling till ämnet fysisk planering 

Ämnet funktionsomvandling är relevant med tanke på att det är en viktig del 
i hållbar planering och byggande. Det handlar om utformning av miljöer där 
det finns anledning att bevara en kulturhistorisk karaktär. Funktionsomvand-
lingar är något som sker i många kommuner idag och därför en mycket ak-
tuell fråga. Under 2000-talet har stadsplaneidealet i stor utsträckning handlat 
om förtätning av stadskärnan, något som ställer krav på flexibelt byggande 
och möjligheten att ändra funktion av befintlig bebyggelse (Karlskrona Kom-
mun, s. 24). En slutsats av det är att den moderna staden måste kunna förän-
dras efter de behov som uppstår där för att stärka dess hållbarhet. 

1.6 Metod och teoretiska utgångspunkter 

1.6.1 Metod
Metoden för arbetet har varit att studera Stumholmens utveckling under 90-
talet. Eftersom Stumholmen anses som ett mycket lyckat exempel på en om-
vandling från militär till civil plats och förutsättningarna påminner till stor 
del av de som råder på Kungsholmen. Med anledning av det har Stumholmen 
varit en stor inspirationskälla för omvandlingen av Kungsholmen. 

1 Leifh Stenholm, Länsantikvarie Länsstyrelsen Blekinge, möte 2010-02-22
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Som underlag till den studie som gjorts på Stumholmen har till största del 
dokumentationsanalyser legat till grund. Studier av historiska och nyskrivna 
dokumentationer, fotografier och skisser om hur Stumholmen var förr, samt 
hur processen under omvandlingen gick till. För att kartlägga hur Stumhol-
men fungerar idag har inventeringar gjorts. Samtal med de arkitekter som 
ritade planen för Stumholmen under omvandlingen och tjänstemän på kom-
munen och länsstyrelsen som jobbade med omvandlingen av Stumholmen 
har också genomförts. 

Dokumentationsanalys, inventering och intervjuer har också varit en grund i 
arbetet att kartlägga Kungsholmen, dess historia och fysiska förutsättningar. 
Liknande funktionsomvandlingar har gjorts på fler platser. Skeppsholmen i 
Stockholm är en plats som har förändrats från militär marinbas till ett område 
öppet för alla. Studier på Skeppsholmen har genomförts med dokumentation-
sanalyser av förvaltningsprogrammet. 

1.6.2 Motivering av metod 
Stumholmen och Kungsholmen har liknande förutsättningar, öar i Karlskro-
nas skärgård, de har varit militära områden som ska bli/har blivit tillgängliga 
för allmänheten, på öarna finns byggnader och karaktär av kulturhistoriskt 
bevarandeintresse. Den typen av verksamhet och användning som Stumhol-
men fått efter funktionsomvandlingen 1993 är också möjlig på Kungsholmen. 
Läget skiljer öarna åt, Stumholmen centralt i Karlskrona medan Kungshol-
men är belägen längre ut i kustbandet. Stumholmen gjordes om på 90-talet 
vilket gör att den processen fortfarande är relativt ung. Stumholmen ses av 
många som ett mycket lyckat exempel där man har bevarat en tydlig karaktär, 
fått nya användningar av befintliga byggnader, förtätat i stil med det befint-
liga och ändå bevarat en genuin känsla. Ambitionen är att Kungsholmen ska 
utvecklas på ett liknande sätt, därför känns det som en mycket relevant metod 
att studera Stumholmen för att sedan utveckla Kungsholmen. 

1.6.3 Analysmetod
Som stöd i inventeringar och analyser av Kungsholmen har Riksantikvarieäm-
betets analysmetod DIVE använts. Det är en en metod för att samla kunskap-
sunderlag i förändringsprocesser. En metod som används vid plane-
ring för markanvändning i områden, för att analysera kulturmiljövärden (rik-
santikvaren 2009, s. 6) . Metoden går ut på att i fyra olika steg omvandla 
historisk information till användbar kunskap om ett områdes utveckling-
möjligheter. Ett arbete som baseras på fyra olika frågor som successivt
besvaras:  

Vad berättar dagens landskap och miljö om områdets ursprung, utveckling 
och karaktär? 
Varför har vissa element och karaktärsdrag haft speciell betydelse i samhäl-
let? 
Vilka historiska karaktärsdrag har speciellt värde, kan de utvecklas och var 
går gränsen för vad de tål? 
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Hur kan områdets utpekande historiska karaktärsdrag och resurser förvaltas 
och utvecklas? (riksantikvaren 2009, s. 6) 

1.6.4 Motivering av analysmetod
En alternativ metod till DIVE är den danska SAVE-metoden. Den används 
för att undersöka vilka områden eller byggnader som bör skyddas i kom-
munala planer. Det görs genom analyser på strukturer, mönster och enskilda 
karaktärsdrag. I analysen värderas där autenticitet, kulturmässigt värde och 
kulturhistoriskt värde (Boverket 2006, sid. 36). Något som också undersöks i 
DIVE-analysen. I fallet med Kungsholmen passar DIVE-metoden bättre eft-
ersom den syftar till att integrera kulturmiljön i planläggningsarbetet. DIVE-
metoden är utvecklad för att analysera sammanhållna miljöer och inte i första 
hand enstaka objekt, därför har DIVE använts i planområdet Kungsholmen 
(riksantikvaren 2009, s. 20).  

1.6.5 Teoretiska utgångspunkter
De teoretiska referenser som är relevanta i arbetet är de som relaterar till 
resonemang om blandstaden som ideologi, new urbanism, samt olika syn på 
bevarandet av kulturarv. Bevarandepolitik har diskuterats utifrån flera synvin-
klar, bland annat modernismens. I övrigt har principer för planförslaget utfor-
mats efter den studie som gjorts på liknande platser, Stumholmen och Skepp-
sholmen. Något som snarare är teoretiska utgångspunkter i ”fält” än litterärt. 
Stumholmen är oerhört välplanerat utifrån forskning och utveckling, något 
som bevisas av den mängd tjänstemän som var involverade i dess utveckling. 
Samt att det var underlag för både arkitekttävling och bostadsmässa, med det 
granskades resultatet av en nationell publik. Dock finns det inte en teori som 
legat till grund för hur Stumholmen planerades utan en sammanvägning av 
mångas kunskap och ett lyhört hänsynstagande till platsens egenskaper.      

1.7 Avgränsning 

Arbetet har geografiskt avgränsats till ön Kungsholmen i Karlskronas 
skärgård. Kandidatarbetet har  resulterat i ett övergripande planförslag över 
ön, hur byggnader, grönytor och hamnar ska tas omhand vid en omvandling 
från militärt till civilt. Stor del av arbetet handlar om att studera Stumholmen, 
eftersom att Stumholmen har används som en inspirationskälla till det plan-
förslag som föreslagits för Kungsholmen.  

10
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1.8 Definitioner 

Följande begrepp används återkommande i texten och förklaras här för att 
underlätta förståelsen av arbetet. 

Funktionsomvandling Att införa ny användning i en byggnad eller    
   ett  område som tidigare används till annat    
   ändamål.

Byggnadsminne  Enligt kulturminneslagen kan en byggnad    
   eller anläggning som anses vara synnerligen    
   märklig med avseende på sina arkitektoniska   
   och kulturhistoriska kvalitéer förklaras som 
   byggnadsminne av Länsstyrelsen (SFS 1988:950 ).
    I Sverige är byggnadsminnesförklaring det starkaste  
   kulturhistoriska skyddet för byggnader och miljöer1. 

Förbandsproduktion  Militär utbildning av värnpliktiga. På Kungsholmen  
   finns idag basskyddskompani, som utbildar vakter2.  

Världsarv   Är en unik kultur eller miljö som vittnar om 
   männkans eller jordens historia. Utses av FN organisa 
   tionen  Unesco, som arbetar för samarbete mellan län 
   derna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommu 
   nikation (Riksantikvarieämbetet, 2010).

1.9 Arbetets disposition

Kandidatarbetet är upplagt på fem större kapitel, inledning, fakta-
presentation, analys, slutsats och referenser. I faktapresentationen presenteras 
allt informationsunderlag, något som diskuteras och analyseras i slutsatsen, 
för att skilja på det som är objektivt och subjektivt. I kapitlet analys finns alla 
inventeringar och DIVE-analysen.  

1 Leifh Stenholm, Länsantikvarie Länsstyrelsen Blekinge, möte 2010-02-22
2 Hans-Erik Fröberg, Ställföreträdande marinbaschef, möte på Kungsholmen 2010- 
 03-30
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2. Faktapresentation
2.1 Förutsättningar

Under rubriken förutsättningar presenteras intressenter och viktiga utgång-
spunkter för planläggningen av Kungsholmen. Kommunens intresse, värl-
darvets mål, levande skärgård och det regelverk som följer med lagen om 
statligt byggnadsminne.

2.1.1 Alternativ till funktionsomvandling

Är funktionsomvandling på platsen den enda möjliga framtid för ön, eller 
finns det alternativ, vilka? 
Enligt länsantikvarie i Blekinge Län Leifh Stenholm finns det tre alternativ 
för Kungsholmen. Antingen att fortsätta så som det är idag, på nuvarande 
vis eller att hitta en alternativ användning som ändå bevarar det skyddsvärda 
eller att hela ön ska registreras som en fornlämning. Med tanke på att den för-
bandsproduktion som idag finns på Kungsholmen ska avvecklas så är det inte 
mycket av den nuvarande verksamheten kvar efter årsskiftet. Alltså står det 
mellan en funktionsomvandling av ön eller att göra den till ett minnesmärke1. 
Än är det inte klart om hela ön eller delar av ön öppnas för allmänheten2. 

Det planförslag som har presenterats i samband med det här kandidatarbetet 
har utgått från att viss del av den militära verksamheten på ön finns kvar, men 
att ön till stor del görs tillgänglig för allmänheten, vilket också är den mest 
troliga utgången. 

2.1.2 Kommunen 

Eftersom att hela ön Kungsholmen räknas som ett statligt byggnadsminne och 
en del i världarvet förblir ön även efter en omvandling i statlig ägo, med läns-
styrelsen som vakande öga. Självklart har även kommunen intresse i frågan, 
kommunen måste se utvecklingen i skärgården med omkringliggande öar och 
resterande kommun. I översiktsplanen för 2030 nämns i stort sett skärgårds-
bygden inte alls, eftersom en fördjupad översiktsplan över skärgården är un-
der arbete. Kommunen har ett intresse i att utveckla skärgårdstrafiken till 
Kungsholmen i samband med att ön öppnas upp för allmänheten3.  

  
1 Leif Stenholm, länsantikvarie Länsstyrelsen i Blekinge, möte fortifikationsverket  
 2010-04-07
2 Hans-Erik Fröberg, ställföreträdande marinbaschef, möte fortitikationsverket   
 2010-04-07
3 Hans Juhlin, stadsarkitekt Karlskrona Kommun, möte fortifikationsverket 
 2010-04-07
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2.1.3 Levande skärgård 

”Hav i balans och levande kust och skärgård” är ett nationellt miljökvalitetsmål 
(länsstyrelsen 2010). 

Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk mång-
fald, upplevelsevärden samt natur-och kulturvärden. Närin-
gar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård 
skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt 
värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och andra 
störningar. 

      (länsstyrelsen 2010) 

Det är mål som länsstyrelsen i Blekinge Län publicerat på sin hemsida, något 
som bör lämnas hänsyn till vid nybebyggelse i skärgårdsmiljön. 

2.1.4 Världsarv 

Sedan 1998 är Karlskrona ett av Sveriges världsarv utsett av UNESCO. Med 
motiveringen: 

Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en 
europeiskt planerad örlogsstad inspirerad av anläggningar i 
andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för 
andra anläggningar med liknande uppgifter. Örlogsbasen 
spelade en viktig roll under de århundraden när storleken 
på ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk 
realpolitik, och Karlskrona är den bäst bevarade och mest 
kompletta av dem som finns kvar. 
   (Stenholm & Wänersson 2005, s. 4) 

I skriften världsarvet örlogstaden Karlskrona förvaltnings- och utvecklings-
program påpekas det att Stumholmen är en stadsdel som omvandlats för att 
öka kunskapen om världsarvet (Stenholm & Wärnersson 2005 sid 8). För att 
påpeka vikten av världsarvet i Karlskorna, framgår det i skriften att närmare 
140 miljoner kronor har satsat i underhållet av världsarvets byggnader och an-
läggningar (Stenholm & Wärnersson 2005, s. 8). Turistnäringen i Karlskrona 
är viktig och där är världsarvet en djup källa till fler besökare. Investeringar 
har gjorts för att öka besöksantalet och locka turister till de miljöer i kommu-
nen som världsarvet representerar. För att underlätta för besöksnäringen har 
man arbetat för att öka tillgänligheten till de intressanta kulturmiljöerna som 
utgör världsarvet i Karlskrona. Medias uppmärksamhet är också en viktig 
faktor för att öka besökandet (Stenholm & Wärnersson 2005, s. 8). 

”Visionen: Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona – ett föredömligt hållbart 
och levande kulturarv” (Stenholm & Wärnersson 2005, s. 9) För att ut-
veckla världsarvet finns det några fokuspunkter vilka utgår från de mål som 
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lässtyrelsen stiftat för utvecklingen av världsarvet. De handlar om samverkan 
och delat ansvarstagande, kunskap och kompetens, samhällsplanering och 
bebyggelsevård, publikarbete och kommunikation, bildning och delaktighet, 
samt internationell samverkan (Stenholm & Wänersson 2005, s. 11). Det 
handlar om att utveckla världsarvet till ett besöksmål i världsklass, förmedla 
kunskap och främja internationalisering. 

Samhällsplanering och bebyggelsevård är relevant för den aspekt som detta 
kandidatarbete vill förmedla. Där formuleras följande paradox som är högst 
relevant för utvecklingen på Kungsholmen. ”Att slå vakt om den gamla 
miljön och samtidigt utveckla staden för framtiden förutsätter att de värden 
Karlskrona har, inte sätts på spel utan tas tillvara och brukas på ett hållbart 
sätt” (Stenholm & Wänersson 2005, s. 15). Det poängteras i skriften hur vik-
tigt det är att väga in världsarvet i den fysiska planeringen på kommunal nivå, 
både i översiktsplanen och detaljplanen. Bara öppnandet för allmänheten gör 
en väsentlig skillnad för världsarvets tillgänglighet.  

2.1.5 Byggnadsminne, regler

Vad innebär byggnadsminne och hur lyder regelverket vid bygge intill och i 
byggnadsminnen? 
För att skydda kulturvärden i den befintliga bebyggelsen finns kulturminnes-
lagen. Den omfattar bestämmelser för fornminnen, kyrkor och byggnad-
sminnen. Om en byggnad eller bebyggelsemiljö är ovanlig på grund av hög 
ålder, att den är oförvanskad, av högt konstnärligt, historiskt eller teknikhis-
toriskt värde så kan den bli byggnadsminnesförklarad. Det är länsstyrelsen 
som utfärdar byggnadsminnesförklaringen. I samband med att en byggnad 
eller miljö blir byggnadsminnesförklarad preciseras skyddets omfattning och 
ambitionsnivå i formella skyddsföreskrifter. Urvalet av byggnadsminnen ska 
vara representativt och spegla samhällets historia och framväxt (Gillgren 
2000, s. 26). 

I garnisonsplanen för Kungsholmen finns det tydliga direktiv för vilka 
byggnader som får förändras och hur miljön kan ändras utifrån regelverket 
som gäller för byggnadsminnen. Vissa byggnader inom Kungsholms fort är 
statligt byggnadsminne sedan 1935. Dessa byggnader omfattas av skydd en-
ligt förordningen om statliga byggnadsminnen (SFS 1988:1229), men sak-
nar skyddsföreskrifter. Enligt förordningen om statliga byggnadsminnen ska 
regeringen ange skyddsföreskrifter för byggnadsmin-
net då den förklaras som byggnadsminne (SFS 1988:1229). 

När en byggnad förklaras för statligt byggnadsminne anger regeringen 
genom skyddsföreskrifter på vilket sätt byggnaden skall vårdas och under-
hållas samt i vilka avseenden den inte får ändras. Skyddsföreskrifterna kan 
innehålla bestämmelser om att ett område kring byggnaden skall hållas i så-
dant skick att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas (SFS 
1988:1229). 
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2.1.6 Statligt Byggnadsminne på 
 Kungsholmen 

1994 kom man med ett förslag till skyddsföreskrifter, något som ännu ej 
har beslutats av regeringen. Förslaget till skyddsföreskrifter från 1994 följer 
här: 

1.  Byggnaderna och anläggningarna numrerade 1-15 på bifogande   
         karta (sid 16) får ej rivas, eller till det yttre om- eller tillbyggnads 
 eller på annat sätt förändras. 
2.  I byggnaderna numrerade 1-14 på bifogade karta får inte göras in  
  grepp i byggnadernas  stomme. 
3.  I byggnaderna och anläggningarna numrerade 1-6 på bifogande   
      karta får inte göras ändringar av rumsindelning eller äldre fast 
 inredning. 
4.  Byggnaderna skall underhållas så att de inte förfaller. Vård och   
 underhåll skall utföras med traditionella material och metoder, som  
 inte förvanskar byggnadernas kulturhistoriska värde. 
5.  Vid förändringar av exteriören på övriga byggnader skall utformn-  
 ing, materialval och färgsättning anpassas till omgivande byggnader.  
 Samråd skall ske med länsstyrelsen. 
6.  Parken skall vårdas och underhållas på ett sådant sätt som att karak- 
 tären bevaras. Vård och underhåll skall ske enligt särskild vårdplan. 
7.  Området får inte ytterligare bebyggas. 
8.  Området kring byggnaderna skall ägnas sådan vård och omsorg att   
 byggnadsminnets karaktär och utseende inte förvanskas.
    (fortifikationsverket & försvarsmakten 2004, s. 58)
      
Kungsholmen räknas tillsammans med Örlogshamnen även som riksintres-
sen för kultur (fortifikationsverket & försvarsmakten 2004, s. 58). Ovan-
stående skyddsföreskrifter begränsar ett nybyggande på ön kraftigt, dock är 
skyddsföreskrifterna inte juridiskt bindande. Dess aktualitet kan ifrågasättas 
eftersom det skrevs för mer än 15 år sedan. All ny bebyggelse ska godkännas 
av länsstyrelsen. Eftersom det inte är kommunal mark finns ingen detaljplan 
över området. Militära områden har istället en garnisonsplan. Ovanståede 
skyddsföreskrifter är hämtade från garnisonsplanen från 2004.
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Bild 2 (Försvarsverket & fortifikationsverket 2004)





2.2 Bevarande 

Bevarandefrågan lyftes fram ordentligt under 80-talet, efter miljonprogram-
mets moderna byggande. Dels med ny kulturpolitik som angav att ett av sin 
åtta mål var att bevara den historiska kontinuiteten i den fysiska miljön som 
en trygghetsfaktor och dels med naturresurslagen från 1987 som säger att 
kulturmiljöer handlar om hela områden och inte enskilda objekt. Vikten av att 
värdera kulturmiljön utifrån kontinuitet, lokal identitet, historiska samman-
hang och estetiska värden poängterades (Johansson 1997, s. 112). I plan-och 
byggutredningen från 1994 står det ”att med utgångspunkt i den existerande 
strukturen ta tillvara värden och kvalitéer i den byggda miljön” (Johansson 
1997 s.112). Det här var något som syntes i byggandet då det måttfulla av 
svenskt 1700-tal eller äldre byggnadsteknik inspirerade formgivningen. Rep-
resentativt för den här typen av bebyggelse är den som byggdes på Stumhol-
men 1993 (Johansson 1997, s. 112).   

2.2.1 Modernismens syn på Bevarande

Bevarandefrågan kan och ska diskuteras. Idag är bevarade av kulturarv lag-
stadgat och uppfattas på så vis ibland självklart. Modernister motsätter sig 
bevarandet med argument att det inte är någon arkitektonisk utveckling. På 
70-80 talet blev det aktuellt att se över bevarandet av kulturmiljöer i Sverige, 
en naturlig reaktion på de extrema förvandlingar som under 60-talet drabbade 
många svenska innerstäder för att ge plats för den moderna arkitekturen och 
ett nytt levnadsätt. 

I den stora stadsomvandlingen beskriver Origo arkitekters VD bevarande-
frågans popularitet som förlamande (Johansson 1997, s. 113). ”Vårt kultur-
landskap är dynamiskt och i ständig förändring, och att även vår tid måste 
tillåtas att få lämna sitt bidrag till denna utveckling” (Johansson 1997, s. 
113). ”Tidigare har varje tidsepok lämnat efter sig sitt eget avtryck i kultur-
landskapet” (Johansson 1997, s. 113). Reaktionen på bevarandearkitekturen 
kommenteras också av redaktionen på MAMA, magasin för morden arkitek-
tur: ”Stumholmen måhända vara vackert, men orealistiskt som exportprodukt 
och arkitekturidelal inför nästa millenium” (Johansson 1997, s. 114). 

Rem Koolhaas, skrivande och ritande arkitekt, förmedlar budskapet: den 
gamla stadens undergång och alltings förgänglighet, samt att historien är 
frånvarande och utnyttjas endast som turistfälla (Johansson 1997, s. 115). 
Den franske filosofen  Friedrich Nietzsches hade en historiesyn som är nära 
besläktad med modernismens. Han menade att det finns tre bruk av historien, 
antikvariskt, monumentalt och kritiskt (Anselm 1993, s. 20). Det antikvariska 
bruket handlar om det förgångna som en flykt från samtiden. Kulturarvet som 
en oas för att klara det moderna livet. Monumentalt handlar kulturarvet om att 
skapa en nationell identitet och legitimitet åt den härskande makten. Kritiska 
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bruket handlar om att dra lärdom av gångna misstag, ett kritiskt granskande 
av historien (Anselm 1993, s. 20). De som förespråkar ett bevarande av kul-
turarvet menar att det handlar om bildning, förståelse och att människor ska 
ha kontakt med sina rötter (Anselm 1993, s. 18). Det här är något jag kommer 
tillbaka till i min slutsats, där jag tar upp diskussionen om bevarandefrågan, 
med egna idéer och reflektioner i frågan.

2.2.2 Argument för bevarandet av 
 kulturarvet i Karlskrona

Idag står försvarsmakten inför en övergång till ett mobilt försvar. Det är en av 
anledningarna till att befästningsanläggningar läggs ner runt om i landet. Det 
är anläggningar som förmedlar metoder att anordna skydd, samordna olika 
förband eller vinna fördelar genom vapentekniska innovationer och med det 
viktiga för förståelsen av historien. Förutom det ligger det ett minst lika högt 
värde i att anläggningarna ger oss en bild av miljöer där många människor 
arbetat, övats och levt i ovisshet under år av militärisk beredskap (Melin & 
Pettersson 2001, s. 46-48) . 

Bara antalet anläggningar berättar om de resurser som statsats på försvaret. 
Anläggningarna är symboler för hemlighetsmakeri samtidigt som de står för 
trygghet. Det ligger ett nationellt värde i att bevara de anläggningar som rep-
resenterar utvecklingen av landets defensiva försvar. Målsättning med bev-
arandet bör vara att ge en representativ bild av försvarets utveckling. Karl-
skronas fasta försvar har varit högt prioriterat. Något som gäller i fråga om 
bevarandet av civil och civilmilitär arkitektur och fortifikation. Det är med 
anledning av det som Karlskrona finns med på listan över världsarven (Melin 
& Pettersson 2001, s. 46-48). 

Då man bedömer det kulturhistoriska värdet på anläggningarna måste man 
tänka på det värde för de individer som genomfört sin värnplikt, arbetat på 
eller bott i anslutning till anläggningarna. För de finns det ett starkt symbol 
och känslomässigt värde i anläggningarna (Melin & Pettersson 2001, s. 49). 
I Karlskrona är de militära anläggningarna placerade i miljöer med många 
olika komponenter. De omges av skärgårdsnatur, friluftsliv, vandring, båtliv 
och bad (Melin & Pettersson 2001, s. 52). Genom att kombinera upplev-
else och historiska värden av befästningarna i Karlskrona med naturvärden i 
skärgården kan förutsättningarna för besöksnäringen förbättras. Vandrings-
leder som berör både naturupplevelser och militärhistoria till exempel. Ett 
bevarande av anläggningar och miljöer innebär ofta en positiv inverkan på 
andra värden. Underhåll och aktivitet främjar miljöer både för boende och 
turister (Melin & Pettersson 2001, s. 52).

Åtgärder som innebär ett nytt utnyttjande är ofta bra, men i det längsta bör 
man undvika förändringar som döljer byggnadens ursprung, eller förändrar 
dess karaktär. Att underhålla och reparera byggnaderna utan att förvanska 
karaktären, är något som kan vara både tekniskt svårt och mycket kostsamt 
(Melin & Pettersson 2001, s. 53). 
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2.2.3 New Urbanism, nybyggande med 
 tradition 

Som motpol till modernisterna kan rörelsen New Urbanism nämnas,  de prak-
tiserar ett nybyggande med tradition något som påminner mycket om den 
arkitektur som applicerats på Stumholmen. Rörelsen kom som en reaktion på 
städernas utglesning, storskalighet, funktionsseparering och bilberoende. De 
förespråkar återskapande av traditionella europeiska städer  där bostäder, ar-
betsplatser och service finns nära människorna inom gång och cykelavstånd. 
Rörelsen representeras av såväl planerare, miljöaktivister och byggföretag. 
En vilja att skapa torg, smågator och trottoarer. Ett extremt exempel på en 
stadsdel utformad utifrån New Urbanismtankar är Jakriborg utanför Lund. 
New Urbanisterna kritiseras för att utveckla och öka möjligheterna för en 
växande, köpstark medelklass. De områden som byggts på ny urbanistiska 
tankar har blivit exklusiva öar, där granngemenskapens mörka sida finns, 
i form av social kontroll och gränsdragning mot det omgivande samhället 
(Bradley, Broms Wessel & Tunström 2004). 

2.2.4 Blandstaden

Blandstaden har småstaden eller storstadens innerstad som förebild. Den 
beskrivs som tät men fattbar bebyggelsestruktur, närhet mellan verksam-
heter och människor, kontinuerliga upplevelser och händelser i rummet och 
ett omväxlande och rörligt folkliv. Blandstaden anses ge en social och ett 
minskat resande. En kvalitet i blandstaden är att den är befolkad dygnet runt, 
vilket ger förutsättningar för ökad säkerhet och trygghet. Det handlar inte 
om byggnaders form utan om stadsmiljöns och gaturummets offentlighet och 
tillgänglighet. En bebyggelsemiljö där boende varvas med olika småskaliga 
verksamheter. Blandstaden har offentliga rum där alla kan uppehålla sig. Den 
ger möjlighet att bo och arbeta inom samma område (Bellander 2005, s. 5). 

2.3 Inspiration

Här presenteras fakta från två platser som omvandlats med likanande förutsätt-
ningar som Kungsholmen, nämligen Stumholmen och Skeppsholmen.

2.3.1 Stumholmen 

Detaljeringsgraden på beskrivningen av Stumholmens och dess process är 
hög eftersom likheterna med Kungsholmen är många och att den research 
som gjorts på Stumholmen i stor del ligger till grund för de principer som 
använts vid utformning för Kungsholmen.
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2.3.1.1 Historisk bakgrund för Stumholmen

Sedan 1700-talet har flottans material och förnödenheter tillverkats och för-
varats på Stumholmen. En stor och viktig arbetsplats, där flottan förvarade 
sina båtar, tillverkade sina uniformer och där drillningen av de värnpliktiga 
påbörjades. På Stumholmen fanns hangarer, smedjor, bagerier och bastionen 
Kungshall (Hogdal 1993, s. 16). Stumholmen var från början tre öar, Stumhol-
men, Laboratorieholmen och Kungshall. Sedan dess har Stumholmen fyllts 
ut i omgångar, senaste utfyllnaderna gjordes i mitten av 1900-talet (Swahn & 
Bergström 1993, s. 5). 

2.3.1.2 Byggnader 

Här följer en sammanställning av byggnaderna på Stumholmen, när de är 
byggda, vad de har använts till och vad den nuvarande användningen är.  

Bageriet, byggnaden närmast bron till Trossö är byggt runt 1730. Numera 
används huset som bostäder och det finns caféverksamhet i bottenplanet 
(Swahn & Bergström 1993, s. 10). Flottans gamla tunnbinderi byggdes 1800 
är idag ersatt av ett modernt flerbostadshus (Swahn & Bergström 1993, s. 14).  
Beklädningsverkstaden byggdes 1921, på platsen fanns tidigare en botanisk 
trädgård. Byggnaden var under en tid skofabrik och skrädderi, verksamheter 
som lades ner under mitten av 1900-talet. Numera har de gamla industrilokal-
erna omvandlas till lägenheter (Swahn & Bergström 1993, s. 14).  Båts-
manskasernen är byggt 1847, där skulle de unga båtsmännen få sin första 
kontakt med den miljö som skulle bli deras när de mönstrade ombord. Golven 
var välvda som skeppsdäck med kojer som sovplatser. Byggnaden användes 
också som spannmålsmagasin. 1994 fanns det tankar att använda Båts-
manskasernen som konsthall (Swahn & Bergström 1993, s. 16). Byggnaden 
finns kvar idag, och används av Kustbevakningen. Kungshallsmagasinet är 
byggt 1792, byggnaden användes som proviantbod. Magasinet byggdes om 
1820 och har använts av Blekinge muséum för lagring av samlingar (Swahn 
& Bergström 1993, s. 18). 

Längorna som är placerade vid hangarerna i öst-västlig riktning, uppförda i 
två våningar är byggnader som byggdes i samband med bomässan 1993. Där 
badplatsen och parken är idag, fanns tidigare landningsplats för helikopter. 
Södra fyren är 24 meter hög och byggdes 1918. Tunnebodsmagasinet är byggt 
1740. Behovet av tunnor i flottan var stort. Magasinet byggdes om 1750 och 
1895. Tidigare låg fasaden i öster mot stranden och nära bron mot Kungshall.  
Huset har nyttjats som sjukhus, 1989-90 byggdes det om och blev kust-
bevakningens administrationsbyggnad (Swahn & Bergström 1993, s. 20). 

Kronohäktet 1910-1911, vid omvandlingen var det tal om att häktet skulle 
göras om till vandrarhem, idag är lokalerna utbildningslokaler (Swahn & 
Bergström 1993, s. 24). Kronobageriet är byggt 1861-1863, användning idag 
kontor (Swahn & Bergström 1993, s. 24). I mitten av 1900-talet gjordes de 
sista utfyllnaderna som gjort Stumholmen till den ö som det är idag (Swahn & 
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Bild 3 (arkitektur 1991)

Bild 4 Arkitekt HMXW (HMXW arkitekter 1993)

Bilder från Stumholmen. Till vänster från ovan, Marinmuseet, Tunne-
bodsmagasinet, skisser från tävlingsförslaget, Slup- och barkasskjulet 



Bergström 1993, s. 26). Slup- och barkasskjulet byggt 1786. Den stora byg-
gnaden på 3500 kvadratmeter användes som förvaring av båtar och vatten-
tunnor. Metertjocka stenmursväggar i nedre planet och övervåningen byggd i 
korsvirke. Ett tag kring 1808 användes byggnaden som provisoriskt sjukhus. 
Idag håller en båtbyggarutbildning till i lokalerna (Swahn & Bergström 1993, 
s. 28). 

Ovan bilder från Stumholmen idag, Bageriet, Båtsmanskasern och Tunnbinderiet. 
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2.3.1.3 Stumholmen omvandlas från militärt 
till civilt 

Här presenteras den process som Stumholmen genomgick då ön förändrades 
från stängd militär arbetsplats till öppet område för allmänheten. Omvan-
dlingen av Stumholmen var ett resultat av ett långt arbete med många tjän-
stemän inblandade. En process som var speciell i flera fall, eftersom det dels 
var resultat ev en arkitekttävling och dels att resultatet skulle visas upp i en 
bostadsmässa.

Swan och Bergström beskriver Stumholmens utveckling i boken Stumhol-
men i Karlskrona. Från att marinbaschefen 1988 beslutade att den militära 
verksamheten på Stumholmen skulle läggas ner följde år av viktiga händelser 
angående omvandlingen. Stumholmen var ett stort planerings och utveckling-
sprojekt. 1988 vädjade föreningen svensk bomässa om att få anordna Bo93 
på Stumholmen och i kvarteret Sparre på Trossö, med anledning av förän-
dringen. Det godkändes av kommunfullmäktige med målet ”Stumholmen ska 
bli en levande, förtätad del av Karlskrona centrum, varvid dess betydelsefulla 
roll i den svenska flottans historia ska betonas och göras påtaglig” (Swan & 
Bergström 1993, omslaget). 1989 beslutade Karlskrona kommun att anor-
dna en arkitekttävling för utvecklingen av Stumholmen. Vinnande förslag 
i tävlingen blev ”sjögång” av Hederus Malmström tillsammans med Land-
skapslaget. 1991 köptes Stumholmen av kommunen som sedan sålde delar av 
marken vidare till HSB. 1992 påbörjades ombyggnaden av Stumholmen efter 
förslaget ”sjögång”. Regeringen beslutade 1993 att bygga marinmuseet på ön 
(Swan & Bergström 1993, omslaget). 
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Det som gjorde omvandlingen av Stumholmen så lyckad var den dialog som 
fördes i planeringen, något som beskrivs som en öppenhet mellan kommun, 
arkitekter och allmänheten1. 

2.3.1.4 Arkitekttävling om Stumholmen

Att arrangera en arkitekttävling är ett av många sätt till att få nya idéer och 
publicitet för planeringsprojekt. Nedan förklaras vad tävlingen om Stumhol-
men fick för resultat och vad kommunen angav för utgångspunkter, något 
som speglar kommunens visioner för det nya Stumholmen. 

I juni 1989 beslöt Karlskrona kommun att arrangera en arkitekttävling om 
Stumholmens utveckling. Sex olika arkitektkontor var inbjudna att delta i täv-
lingen om att formge det framtida Stumholmen. I programmet för tävlingen 
fanns krav på bostäder, ett nytt marinmuseum och förslag på verksamheter 
(Hogdal 1993, s. 16). Hederus Malmström Arkitektkontor vann arkitekttäv-
lingen tillsammans med Landskapslaget, förslaget var ett bevarandeförslag 
med några nytillskott. Det vinnande förslaget beskrevs: ”lyhört infogade på 
holmens villkor, samt med ett vackert förslag om ett marinmuseum på en 
smal pir ut i vattnet” (Hogdal 1993, s. 16). 

Att Hederus Malmström och Landskapslaget vann tävlingen innebar att  de-
ras plan blev utgångspunkten och att de fick rita Marinmuseet och ombyg-
gnaden av beklädningsverkstaden, samt de tre bostadshusen på norra udden. 
Landskapslaget anlitades för att arbeta med markbehandling på ön. I övrigt 
anlitades andra arkitekter för att utforma resterande byggnader. Erich Möller 
Tegenestue ritade om bageriet till ett flerbostadshus. Bengt Bilén ritade tre 
nya bostadshus på södra udden, där det tidigare funnits en skjutbana. Bostad-
slängorna är ritade av Brunnberg & Forshed/Myrenberg/Arksam (Hogdal 
1993, s. 19). Där man tagit fasta på att arbeta mycket med fönster och tak-
landskap (Nylander 1999, s. 103). 

Marinmuseet nämns numera som det moderna tillskottet av beundransvärd 
arkitektur i Karlskrona, tillsammans med Wolter Gahns konserthus och Jan 
Wallinders stadsbibliotek (Hultin 1991, s. 47). Marinmuseet ska vara en 
storhet som man med detsamma uppfattar från staden. Det har sidor av myck-
et klassisk arkitektur med pelare, vilka blandas med den faluröda, småstads-
mässiga fasaden som ska ge intryck av svenska trähus, ett myller av rikedom 
i förening2. 

2.3.1.5 Kritiken mot tävlingsförslaget 1993

Den kritik som riktades mot förslaget om Stumholmen var att Marinmuseet 
inte hann byggas färdigt tills dess att Bo93 gick av stapeln utan invigdes istäl-
let 1995. Stumholmen har också kritiserats för att inte lyckats blanda verksam-
heter och bostäder vilket skulle känneteckna denna ”Östersjöns mötesplats”. 

1 Leifh Stenholm, Länsantikvarie Länsstyrelsen Blekinge, möte 2010-02-22
2 Björn Malmström, delägare HMWX arkitekter, samtal på samråd 2010-03-29
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Kustbevakningen var den mest omfattande arbetsplatsen på ön och det räckte 
inte för visionen om en blandad bebyggelse (Hogdal 1993, s. 16). 

HSB ville på den här tiden riva Kronobageriet och ändra användningen av 
hangarerna som parkeringshus. Uthyrning och försäljning av bostäderna gick 
långsamt i början, något som också kan ha att göra med att osäkerheten på 
bostadsmarknaden var stor (Hogdal 1993, s. 16). Malmström Hederus kritise-
rades för hur de löst norra udden på Stumholmen, den delen arbetades om för 
att göra den bättre. I övrigt så är dagens utformning av Stumholmen i stort 
sett den samma som skapades i samband med tävlingen1. 

2.3.1.5 Bo 93 

Stumholmens utveckling blev bostadsmässa efter omvandlingen, vilket be-
tyder att det var en planeringssituation som var intressant nationellt. Under 
rubriken Bo 93 sammanfattas det karaktäristiska för Stumholmen. 

Föreningen svensk bostadsmässa är en ideell förening grundad av svenska 
staten, Malmö kommun, Umeå kommun och Gävle kommun. Föreningen 
arbetar för att främja forskning och framsteg inom bostadssektorn, främja 
utvecklingen av goda bostäder till rimliga kostnader, att stimulera debatt i 
bostadsfrågor att verka för genomförandet av en årlig svensk bostadsmässa 
(Malmö Kommun 2010). 

I oktober 1988 beslutade kommunfullmäktige i Karlskrona att anordna Bo93 
på Stumholmen i samband med omvandlingen från militär till civilt område. 
Det fanns då höga mål om att Stumholmen skulle bli en levande förtätad del 
av Karlskrona centrum, samtidigt som dess betydelsefulla roll för den sven-
ska flottans historia skulle betonas och göras påtaglig. Temat för Bo 93 var 
”en levande stadsdel i historisk miljö” (Hogdal 1993, s. 16). 

Stumholmen var ett projekt i resursanvändningen och ekologins spår. Miljö-
frågorna har behandlats noga på Stumholmen med sopsortering och kom-
postering. Måttlig exploatering ett tecken i tiden och framtiden, att prioritera 
kvalitet istället för kvantitet (Hogdal 1993, s. 16). 

På Stumholmen ordnades 140 lägenheter i 11 hus, av dessa var 40 procent 
hyreslägenheter. Vad det gäller materialval så skulle fasaderna vara i puts, 
balkongerna skulle vara inglasade och taken fick vara i tegel eller i plåt 
(Hogdal 1993, s. 17). Bo 93 på Stumholmen var till för att lyfta stadsmiljön, 
det var höga förhoppningar på projektet som skulle ge staden en fint museum 
och bra arkitektur (Hultin 1991 sid 47). 

1 Björn Malmström, delägare HMWX arkitekter, samtal på samråd 2010-03-29
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2.3.1.6 Stumholmen idag 

Blekinge läns tidning, BLT, skriver den 13 augusti 2008 i en artikel hur de 
boende på Stumholmen klagar på att det är för mycket bilar och trafik på ön. 
Trafik som smutsar ner en plats som byggdes i anledning av rekreation (BLT 
2008). Efter samtal med människor som rör sig på Stumholmen har det kom-
mit fram att stadsdelen är omtyckt av många, framförallt på sommar-
halvåret. 

Sedan Marinmuseet invigdes 1995, har inget nytt byggts på Stumholmen. 
Däremot finns idag år 2010 planer på att bygga ut Marinmuseet, samråd hölls 
den 2010-03-29 om ett nytt ubåtshuset som liksom Stumholmens plan ritats 
av HMXW arkitekter. Det är tänkt att vara placerat i det forna sundet mel-
lan Stumholmen och Laboratorieholmen. Byggherre för projektet är Statens 
Fastighetsverk som äger många av byggnaderna på Stumholmen1. Placerin-
gen i det forna sundet är en historisk symbol som poängterar öns tidigare 
omfattning. 

Statens fastighetsverk äger idag många av byggnaderna. Karlskrona Hem, 
det vill säga det allmännyttiga bostadsbolaget i Karlskrona, har lägenheter i 
gamla bageriet, beklädningsverkstaden och det nya huset söder om Ångpan-
nan. I övrigt tillhör bostadshusen HSBs bostadsrättsförening. 

2.3.2 Skeppsholmen 

2.3.2.1 Historisk bakgrund för Skeppsholmen

Skeppsholmen är ännu ett exempel på område där man omvandlat använd-
ningen från stängt militär marinbas till en allmän stadsdel med många offent-
liga byggnader. I stycket nedan beskrivs Skeppsholmens historia kortfattat.  

1634 flyttade flottan till Skeppsholmen i Stockholm. Varvet använde 
byggnaderna på Skeppsholmen bland annat till skeppsbyggnad, förråd och se-
gelsömnad. På grund av problem med isläggning i Stockholm flyttades delar 
av flottan till Karlskrona, men delar av flottan fanns också kvar på Skeppshol-
men. Med flytten så ändrades användningen av Skeppsholmen till smedjor, 
magasin och flottans arkiv. Kommunikationen till holmen skedde först via 
en vindbrygga, vilken senare ersattes av en bro. I samband med bron så fick 
civila Stockholmare besöka ön (Statens fastighetsverk 2007a, s. 5).  

Under 1700- talet tillkom en del ny bebyggelse och annan bytte använd-
ning och utseende. Då byggdes också ett sjukhus på Kastellholmen, eftersom 
ett det precis som laboratorieholmen vid Stumholmen hade ett avskilt läge 
var det en passade lokalisering av sjukhuset. Under 1700-talet tog man med 
grönskan i planeringen på Skeppsholmen, träd och alléer planterades. Allmän-

1 Björn Malmström, delägare HMWX arkitekter, samtal på samråd 2010-03-29
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hetens tillträde har skiftat fram och tillbaka under åren och var på 1700-talet 
åter begränsat. 1840 blev det obligatoriskt med kallbadhus vid regementena 
(Statens fastighetsverk 2007a, s. 11). Fredrik Blom ritade ett flytande badhus 
till Skeppsholmen (Statens fastighetsverk 2007a, s. 9). I början av 1800-talet 
gavs allmänheten åter tillträde till större delen av Skeppsholmen. Platsen var 
då ett välbesökt utflyktsmål för Stockholmarna, med anledning av bra bad-
möjligheter, krogar och värdshus (Statens fastighetsverk 2007a, s. 11). 
 
Vid 1900-talets början var det diskussion angående Skeppsholmens framtid. 
Det fanns förslag på att spränga berget och bygga bostadskvarter med sexvån-
ingshus (Statens fastighetsverk 2007a, s. 12). När världskrigen bröt ut sköts 
exploateringsfrågan upp. 1935 blev några av de äldre byggnaderna statligt 
byggnadsminne. Under krigsåren på 1900-talet var Skeppsholmen åter stängt 
för allmänheten. Under andra världskriget förstod man att det var olämpligt 
att ha ett bombmål centralt placerat i staden, marinen flyttade sin verksamhet 
till Muskö och Berga, där den än idag håller till. Då marinen flyttade öp-
pnades Skeppsholmen upp för allmänheten på riktigt och dess nya funktion 
blev att inrymma kultur och utbildning. Dess målsättning var ett Skeppshol-
men skulle bli en stadsdel för rekreation och kultur. Konsthögkolan, konstak-
ademins arkitekturskola, arkitekturmuseet, moderna museet och östasiatiska 
musset har sedan 50-talet flyttat dit. I de forna militärbyggnaderna är idag 
även vandrarhem och kontor inhysta (Statens fastighetsverk 2007a, s. 13). 

2.3.2.2 Skeppsholmen idag

Dagens användning av Skepppsholmen är kontor, museiverksamhet, sam-
lingslokaler, restaurang, undervisningslokaler, ateljéer, utsällningslokaler, 
vandrarhem, bostäder, teaterlokaler, garage och musikstudio (Statens 
fastighetsverk 2007b, s. 18). Sedan 1997 har man arbetat för att förbättra 
utomhusmiljön på Skeppsholmen. Gatunätet består i stort sett av det ur-
sprungliga med några tillägg. Parker har alltid varit en viktig del inom mil-
itära områden, på Skeppsholmen har man träd av sorterna alm, lind, lönn, 
björk och ek. De ytor av marken som är trafikerade är täckta med asfalt, en 
asfalt som liknar grus. Det finns kulturhistoriska krav på vissa ytor som måste 
vara i grus, tillexempel exercisplanen (Statens fastighetsverk 2007b, s. 5). I 
övrigt förekommer natursten, gatsten och kullersten i markbeläggningen. På 
vissa platser har gamla marinmilitära föremål placerats ut för allmän beskå-
dan (Statens fastighetsverk 2007b, s. 5).
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2.4 Kungsholmen

Det här kandidatarbetet har gått ut på att göra ett planförslag för Kungshol-
men, där planområdet får ny funktion. Planområdet påminner på många sätt 
om Stumholmen och Skeppsholmen som presenterats tidigare i texten, men 
kräver självklart sin egen presentation, vilken nedan följer. Här inleds det 
med Kungsholmens militära historia. 

2.4.1 Historia 

I samband med att man anlade staden Karlskrona och örlogsbasen i Blekinge 
skärgård 1680 stod det i generalplanen att det skulle anläggas en femhörnig 
bastionsanläggning på ön Båkholmen i skärgården utanför Karlskrona. Båk-
holmen är det vi idag benämner Kungsholmen. Fästningen på Båkholmen och 
fästningen Drottningskär på Aspö anlades där för att hålla ständig bevakning 
över inloppet till Karlskrona. Att anlägga befästningar på dessa platser och 
marinbasen djup inne i skärgården var alltså ingen slump utan ett mycket 
strategiskt läge (Danckwardt 1990, s. 2). De första skisserna på fortet gjordes 
1680 av Eric Dahlberg (Högberg & Sjöblom 2004, s. 27). 

Kungsholmen var ursprungligen tre öar som sammanfogades till en holme. 
Material till fästningen Kungsholmsfort tog man från rasade vallar i Kristian-
stad och Helsingborg (Högberg & Sjöblom 2004 s. 27), kalksten från Öland 
och kalk och glasspiror från Gotland (Danckwardt 1990, s. 11). Det var ett 
omfattande byggande med en arbetsstyrka på 2000 man (Högberg & Sjöblom 
2004, s. 27). 1681 stod den sydvästra muren färdigbyggd. Vid krigsutbrottet 
1700 var Kungsholmsfort långt ifrån färdigt, det var brist på pengar som or-
sakade att arbetet drog ut på tiden. Efter slaget vid Poltava 1709 bröt Danmark 
freden och hotet mot Karlskrona tilltog, Hans Wachtmeister vidtog kraftfulla 
åtgärder att stärka försvaret. När kriget bröt ut 1788 ut mot Ryssland var fäst-
ningen så gott som färdig, med kanoner som stod placerade bakom låga jord-
vallar (Danckwardt 1990, s. 12-15). Jordvallarna hade kompletterat muren 
för att stärka skyddet för anfall från sjövägen (Högberg & Sjöblom 2004, 
s. 27). Runt 1800 var garnisonen på Kungsholmen som störst, då fanns ca 
500-600 man på ön. På Drottningskär kastell fanns ungefär hälften så många 
(Danckwardt 1990, s. 18). Sjötrafiken var mycket livlig på den här tiden med 
både svenska och utländska fartyg som trafikerade sjön.

Efter år av krig och hot, bland annat finska vinterkriget, på Östersjön och var 
Kungsholmsfort kring 1820 mycket förfallen och eftersatt. En tid av upprust-
ning och underhåll väntade. 1850 hade flera ombyggnader och renoveringar 
gjorts och upprustningen av huvudinloppets viktigaste fästning var färdig 
(Danckwardt 1990, s. 21). 1836-1850 ritades stora delar av fortet om, då 
planerades till exempel hamnen i norra redutten och donjonen. Norra redutten 
ritades av arkitekt Gustaf Elis Cronstrand och byggdes 1831-1843. Hamnen 
som byggdes 1831-1838, har en yttre port som öppnades varje morgon och 
stängdes varje kväll fram till 1890. Donjonen byggdes 1831-1840 av gråsten 
och kalksten. Stenförsänkningen anlades i inloppet mellan Kungsholmsfort 
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och Drottningskär för att försvåra inseglingen till Trossö, samma ränna som 
används idag (Danckwardt 1990, s. 32). 

Parken vid Kungsholmsfort anlades vid 1870 talets slut av fortifikationsoffi-
cer CA Bergman. Med syftet att dess växtlighet skulle påminna om sydligare 
klimat. Växter som körsbär, mandelträd, guldregn, persiska syrener, jasmin-
buskar, silverpoppel, tårpil, cypresser, kastanj, valnöt och ett tulpanträd har 
funnits där (Danckwardt 1990, s. 65). På Kungsholmen odlades det grödor 
och bär i bärbuskar och grönsaksland. På Kungsholmen fanns också en la-
dugård med kor (Danckwardt 1990, s. 58). Växterna är medtagna hem från 
marinens runtresor och har ursprung från hela världen.

Under 1900-talet har fortet renoverats flera gånger (Högberg & Sjöblom 2004, 
s. 27). 1908 uppfördes norra befälshuset, 1960 moderniserades denna byg-
gnad fullständigt och uppfyller numera dagens krav på förläggningsstandard 
(Danckwardt 1990, s. 45). 1911 uppfördes marketeribyggnaden, byggnaden 
renoverades invändigt på 70-talet (Danckwardt 1990, sid 45). 1822 byggdes 
östra befälshuset med ett antal förläggningsrum, denna byggnad revs 1979 
(Danckwardt 1990, s. 24). 1935 uppfördes förläggningsbaracken på kajen 
utanför det egentliga fortet, renoverad 1980-1981. På 50-talet renoverades 
logementen. 1955 började mycket omfattande ombyggnads och renovering-
sarbeten i syfte att göra Kungsholmsfort till en tidsenlig förläggnings och 
övningsplats (Danckwardt 1990, s. 46). 
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31Bild 5  (arkitektur 1991)





3. Inventering & Dive-   
   analys
3.1 Inventering

3.1.1 Inventering Stumholmen

Följande inventering har gjorts för att förmedla är en allmän bild av Stumhol-
men idag och för att kartera dess kvalitéer och brister efter omvandlingen. 
Samma rubriker har använts vid inventering av Kungsholmen för ge en ge-
nerell bild av utvecklingsområdet i jämförelse med Stumholmen. De båda 
inventeringarna har genomförts av mig och det är mina intryck som beskriver 
öarna, med det vill jag reservera mig för viss subjektivitet i inventeringarna.

3.1.1.1 Läge

Stumholmen har ett centralt läge i Karlskrona. Ön ligger strax öster om 
Trossö, ön där Karlskrona centrum är lokaliserat. Från Stortorget mitt i Karl-
skrona till Stumholmen är det ca 600 meter. En promenad runt Stumholmen 
är som längst ca 1700 meter. Längsta sträckan rakt över ön är ca 500 meter 
lång och där det är som kortast sträcka mellan två stränder är det ca 100 me-
ter. Det finns en bro över till Trossö som är 40 meter lång, bron är körbar med 
bil. På ön finns det en centralt placerad bilväg Bastionsgatan som leder ut till 
Kungshall, samt gator till de olika kontors- och bostadshusen. 

3.1.1.2 Bebyggelse

Den bebyggelse som finns på Stumholmen är i första hand anpassad till den 
bebyggelse som fanns på platsen innan ön omvandlades. Den ursprungliga 
bebyggelsen i sin tur var på den tiden placerad nära stränderna ur transport-
synpunkt, lastning och omlastning av varor med båt (Hogdal 1993, s. 16). 
Men eftersom området kring ön har fyllts ut på senare tid så är upplevelsen 
idag snarare att mycket av den bebyggelse som finns på ön ligger centrerad 
mitt på ön. Många hus ligger med gavlarna mot stranden. Än idag finns det 
spår bevarade från Bastionen Kungshall. Dess omkringliggande mur finns 
kvar och är ett populärt utflyktsmål. Bebyggelsen på ön är en blandning av 
offentliga byggnader och privata bostäder. Området närmast bron till Trossö 
är den plats som är högst exploaterad här står husen relativt tätt och det bildas 
tydliga gaturum mellan husen. 

3.1.1.3 Verksamhet

Blandningen verksamheter, service och bostäder är idag relativt jämn. Här 
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finns idag till exempel, dagis, marinmuseum, folkhögskola, utbildningslokal-
er, caféverksamhet, kustbevakningen och bostäder, både hyresrätter och 
bostadsrätter. Stumholmen har en bro till fastlandet, där all kommunikation 
till Trossö sker. Bron är körbar och trafik är tillåten på ön. Diskussion om det 
är nödvändigt att tillåta bilar på ön har förekommit. Avstånden är inte särskilt 
långa och det försämrar luften och miljön på ön (BLT 2008). Det finns redan 
en bra väg och biltrafik på ön ökar tillgängligheten till bland annat Marinmu-
seet. 

3.1.1.4 Grönt

Stumholmen är relativt lågt exploaterat, vilket gör att det finns gott om gröny-
tor mellan och kring husen. Södra udden har stora gräsytor i soligt söder-
läge. Badplatsen ligger i sydostligt läge, med byggnader som marinmuseet 
norr om. På flera platser runt om ön finns möjlighet att förtöja sin båt. Runt 
ön finns en promenadslinga med flera uppehållsplatser och bänkar. Trots att 
husen i många fall ligger långt ut i strandkanten så kan man promenera 
förbi på sjösidan på bryggor. En välordnad badplats med hopptorn finns i den 
östra viken. Karlskrona är blåsigt och lägen närmare havet är mer utsatta för 
vind. Det är främst sydlig och östlig vind eftersom att havet är mer öppet åt 
de riktningarna. Karlskrona ligger i skärgården, vilket betyder hav och öar. 
Befinner man sig på Stumholmen har man i stort sett havsutsikt var man än 
befinner sig. Den är inte milslång eftersom Aspö ligger som ett skydd mot det 
stora havet. ”Nära havet vill jag bo” var Stumholmens slogan under bomäs-
san 1993 och den talar sitt tydliga språk (Gustafson 1991, s. 4). 

3.1.2 Inventering Kungsholmen 

Utifrån samma rubriker som vid inventeringen av Stumholmen har Kungs-
holmen inventerats. Här beskrivs iakttagelserna som gjordes under inventer-
ing 2010-03-30. 

3.1.2.1 Läge

Kungsholmen ligger ca 5 kilometer söder om Trossö. Närmast Kungsholmen 
ligger Tjurkö, Kungsholmen ligger väster om Tjurkö ca 230 meter. Tjurkö 
är en ö med broförbindelse till Sturkö som i sin tur har broförbindelse till 
Senoren som är en ö med broförbindelse över Möcklösund till fastlandet. 
Väster om Kungsholmen ligger Aspö. Till Aspö tar man sig från Trossö med 
bilfärja. I sundet mellan Kungsholmen och Aspö är det 1300 meter, där finns 
den ränna där all båtrafik till och från Karlskrona passerar.  

3.1.2.2 Bebyggelse 

På Kungsholmen finns ett 20-tal byggnader, i blandad storlek. Idag finns ca 
åtta linjer kvar, dvs de murar som omringar ön. I linjerna finns bland annat 
logement, biosalong, matsal, restaurang och militära anläggningar. Innanför 
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murarna finns fem större byggnader uppförda under olika tid och i olika stil, 
dessa används som kontor, mäss, café, utbildningssalar och förråd. Vidare 

kartering av bebyggelsen följer i DIVE-analysen. Längst norrut på ön lig-
ger norra redutten, med Donjonen en 4 våningar hög stenbyggnad, corps de 
garde, bastubyggnad och sluphamnen. På kajen i öster ligger två större byg-
gnader, idrottshall och logement. Söder om vallarna finns det bryggor och 
hamn för militärens båtar. Den södra udden är den plats som senast använts 
för nybebyggelse här finns blandannat en nyare hundgård och båtverkstäder. 
På öarna som omger Kungsholmen, Aspö och Tjurkö finns bebyggelse mesta-
dels i form av fritidshus men även åretruntboenden. 

3.1.2.3 Verksamhet 

Kungsholmen är en av svenska flottans militära anläggningar. Här finns 
idag värnpliktutbildning för 200 värnpliktiga per år i basskyddskompani, 
båtchefsutbildning, sjökårens sommarkurs, pilotträning, provverksamhet och 
måldepå, det vill säga här underhålls och rustas de mål som används i utbild-
ningen till sjöss1. Idag besöker turister Kungholmen i form av guidade turer. 
Under maj till september hade Kungsholmen 6000 besökare. Försvaret har 
vissa konferenser och utbildningsdagar på Kungsholmen vilket resulterade i 
1350 gästnätter under under 2009, 300 gästnätter hyrdes ut till skattefinansi-

1 Hans-Erik Fröberg, besök på Kungsholmen 2010-03-30 35
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erad  verksamhet i kommunen1. I nuläget finns ingen bro mellan Kungshol-
men och fastlandet. Det går en gammal Vaxholmsbåt mellan Kungsholmen 
och Tjurkö. Båtlinjetrafik går också mellan marinbasen på Trossö och Kung-
sholmen, det är något som marinbasen sköter. Idag är det bara värnpliktiga 
som bor på Kungsholmen. I övrigt så finns ca 60 personal anställda per år, 
resturangpersonal, officerare och städare. De som arbetar på Kungsholmen 
trivs väldigt bra och talar mycket gott om den speciella och mycket goda 
stämning som bildas bland de värnpliktiga på Kungsholmen. 

3.1.2.4 Grönt 

Centralt på ön finns den botaniska parken med träd och buskar av olika slag, 
alltsammans medtaget hem från långresor. Det växer bra på Kungsholmen 
tack vare det milda klimatet som jordvallarna ger. Utanför jordvallarna finns 
inte många träd, antagligen för att det är ett utsatt klimat, gräs täcker marken 
och runt ön finns en grusväg. Idag finns en plan yta, som används som fo-
tbollsplan av de värnpliktiga. Jordvallarna är gröna och i jordmassorna kan 
ibland exotiska växter och djur förkomma då det är jord som har använts i 
båtar som ballast på runtresor jorden över. Vegetation, vind och omgivning 
är väldigt olika beroende om du är innanför eller utanför murarna. Utanför är 
det kargt och öppet medan det innanför upplevs lummigt och ombonat. 

Generellt kan man säga att det på grund av träden innanför jordvallarna är 
miljön där skuggig och miljön utanför jordvallarna solig. Utanför vallarna 
finns inga höga byggnader eller träd som skuggar. Fotbollsplanen ligger på 
ett soligt västerläge utanför muren. På norra udden finns också tydliga sollä-
gen, här är marken kuperad, med slänter och sluttningar. Precis som med 
sollägen så beror mängden vind på om man befinner sig utanför eller innanför 
jordvallarna på Kungsholmen. Efterson jordvallarna är ca 6 meter höga så är 
man skyddad från vinden då man befinner sig innanför jordvallarna. Utanför 
jordvallarna kan det blåsa ordentligt, eftersom det därifrån är utsikt över öp-
pet hav söderut, där närmaste land i sikte är Polen. Från Kungsholmen ser 
man Trossö, Gonatt, Drottningsskärs Kastell på Aspö och bebyggelsen när-
mast västra stranden på Tjurkö. Från södra Kungsholmen har man vid klart 
väder milslång havsutsikt. Dessa utsikter har man utanför jordvallarna eller 
om man står ovanpå jordvallarna. 

1 Lennart Larsson Kungsholmen adjutant Kungsholmen, besök på Kungsholmen   
 2010-03-30
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3.2. Karaktärisering enligt DIVE

3.2.1 Kungsholmen 

DIVE är en metod för att värdera områden med höga kulturvärden som ska ut-
vecklas vidare. Metoden utgår från fyra frågor och tar upp historisk betydelse, 
autenticitet, symbolvärde, kunskapsvärde, upplevelsevärde och bruksvärde. 
Först har jag gjort en DIVE-analys på hela Kungsholmen, bedömt generella 
värden som gäller för hela bebyggelsemiljön, sedan har jag även analyserat 
enskilda byggnader. För att veta vilka byggnader som är värda att bevara, 
vilka kvalitéer som bör tas om hand och deras ursprungliga funktion. Allt 
för att hitta historiska spår att förankra en ny plan för Kungsholmen i. Jag 
har mestadels använt DIVE-analysen som ett stöd när jag värderat och in-
venterat de kulturhistoriska värden som finns på ön. Analysmodellen har lett 
mig in på vilka värden som kan undersökas och för att få ett underlag till 
hur ny bebyggelse kan uppföras i miljöer med höga kulturarvsvärden och 
hur befintliga värden kan förstärkas. Med det vill jag reservera mig för att 
den inte är grundligt gjord och med det eventuellt inte jämförbar med andra 
DIVE-analyser. 

Vad berättar dagens landskap om områdets ur-
sprung, utveckling och karaktär? 

Parken är ett resultat och konkret spår från Karlskronamarinens resor i världen. 
Vallarna innehåller militära anläggningar, bostäder för de värnpliktiga och är 
alltså en viktigt del i historien. De utgör befästningsformen. Kajen vittnar om 
en aktiv båttrafik som varit viktig för ön, all kommunikation till och från ön 
har skett med båt och alltså från kajen. Ursprungligen så fanns inte platsen, 
marken för kajen är utfylld. På kajen finns exercisgården, där de värnpliktiga 
har marscherat. Kruthuset är och har varit förråd för explosionsfarliga ämnen, 
sådant som använts på området. Markan där de värnpliktiga spenderar sin 
fritid, en social plats. Södra befälshuset är en viktig arbetsplats där adminis-
tration och kontorsarbete har  sköts. Hundgården vittnar om hur Kungsholmen 
har fått modernare byggnader efter dagens behov. Norra befälshuset, officer-
arnas festlokal och Kungsholmens represenationshus. Visar på officerarnas 
välställdhet i jämförelse med de värnpliktiga. Hamnen, här finns tydliga spår 
av historien genom gluggar för vapenövning och ställ för vapen. Donjonen 
viktigaste och största byggnaden på Kungsholmen har ett fredstak. Vallarna 
har skyddat Kungsholmen från skott utifrån, det som finns på insidan är det 
äldsta och det viktigaste att skydda från fienden. 

Varför har vissa element och karaktärsdrag i områ-
det haft speciell betydelse i samhället? 

Militära områden är något som haft stor betydelse för hela Sveriges historiska 
utveckling. Kungsholmens placering är viktig för Karlskrona. Karlskrona an-
lades med anledning att vara en marinbas, därför är de militära anläggnin-
garna mycket betydelsefulla för Karlskronas historia. Det marina försvarets 
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betydelse har däremot förändrats vilket gör att Kungsholmen inte längre är 
av militärt intresse. Kungsholmen är en av de äldsta militära anläggningarna 
i staden. Hela området är byggt och anpassat efter marinbasens behov, något 
som har gett mycket speciella miljöer. 

Vilka element och karaktärsdrag har haft speciellt 
värde, kan de utvecklas och var går gränsen för vad 
de tål? 

Parken, Norra Redutten, Markan, Vallarna, Kruthuset, Mässen och Donjonen 
har speciellt värde för Kungsholmen, enskild bedömning enligt DIVE följer 
på dessa objekt. Eftersom de under åren har renoverats efter användning så 
är det främst exteriört som värdena sitter. Interiört finns inte den autenticitet i 
samma grad som exteriört, något som gäller i de flesta fallen. Vilket betyder 
att  byggnaderna kan inrymma ny användning men inte bör förändras utvän-
digt. Enligt den noggranna inventeringen så kan man säga att de flesta av 
byggnaderna visar på kunskapsvärden, upplevelsevärden och bruksvärden.  
 
Hur kan områdets utpekade historiska kvalitéer och 
resurser förvaltas och utvecklas?    

Att använda byggnaderna som finns och låta allmänheten leva och verka på 
ön, sprider det kunskaps- och upplevelsevärde som finns i miljön. Byggnader 
som används underhålls i regel också, på så vis har miljön chans att vara 
levande i nytt syfte. De befintliga byggnaderna ska få finnas kvar och ny 
bebyggelse kan tillföras, dock med stor hänsyn till de äldre byggnaderna. De 
gamla husen ska vara dominerande i höjd och skala, för att det inte ska råda 
något tvivel om vad som har varit det viktiga på ön. 

3.2.2 DIVE-analys på kungsholmens bebyggelse

Här följer en analys på de flesta av byggnaderna på Kungsholmen, med 
DIVE-analysen som grund i värderingen. 
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3.2.3 sammanfattning av dive-analysen 

De flesta av byggnaderna visar på höga värden, speciellt upplevelsevärden 
och kunskapsvärden. Men även i vissa fall höga bruksvärden. Det betyder 
att ny bebyggelse kan tillföras, såvida det inte stör värden på den befintliga 
bebyggelsen. Tillexempel bör inte ett högt hus byggas intill Donjonen så att 
dess auktoritet går förlorad. De nyare byggnaderna på södra udden har inte 
samma bevarandevärde som de äldre, men däremot antar jag att deras bruks-
värde är relativt högt eftersom de är moderna. I övrigt så bör alla befintliga 
byggnader bevaras, viktigast är objekten i norra redutten men även byggnad-
erna innaför vallarna. Husen på kajen skulle kunna rivas, men det är onödigt 
om de är i bra fysisk skick, då är istället ändring av användningen att föredra. 
Marketeribyggnaden är inte byggnadsminne och med det mindre skyddad än 
de andra, en rivning av den kan ske mot motivering. Dock har den varit en 
viktig symbol för ett socialt liv på ön och de värnpliktigas fritid.     
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4. Slutsats

4.1 Diskussion

Det är intressant att Stumholmen var underlag för BO93, bomässor ska 
karaktäriseras av forskning och framsteg inom bostadssektorn, främja utveck-
lingen av goda bostäder, för nytänkande och arkitekturforskning på fram-
marsch, samt att väcka debatt i bostadsfrågor. Jag ställer mig frågan varför 
föreningen svensk bostadsmässa valde att satsa publicitet och uppmärksam-
het på Stumholmen, eftersom arkitekturen enligt modernisterna är orealistisk 
som exportprodukt och Stumholmen beskrivs som ett bevarandeförslag. Här 
lyder helt klart oenighet och det kanske snarare är det som är anledningen 
till Stumholmen som bostadsmässa, att stimulera debatt i arkitekturutveck-
lingen. 

Modernismen har starka åsikter mot bevarandet av kulturarv, från deras 
resonemang om bevaradepolitik som förlamande för utvecklingen drar jag en 
parallell till den franske filosofen Friedrich Nietzsches syn på historien som 
tre bruk: antikvarisk, monumental och kritisk. Han menar att historiens funk-
tion är att vara en flykt från verkligheten, bilda nationella symboler för att 
stärka en nation samt en källa till ny kunskap, då man kan se till historien för 
att inte upprepa misstag. Medan de som förespråkar ett bevarande av kultu-
rarvet menar att det handlar om bildning, förståelse och att människor ska ha 
kontakt med sina rötter. Modernisterna, Rem Koolhaas och Nietzsches verkar 
här rörande överens om att bevarandet av kulturmiljöer gör utvecklingen mer 
långsam. 

Jag kan tycka att det är först i läsandet i historien vi förstår den utveckling 
som genomgåtts, alltså en förutsättning för det moderna. Jag tycka att Stum-
holmens byggnader representerar ett traditionsbyggande, något som av 
många uppfattats som välgjort och genuint. Det är intressant att höra hur 
modernister argument i diskussionen, men samtidigt tycker jag att de inte att 
det här borde konkurera om samma ytor. Enligt mig bör det finnas utrymme 
för båda sortens strömningar i samhället, de ger uttryck på olika vis. Kanske 
till och med möjligheten att dra nytta av varandra. Många anser att ny bebyg-
gelse intill kulturarvsmiljöer ska vara moderna byggnader för att tydliggöra 
vad som är gammalt respektive nytt. I det fallet är bevarandet av kulturmiljöer 
en möjlighet till utrymme för mer modern arkitektur. 

Jag vill rikta viss kritik mot teorierna om blandstaden där man nämner arbete, 
bostad och service. Efter studier där jag nu karaktäriserat Stumholmen som 
en bra blandstad vill jag påpeka att även allmänna grönområden är viktigt 
för blandstaden, med anledning att det är där allmänheten har chans att vis-
tas. Arbete, bostad och service i ett mindre område, ger ändå bara anledning 
för de som bor och arbetar, endast de som redan har anledning vistas där.  I 
texten poängteras offentliga rum och allmänna ytor, men det är mestadels 
gaturummet som nämns. I det här fallet vill jag lyfta fram vikten med parken 
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och  större rekreationsytor, där alla kan vistas. Antagligen ligger det ett hot i 
sådana ytor, då stora gröna ytor det medför spridningseffekt, något som hotar 
den kompakta staden.

Tillgänglighet ger en blandning av människor, därför är det viktigt. Något 
som är svårt att ta sig till kan inte befolkas av alla. Med det argumentet skulle 
jag gärna se att färjan som idag lägger till vid Aspö även körde till vid västra 
Tjurkö, nära bron till Kungsholmen. För att vem som helst lätt ska kunna ta 
sig snabbt från Trossö till skärgården eller från Kungsholmen till Trossö.

Angående skyddsföreskrifterna på Kungsholmen. Garnisonsplanen och 
därmed också skyddsföresrkifterna är skrivna för en militär anvädningen 
av Kungsholmen. Möjligt är att dessa ändras då militärens anvädning av ön 
förändras. Det betyder att skyddsföresrkifterna är en riktlinje men behöver ej 
styra det planförslag som ändrar funktionen på Kungsholmen

4.2  Planeringsprinciper för 
 Kungsholmen 

Anledningen till detta stycke är att genom analys och utvärdering av den 
fakta som presenterats tidigare kunna dra slutsatser och skapa underlag och 
planeringsprinciper till det förslag som presenteras för Kungsholmen. 

4.2.1 Bebyggelsestruktur

Stumholmen har förtätats med nya byggnader intill de befintliga, det vill säga 
att det inte förekommer någon zonering mellan det nybyggda och det gamla. 
Gammal bebyggelse har blandats med nyare och det har gjorts med tradition. 
Ett 10-tal större byggnader har kompletterat bebyggelsen på ön. Vilket gör 
att Stumholmen fortfarande inte är särskilt högt exploaterad. Stor vikt har 
lagts på ytorna mellan husen. Eftersom det närmast intill husen inte är någon 
privat mark blir upplevelsen att alla hus är placerade i en stor park. Ön up-
plevs som en park där bostäder och arbetsplatser finns. De nya byggnaderna 
som har tillförts har i många fall en användning som inte endast utgörs av 
privata bostäder, utan där finns kontor, museum, café och utbildningslokaler. 
På så vis rör sig mycket folk på ön, inte bara de som bor där. De byggnader 
som tillförts är ritade med stor omtanke och hänsyn till det historiska arvet. 
Stumholmen har förändrats med försiktighet i exploatering och tradition i 
arkitekturen. Promenadslingan runt ön gör att ö-känslan förstärks och man 
får en helhetsbild av ön. 

Min tolkning av Stumholmen är att det är en ytterlighet av ”hus i park”, inte 
för att det påminner om bebyggelsen på 40-talet, mer för att Stumholmen 
känns som byggnader stående i park av militärhistoriska upplevelsevärden. 
För övrigt så är det ett tydligt exempel på den bevarandearkitektur som byg-
gdes på 80-talet, vilket inte är särskilt konstigt eftersom det var under den 
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epoken som Stumholmen byggdes. 

Det är svårt att läsa ut något mönster i hur de nya byggnaderna placerats på 
Stumholmen, det är förtätning i och omkring områden med äldre byggnader 
och på platser som tidigare varit mer öppna. Spår av det gamla Stumholmen 
i den nya planen är framförallt de östra längorna som placerats i samma rik-
tning som den forna skjutbanan. Men även principen att bygga utmed strän-
derna snarare än centralt på ön, som förr hade anledning i lastning av varor 
till och från båtar. Generellt sett vänder sig de nya byggnaderna på Stumhol-
men mot havet, något vi kan finna spår av i historien, eftersom Karlskrona 
byggdes och planerades efter den stadsbild som syntes från havet. Att byg-
gnaderna ligger mot stränderna ger i sin tur mer öppna, vinskyddade  platser 
centralt på ön, tillexempel där badplatsen finns. På samma sätt placerades den 
ursprungliga bebyggelsen längs stränderna, men eftersom Stumholmen har 
fyllts ut sedan dess så är inte upplevelsen densamma längre. 

Området närmast bron har stadskaraktär, med många byggnader, tätt plac-
erade. Byggnaderna ger en känsla av gammalt industriområde men mjukas 
upp av den tydliga känslan att ändå är ett område där många bor. Alla nyare 
hus har fasader i puts färgsättningen är anpassad till den befintliga bebyggels-
en. Plats att förtöja mindre båtar finns främst i sundet mellan Stumholmen 
och Trossö. Många människor rör sig på ön just för att det är en målpunkt 
för turister och besökare (Marinmuseum och badplatsen), plats för rekreation 
(promenadslinga, utsikt, vacker miljö), plats för bostäder och arbetsplatser. 
Det som saknas på ön är service och kollektivtrafik. 

4.2.2 Öppenhet – Parkkänsla

Det som gör parkkänslan på Stumholmen är att flera av bostadshusen inte har 
någon privat mark närmast fasaden, vilket medför att allmänheten som vistas 
där kommer väldigt nära bostadshusen.  Samtidigt är det en fråga om sköt-
sel, vem tar hand om parkmiljön kring husen då det inte tillhör fastigheten? 
Kostnader och arbete för skötsel blir en konsekvens. Den här medför höga 
upplevelsevärden för de som vistas på Stumholmen i rekreationssyfte i utbyte 
mot att de boende får färre privata och halvprivata ytor. Bosätter man sig i en 
park av gamla militära byggnader med höga kunskap- och upplevelsevärden 
får man räkna med att vara omgiven av besökare. Jag vill värna om Stum-
holmens öppenhet och ser det som något mycket  positivt som jag vill ta med 
i förslaget för Kungsholmen. Ett extremt alternativ åt andra hållet skulle vara 
att endast de boende och arbetande fick tillträde till Stumholmen, ett slags 
”gated community”, men då är vi genast tillbaka där omvandlingen började, 
ett stängt område, endast tillgängligt för vissa.        

4.2.3 Blandstad

I planföslaget över Stumholmen ser man att det fanns tydliga visioner om att 
bygga funktionsblandat, något som kritiserades i samband med bomässan. 
Min åsikt är en annan, jag anser att man på Stumholmen har lyckats relativt 

56



bra med en blandstad. Vilket kan bero på den del offentlig bebyggelse som 
Marinmuseet bidrar med. Relationen arbetsplats, bostadsområde, offentlig 
bebyggelse och offentlig utemiljö är idag bra. Det som saknas är service, det 
finns ingen butik eller vårdcentral, vilket antagligen har en naturlig förklaring 
i ett bristande kundunderlag. Den kritik som riktades mot Stumholmen när 
det gällde kommunens vision om en funktionsblandad stadsdel tror jag kan 
bero på att lägenheter inte hade sålts än och Marinmusset inte heller 
öppnat än, och då vid den tidpunkten så var det endast en stor arbetsplats 
vilken var kustbevakningen. 

Den kritik jag vill rikta mot Stumholmen idag är de lokaler som verkar stå 
tomma. Tillexempel de gamla hangarerna nära badplatsen, där har det förts 
en diskussion om det vore lämpligt att inrymma garage. Det är inte en an-
vändning jag stödjer, då jag anser att andelen bilar på ön kan reduceras med 
färre parkeringsplatser. Jag skulle hellre se en användning kopplad till bad-
platsen, eventuellt någon typ av idrottslokal, sporthall, gym, tennisbanor eller 
skatepark. Idrottsplatser finns det få av på Trossö och de är människo-
magneter. Alternativt någon utställningshall kopplat till marinmuseum.    

4.2.3 Bilfri stadsdel

Stumholmen beskrivs i texten som en stadsdel i resursanvändningen och 
ekologins spår. Främst nämns sopsortering och miljövänliga medel, men jag 
tror även att en begränsad biltrafik är en del i den filosofin på Stumholmen. 
Biltrafik är tillåten på Stumholmen och det finns parkeringplatser till Marin-
museum och de olika arbetsplatserna. Men i allmänhet kör bilarna mycket 
lugnt och har man inget att frakta så är det lämpligare att gå ut på ön, efter-
som avstånden korta. Jag ser en potential i att Stumholmen skulle kunna bli 
en bilfri stadsdel. Jag hörde ett resonemang om att tanken egentligen var att 
Stumholmen skulle ha haft två broar. Utöver den nuvarande så skulle det ha 
funnits en på norra udden som länkade ihop holmen med Handelshamnen 
på Trossö. På så vis kunde Marinmuseum ha servats utan egen parkering 
på Stumholmen, besökarna kunde då parkera på Handelshamnen på Trossö 
och gå direkt till museet. Kanske är det ändå i första hand fråga om samma 
mängd bilar, bara var de får tillträde. Men en följd hade med all sannolikhet 
blivit bättre luft på Stumholmen. Något som har diskuterats bland de boende, 
jag hänvisar till artikeln i BLT. Kungsholmen är med inspiration från den här 
diskussionen underlag för en bilfri ö. 

4.2.4 Broförbindelse 

Bebyggelsen på Skeppsholmen är i större mån institutionella byggnader, 
fler museer, kontorslokaler, undervisningslokaler och färre bostadshus än på 
Stumholmen. Blandstaden är inte lika tydlig där som på Stumholmen. Park-
miljön är däremot viktig precis som på Stumholmen, i militära områden har 
ofta  parker varit högt prioriterade. Under Skeppsholmens historisk framgår 
det hur bron till Skeppsholmen blev en symbol för allmänhetens tillträde till 
ön. Det är något som jag vill applicera på Kungsholmen. Diskussion om en 
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bro har varit på tal under en tid och enligt min åsikt är en bro till Tjurkö en 
förutsättning för att kunna bygga för allmänheten på ön. Tidigare har kom-
munikationen har inte varit något problem eftersom i stort sett de enda som 
har vistas på Kungsholmen är de som arbetar eller gör värnplikten där och de 
kan köras med militärens båtar. Hade en bro funnits hade den varit tvungen 
att bevakas för att inte allmänheten ska ta sig över. 

4.2.5 Kallbadhus

Även restriktionerna som under 1800-talet sade att det skulle bli obligatoriskt 
med ett kallbadhus på de militära anläggningarna vill jag knyta an till 
Kungsholmen. Att i Norra Redutten skapa en miljö med hotell och spa i Don-
jonen och till det använda sluphamnen som kallbadhus är en idé som har ak-
tualiseras i förslaget. Norra Redutten som ny kurort under höst, vinter och vår, 
medan det under sommaren är en badplats för de som besöker Kungsholmen. 
Dock vill jag poängtera att det med införandet av ett kallbadhus fortfarande 
ska vara öppet för allmänheten, även för de som inte betalar spapriser. Tankar 
om ett spa och kurort får inte riskera att privatisera hela Norra Redutten, eft-
ersom öppenheten för allmänheten fortfarande är det viktigaste. 

4.2.6 Arbetsplats

Liksom Stumholmen är och har Kungsholmen länge varit en arbetsplats. Med 
anledning av den traditionen har det planförslag som jag utarbetat för Kung-
sholmen plats för arbetsplatser på ön och ett argument till att låta verkstad-
slokalerna på södra udden finnas kvar.      
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4.3 Planförslag

4.3.1 Exercistorget

Östra kajen är och har varit en viktig plats. Här anländer bron från Tjurkö, 
fritidsbåtar och kommunens skärgårdsbåtar från Trossö. Kajen är allstå det 
första man ser av Kungsholmen. Eftersom det idag är en stor grusplan är 
den lämplig att ta i anspråk för nybebyggelse, dock med hänsyn till att den 
använts som exercisplan, det vill säga soldatträning i marscherande. På kajen 
finns idag två större byggnader, en idrottshall och ett logement för värnplik-
tiga. Mellan dessa finns en grönyta med en volleybollplan. Från kajen finns 
två viktiga entréer genom muren till insidan av Kungsholmen. En diagonal 
gång leder tvärs över grusplanen idag. Från grusplanen ser man Donjonens 
yttervägg, samt murens östra vägg.

I utvecklingen av Kungsholmen föreslår jag att de två större byggnaderna 
båda sparas för användning som idrottshall och vandrarhem. Mellan dessa 
bevaras befintlig vegetation och volleybollplanen rustas upp. Det blir en grön 
yta mellan husen. Längs med kajerna går ett gångstråk hela vägen från södra 
kajkanten till Donjonen i norr. Den södra passagen genom muren förstärks 
med en gång österut tvärs över kajen, en axel som fortsätter ut i  vattnet i 
småbåtshamnen. Den axeln går rakt över det torg som bildats där, Exercistor-
get. Torgets markbeläggning är gatsten och här placeras också några träd. På 
grusgården mellan södra och norra entrén till insidan placeras ny bebyggelse. 
Låga smala hus som förstärker den diagonala gång som finns över exercis-
gården idag. Dessa längor skapar ett småskaligt gaturum och innergårdar utan 
ta för mycket fokus från Donjonen. Byggnaden närmast exercistorget kom-
mer förslagsvis att rymma restaurang med uteservering och entré från södra 
sidan. Bebyggelsens funktion blir service, kontor och handel i små lokaler.    

Öster om Exercistorget föreslår jag placering av en ny marina och småbåt-
shamn. Kungsholmen ligger idealiskt till för besökande seglargäster och  idag 
finns den enda småbåtshamnen inne på Trossös norra sida. Vattnet är lugnare 
på den östra sidan och här finns redan en fungerande kaj, därför föreslår jag 
att marinan anläggs på den östra sidan av Kungsholmen.

4.3.2 Södra stråket

Söder om den gamla idrottshallen föreslår jag en utfyllnad för att ge plats 
för den bro jag räknar med ska byggas från Tjurkö. En större gångbro som 
kan ta transporter då det behövs, dock kommer Kungsholmen förbli bilfri. 
Utfyllanden för bron ger också utrymmer för ny bebyggelse på ett av Kung-
sholmens finaste lägen. Det här är en viktig knutpunkt, mycket med tanke 
på bron men också de ytterligare passager som jag föreslår genom muren 
på den södra sidan. Bebyggelsen utgörs även här av lägre bebyggelse i puts, 
dock inte lika slutna kvarter som på kajen. Funktionerna för dessa är service, 
restaurang, caféer, butiker och eventuellt kontor. Två nya passager föreslås 
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leda genom muren. De bildar viktiga siktlinjer rakt över ön och öppnar upp 
miljön innanför muren. Känslan av öppenhet är viktig och det ska vara lätt att 
ta sig mellan torg, platser och stråk. Väster om det södra stråket föreslår jag 
en badplats i viken, mycket med tanke på att det är söderläge, men också för 
att det är övergången från torg till rekreationsområde. 

4.3.3 Marktorget

De nya öppningarna i muren och den södra av de två som finns i östra muren 
leder in till den plats jag väljer att kalla Marktorget. Det är enligt tradition-
en en viktig social mötespunkt, eftersom ”Markan” tidigare låg här, dvs de 
värnpliktigas sociala mötepunkt. Platsen ska i fortsättning vara en social 
mötesplats men i torgform. Markan har jag valt att riva för ge plats åt tre nya 
byggnader, smala hus i ett plan som ska rama in Marktorget och även den 
botaniska parken. En tydligare ram kring parken är något som stärker parkens 
identitet som det innersta. För övrigt så bör parken bevaras i sin ursprungliga 
form. Precis som förut omges den av stenkyrkan och befälshusen, södra och 
norra. Jag föreslår att som namnet säger låta stenkyrkan bli en kyrka. Södra 
befälshuset blir en kontorsarbetsplats och det Norra Befälshuset låter jag bli 
äldreboende eller något sorts behandlingshem. Ännu en ny byggnad finns 
placerad kring parken, även den i funktion att rama in parken ytterligare. 
Kring hela ön finns en promenadslinga, den omger allt förutom norra redut-
ten. Den är en del i rekreationsplaneringen över ön samt att det ska förmedla 
ett helhetsintryck. 

4.3.4 Södra Udden

Södra udden har spår av den gamla planen från 1800-talet. Liksom den 
förmedlar den nya bebyggelsen en tydlig riktning söderut. Samt den knäck 
som fanns i muren återspeglads nu i hur husen står placerade. Verkstadslokal-
erna är i stort sätt de samma som tidigare, de har byggts på för att förstärka 
riktningen. Deras verksamhet som funktion finns kvar som båtverkstaden och 
verkstäder, mycket med anledning av att Kungsholmen av tradition är en stor 
arbetsplats och ska fortsätta att vara det. Intill verkstäderna finns längor upp-
förda för bostadsändamål. Dessa är flexibla och ska även kunna rymma verk-
samhetslokaler. Ateljéer, utbildningslokaler och hantverksbodar kan blandas 
med boende. Husen uppförs i 1-2 våningar och ska ge intrycket att de är 
placerade i en allmän park. Här ska alla få vistas. Sluttningen norr om södra 
udden, schacktas om till en terasserad park. En läktare för beskådning av öp-
pet hav i söderläge, Kungsholmstrappan. 

4.3.5 Västra stranden

Vidare norrut finner vi västra stranden, här har en ny byggnad tillförts, en 
idrottshall. Idén med omvandlingarna av de gamla militära logementen är 
att hyra ut dessa till idrottslag och föreningar. Träningsläger och sport camps 
kan hålla till på Kungsholmen, därför behövs ännu en idrottshall. Närheten 
till Tjurkö gör att det kan bli aktuellt att anlägga idrottsplaner även där. Kring 
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idrottshallen finns en park, ett naturligt rekreationsområde, med bad innanför 
vågbrytaren. En pir anläggs i anslutning till parken, även den är ett konkret 
spår av planen från 1800-talet.  

4.3.6 Norra redutten

Kring hamnen föreslår jag den mesta kulturella aktiviteten lokaliseras. På om-
rådet och i byggnaderna finns utrymmen för utställningar, konserter, teatrer 
och preformance konst. I hamnen  blir det ett kallbadhus som knyter ihop 
historien från Skeppsholmen om det obligatoriska införandet av kallbadhus 
på försvarsanläggningarna. Kallbadhuset omges av badgäster på sommaren 
och under resterande årstider är det en del i den kurorten, spa och hotell som 
jag föreslår lokaliseras till i Donjonen. Dock får området kring hamnen ej 
stängas för privat bruk, utan vara öppet för allmänna besökare, det är trots allt 
något av det mest speciella i hela Karlskronas skärgård.    
    
4.3.7 Kommunikation till och från Kungsholmen

Planförslaget innebär en ny gångbro mellan Kungsholmen och Tjurkö. Tjurkö 
har idag bilförbindelse med fastlandet. Eftersom Kungsholmen ska vara bil-
fritt måste parkeringsplatser anordnas på Tjurkö, förslagsvis intill brofästet 
till Kungsholmen. Förslaget uppmanar också en förändring av befintlig 
fäjelinje mellan Aspö och Trossö, vägfärjan föreslås även angöra västra sidan 
av Tjurkö, för att kunna serva Kungsholmen och Tjurkö med yttligare en länk 
till Trossö. Ett mer aktivt och öppet Kungsholmen kommer att innebära mer 
genomfartstrafik på öarna där där bilvägen leder ut till Tjurkö. Dock ska det 
poängteras att det smidigaste och snabbaste sättet att färdas ut till Kungshol-
men ska vara med kommunal skärgårdsbåt eller vägfärjan mot Aspö. Tjurkö 
och övriga skärgården ligger utanför avgränsningen för arbetet och därför 
utreds dessa konsekvenser inte närmare.  
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Ovan: Förstoring Södra udden
Mitten: Skiss Exercistorget
Nedan: Förstoring Exercistorget





4.4 Avslutande diskussion

Liksom målet var har det här kandidatarbetet resulterat i ett övergripande 
planförslag över Kungsholmen, där historiska spår och kulturhistoriska 
värden lämnats stor hänsyn. Planförslaget förändrar verksamheten på ön så 
att den passar allmänna intressen bättre än tidigare. Kunskapen från liknande 
områden har vävts samman med platsens förutsättningar och blivit ett förslag 
som är skräddarsytt för just Kungsholmen. Ett exempel som visar hur planer-
ing i områden med höga kulturvärden kan göras. Längs vägen genom Stum-
holmen och Skeppsholmen har idéer skapats för att att ligga till grund i det 
planförslag som blivit resultatet. Planförslaget bidrar till en utveckling för le-
vande skärgård och Karlskrona som världsarv, enligt de kriterier som nämnts 
i början. Det här är ett första förslag på eventuell användning av ett öppet 
Kungsholmen. Många nya tankar som kan vara till underlag i den fortsatta 
utvecklingen av ön. Kungsholmen har helt klart potential att utveckla de mål 
som länsstyrelsen har med världsarvet. Att vara föredöme för hållbar utveck-
ling, ett besöksmål i världsklass, förmedla kunskap och engagemang, samt att  
främja internationalisering. Men framförallt har det här kandidatarbetet visat 
på verktyg och engreppsätt för att lösa den här typen av planering.
 
4.4.1 Återkoppling till frågeställningarna

Hur kan Kungsholmen  genomgå en funktionsom-
vandling på ett sätt där historiska spår och miljöns 
karaktär bevaras? 

Planförslaget som presenterades i tidigare avsnitt är svar på första frågeställ-
ningen. Genom en noga studie av historien finner man viktiga punkter att 
låta planen utgå ifrån. Det är något som självklart måste vägas ihop med hur 
platsen ser ut. Exempel från planförslaget över Kungsholmen är att husen 
på södra udden står placerade liksom den gamla försvarsmuren gjorde på 
1800-talet, piren är återskapad, “Markan” var en social samlingspunkt som 
dock rivits, men är däremot ersatt med ett torg som ska fylla samma sociala 
funktion.   

Vilka historiska spår kan återspeglas i en ny plan över 
området? 

Många av byggnaderna finns fortfarande kvar, men har ny användning. “Mar-
kans” sociala funktion, kajen som utgångspunkt för all kommunikation med 
omvärlden, parkens placering som det innersta, planen från 1800-talet visar 
på en riktning på södra udden något som är förstärkt i den nya planen.

Vilka byggnader kommer att finnas kvar och vilka 
kommer att rivas efter en omvandling? 

I stort sätt alla byggnader kommer att finnas kvar, “Markan” och hundgården 
kommer att rivas. Sedan ändras vissa byggnader, dvs båtverkstäderna, för att 
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passa in i den nya planen och förstärka axlar, murarna har fått nya öppningar 
för att öka tillgängligheten.

Vilken verksamhet kan bedrivas på ön efter en genom-
förd omvandling? 

Hotell och spa- verksamhet, kulturevenemang, arbetsplatser i form av kontor, 
båtverkstäder, butiker, bunkring för seglare, sportcamps, bostäder, museum, 
ateljéer, behandlingshem, restaurang- och caféverksamhet. 

Kan ny bebeyggelse utveckla och förstärka de histo-
riska spåren? 

Den nya bebyggelsen på södra udden förstärker historiska spår. Det är en sak 
att bevara vad som redan finns, men att finna fler historiska aspekter som kan 
återspeglas i planen är desto svårare något jag anser att jag har gjort när jag 
tagit fasta på historien och byggt nytt efter den.

Hur kan en plats med kulturhistoriska värden få ny 
funktion och användning? 

Det gäller att sätta finger på var det historiska värdet sitter, är det exteriört i 
byggnaden eller interiört eller symboliskt efter användning. Sedan utveckla 
det därifrån. I fallet med Kungsholmen handlar det om helheten, att omges av 
byggnaderna skapar värden i sig. Då finns det möjlighet att låta ny användn-
ing inta dem utan att man förvanskar befintligt historiskt värde.  

4.4.2 Kritik till planförslaget

Det finns kritiska punkter och eventuella brister i det planförslag som presen-
terats för Kungsholmen. Mycket av den verksamhet som föreslås riktar sig 
till sommarsäsong. Marina, stråken med service på längs kajerna och kallbad-
huset. Men med anledning av det lägger jag stor vikt vid att spara verkstad-
slokalerna, låta militären ha kvar viss verksamhet, att det finns åretrunt-ar-
betsplatser liksom åretrunt-bostäder. Platser som riktar sig till en viss säsong 
eller årstid har en förmåga att upplevas döda övrig tid. Samtidigt gör läget 
att det är svårt att undvika den typen av verksamhet. Men med anledning av 
det föreslår jag blandade funktioner i mindre enheter för att det ska passa att 
utnyttja till annat då säsongen dör. Man kan också tänka sig att alla platser på 
utsidan av muren är utsatta för mycket hårt väder så länge det inte är högsom-
mar, då är det viktigt att det finns liknande funktioner på insidan. 

Stumholmen tenderar att falla in under de ideal som utgör New Urbanism. 
Även de tankar som ligger till grund för planläggningen av Kungsholmen 
har spår av New Urbanism. Mycket eftersom det handlar om den lilla skalan, 
närhet till många funktioner, ett område där man ska klara sig utan bil. De 
som mest troligt söker sig för boende på Kungsholmen är liknande typ av 
människor. Men där ser jag en räddning i att Kungsholmen är turistmål något 
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som blandar upp de som vistas på ön.

Studier av litteratur, samtal och inventeringar ligger till grund för mitt plan-
förslag. Det har genomförts för att utvecklingen av Kungsholmen ska bli så 
bra som möjligt. Dock vill jag ifrågasätta min egen hållning till dessa studier. 
Hade planförslaget sett likadant ut om jag ritat det direkt utan dessa studier? 
Risken att idén funnits under hela processen men att  jag letat motiv i littera-
tur och studier för att genomföra det, vad först kom på? Mycket tyder ändå 
på att jag efter mina studier på Stumholmen utvecklat förslaget till Kungshol-
men efter hand. Dels med tanke på att jag inte tidigare besökt Kungsholmen 
och dels för att jag innan jag satte mig ner och ritade inte förstod hur planen 
skulle se ut. 

4.4.3 Vidare forskning

En mer noggrann utredning hade haft en vidare avgränsning i utredningen, 
dvs se på vilka effekter som planförslaget ger på Tjurkö, Aspö och Trossö. 
Att studera den fördjupade översiktsplan som är under arbete för skärgårds-
bygden är högst relevant för Kungsholmens utveckling. Att ha med kund-
underlag och ekonomiska kalkyler i vad som är rimligt att etablera på Kung-
sholmen hade varit intressant. Undersöka intresset hos Karlskronaborna att 
kunna besöka Kungsolmen över en långhelg. Chansen till utökad färjetrafik 
till Tjurkö kunde undersökas. Vidare utveckling i studien om Stumholmen 
är att studera ytterligare förslag i arkitekttävlingen om Stumholmens utveck-
ling, något kunde ha gett mig en mer nyanserad bild. Även en djupare analys 
på Skeppsholmen hade kunnat ge mer mer kött på benen till utformningen av 
förslaget för Kungsholmen.  

4.4.4 Källkritik

Med hänsyn till att många av källorna är länsstyrelsens rapporter och flera 
är skrivna av Karlskroniter måste man väga in att det inte är en objektiv syn 
på bevarandet av kulturmiljöer. Alla lokala skribenter har ett vinstintresse i 
frågorna rörande utveckling av kulturarv. Ett intresse i ökad turism, näring-
sliv och publicitet som sätter Karlskrona på kartan. Därför tycker jag det är 
viktigt att se till nationella åsikter som rör bevarandepolitik, den synen bör 
vara något mer generell i frågan. 
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