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Inventeringen

Ett planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga Hamn, daterad 2004-05-02 
arbetades fram i Mörbylånga Kommun. Planprogrammet gav möjligheter till att använda 
Sockerbruksområdet till golf  och rekreation. Dessutom så  planerades bostäder i Mörbylånga 
hamn, där ett antal byggnader var omnämnda som bevarandevärda. I samband med detta togs 
denna inventering fram för att utgöra underlag för vidare planearbete  i nästa steg i 
planprocessen.

2008-09-23 beslutade miljö-  och byggnadsnämnden att påbörja arbete med ett nytt 
planprogram (revidering av det gamla planprogrammet) då  intresset för golfby  och 
golfverksamheter inte längre var aktuellt.

Denna inventering är gjord för att visa historik och information om befintliga byggnader i 
Mörbylånga hamn.

En byggnadsteknisk  utredning daterad 2008-11-22 har utförts gällande Silo, AB J Bruun, Silo, 
Centralföreningen samt Gula ladan.

Följande byggnader är ej omskrivna i inventeringen; Gula ladan, Odalmannens 
Magasinsbyggnad, Brädgården och Daniscos Silobyggnader. 
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Inventering av byggnader 
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Fotomontage, hamnen ca 1940 i mitten syns Klapphuset sedan Sockerbrukets silo, riven idag och Gula ladan.

Mörbylånga Hamn
Hamnen i Mörbylånga anlades långt innan Mörbylånga blev en köping. Det började med två  
träbryggor på  kronans mark, byggda av bönder i angränsande byar. En långdragen konflikt om hur 
och vem som hade rätt att nyttja bryggorna fick sin upplösning 1837 då  köpingen övertog ägandet. 

Standarden på  hamnen var låg, den var liten och grund, så  när den västra bryggan rasade under en 
storm 1849 ansågs det lika bra att göra vissa förbättringar när den ändå  skulle repareras. Den västra 
piren förlängdes och år 1855 var dessa reparationer och förbättringar klara. Hamnen var dock 
fortfarande allt för grund och 1876, efter många år av diskussioner, muddrades hamnen av ett 
handdrivet muddringsverk. 

1879 grävdes en kanal mellan hamnbassängen och Kalmarsund, söder om den västra piren. Ovan 
kanalen anlades en träbro, bron blev en naturlig fest-  och mötesplast, på  kvällarna ordnades det ofta 
dans. Ett badhus uppfördes 1892 i norra hamnen, där kunde köpingsborna tvagade sig medan de 
betraktade båttrafiken i sundet. 

Utvecklingen av hamnen fortsatte. År 1904 påbörjade Södra Ölands Järnvägs Aktiebolag en 
utbyggnad av den södra kajen. På  kajen anlades sedan rälsen som gick från sockerbruket ner till 
hamnen, där byggdes även ett lokstall och kolupplag. 1906 anlade Karlshamns Sockerfabrik AB en 
brygga för lossning och lastning tvärs mot den södra kajen. 

Efter en drunkningsolycka 1910 fylldes kanalen igen och borta med den var dansbanan. År 1920 
sänktes dock Sockerfabrikens brygga och ett klapphus uppfördes i dess slut. Bryggan och klapphuset 
blev den nya mötesplatsen, bland annat använde simskolan bryggan. 1940 höjdes många röster när 
badhuset revs, men värre blev det när Sockerfabrikens brygga tillsammans med klapphuset revs 1953.  

Idag har det mesta av godstrafiken lämnat Mörbylånga hamn, nu är det bara Danisco som använder 
hamnen för frakt. Den förr av lastfartyg fyllda hamnen är nu fylld av fritidsbåtar. 

Situationsplan hamnen 1917.
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Pirbyggnaden
Hamnkontoret
Byggår 1912

Enligt situationsplanen från 1917 hade byggnaden till att börja med sadeltak men på  bilder från 
1920 ser kontoret ut i princip som det gör idag, en enkel träbyggnad med pulpettak och ett 
fönster på  södra gaveln. Byggnaden har tillsynes försiktigt renoverats utan större 
fasadförändringar.

Hamnkontoret har alltid varit i kommunens ägo, där satt förr hamnkaptenen och förde bok 
över skeppen som lossade och lastade i Mörbylånga hamn. Idag används byggnaden som 
möteslokal främst för båtklubben. 

Den lilla gula byggnaden längst ut på  den västra piren har med tiden blivit en del av hamnen 
och är till och med äldre än det mesta av kajen den ligger på. Det finns ingen anledning att 
förändra verksamheten i byggnaden då  den inte verkar störande för omgivningen.

Breddning av västra kajen 1920-21 med Hamnkontoret i bakgrunden.Breddning av västra kajen 1920-21. Hamnkontoret 2004.

Flygfoto 1930 med Spannmålsmagasinet längst norrut i hamnen. På bilden 
syns även den gamla Brädgården, Klapphuset och Hamnkontoret.
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Spannmålsmagasinet 2004.

Sjömannen 3    
Spannmålsmagasinet
Byggår ca 1920

1918 hyrde Borgholms Maltfabrik och Kvarn Sjömannen 3. Enligt situationsplanen från 1917 
finns ingen byggnad på  tomten men på  flygfoto från 1930 ser man magasinet redan uppfört. 
Borgholms Maltfabrik och Kvarn gick i konkurs och 1927 övertog AB Carl Engström 
byggnaden och hyreskontraktet. 

I ett antal omgångar har den röda huvudbyggnaden i trä  byggts om. 1936 byggdes den låga och 
långa tillbyggnaden öster om det ursprungliga magasinet. I 42 år använde sig AB Carl 
Engström av byggnaden som spannmålsmagasin. Ölands Frö  tog över byggnaden 1974, de lät 
då  klä  in fasaderna i plåt. Samma år revs utbyggnaden från 1936 och ett nytt större planlager, 
även det i plåt, byggdes på  dess plats. Det är fortfarande Ölands Frö, numera Odalmannen 
som äger byggnaden och använder den som magasin för spannmål.

Exteriören består idag av korrugerad, röd plåt vilken döljer den ursprungliga träfasaden. 
Fasaden befinner sig förmodligen i gott skick liksom den robusta interiören, även den i trä. 

Spannmålsmagasinet 1930. Spannmålsmagasinet interiör 2004.

Uppmätningsritning av Atrio 1974.
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Sjömannen 5
Silo, Centralföreningen
Byggår 1948

1943 anhöll Lantmännens centralförening om att få  till stånd en förändring i stadsplanen, 
eftersom företaget planerade uppföra en silobyggnad som skulle överskrida den fastslagna 
byggnadshöjden. Det gamla magasinet norr om den nuvarande brädgården skulle flyttas. Först 
1947 var allt klart för själva byggnationen.
Silon byggdes till och förändrades i omgångar 1953 tillkommer ett mindre planlager på  
byggnadens södra sida. 1955 köptes Sockerbolagets gamla silo och flyttades till tomten. 1969 
uppfördes den grå  torkanläggningen i plåt norr om förrådsbyggnaden. Fem år senare, 1974, 
kläddes den ursprungliga fasaden in i röd träpanel på  bottenvåningen och grön korrugerad plåt 
på  de resterande våningarna. Ingen hänsyn togs till de fönster som fanns utan dessa sattes för. 
Utbyggnaden från 1953 kläddes med gul puts. 

Idag ägs byggnaden en privat fastighetsägare.

Det är endast ytterväggarna och väggarna i trapphuset som är bärande, dessutom är större 
delen av byggnaden platsgjuten. På  grund av att den skrymmande inredningen efter 
spannmålshanteringen delvis är borttagen är det stora hål i bjälklagen på  vissa våningar.

Sektion silo 1947.

Silo från taket, blickar västerut. Silo från väster.Centralföreningens lagerbyggnad under uppförande 1940 talet.

Fasader silo 1950.
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Silo från norr 2004.



Lotsen 7
Silo, AB J Bruun
Byggår 1968

Från tidigt 1900-tal och fram till 1940-talet låg på  Lotsen 7 brädgården som nu är  belägen i 
kvarteret Styrmannen, efter 1949 byggdes på  platsen en silobyggnad som tillhörde 
Sockerbolaget. 
Den silo som står där idag uppfördes av AB J Bruun 1968. Den användes från när den byggdes 
fram till 1998 för spannmålshantering. Kalmar Lantmän övertog byggnaden 1971, 2008 köptes 
byggnaden av Mörbylånga Kommun. Förutom att den långa byggnaden i öster är tillbyggt med 
ett extra, något högre, tak har inga förändringar gjorts.

Den karaktäristiska byggtekniken vilken består i bultade fasadplåtar gör att tillsammans med 
Centralföreningens silobyggnad bredvid bildar den idag ett landmärke för Mörbylånga hamn.
Byggnaden behöver en allmän upprustning eftersom den inte har varit i bruk sedan 1998. Den  
består i princip bara av ett plåtskal.

Hamnen med AB J Bruuns silobyggnad 1971.

Interiör från lantmännens silo.Lantmännens silo, från öster 2004.Ritning silo, AB J Bruun 1968.
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Segelladan 2004.Segelladan 1971.

Lotsen 8
Segelladan
Byggår: 1956

AB J Bruun växte på  1950-talet ur sina lokaler i kvarteret Magasinet 1, nuvarande Hotell och 
Restaurang Kajutan. 1956 uppfördes den röda lagerbyggnaden i trä. Tomten med byggnaden 
såldes 1958 till Mörbylånga kommun. Byggnaden är i gott skick och interiören är välbehållen där 
stommen av treledsbågarna i trä  dominerar. Nya och större fönster har tillkommit och en dörr 
har lagts till på  södra fasaden.

Idag arrenderar Mörbylånga båtklubb byggnaden, på  vintrarna används den som båtupplag och 
sommartid som festlokal. Det finns ingen anledning på  kort sikt att ändra användningen av 
byggnaden, även om det byggs bostäder i området kommer inte denna verksamhet verka 
störande.

Inventering av byggnader 
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Fasader och sektion segelladan 1956.



Styrmannen
Konsthall
Byggår: 1936

Byggnaden uppfördes som materialbod för hamnförvaltningen. På  den här tiden sattes 
farledsprickarna i hamninloppet om varje år, varvid det behövdes en byggnad att förvara dem 
i vintertid. När det senare inte prickades om i hamnen varje år tog hemvärnet över 
byggnaden. Även de använde byggnaden som förråd, exempelvis stod där i många år en 
kanon. Efter hemvärnet använde fritidsförvaltningen byggnaden till bänkar, soffor och bord 
som sommartid stod ute på  rastplatser.

Träbyggnaden har inte exteriört  genomgått några större förändringar, de två  stora 
gaveldörrarna skyddar nu fönster som sattes in i samband med att byggnaden renoverades 
2003. Förrådet övergick till att rymma en konsthall.

Fasader, plan och sektion Konsthall 1936.

Konsthallen norr och västerfasad 2004.
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Magasinet 1                                                     
Kajutan                                                         
Byggår: 1860-talet

Johan Martin Widberg  byggde ladorna för tillverkning av vin. Några år efter hans död 1917 
flyttade AB J Bruun dit och använde ladorna, dels den röda träladan, dels den vita i puts, som 
magasin fram till 1972 då  AB J Bruun köptes upp av Lantmännens Centralförening. Den enda 
förändring som egentligen skedde under dessa år var 1951, då  delar av magasinet byggdes om 
till kontor med personalrum och toalett. 

Lantmännen Centralföreningen sålde samma år, 1972, magasinsbyggnaderna till Clifton 
Bergman, som då  var ägare till Hotell Vågen. Han sålde i sin tur till Jan Stanje  som 1977 ansökte 
om att få  bygga om magasinet till Hotell och Restaurang Kajutan. 1979 byggdes förråd och 
personalutrymme till på  den vita stenladans norrfasad.

Familjen Norén äger i dag Hotell Kajutan och har gjort det sedan 1984. Verksamheten bör 
fortsätta som idag dock skulle det behövas en allmän upprustning av byggnaden och dess 
närmiljö.

Kajutan norrfasad 2004.Kajutan söderfasad 2004.

Tillbyggnadsritning 1979.

Ombyggnadsritning 1951.
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Magasinet 1 (Mörbylånga 2:14)                       
Stationshus                                                     
Byggår 1910

I och med att järnvägen stod klar 1910 behövdes även ett stationshus. Byggnaden blev ett 
centralt inslag och var en självklar samlingsplats för invånarna i Mörbylånga fram till dess 
järnvägen lades ner 1961. 

Södra Ölands Järnväg överläts till staten 1947. Tre år senare erhöll Mörbylånga kommun en 
skrivelse där banverket upplyste om att stationshuset skulle byggas om till lägenheter. Redan på  
ritningar från 1949 kan man se att det inte är mycket av den ursprungliga byggnaden som är 
kvar. Taket är ombyggt och utdraget till gavlarna, valmningen  är borta och takkuporna på  
långsidorna täcker nästan hela taksträckningen. Även kupornas tak är omformade och denna 
gång valmat, däremot är takkuporna på  gavlarna borttagna och fönstren är bytta. Idag är även 
två  balkonger påhängda på  gavlarna. 

Byggnaden ägs av Mörbylånga Bostads AB den rymmer lägenheter och lokaler.

Ombyggnadsritning 1950. Stationshuset norrfasad 1930-tal. Stationshuset norrfasad 2004.

Ombyggnadsritning 1949.
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