
 
 
 
Till 
K-na kommuns Miljö- och byggnadsnämnds AU 
Stadsarkitekt Hans Juhlin 

Ang. 1700-talsmagasinen i Kalvhagen 

Det har nu i det närmaste förflutit sex år sedan Föreningen Gamla Carlscrona lämnade in en begäran 
till Länsstyrelsen i Blekinge Län, angående byggnadsminnesförklaring och q-märkning av de c:a 300 år 
gamla hamnmagasinen inom fastigheten Gulin 1, i Karlskrona kommun.  
Efter att det gått många turer i ärendet, så har nu slutligen Länsstyrelsen, enligt beslut den 2012-09-
24, avslagit föreningens begäran, med den huvudsakliga motiveringen att det inte går att nå en 
samförståndslösning med fastighetsägaren beträffande bevarande av magasinen.  
Föreningen Gamla Carlscrona har därefter i skrivelse till Riksantikvarieämbetet, 2012-10-02, önskat 
en omprövning av Länsstyrelsens beslut.  
Ur Riksantikvarieämbetets  yttrande den 2012-10-05, framgår att man ställer sig bakom 
Länsstyrelsens beslut och med motsvarande motivering, citat: ”Riksantikvarieämbetet har den 
grundläggande inställningen att ett framgångsrikt bevarande och en god förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer bör bygga på samförstånd mellan berörda aktörer, fastighetsägare, kommun och 
statliga myndigheter”, slut citat. Riksantikvarieämbetet anser inte heller att föreningens begäran om 
överklagande till förvaltningsrätten, har stöd av kulturminneslagen, eftersom man inte anser att det 
utvecklar någon ny rättspraxis. 
Föreningen Gamla Carlscrona drar härmed slutsatsen, att trots att samtliga statliga, regionala, och 
lokala myndigheter – Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Blekinge Läns Muséum, Karlskrona 
kommun, samt Unescos nationella expertråd, ICOMOS – ställer sig bakom uppfattningen att 
magasinen är bevarandevärda, samt bör byggnadsminnesförklaras, så är det den enskilde 
fastighetsägaren som bestämmer över vårt, ej byggnadsminnesförklarade eller i annan angivelse i 
detaljplan etcetera, gemensamma kulturarv.  En slutsats som manar till oro för framtiden, eftersom 
det torde vara få fastighetsägare, som utan protester, och till ökade kostnader, tar på sig förvaltning 
och underhåll, samt restriktioner vid om- och nybyggnation och renovering av äldre hus och 
byggnader. En oro som inte minst gäller kommande generationers möjlighet att kunna ta del av vår 
gemensamma historia. Vad blir det för ett kulturhistoriskt arv vi lämnar efter oss?  En fullt berättigad 
fråga om vi inte ens inom världsarvstaden Karlskrona lyckas bevara 300 år gamla historiska 
byggnader. 
Avgörandet beträffande bevarande, alternativt tillstånd att riva magasinen, ligger nu för beslut i 
Karlskrona kommuns miljö- och byggnämnd, och beslutet bör ske inom det snaraste.  
Att låta förfallet gå vidare, och att byggnaderna så småningom rasar av sig själva är ingen god idé, 
utan kan endast tolkas som brist på intresse för kulturarvet. 
 
Föreningen Gamla Carlscrona uppmanar, mot bakgrund av ovanstående, att Karlskrona kommun 
genom Samhällsbyggnadsförvaltningen, öppnar för nya samtal med den privata fastighetsägaren, 
Jan Andersson, Trossö fastigheter, för att hitta gemensamma lösningar för ett långsiktigt bevarande 
av magasinen, samt i förlängningen byggnadsminnesförklaring – q-märkning.  
Föreningen ser fram emot ett besked om Karlskrona kommuns beslut i ärendet inom det snaraste.  
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