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371 86 Karlskrona 

                                                    

Yttrande över förslag till flytt av magasinsbyggnader på fastigheten Gulin 1 

i Karlskrona kommun, samt förnyad begäran om byggnadsminnesförklaring. 

Länsstyrelsen har i skrivelse av den 2010-06-28, berett Föreningen Gamla Carlscrona möjlighet att 
yttra sig i rubricerat ärende. 

Föreningen Gamla Carlscrona ansökte i en skrivelse till Länsstyrelsen 2006-11-14, om att de två 
magasinsbyggnaderna i stadsdelen Kalvhagen i Karlskrona byggnadsminnesförklaras. Samt att 
Länsstyrelsen begär av Karlskrona kommun att byggnaderna kulturminnesmärks i, för området, 
gällande detaljplan. 

Länsstyrelsen har därefter tillsammans med Karlskrona kommun försökt finna en lösning till att 
bevara magasinen på plats, men fastighetsägaren hävdar rivningslov och motsäger sig en 
byggnadsminnesförklaring. 

Därmed förslår Länsstyrelsen och Karlskrona kommun i en gemensam lösning, att magasinen 

flyttas till Wämöparken där de restaureras, samt att byggnaderna, efter begäran därom, 
byggnadsminnesförklaras på sin nya plats. 

Yttrande 

Föreningen Gamla Carlscrona beklagar att 1700-talsmagasinen inte kan bevaras på sin 
ursprungliga plats i Kalvhagen, men inser också att alla möjligheter till detta är uttömda. 

Vi är i föreningen tacksamma över det intresse Länsstyrelsen och Karlskrona kommun visar i 
frågan om magasinens bevarande. 

Föreningen Gamla Carlscrona ställer sig bakom, och accepterar förslaget om att flytta 
magasinen till kommunens hembygdspark – Wämöparken, och att byggnaderna därmed 
bevaras. 

Förnyad begäran om byggnadsminnesförklaring 

Föreningen Gamla Carlscrona ansöker härmed om att Länsstyrelsen byggnadsminnesförklarar 
1700-talsmagasinen på sin nya plats i Wämöparken. 

Motivering: Magasinsbyggnaderna som uppfördes och togs i bruk under 1700-talet, minner om en 



epok i stadens historia när den civila sjöfarten var av stor betydelse, och fartygen lossade och 
lastade sitt gods vid Skeppsbron för magasinering och vidare transport till när och fjärran platser. 
Säkra uppgifter tyder på att byggnaderna togs i bruk som packhus av Arvid Nilsson, som flyttade 
hit från Ronneby under 1700-talets första hälft. Under en tidig period kan byggnaderna också 
innehållit en fabrik för tillverkning av kritpipor, enligt källor har en sådan fabrik funnits inom 
området 

Karlskrona 2010-07-06 

För Föreningen Gamla Carlscrona 

Rolf Andersson 

Stadsmiljöansvarig          
 

 


