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Radio Blekinge bjöd på direktsänd debatt på plats intill hamnmagasinen. Carina Melin höll i mikrofonen när Lars
Olsson, Rolf Andersson och Sofia Bothorp debatterade. Foto: Tinna Hiller Andreasson

Rivning hotar världsarv
Karlskrona kan förlora världsarvsstatus vid rivning av hamnmagasin
Tinna Hiller Andreasson

Tipsa en vän

Skriv ut

Dela

KARLSKRONA. En het debatt seglade upp i början av veckan med anledning av ett
väntat rivningsbeslut. Om hamnmagasinen från 1700-talet rivs kan Karlskrona förlora sin
världsarvsstatus. Det skriver ICOMOS som är UNESCO:s expertorgan.
Karlskronas utnämning till världsarv från 1998 är i fara. Att vara med på UNESCO:s
världsarvslista innebär förpiktelser när det gäller att bevara örlogsstadens olika delar.
De två hamnmagasinen som är aktuella för rivning representerar den civila delen av
örlogsstaden och får inte rivas, skriver ICOMOS i ett brev ställt till Karlskrona kommun
och Länsstyrelsen i Blekinge.

Pengar saknas
Problemet är att när hamnmagasinens ägare köpte fastigheterna för tio år sedan var det
med avsikt att riva dem.
Något beslut om rivning har inte kunnat tas, eftersom såväl Karlskrona kommun som
länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har velat hitta ett sätt att bevara magasinen.

Men eftersom alla vägar har stängts på grund av bristande finansiering väntas
kommunens byggnadsnämnd nu säga ja till rivning.

MAGASIN. De omdiskuterade magasinen från 1700-talet.Foto: Tinna Hiller Andreasson

Direksänd debatt
Radio Blekinge ordnade tisdagen den 6 november en direktsänd debatt om ärendet.
Medverkande var Lars Olsson från länsstyrelsen, Sofia Bothorp (MP), ordförande i
byggnadsnämnden samt Rolf Andersson från Gamla Carlscrona. Fastighetsägaren hade
tackat nej till att delta.
– Utgångspunkten vid byggnadsminnesförklaring är att det ska ske i samråd med
fastighetsägaren, men här har vi inte kunnat komma överens, förklarade Lars Olsson
från länsstyrelsen.
FOTNOT: Byggnadsnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 8 november att skjuta
upp beslutet.
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Läs mer: http://commersen.lokaltidningen.se/rivning-hotar-världsarv/20121109/artikler/711149823/#ixzz2D9fTfCoG

