Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens arbete. Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. Utöver dessa
har enskilda styrelsemedlemmar träffats informellt för kommittémöten.

Styrelsen för Föreningen Gamla Carlscrona önskar avge följande berättelse för
verksamhetsåret 2012 som tillika är föreningens 67:e arbetsår.

Föreningens medlemsantal. Den 31 december 2012 uppgick antalet medlemmar till
3.200.

Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Invald
Göran Mårtensson
ordförande			
1996
Rolf Andersson		vice ordf				2000
Hans Ulveklint		sekreterare			2012
Rune Olsson		kassör				2004
Sten A Petersson		redaktör				1976
Kerstin Petersson		ledamot/kansliansvarig		1999
Britt Hillborg		ledamot				2002
Ingemar Fredriksson
ledamot				2003
Emma Anbrand		ledamot				2004
Kerstin Claesson		suppleant			2008
Larsgöran Sandqvist
suppleant			2011
Ewa Anbrand		suppleant			2012
Ingegerd Danielsson
suppleant			2012

Årsavgiften för 2012 har varit 100 kronor.

Revisorer
Heléne Hansson		ordinarie			1993
Lennart Larsson		ordinarie			2012
Ingeborg Green		ersättare				1999
Ingrid Wijk-Arnoldsson ersättare				1999
Valberedning
Anita Trulsson
Kommittéer utsedda av styrelsen.
Redaktions- och bokkommitté: Göran Mårtensson (sammankallande), Rolf
Andersson, Ingemar Fredriksson, Rune Olsson och Sten A Petersson.
Stadsmiljökommitté: Rolf Andersson (sammankallande), Emma Anbrand,
Ingemar Fredriksson, Britt Hillborg och Sten A Petersson.
Programkommitté: Kerstin Petersson (sammankallande), Kerstin Claesson,
Britt Hillborg och Larsgöran Sandqvist.
Stipendiekommitté: Emma Anbrand (sammankallande), Karin Bång Danielsson,
Christer Peters, Eva Thorell och Gun Ekedahl adjungerad.
Data- Bildansvarig: Göran Mårtensson och Rune Olsson.
Klipp- och klistra-ansvarig: Kerstin Claesson.
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Årsmöte. Föreningens årsmöte ägde rum i Stadsbibliotekets hörsal den 22 mars
2012. Årsmötet inleddes med att ordförande Göran Mårtensson hälsade alla hjärtligt
välkomna. Härefter följde parentation över de medlemmar, som avlidit under året.
Underhållning bjöds av Olle Björngren.Efter årsmötesförhandlingarna bjöds på kaffe
med dopp. Några kulturstipendier delades inte ut detta år, eftersom avkastningen på
fonderna inte medgett detta.
Övriga aktiviteter.
8 febr.
Sven Norén visade filmen om kolmilan.
febr.
En cirkel om årsbok 2011, ledd av Ingemar Fredriksson.
16 febr. Ove Nodmar visade bildspel. En resa runt Östersjön.
29 febr. Kaulskroniten packas och levereras.
5 mars
Världsarvsmöte, Britt Hillborg och Kerstin Petersson deltog.
9 mars
Världsarv och marknadsföring i Stadsbibl. hörsal. Britt Hillborg,
Kerstin Petersson och Rolf Andersson deltog. FGC fick lärarhandledning
(Världsarvet).
15 mars Underhållning av kören Trastarna i Musikhuset.
22 mars Årsmöte. Underhållning av Olle Björngreen.
28 mars Årsmöte Blekingearkivet. Britt Hillborg deltog.
19 april Studiebesök i Vattenborgen.
23 april BTH-studenter besökte FGC och träffar Rolf Andersson för information om
FGC:s verksamhet.
26 april Världsarvets ledningsgrupp har möte. Rolf Andersson deltog.
28 april Öppet Hus i Båtsmanskasernen och i Kronohäktet. Mattias Olsson visar
film. Kerstin Petersson deltog.
1 maj
Samling på Sparregården. Vi går ”Reveljen” till Marinmusikkårens
charmanta musik. Öppet Hus med morgonfika i föreningslokalen.
5-6 maj Trädgårdsmässa i Wämöparken. Britt Hillborg, Gun Ekedahl och Kerstin
Petersson har försäljning i gamla pressbyråkiosken.
15 maj
Blekingearkivet i Bräkne- Hoby: Kurs i arkiv och dokumenthantering. Britt
Hillborg, Gun Ekedahl och Kerstin Petersson deltog.
15 maj
PRO-studiecirkel K-märkta byggnader. 20 delt. Rolf Andersson visar film
och informerar om FGC:s verksamhet och Stadsmiljöarbetet.
19 maj
Blekinge Hembygdsförbunds årsmöte i Älmtamåla skola. Britt Hillborg och
Kerstin Petersson deltog.
24 maj
Musikunderhållning av bröderna David och Magnus Altefur i Musikhuset.
28 pers kom.
4 juni
Vårens sista sammanträde hölls hos ordf Göran Mårtensson, i bostaden
på Hästö. Ordf tackade styrelsen för vårens arbete och önskade en skön
sommar.
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11 juni
14 juni
21 juni

Styrelsen städade och inventerade i skyddsrumsförrådet.
Britt Hillborg laminerade affischer inför Lövmarknaden och SAIL 2012.
Lövmarknaden. Försäljning på den vanliga platsen vid Trefaldighetskyrkan.
Öppet Hus i föreningslokalen. Gun Ekedahl, Britt Hillborg, Birgitta
Lindström och Kerstin Petersson.
28 juni Bussutflykt till Tjurkö Stenhuggeri. Britt Hillborg guidar på resan ut och
hem. På Tjurkö. Inger Andersson guidade och berättade om stenhuggeriet.
3 juli
Öppet Hus i gamla Rosenfeldtsskolan efter ombyggnad till studentbostäder.
Mycket bra och trevliga lägenheter. Britt Hillborg och Kerstin Petersson
besökte fastigheten.
28 juli
Göran Mårtensson visar film om Ungskär på Utlängan. Arrangemanget
”Klafs i Kloven”.
9-11 aug SAIL 2012. FGC har haft försäljning och medlemsvärvning.
23 aug
Skärgårdstur med fartyget Baltic Beauty, skeppare Yngve Gottlow. Sven
Norén guidade underhållande och kunnigt.
3 sept.
Filmvisning över Brändaholm av Anders Abrahamson för FGC:s styrelse i
Hembion, Borgmästaregatan 3. Mycket uppskattat.
13 sept. Studiebesök i Frimurarhuset, Drottninggatan, för FGC:s styrelse. Maths
Dackehag guidar. Mycket intressant och givande.
20 sept. Stadsvandring. Ingemar Fredriksson guidar. Samling vid föreningslokalen,
Alamedan 11.
26 sept. Besök från Uppsala Univ., två stud. Göran M och Rolf A informerar om
Karlskrona och FGC:s verksamhet. Föreningen erhöll ett ex av uppsatsen.
27 sept. Inbjudan till Wämöparken i Hjortsberga prästgård. Nils Gustafson och
Malin Hellholm-Karlsson diskuterar framtida samarbete med FGC. Göran
M, Rolf A, Rune O, Britt H och Kerstin P deltog.
1 okt
Studiebesök i Folklivsarkivet i Bräkne Hoby. FGC hade även sammanträde
där.
31 okt
Sven Norén berättar om kolmilehistorik och visar film om hur kolmilan
Hilda blir till.
6 okt
Arkivens Dag, Blekinge Museum. Rolf A, Göran M, Britt H, Gun E
18 okt
Underhållning av ”Trio Svedia” med sång och musik. 19 pers kom.
9 nov
Sten och Göran har besök av Patrik Åkesson som informerar om Langtons
hus.
19 nov
Tekniker kopplar om FGC:s larmsystem.
22 nov
Kulturarvsforum, Blekinge Museums hörsal.- Rolf A, Gun E, Britt H,
Göran M, Kerstin P deltog.
22 nov
Studiebesök i Läsesällskapets bibl. Torsten Samzelius guidar.
28 nov
Inbjudan till Residenset. Förberedelser inför Stadsbudskårens utställning
om Erik Langemark 100 år 2015. Göran M och Rolf A deltog.
30 nov
Pressvisning av FGC:s årsbok 2012 ”Betjäntens pojke” inför presentation
och försäljning 1:a advent i föreningslokalen.
2 dec
”Öppet Hus” och försäljning av årsbok 2012. Underhållning av
”Hallabroligan/Trio Svedia. Sedvanligt adventsfirande med glögg och
pepparkaka. Gun E, Britt H, Ingegerd D, Birgitta L, Rune O, Kerstin P och
Sten A P svarar för service.
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Dec.
7 dec
2 dec

Försäljning av årsbok 2012 på Bubbetorp, Maxi, Wachtmeister.
Julmiddag med inbjudna gäster.
Avtackning av museichef Tullan Gunér inför pensionsavgång. Göran M,
Britt H och Kerstin P representerade FGC.

Redaktionskommittén och bokkommittén har under året arbetat med utgivning av
Kaulskroniten samt bearbetat material för årsbok 2012.
Kommittén för stadsmiljöfrågor – Se separat rapport på sidorna 30-32
Programkommittén – Se separat rapport på sidan 33.
Arkivgruppen har arbetat med material och levererat arkivmaterial till Länsarkivet i
Bräkne-Hoby och Kommunarkivet, Gullberna.
Medlemsbladet Kaulskroniten, 27:e årgången, har utkommit med två nummer 2012
på 48 sidor vardera. Redaktör för båda utgåvorna var Sten A Petersson.
Bokutgivning. Årsbok 2012 är författad av Sten A Petersson. Göran Mårtensson och
Rune Olsson har varit behjälpliga med framtagande av foton. Göran Mårtensson har
ansvarat för och gjort layout och bearbetning i dator till färdigt original för tryckning.
Stipendiekommittén har sammanträtt under året.
Gåvor. Ett flertal penninggåvor har av medlemmarna donerats under året då medlemmarna anser att föreningen bedriver en viktig verksamhet och är därför villiga tillskjuta ett belopp utöver medlems- avgiften. Dessutom har föreningen erhållit böcker,
foton, filmer, bord med vackra Karlskronamotiv
och tavla.
I övrigt. Föreningen har bemannats av Rune Olsson och Kerstin Petersson de flesta
vardagseftermiddagar under året.
Slutord
När vi ser tillbaka på det gångna verksamhetsåret kan vi med tillfredställelse konstatera
att verksamheten varit livlig och givande. Stadsmiljögruppen har gjort viktiga insatser
bl.a. för bevarandet av Magasinen. Arkivgruppen under ledning av Britt och Gun gör
ett jättejobb varje vecka med att reorganisera och katalogisera våra arkiv. Kerstin och
Rune bemannar kontoret dagligen och ser till att allt löper smärtfritt. Det var bara några
exempel på det gedigna arbete som alla i styrelsen och arbetsgrupper gör. I ett företag
skulle man säga att vi har roligt på jobbet. Men utan stöd och uppmuntran från våra
medlemmar skulle det inte gått. Vi riktar ett stort tack till alla.
Styrelsen för FGC
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Årsrapport 2012 från Gamla Carlscronas stadsmiljökommitté
Det gångna verksamhetsåret har i hög grad präglats av diskussionerna kring bevarandet
av 1700-talsmagasinen i Kalvhagen. Det har nu gått över sex år sedan vi i Föreningen
Gamla Carlscrona lämnade in en begäran till Länsstyrelsen om att magasinsbyggnaderna skulle byggnadsminnesförklaras. Sedan dess har turerna i frågan varit många,
och förfallet har fortskridit, fram till dess att Länsstyrelsen kom med det nedslående
beskedet i september, att byggnaderna visserligen var bevarandevärda, men eftersom
man inte är överens med fastighetsägaren, så kunde man inte byggnadsminnesförklara.
Frågan fick under året också stor och, i många stycken, positiv uppmärksamhet i offentliga medier, såväl i tidningar, radio som i TV-inslag, och där föreningen deltagit
flitigt i debatten. Gamla Carlscrona överklagade Länsstyrelsens beslut till Riksantikvarieämbetet, för att därmed få frågan juridiskt prövad, men svaret blev detsamma som
från Länsstyrelsen, att för att få till stånd en byggnadsminnesförklaring så bör alla inblandade parter vara överens. Så trots att såväl Länsstyrelsen, Blekinge Läns Museum,
Karlskrona kommun, och med ett brett stöd från allmänheten, anser att magasinen är
bevarandevärda, så räcker det med att en enskild fastighetsägare är emot. Men när
Unescos expertråd i Sverige, ICOMOS, också gick in i debatten och tog ställning för ett
bevarande av byggnaderna, och dessutom varnade för att världsarvsstatusen kunde bli
ifrågasatt, så tog frågan en annan vändning. Så i skrivande stund väntar vi på Unescos
svar på kommunens skrivelse, ang. magasinens betydelse för världsarvsstatusens vara
eller inte vara. Sista ordet är inte sagt i denna viktiga fråga om vem som äger rätten att
bestämma över vårt gemensamma kulturarv, så hoppet om ett lyckligt slut, och bevarande av magasinen, lever kvar.

Förändringar i stadsmiljön under 2012
från korsningen Hantverkaregatan och
Konstapelsgatan, gammalt till vänster och
nytt till höger. Foto: Rolf Andersson.
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Under årets första månad fick också en inventering av äldre hus på Trossö, som föreningen genomfört, stor uppmärksamhet i media där vi påpekade betydande brister i
underhållet och, att byggnader som ingår i stadens kulturarv tillåts förfalla. Något vi
påpekade i skrivelse till kulturvårdande myndigheter, men med det nedslående svaret
att det inte finns resurser för att genomföra kartläggning av äldre bebyggelse, och kontinuerlig översyn av husens underhållsstatus. Men vi kommer från Gamla Carlscrona att
fortsätta bevakningen av hur fastighetsägare tar sitt ansvar för vårt kulturarv, och där det
finns anledning så kommer vi också att ge offentlighet åt bristerna.
Under mitten av året blev vi uppmärksammade på att det pågick rivning av ett av
stadens äldre hus på Fortifikationsgatan, och vi tog omgående kontakt med kommunen.
Det något överaskande svaret vi fick, var att fastighetsägaren fått tillåtelse till viss renovering och ombyggnad, men att det efter inspektion snarare verkade vara fråga om en
otillåten rivning. Kommunen har begärt en förklaring på det inträffade, och den väntar
vi fortfarande på.
Väntar gör vi också på besked från Länsstyrelsen ang. föreningens begäran, för i dagarna två år sedan, om byggnadsminnesförklaring av hela fastigheten, inkl. byggnader
och mur med vakttorn, av ”Gamla fängelset” på Björkholmen.
En annan fråga som tilldrog sig föreningens intresse under året var återuppbyggnaden
av Lars-Petter-stugan i Wämö-parken, och enligt löfte så kommer stugan att stå klar och
återigen kunna ta emot besökare i maj detta år.
Till årets mer positiva tilldragelser hör den festliga invigningen den 25:e augusti,
av Wittus Anderssons minnesplats med Anna Jarnestads konstverk, på Stortorget. Ett
projekt där Gamla Carlscrona, tillsammans med Lions-klubbarna och kommunen, samt
med ekonomiskt stöd från sponsorer, bidrog till ett mycket lyckat resultat. Så nu har
äntligen, efter c:a 330 år, den sista Trossöbonden Wittus fått sin hedersbevisning.

Från invigningen av Wittus konstverk på Stortorget den 25 augusti 2012. Platsen har nu namnet Wittus-platsen och överst på nästa sida syns konstverket
efter avtäckelsen. Samtliga tre foton: Rolf Andersson
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Positivt är också att det tycks
finnas ett växande intresse bland
allmänheten för vår lokala historia och bevarandet av det gemensamma kulturarvet. Ett intresse som bl.a. under året tog
sig uttryck i besök i föreningslokalen av arkitektstuderande
från såväl Blekinge Tekniska
Högskola, som från Uppsala
Universitet, och ett 20-tal pensionärer som läste ”K-märkt” i
en studiecirkel. Tillfällen då vi
informerar om föreningens syn på, och arbete med, bevarandefrågorna. Men vi märker
också av det ökade intresset genom alla de spontana kontakter och ”glada tillrop” med
uttalat stöd, som vi får i möten med människor i olika sammanhang.
Från Föreningen Gamla Carlscrona har vi under 2012 yttrat oss i följande plan- och
byggfrågor mm:
10 febr. Skrivelse till Länsstyrelsen med kompletterande uppgifter angående
byggnadsmnesförklaring av magasinen, fastigheten Gullin 1
20 febr. Detaljplan för Verkö 3:4 (ABB)
8 maj Skrivelse till Blekinge Läns Museum ang. Lars-Petter-stugan
11 juni Detaljplan för Nordstjärnan 32 m.fl. (Möllebacken)
20 juli Detaljplan för Verkö 3:267 och 3:25 (ABB)
6 sept. Program för fördjupning av översiktsplan för skärgården
10 sept. Skrivelse till kommunen med namngivningsförslag för öppna platsen
Ronnebygatan/Borgmästaregatan
2 okt. Överklagande av beslut ang. 1700-talsmagasinen till Riksantikvarieämbetet
16 okt. Skrivelse till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott ang. magasinen,
samt insändare till lokala medier
Härutöver tillkommer skriftväxling via e-post med ICOMOS, Länsstyrelsen, Blekinge
Läns Museum och Karlskrona kommun, i diverse bevarandefrågor.
Föreningen har varit väl representerad i av Länsstyrelsen och Karlskrona kommun
arrangerade möten angående idéer och marknadsföring av världsarvet, ”Örlogsstaden
Karlskrona”, och vid presentation och diskussion av nya planer för stadsmiljön.
Stadsmiljökommittén har under året genomfört två sammanträden, remissvar och yttranden har också diskuterats, och förankrats i Föreningens styrelse. Avgivna skrivelser
med underlag är tillgängliga för våra medlemmar i föreningslokalen, och yttrandena
finns dessutom utlagda på Föreningen Gamla Carlscronas hemsida.
Medlemmar har i samband med föreningens möten och arrangemang, och vid mer
spontana kontakter, framfört värdefulla och tacksamma synpunkter och förslag. Vi känner också att föreningens arbete har starkt stöd från allmänheten.
Rolf Andersson
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Rapport från Programkommittén
Det gångna året bjöd på en blandad kompott av underhållning för våra medlemmar.
Vi har hört sångkören ”Trastarna” samt bröderna Altefur och gruppen ”Trio Svedia”
underhålla. Vattenborgen har fått besök, stadsvandring med ”vår egen” Ingemar Fredriksson. Filmen om kolmilan ”Hilda” visades av Sven Norén. Läsesällskapets bibliotek har också fått ett guidat besök.
Under
sommaren
passade vi på att åka
med Trossö buss ut
till Tjurkö stenhuggeri
med guidning. Kvarnen på Sturkö med Jan
Abramssons konstutställning och Brofästets kroppkakor var
uppskattade platser att
stanna på. Skärgården
med kryssaren ”Baltic
Beauty” fick besök en
blåsig men solig dag.
Nytt för i år blir att programmen delvis ändrar starttid och dessutom byter lokal till
Stadsbibliotekets Hörsal så vi ber att Ni uppmärksammar detta.

Överst från skärgårdsturen med Baltic Beauty och under den en bild från
Tjurkö Stenhuggeri

33

