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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013

Styrelsen för Föreningen Gamla Carlscrona önskar avge följande berättelse för  
verksamhetsåret 2013 som tillika är föreningens 68:e arbetsår.

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 
Ewa Anbrand suppleant 2012 
Ingegerd Danielsson suppleant 2012 
Carolina Moberg suppleant 2013
Revisorer 
Heléne Hansson ordinarie 1993 
Lennart Larsson ordinarie 2012 
Ingeborg Green ersättare 1999 
Ingrid Wijk-Arnoldsson ersättare 1999 
  
Valberedning 
Anita Trulsson och Gunvor Lindberg

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, Carolina Moberg och Sten A Petersson.

Programkommitté: Britt Hillborg (sammankallande), Kerstin Claesson och  
Kerstin Petersson.

Stipendiekommitté: Emma Anbrand (sammankallande), Karin Bång Danielsson 
Gun Ekedahl, Christer Peters och Eva Thorell.

Data- Bild- och webbansvarig: Göran Mårtensson, Rune Olsson och Hans Ulveklint.

Klipp- och klistra-ansvarig: Vakant.

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

Föreningens medlemsantal. Den 31 december 2013 var antalet medlemmar 3 193.

Årsavgiften för 2013 har varit 100 kronor.

Årsmöte. Föreningens årsmöte ägde rum i Stadsbibliotekets hörsal den 21 mars 
2013. Årsmötet inleddes med att ordförande Göran Mårtensson hälsade alla hjärtligt 
välkomna. Särskilt vände han sig till de två stipendiaterna Emma Jolin och Erik 
Karlinius. Enligt gammal tradition tackade stipendiaterna genom att låta årsmötet 
njuta av musik och dikt. Ungdomarna tackades med långvariga applåder. Härefter 
följde parentation över de medlemmar som avlidit under året. Underhållning bjöds 
av Pelle Emanuelsson, som berättade om arbetet i öst och visade bilder. Efter 
årsmötesförhandlingarna bjöds på kaffe med dopp.

Övriga aktiviteter 
21 jan Rolf Andersson hade besök av Sten Svedlund och Hans Hedman.
21 jan Utställning angående Hoglands Park. Göran Mårtensson och Rolf 

Andersson deltog.
12 febr Studiebesök på Blekinge Museum, Rosenholm.
13 febr Karlskrona kommun inbjöd till diskussion på Hyper Island: Vad händer
 Kommunen framdeles. Larsgöran Sandqvist och Kerstin 
 Petersson deltog.
15 febr Möte i Stadsbibl hörsal för diskussion om ”Hur fira Langemark100 år”.
 Göran M, Rolf A, Gun E, Britt H och Kerstin P deltog. 
 17 febr BLT/Sydöstran: Annons om ändrad lokal för föreningens aktiviteter. 
 21 febr BTH: Rolf Andersson erhållit inbjudan till möte. 
 21 febr Underhållning av  teatergruppen Profilerna i Stadsbibl hörsal:   
 ”Minnenas television”. 31 pers kom. Föreningen bjöd på kaffe m dopp. 
5 mars Besök på Blekinge Museum, Rosenholm: Göran Mårtensson, Rune  
 Olsson, Rolf Andersson, Sten A Petersson och Ingemar Fredriksson  
 deltog. 
6 mars Kaulskroniten 1:2013 levereras. Göran Mårtensson och Hans Ulveklint  
 hämtar från Tryckeriet. 
7 mars Kaulskroniten packas och levereras till Posten. 
7 mars Revisorer Heléne Hansson och Lennart Larsson reviderar. 
13 mars Inbjudan till BTH: Rolf Andersson deltog. 
14 mars Inbjudan till föreläsning på NBV: Rolf A, Britt H och Kerstin P deltog.
 Langemarksgruppen sammanträder: Om firande av Langemarks-100  
 år. Göran Mårtensson, Rolf Andersson, Ingemar Fredriksson, Sten A  
 Petersson, Gun Ekedahl och Kerstin Petersson deltog.
18 mars Kurs i Hjärtmassage, Strandgården: Larsgöran Sandqvist deltog.  
21 mars Årsmöte: Underhållning av Pelle Emanuelsson. 
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22 mars Blekinge Hembygdsförbund sammanträde i Ronneby: Britt H och Gun  
 E deltog. 
26 mars Blekingearkivet årsmöte i Bygdegården, Bräkne Hoby: Britt H deltog.  
15 april Trädgårdsmöte i Wämöparken: Göran Mårtensson, Rolf A, Sten A P,  
 Britt H, Ingemar F och Kerstin P deltog.  
19 april Blekinge Hembygdsförbunds sammanträde, Ronneby: Kerstin P deltog. 
25 april FGC inbjudit Björn Eyvind Swahn till filmvisning. Föreningen bjöd på
 kaffe med dopp. Ca 40pers kom. 1 maj. Samling på Sparregården. Vi  
 går ”Reveljen” till Marinmusikkårens härliga musik. Öppet Hus   
 med morgonfika i föreningslokalen. Carlscronagram med motiv av  
 Klockstapeln och en dikt av Percy Milsten ”Hyllning till Karlskrona”  
 rullat med blågult sidenband om, delades ut till närvarande besökare. 
4-5 maj Trädgårdsmässa i Wämöparken. Försäljning i gamla Pressbyråkiosken.  
 Britt H, Gun E och Kerstin P deltog. FGC fick nya medlemmar. 
21 maj Hans Juhlin, Karlskrona kommun besökte föreningen: Göran M,
 Rolf A, Emma A, Ingemar F, Britt H, Sten A P och Kerstin P deltog.
 Stadsmiljökommittén: Möte med Mölletorps Byalag/Augerum/  
 Hässlegården: Samling Augerums kyrkas parkering: Rolf A, Göran M,  
 Ingemar F, Britt H och Sten A P deltog. 
23 maj Stadsmiljökommitténs ledamöter besökte Fredrikskyrkan.
 Besiktning av tak m m. 
23 maj FGC hade inbjudit kören Bella Donna för underhållning. Plats:
 Emanuelskyrkan. Ca 25 pers kom. Göran M, Britt H, Ingemar F och
 Kerstin P deltog
27 maj Larmet krånglar. Firman ELIT ringdes in. Åtgärdat. Kerstin P närvar
28 maj Firman ELIT besiktigade larmet. 
1 juni Blekinge Hembygdsförbunds årsmöte i Mariagården, Studiebesök
 på Avelsgärde gård. Britt H och Kerstin P deltog.
2 Juni FGC fick besök av medlemmen Anita Norling med tre ungdomar.
 Inköp gjordes. Föreningen bjöd på kaffe och kaka. Kerstin P. 
3 juni Bokkommittén samlas. Göran M, Rolf A, Rune O, Ingemar F och Sten  
 A P deltog. 
3 juni Styrelsens sista sammanträde för våren hölls hos ordf Göran M i   
 bostaden på Hästö. Ordf. tackade styrelsen för vårens    
 arbete och önskade en skön sommar. 
5 juni INFO-träff, koppling till Världsarvet i Blekinge Museums hörsal. Rolf A  
 deltog.
20 juni Lövmarknaden. Försäljning på den vanliga platsen vid Trefaldighets  
 kyrkan.
 Öppet Hus i föreningslokalen.  Gun E, Britt H, Birgitta L. och Kerstin P  
 deltog. 
25 juni Stadsmiljökommittén samlas. 5 medlemmar deltog. 
27 juni Bussutflykt till västra Blekinge författarbygd och sevärda objekt. 
 Besök i olika museer. Britt berättar i bussen.

8 juli Invigning av Hoglands Park och paneldebatt. Rolf A medverkade.  
10 juli Representanter från Länsstyrelsen besökte föreningen. 
 Förfrågan om textilindustrier. Rolf A och Ingemar F deltog.
29 juli Postterminalen: Avsänt påminnelsebrev till ej betalande medlemmar.
22 aug Sten A Petersson berättar om Tredfaldighetskyrkans historia. Cirka 25 

personer kom.
23 aug Medlemmen Ann-Marie Carlkvist, Kristianstad, besöker föreningen med 

gåvor, två st album med många motiv från Karlskrona.
 FGC sänder tack-Carlscronagram för gåvan.
10 sept Blekinge Museum hörsal: Möte ang Rotbygd: Rolf A, Britt H och 

Kerstin P deltog.
19 sept FGC hade inbjudit Irma Strömberg  till chokladprovning:  Irma 

Strömberg berättar och bjuder på chokladbitar. Föreningen bjuder på 
kaffe och kaka,  C 30 pers kom. Britt H, Gun E och Kerstin deltog.

17 okt Föreningen hade inbjudit Rolf CH Johansson att kåsera om 
Karlskronasonen Anders Wadman. C 30 pers kom. Föreningen bjöd på 
kaffe och kaka. Britt H, Gun E och Kerstin P deltog.

7 nov Stadsmiljökommittén sammanträder.
8 nov Besök av Carl-Axel Ottosson, Karlskrona kommun.Rolf A, Göran M 

och Kerstin P deltog.
9 nov Arkivens Dag:  Britt Hillborg deltog.
14 nov Föreningen hade inbjudit legendariske fotbollsprofilen Stig Hallberg, 

Svängsta, som visade filmer från ABU, Halda m fl industrier, numera 
nedlagda. FGC   bjöd på kaffe o kanelbulle. ca 35 pers kom.  Rolf A, 
Britt H, Gun E och Kerstin P deltog.

15 nov Blekinge Hembygdsförbunds höstmöte.
28 nov Pressvisning av årsbok 2013 ”En vandring i Carlscrona”.
1 dec ÖPPET HUS och försäljning av årsbok 2013. Sedvanligt adventsfirande 

med glögg och pepparkaka. Gun E, Britt H, Ingegerd D, Birgitta L, 
Rune O och Kerstin P svarade för service.

Dec Försäljning av årsbok 2013 på Maxi och Wachtmeister. FGC erhöll flera 
nya medlemmar.

8 dec Inbjudan till Residenset, landshövding Berit Andnor Bylund. Göran M 
och  Carolina M deltog.

Redaktionskommittén och bokkommittén har under året arbetat med utgivning
Av Kaulskroniten samt bearbetat material för årsbok 2013.
Kommittén för stadsmiljöfrågor Se separat rapport.
Programkommittén – Se separat rapport
Arkivgruppen har arbetat med material och levererat arkivmaterial till Länsarkivet i
Bräkne Hoby och kommunarkivet, Gullberna.
Medlemsbladet Kaulskroniten,  28 årgången, har utkommit med två nummer 2013 
på 48 sidor vardera. Redaktör för båda utgåvorna var Sten A Petersson.
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Bokutgivning. Årsbok 2013 är sammanställd av bokkommittén.  Rune Olsson har 
varit behjälplig 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 medlemsavgiften.  Dessutom har föreningen erhållit  
böcker, foton, filmer m m. Föreningen har även av Filatelistklubben i Karlskrona 
erhållit en tavla, bestående av  foto av Pehr Ambjörn Sparre, son av Karlskrona, 
skaparen av Sveriges  första frimärken samt ett antal frimärken därefter.
I övrigt. Föreningen har bemannats av Rune Olsson och Kerstin Petersson de flesta 
vardagseftermiddagar under året.

Slutord
Tiden går fort och det gör den om man har mycket att göra. Vår redovisade agenda 
ger syn för sägen. Medlemsvård, Kaulskroniten, stadsmiljöfrågor, arrangemang, 
årsbok och webbsida är en del av de många saker vi gör och känner stor glädje 
och tillfredställse att i föreningens namn utföra. Belöningen är stort gensvar och 
uppskattning från våra medlemmar och allmänheten. Ett Stort Tack till de som bidragit 
till att genomföra vår verksamhet på ett så utmärkt sätt och Ett Stort Tack till våra 
medlemmar för att vi fått förtroendet att arbeta för Föreningen Gamla Carlscrona 

Styrelsen

Programkommittén rapporterar.
Som vanligt har vi försökt variera utbudet för att passa våra medlemmar.

Roande underhållning har teatergruppen Profilerna, Bella Donnakören, Björn-Ey-
vind Swahn med bildspel från naturen bjudit på. 
Vår bussutflykt gick till författarbygd i västra Blekinge där Martinsson och Salje blev 
presenterade i skrivarmiljö på Hembygdsmuseét i Jämshög samtidigt som medhavd 
kaffekorg avnjöts. Färden fortsatte till Olofström där guidade visningar på såväl ka-
mera- som galgmuseét fick besök. Utsökt lunch intogs på Nebbebodagården. Därefter 
fick Bilmuseét  besök.

En intresseant och givande dag började lida mot sitt slut, så vi äntrade Trossö Buss 
som säkert fört oss till våra mål, för hemfärd.

Hösten inleddes med besök i Trefaldighetskyrkan där Sten A Petersson berättade 
dess historia. Resten av höstens program hade vi förlagt till föreningslokalen. 
Chokladprovning från välkända ELIT med nostalgisk film blev ett uppskattat inslag. 
Ett kåseri om Anders Wadman framfördes av Rolf Ch Johansson och fotbollsprofilen 
Stig Hallberg avslutade säsongen med att visa filmer om nedlagda industrier i västra 
Blekinge.

Välkomna att ta del av 2014 års aktiviteter önskar Programkommittén.

Till vänster från Programkommitténs besök på Galgmuséet i Olofström och till höger  Harry 
Martinssons skrivbord på Hembygdsmuséet i Jämshög.

ÅRSMÖTE!
Torsdagen den 27 mars 2014  

klockan 18.30 
i Stadsbibliotekets hörsal, Borgmästaregatan 8.

Richard Eitrem föreläser. ”Stilblommor, skyltar och 
journalgrodor” till Karlskronasonen Albert ”Purre” Holm-

qvists minne. Stipendiater presenteras.
Stadsbibliotekets hörsal, ingång Borgmästaregatan.

Alla medlemmar hälsas välkomna!



4544

Årsrapport 2013
från Gamla Carlscronas stadsmiljökommitté

Även det nu gångna verksamhetsåret har i föreningen präglats av intensiva diskussioner 
kring bevarande- och underhåll av stadens äldre bebyggelser, men också beträffande 
kommunens planer för förnyelse. Tyvärr har inte bevarandet av 1700-talsmagasinen i 
Kalvhagen fått någon slutlig lösning ännu. Trots såväl beslut i kommunen18/4, och där-
efter beslut av Länsstyrelsen 2/7, att magasinen inte får rivas, så fortsätter förfallet av 
byggnaderna, och nu i avvaktan på Mark- och miljödomstolens beslut, efter att fastig-
hetsägaren överklagat ärendet till denna instans för avgörande. Ett annat sorgligt ärende 
är det äldre huset på Fortifikationsgatan 10, som fått bygglov för renovering men som, 
också till kommunens stora förvåning, resulterade i en pågående rivning. Trots upprepa-
de kontakter mellan kommunen och fastighetsägaren, så har inget ytterligare hänt med 
resterna av huset, det borde kanske resultera i ett föreläggande om återuppbyggnad!?  
Till vår glädje har vi under året noterat att flera äldre hus på Trossö genomgått renove-
ringar, bl.a. avseende dess yttre fasader. Några av dessa hus, bl.a. f.d. Amiralitetsskolan, 
fanns med i den inventering som stadsmiljökommittén genomförde för c:a två år sedan, 
med skrivelse till kommunen, och som också fick stort genomslag i lokala medier. Ett 
annat glädjeämne utgörs av det gamla kyrkogårdskapellet i Kapellparken (stadskyrko-
gård 1685 till 1856), invid Östra Köpmansgatan/Drottninggatan. Kapellet har nu efter 
föreningens påstötning, och kommunens försorg, genomgått en välförtjänt renovering, 
och står där nu vackert till glädje för många förbipasserande. En annan fråga som enga-
gerade föreningen var Lars Petter-stugans återuppbyggnad, efter den tragiska branden. 
Där kan vi nu tacksamt notera att stugan är återuppbygd på sin plats i Wämöparken, 
med bibehållandet av sin tidigare karaktär, och återinvigdes under sommaren. 

Från Föreningen Gamla Carlscrona har vi under 2013, som remissvar till kommunen, 
yttrat oss i följande plan- och byggfrågor: 
 8 jan  Detaljplan för Staren 6, Saltö
27 mars  Detaljplan Fängelset 4 (Vita Briggen)
 7 juni  Detaljplan för Nordstjärnan 32 m.fl. Trossö     

 (Möllebacken) 
26 juni  Planprogram för Mölletorp 6:13 m.fl.
26 juni  Fördjupning av Översiktsplan för skärgården 
 7 nov  Detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde.

Föreningen har också agerat, och varit engagerad, i följande frågor:
4 mars  Skrivelse med svar från kommunen ang. förnyelse av Hoglands park

18 mars  Skrivelse till kommunen ang. bevarande av     
  Strandgårdsbyggnaderna, samt insändare till lokalpressen
15 april    Öppet brev ang. 1700-talsmagasinen, till politikerna i miljö- och  

  byggnadsnämnden. Samt, 15 – 18/4, insändare och intervjuer i lokala      
 medier (SR- Blekingenyheterna, TV4- Blekingenyheterna, BLT och  
 Sydöstran).

  Beslut ”Ej rivning” i nämnden den 18/4. Beslutet överklagades av  
  fastighetsägaren (Jan Andersson, Trossö/Wämö-fastigheter AB), till  
  länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar 2/7, att avslå fastighetsägarens  
  överklagan.
21 maj  Stadsmiljökommitténs ledamöter, samt föreningens ordförande,  
  hade möte i kommunhuset med stadsarkitekten Hans Juhlin m.fl.  
  representanter för Tekniska förvaltningen. Där flera planerade plan-  
  och byggfrågor, samt bevarande-  och underhållsfrågor, diskuterades  
  i en positiv anda. 
22 maj  Stadsmiljökommittén, och övriga ledamöter från föreningens   
  styrelse, hade en träff  med Mölletorps byalag, ang. bevarande av  
  natur och kulturvärden, inom området Mölletorp – Augerum mm. 
 

Under början av året, med start 17/1 deltog flera ledamöter från stadsmiljökommit-
tén i en föreläsningsserie med fem sammankomster med temat ”Vård och förvaltning 
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader”. Arrangörer var byggnadsföreningen Hermes, 
NBV och Tempelriddarorden, och föreläsarna representerade myndigheter och byggfö-
retag.

Föreläsningarna resulterade sedan i bildandet av ett nätverk med studiebesök där 
också föreningen var väl representerad.  

Efter förslag från Föreningen Gamla Carlscrona beslutade Kommunfullmäktige att 
den öppna platsen i mötet mellan Ronnebygatan – Borgmästaregatan skulle namnges 
till ”Rådmansplan”. Platsen invigdes, med officiell namngivning och skyltuppsättning, 
den 27 september i närvaro av undertecknad.

Undertecknad representerade också föreningen i en paneldebatt i Hoglands park den 
21/9, med anledning av parkens 200-årsfirande, och planerade förändringar och för-
nyelse. Framfördes bl.a. argument för att bevara monumentala gångstråk och parkens 
grönska med träd och lummighet.

Under året har flera kontakter tagits med kommunens handläggare, bl.a. med nä-
ringslivsutvecklare Carl-Axel Ottosson ang. besöksnäringen och marknadsföring av 
världsarvet ”Örlogstaden Karlskrona”. Vi har också haft ett fortsatt gott samarbete med 
Varvhistoriska föreningen avseende tillgängligheten för Lindholmen och möjligheten 
till ökat antal besökare till repslagarbanan och det ”gamla varvet”, samt att levandegöra 
världsarvet. Föreningen har också fört samtal med enskilda fastighetägare ang. deras 
om- och nybyggnadsplaner. 

Undertecknad har fört föreningens talan i Världsarvsrådets ledningsgrupps samman-
träden, där bl.a. frågor ställts kring Skärva herrgårds planerade försäljning och bevaran-
det av dess antikviteter. En fråga som oroar föreningen, och där vi varit i kontakt med 
både tidigare ägaren, Länsstyrelsen och Blekinge Läns Muséum inför den försäljning av 
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fastigheten som nu genomförts. Den nye ägaren har, enligt uppgift, uttalat sig positiv till 
bevarandet av den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Vi kommer att med stort intresse 
följa den fortsatta utvecklingen. En annan oroande fråga som upprepat tagits upp med 
Länsstyrelsen och i Världsarvsrådets ledningsgrupp är Gamla Carlscronas begäran om 
byggnadsminnesförklaring av gamla fängelsefastigheten på Björkholmen. Det har nu 
gått tre år sedan vår begäran om K-märkning inlämnades, och under tiden framskrider 
förfallet av den gamla fängelsemuren och de kvarvarande vakttornen. Enligt uppgift så 
har Länsstyrelsen svårt att få den nuvarande varvsledningen intresserad för frågan om 
ett bevarade. 

Föreningen har varit väl representerad i av kommunen arrangerade möten om världs-
arvet och i samband med utställningar av exploaterings- och byggplaner. 

Stadsmiljökommittén har under året genomfört tre sammanträden (16/4, 25/6 och 
7/11),

Remissvar och yttranden har också diskuterats och förankrats i föreningens styrelse. 
Avgivna skrivelser med underlag är tillgängliga för våra medlemmar i föreningsloka-

len 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 kän-
ner också att föreningens arbete har ett starkt stöd från allmänheten. 

Rolf Andersson

Det nuyrenoverade Kyrkogårdskapellet i det som numera heter Kapellparken vid korsningen 
Drottninggatan och Östra Köpmangatan

Till vänster: Får detta majestätiska träd vara 
kvar i Hoglands park?

Ovan: Rådmansplan i korsningen Ronnebyga-
tan och Borgmästaregatan.

Nedan: Vy från Fisktorget med Möllebacken i 
bakgrunden.


