
Ett historiskt misstag. 
 

Drift och Servicenämnden har nu tagit beslut att påbörja förändringen av Carl XI 

monumentet. Ett antal olyckliga beslut har lett fram till denna situation. 

  

Kommunens och Samhällsbyggnadsförvaltningens initiativ för omdaningen av 

torget är mycket positivt för Karlskrona. 

 

När det gäller monumentet har man underlåtit att ta kontakt med antikvariska 

institutioner som Blekinge museum och Länsstyrelsen(de har ej svarat på våra 

skrivelser med frågor) för ett utlåtande. 

En process som vore nödvändig att göra med största noggrannhet med tanke på 

objektets betydelse. 

 

En annan stor orsak till att undermåliga beslut tagits under resans gång är att 

konsulter/landskapsarkitekter som anlitats, inte delgivits monumentets betydelse 

och då i stället föreslagit stensättning. 

 

Onsdagen den 15 december blev vi inbjudna för att diskutera namnförslag, men 

det visade sig att mötet gick ut på att övertyga oss om att stensättningen är 

nödvändig. Förutom tjänstemännen var där en anlitad landskapsarkitekt, som var 

drivande och grillade oss. 

Hans starkaste argument, som upprepades, var att man rättade till ett historiskt 

misstag. ”Så här gjorde man inte på den tiden”. Han dristade sig till att även 

spekulera över att Karlskronaborna inte hade råd att bekosta ett riktigt 

postament. 

Rena nonsens!! 

 

Inte konstigt att tjänstemän och politiker låter sig övertalas att göra denna 

undermåliga lösning runt statyn, när man inte har alla fakta. 

 

Inför Drift och servicenämndens beslut kan man fråga sig om projektledaren 

föredragit de tveksamheter som finns om statyn. Han fick med sig dokument av 

oss från mötet enligt ovan. Hur mycket har ledamöterna i nämnden informerats 

om de skrivelser som skickats till kommunen och i skenet av detta, har de 

kommunicerat frågan med sin politiska ledning? 

 

Det är dags att kommunledningen tar kontroll över situationen. Det enda 

trovärdiga och anständiga vore att man pausade i vart fall beställningar av sten, 

socklar, osv. tills frågan är ordentligt utredd. 

 

Karlskrona som stad kan inte kosta på sig att inte vara noggrannare i denna 

fråga. Det vore respektlöst mot vår historia och våra medborgare i staden. 



Nationellt och internationellt kommer det att ge negativt eko om åtgärderna 

genomförs. 

Nils Holgersson kommer inte att känna igen sig. 
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