Politiker! Lyssna på medborgarna. Ni har makten att
rädda Ert eftermäle. Stoppa stensättningen och spara
dessutom flera miljoner.
Vad är kulturarv om inte Carl XI statyn placerad mitt på torget. Att inte planteringen skulle
ingå i detta kulturarv är en missbedömning baserad på okunskap.
Politikers och tjänstemäns ambition har varit att förnya torget. Utomstående ”experter” har
stått för förslag som har köpts med hull och hår utan att reflektera och ge begränsningar för
vad som inte får röras med avseende på vårt kulturarv och vad invånarna själva tycker.
Vi har ännu inte träffat på någon som tycker att omdaningen runt statyn är bra. TvärtomFörfärligt! Vansinnigt! De tar bort det enda gröna på torget. Detta och mycket annat,
otryckbart, får man höra dagligen som omdöme om föreslagen förändring.
Kulturarv eller tom världsarv, en omröstning bland Karlskronaborna skulle ge ett tydligt svar.
Behåll statyn med planteringen som den är. Ta bort snubbeltråden runt för att göra grönytorna
mer tillgängliga.
Redan år 1880 fanns förslag på att hylla vår stads grundare med plantering och staty. År
1895 beslöt man att göra en plantering mitt på torget för att senare sätta dit en staty till
åminnelse av 200 årsdagen av Carl XI död 1897. Det var år 1895 lägligt att göra
planteringen då man höll på att bygga flickskolan vid Alamedan och kunde där ta jorden
som behövdes.
Dagen efter invigningen den 4 oktober 1897 gav Blekinge läns tidning ut ett specialblad om
invigningen. Här citeras några utdrag hur man år 1895 såg på planteringen med staty och
kungens betydelse för staden.
”Till sin karaktär var han rättvis, pligttrogen och samvetsgrann. Hans varma gudsfruktan,
sedliga rena vandel och ytterst enkla lefnadssätt äro allmänt kända och erkända.
Sådan var den konung, hvilken Karlskrona både som stadssamhälle och den kungliga flottans
station vördar såsom sin grundläggare. Om två år inträffar den tvåhundrade årsdagen efter
hans död. Vore det icke på tiden att samtiden, som, ej mindre än de båda gångna
århundradena, står i den största tacksamhetsskuld till honom för allt det stora och förträffliga
som han uträttade för sitt folk, sitt land och rike, reser honom en välförtjänt ärestod.”
” att midt på vårt stora och ståtliga torg anlägga en plantering. Huru passande skulle det icke
vara att vår Carl der, i stadens medelpunkt, och på dess högsta plats finge en bildstod rest med
kyrkan på den ena sidan och stadens rådhus på den andra sidan, och med blicken riktad mot
det kungliga varfet och flottans många storartade inrättningar vid stadens södra kant”

Invigningen av Carl XI statyn den 4/10 1897. En stor händelse i stadens historia med närvaro
av kung Oscar II. Statyns mästare var professor J.L.H. Börjesson. Gjutningen stod
konstgjutarfirman Otto Meyer & C:o i Stockholm för. Den ståtliga sockeln är gjord av Tjurkö
stenhuggeri. I postamentet förvaras ”regalier” i ett kopparskrin 5x3x2 dm.

Referat från stadsfullmäktiges sammanträde i Blekingeposten den 24/12 1880

Ett omistligt inslag på stadens torg. Lövmarknaden 1973. Foto Gösta Pettersson.
Bilder från Föreningen Gamla Carlscronas arkiv.

