
 
 
 
 
 
Till 
Länsstyrelsen i Blekinge / Avd. för Samhällsplanering och Kulturmiljö 
Skeppsbrokajen 4, 371 86 Karlskrona 
 
 
 
                Frågor ang. kulturbevarandet av Hoglands park i Karlskrona 
 
Hoglands park tog form och utvecklades under åren 1813 – 1820 till att vara Karlskronas vackra 
och, av många besökare, beundrade stadspark, där såväl kommunens medborgare som tillfälliga 
besökare som återkommit till staden kunnat känna igen sig. Hoglands park var alltid densamma 
med prunkande blomster-arrangemang, den lummiga grönskan från träden, de symmetriskt 
anlagda gångstråken och vackra bersåerna. Parken har varit en källa till njutning och rekreation, 
och så har det varit genom sekler. Med sin över 200-åriga historia, och även med dess förhistoria 
från träskmark, kallad ”Ängamaren” i slutet av 1600-talet, till Handelsträdgård och Lustgård och 
slutligen stadspark, så är Hoglands park ett av stadens viktigaste kulturarv och därmed en del av 
”Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona”. 
Föreningen Gamla Carlscrona har under en lång följd av år varit engagerad i Hoglands parks  
bevarande och vid förändringar avseende parkens innehåll. Därför har vi också, i likhet med 
många medborgare, reagerat på det som nu skett med parken under de senare åren, med 
nedtagning av träd som motiverats med att de utgjort fara för allmänheten. En bedömning som 
varit riktig i några fall men inte i den omfattning som trädfällningen verkställts. Därefter tillät 
kommunen cykel-trafik genom parken, med motiveringen att det förekom otillåtet, så därför 
fanns det ingen anledning till ett förbud. Därtill sker nu i dagarna att de över 100 år gamla och 
vackra bersåerna sågats ner, med motivet att att göra parken tryggare för besökarna.  
Vad vi förstår så pågår det en successiv förvanskning av parkens kulturhistoriska värden, och 
Föreningen Gamla Carlscrona vill därmed ställa följande frågor till Länsstyrelsen i egenskap av 
tillsynsmyndighet: 

- Anser Länsstyrelsen att Hoglands park är av ett kulturhistoriskt intresse vars värden bör 
 skyddas?  
- Har Karlskrona kommun rådgjort med Länsstyrelsen före beslut och verkställande ang.               
 nämnda förändringar? Om så inte varit fallet, varför? 
- Föreligger det förutsättningar för att kunna byggnadsminnesförklara Hoglands park, för att 
 undvika framtida förvanskningar? 

Föreningen Gamla Carlscrona är tacksamma för ett snabbt svar ang. ovanstående frågor! 
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För Föreningen Gamla Carlscronas styrelse: 
 
 
/Rolf Andersson 
Ordförande 


