Till
Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Att: Hans Juhlin

Öppet brev till politikerna i miljö- och byggnadsnämnden i Karlskrona:
Rädda 1700-talsmagasinen i Kalvhagen!
Under det senaste halvseklet är det många kulturbyggnader som försvunnit från Karlskronas
stadsbild. Byggnader som varit bevarandevärda innan förfallet tilläts gå för långt, och där
denna, mer eller mindre medvetna brist på åtgärder, sedan motiverat ett rivningsbeslut.
Nu står våra folkvalda politiker inför ännu ett avgörande beslut avseende kulturhistoriskt
värdefulla byggnader, och denna gång handlar det om de 300 år gamla hamnmagasinen i
Kalvhagen. Byggnaderna uppfördes av köpmannen Arvid Nilsson i början av 1700-talet, och
användes som packhus i dennes skeppshandel. Magasinen är den sista resten av byggnader
som finns kvar och minner om en civil verksamhet som hade stor betydelse i stadens tidiga
historia.
Efter att Föreningen Gamla Carlscrona, för snart sju år sedan, inlämnade en begäran om
byggnadsminnesförklaring av magasinen, så har turerna i ärendet varit många. Alla
inblandade byggnadsantikvariska myndigheter anser att magasinen är kulturhistoriskt
värdefulla, och olika förslag till lösningar för ett bevarande har diskuterats. En idé är att flytta
magasinen inom hamnområdet, med finansiering genom s.k. arbetsmarknadspolitiska- och
sysselsättningsskapande åtgärder, och eventuell medverkan av gymnasieskolans elever i
byggprogrammet. Därmed skulle byggnaderna vara kvar i sin historiska miljö, och dessutom
utvecklas till ett intressant byggprojekt.
På torsdag, den 18 april, avgörs sannolikt frågan om magasinens öde i miljö- och
byggnadsnämnden, och vad många medborgare undrar är: ”inte kan man väl besluta om att
riva historiskt värdefulla byggnader från tidigt 1700-tal, dessutom i en världsarvstad?”
Ska svaret då bli: ”Jo, det kan man i Karlskrona, för där bestämmer byggherrar och
fastighetsägare över vårt gemensamma kulturarv”.
Vår förhoppning är att svaret på frågan ska bli: ”Nej, i Karlskrona fattade våra folkvalda
politiker ett klokt beslut, som möjliggör att byggnaderna kan bevaras till glädje för
kommande generationer”.
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