Till
Länsstyrelsen, Avdelningen för samhällsutveckling, Lars Olsson
Länsstyrelsen har att bevaka frågor som rör vårt kulturarv-världsarv.
Föreningen Gamla Carlscrona har tillskrivit Länsstyrelsens avdelning för
samhällsutveckling med några frågor angående Carl XI statyn med plantering, och
ännu inte fått något svar.
I BLT yttrar Lars Olsson att, citat: ” Om det blir någon form av planförfarande kan
ärendet komma till oss. Men det ser inte ut att påverka vare sig världsarv eller
riksintresse och då tror jag inte att vi har anledning att yttra oss
- Möjligtvis kan vi behöva ge ett godkännande om det måste grävas på platsen för
arkeologins skull. Men det beror också på hur mycket man behöver gräva”.
Är detta yttrande verkligen genomtänkt. Skall man behöva gräva eller riva/förändra
byggnader för att man skall inkräkta på världsarvet och att den vårdande myndigheten
skall ingripa?
Det internationella världssamfundets grundläggande och viktigaste styrdokument är
sammanfattade i 38 artiklar.
Den allra första artikeln lyder:
Världsarvskonventionen artikel 1
I.

Definition av kultur- och naturarv

II.

Artikel 1 i denna konvention skall följande betraktas som »kulturarv«:

III. – minnesmärken: arkitektoniska verk, monumentala skulpturer och
målningar, element eller byggnadsverk av arkeologisk art, inskriptioner,
grottbostäder samt flera företeelser tillsammans som är av särskilt stort
universellt värde ur historisk, konstnärlig eller vetenskaplig synpunkt;
IV. – grupper av byggnader: grupper av fristående eller sammanhängande
byggnader som på grund av sin arkitektur, enhetlighet eller belägenhet i
landskapet är av särskilt stort universellt värde ur historisk, konstnärlig eller
vetenskaplig synpunkt;
V.
– miljöer: verk skapade av människan eller av naturen och människan i
förening samt områden innefattande arkeologiska miljöer som är av särskilt
stort universellt värde ur historisk, estetisk, etnologisk eller antropologisk
synpunkt.
Redan år 1880 föreslogs utförande av minnesmärket av Carl XI som det ser ut
idag och vid hyllandet av vår stads grundare vid invigningen1897. Det är vår
fasta övertygelse att staty, kandelabrar och plantering är en helhet i ett kulturarv

– och en del av världsarvet. Denna åsikt tycker vi bekräftas av Blekinge
museums yttrande till kommunen. Ett yttrande väl värt att noggrant ta del av.
Vi tror att en ytterligare värdering av minnesmärket Carl XI status vore värdefull. Vår
avsikt är att efter helgerna följa upp frågan genom att redovisa saken till den nationella
myndigheten, Riksantikvarieämbetet.
För kännedom skickas denna skrivelse till Blekinge museum och Karlskrona kommun.

Karlskrona 2016-12 21
För Föreningen Gamla Carlscrona
Ordförande Göran Mårtensson

