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Då Karlskrona anlades i slutet av 1600- talet var Sverige en militär stormakt med stora områden 
kring Östersjön. Därmed blev flottan ett strategiskt redskap för kontrollen av de nya svenska 
områdena och den nya örlogsstaden Karlskrona anlades i Blekinges östra skärgård. Staden 
planerades och anlades med influenser från Europa, och Karlskrona blev i sin tur förebild för 
kommande europeiska flottbaser.  Örlogsstaden Karlskrona fördes 1998 upp på UNESCOs 
världsarvslista. Men staden lever inte bara på minnen från fornstora dagar.  Under den senaste 
30-årsperioden har man med olika medel vänt en nedåtgående befolkningsspiral genom insat-
ser på nationell, regional och lokal nivå. Två statliga myndigheter, Boverket och Kustbevak-
ningen, förlades till Karlskrona, Blekinge Tekniska Högskola (BTH) etablerades. Därtill kommer 
aktiva näringslivssatsningar och en tydlig profilering mot IT- telekom.  

Karlskronas läge är inte bara strategiskt utan även spektakulärt. Att möta Trossös ståtliga 
barockstad och monumentala byggnader efter att en bra stund ha rört sig i ett närmast 
pastoralt landskap är både överväldigande och överrumplande. Lägg därtill utblickarna mot 
den vackra Östersjöskärgården och du får en unik och stark upplevelse.  Det är klart vi ska resa 
dit! 

Fredrik von Platen, arkitekt SAR/ MSA och tidigare stf. GD för Boverket är vår guide på resan. 
Och vi träffar också  Claes Åke Kindlund, tidigare stadsarkitekt i Karlskrona, Hans Hedman och 
Sten Svedlund, Varvshistoriska föreningen, Hans och Kitty Wachtmeister på Johannishus  samt 
företrädare för kommunen och Världsarvet.   

FREDAGEN DEN 26 SEPTEMBER- HISTORIA, ARKITEKTUR OCH KONST I SKÖN FÖRENING. Vi 
flyger från Bromma kl 12.40 och landar efter en knapp timmes resa på Kallinge/ Ronneby. 
Inkvartering på hotellet och en enklare måltid varefter vi får en föreläsning om Karlskronas 
historia. Efter det en släntrande stadsvandring genom centrum till Vattenborgen, en modern 
tillbyggnad av Claes Åke Kindlund 2007 till det 150 år gamla vattentornet som inrymmer det 
unika konstsamlingen Kulenovic Collection, där vi får guidning och intar vår middag i dess 
Restaurang Castello.  
 



LÖRDAGEN DEN 27 SEPTEMBER- ÖRLOGSSTADEN KARLSKRONA. Den dagen rör vi oss till 
fots i Karlskronas innerstad. Vi startar på Stortorget och besöker Tyska kyrkan, som är 
kommunens världsarvscentrum och får där höra om Karlskronas ”marina arv”. Vi besöker 
Örlogsvarvet med bl a Repslagarbanan, Chapmans modellkammare, bildhuggeriet, äldsta 
dockan och Vasa skjul. På väg till Stumholmen passerar vi den ”provisoriska” träkyrkan Ulrica 
Pia från 1600-talet- fortfarande i bruk- och residenset.  

På Stumholmen besöker vi Marinmuseet (Hederus Malmström Arkitektkontor 1997) med dess 
nya tillbyggnad U- båtsmuseet (HMXW Arkitektkontor 2014) där vi äter lunch. Vi gör en 
rundvandring på Stumholmen och får höra mer om dess omvandling och den Bomässa , Bo93 
som genomfördes där, och där våra guider satt i juryn för tävlingen (Claes Åke)  och i styrelsen 
för Bo93 (Fredrik). Vi gör även ett besök i Chapmans berömda Slup- och barkasskjul,  

På eftermiddagen tas vi emot på Karlskrona Seniorhusförening med deras seniorboende Brf 
Bataljonen - där Fredrik är ordförande. Vi tittat på huset och får höra om den modell för senior-
boende som utvecklats här och som rönt stor uppmärksamhet och nu har flera efterföljare 
runtom i landet. Där ansluter stadsarkitekten Hans Juhlin, och förbereder oss för söndagens 
busstur genom att berätta om aktuella utbyggnadsplaner för Karlskrona. Gemensam middag. 

SÖNDAGEN DEN 28 SEPTEMBER- KARLSKRONAS HALVCENTRALA BEBYGGELSE OCH 
OMNEJD. Den dagen rör vi oss med egen buss. Hans som vi träffade på lördagen berättar i 
bussen om de områden vi passerar; nyare bostadsområden, BTH, Telenors nya huvudkontor, 
hamnpaviljongerna, nya länsstyrelsehuset mm på väg mot Augerums Griftegård och 
krematorium (1980) ett av den nyligen avlidne nestorn bland landskapsarkitekter Per Fribergs 
mer uppmärksammade verk.  

Via en avstickare till Chapmans Skärfva herrgård (1786)  anländer vi till Ronneby Brunn 
(arkitekt/ professor Sten Samuelsson, 1961) där vi äter lunch och gör en kort rundvandring i 
stadsparken ( landskapsarkitekt /professor Sven Ingvar Andersson från 1987 och framåt). 
Resan avslutas med ett besök på Johannishus gods. Där tas vi emot av Hans och Kitty 
Wachtmeister som visar det fantastiska slottet ( Carl Fredrik Adelcrantz 1779) med dess konst 
och berättar om hur det är att förvalta en gammal fideikommiss i 21 århundradet. Efter besöket 
tar bussen oss till Kallinge och flyget som avgår till Bromma 17.25. 

RESA OCH HOTELL Fredag till söndag 26-28 september 2014, Utresa från Bromma 12.40 med 
Blekingeflyg till Kallinge. Hemresa från Kallinge 17.25. För den som omöjligt kan ta sig fri under 
eftermiddagen finns möjlighet att åka med flyg kl. 18.45 från Bromma. Vi bor på hotell Scandic i 
centrala Karlskrona. 

PRIS. Resan kostar 5980 kr.  I priset ingår flygresan och övernattning i dubbelrum, flygbuss i 
Kallinge, tre luncher och två middagar och lite kaffe däremellan, samt alla inträden. Därutöver 
får vi naturligtvis en initierad och inspirerande guidning. Enkelrumstillägg kostar 700 kr och den 
som kommer med det senare flyget får 500 kr i rabatt. Reseförsäkring ingår inte – se över 
försäkringsskyddet i din hemförsäkring! 

ANMÄLAN TILL RESAN.  Anmälan dig till vännernas kansli per telefon (08-611 35 96) eller mail 
(vannerna@arkdes.se). Anmäl samtidigt önskemål om enkelrum och ev önskemål om fredagens 
senare flyg. Vi tar emot högst 30 deltagare. För att du ska vara säker på att få en plats- och vi 
ska veta om vi kan gå vidare med programarbete och bokning av flyg och hotell- måste du 
anmäla dig snarast och senast tisdagen den 1 juli. I samband med anmälan betalar du in 1000 kr 
till föreningens Bankgiro 5481-5634. Om det finns platser kvar efter senaste anmälningsdatum, 
tar vi naturligtvis emot flera anmälningar då. Slutbetalning/ resterande belopp skall inbetalas 
senast den 25 augusti- men innan dess hör vi av oss… 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Om det visar sig att resan inte blir av eller att du inte får plats med 
kommer givetvis handpenningen att betalas tillbaka. Vid avhopp från resan kan handpenning 
eller slutbelopp endast återbetalas om vi finner ersättare.  

 


