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FÖRORD_
		
Stortorget i Karlskrona måste ha tett sig märkligt för en besökare på 1700-talets
		
mitt. Kring de båda monumentala barockkyrkorna fanns bara enstaka byggnader
som dessutom var av enklare karaktär, envånings träkåkar för profana ändamål. Själva torgytan var
ojämn och bucklig med granitklackar som stack upp genom de tunna jordlager som vid blött väder
snarast utgjorde en lervälling. Det är tveksamt om vi ens skulle kalla det för ett torg idag. Utanför
den till synes oproportionerligt stora platsen höll staden Karlskrona på att växa fram enligt kungligt
dekret. Särskilt långt hade man inte kommit i jämförelse med dagens stad, och så sent som ett
halvsekel tidigare hade här bara funnits orörd natur och någon enstaka lantegendom.
Idag är Karlskrona en världsattraktion och finns med på UNESCO:s världsarvlista. Stortorget som
den centrala punkten i staden ska kunna leva upp till internationella förväntningar men också vara
karlskronabornas gemensamma offentliga rum. Karlskrona kommun har därför tagit initiativet till en
utveckling av Stortorgets miljö på ett sätt som ska kunna tjäna och kombinera dessa dubbla syften.
Resultatet är detta gestaltningsprogram, som anger tankar och riktlinjer för Stortorgets utveckling.

INNEHÅLL_
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Piazza del Popolo, 1,3 km nordöst om Piazza Navona.

Stortorget i Karlskrona, med den nybyggda teatern i fonden.
Biltrafiken är betydligt lugnare än idag, 1940-tal.
NÄR VI DISKUTERAR BAROCKEN
I URBANA SAMMANHANG BÖR VI
ALLTSÅ GÖRA DET IFRÅN
ÅTMINSTONE TRE OLIKA ASPEKTER:
Piazza del Popolo, norra Rom.
Strålgator och monument.
		
Karlskronas Stortorg kallar vi ibland för ett
HISTORIEN_
		
barocktorg, kanske Sveriges enda, i vilket fall
landets största. Möjligen kan Stortorget i Kalmar och Riddarholmstorget i Stockholm också kallas barocktorg och i så fall för att
de har sina monument i form av byggnader från denna tid, alltså
senare delen av 1600-talet och första halvan av 1700-talet. Inget
av dessa nämnda torg har emellertid fått en utformning av själva
torgrummet som gör dem till barocktorg, inte heller befinner de sig
i en stadsplan som bär barockens prägel.
En sådan stadsplan har emellertid Karlskrona. Men när det gäller
själva torgrummet och dess utformning måste vi fortfarande resa
till andra länder för att se hur ett riktigt barocktorg ser ut, kanske
allra helst till Rom. Där finns de formade torgrummen, de stiliga
entréerna från sidogatorna, de överdådiga skulpturprogrammen,
de magnifika fontänerna, de detaljerade beläggningarna och de
klargörande axlarna. Så ser det inte ut på något torg i Sverige; det
1 : Stortorget : Historien

Nolliplanen 1748, Rom. Alla ljusa partier representerar offentliga rum - gator och torg av olika slag.

- STADSPLANENS KARAKTÄR.
- SJÄLVA TORGRUMMETS 		
UTFORMNING.
- OMGIVANDE BYGGNADER.
tillhör inte vår 1600-tals tradition.
I Sverige fick barocken dessutom en säregen tolkning vilken var
mindre extravagant än på kontinenten. Ibland benämner vi den
karolinsk barock. Karl XI, en av de kungar som regerade under
perioden, kallades ibland ”Gråkappan” för sitt anspråkslösa yttre
och även för sin förmåga att dyka upp obemärkt. Karl XI var en av
kungarna bakom det karolinska enväldet som bland annat förde
med sig reduktionen och indelningsverket, vilket var modellen
för det svenska försvaret. Karl XI ogillade prakt och prål och
förordade exempelvis att vid hans död skulle inga regalier läggas
i kistan, vilket annars var brukligt, ”Ty det är bara fåfänga, kistan
slät och rak”, som kungen själv uttryckte det. Ragnar Josephson
skriver om kungen i sin stora biografi över far och son Tessin:
”Vi känna hans lynnes kärvhet, hans avoghet mot lyx och vekliga
nöjen”. Svensk barock och tidens hovliv står alltså i stark kontrast
till de centraleuropeiska hovens överflöd och pompa. Sverige hade

inte heller samma ekonomiska medel som länder som Frankrike,
Italien och Spanien att låta barocken blomma ut i full ornat. Sannolikt spelade också en lång tradition av enkelhet och nytta i ett
nordligt beläget och glesbefolkat land in.
STADSPLANEN
			_
Trots detta saknades inte anspråk
			
från den svenska centralmakten.
Karl XI gav efter en rekognoseringsresa i Blekinge order om att
örlogsflottan och varvet skulle flyttas närmare kontinenten för att
befästa Sveriges östersjövälde. Platsen som så småningom skulle
bli Karlskrona var då inte stort mer än ett antal glest bevuxna klippöar. Men Karl XI såg framför sig en paradstad, staden som skulle
bära hans namn, den ”lysande juvelen” i riket. Ragnar Josephson
kommenterar att redan vid själva anläggningen av Karlskrona
hade stadsplanerarna inspirerats av det strålformiga romerska
gatunät som utgår från Piazza del Popolo.

Det är Sveriges stormaktstid. Typiskt för stormaktstidens politiska ideologi är enväldet och därmed följer en möjlighet till full
konsekvens i de politiska besluten. Karl XI tog personligen stor
del i den nya örlogsstadens tillkomst. Stilmässigt har staden
Karlskrona påverkats av barocken främst i själva stadsplanen. Det
återspeglas i rutnätets konsekvens, i de breda paradgatorna och i
de diagonala så kallade strålgatorna. Stadens helhet passas in i ett
geometriskt system, som gjort för parader och uppvisningar men
som också ger någorlunda fria siktlinjer och skottfält. I Karlskronas fall får stadsplanen sin övergripande struktur av den långa
raka axeln som löper tvärs genom staden, från inlandet till havet,
över de låglänta partierna i norr, utmed Hoglandsparken, över
den nästan 15 meter högre liggande Trossön på vars högsta punkt
stadens viktigaste offentliga rum Stortorget placerades, ner på
andra sidan mot marinbasen och dess entrérum Amiralitetsplatsen, över hamnbassängen längs Flottans Skeppsbro och med en
tänkt avslutning som dock aldrig utfördes på den delvis utfyllda

Hoglands park
Stortorget
Amiralitetsplatsen
Ett av världens främsta barocktorg är
Piazza Navona, centrala Rom, med
Berninis skulptur “De fyra floderna”.

Hoglands park anlades i början av 1800-talet
och fick sitt nuvarande utseende efter ritningar
av K. Forsberg 1863.
God natt

Det tomma, vackra rummet. Stortorget i Karlskrona på 1930-talet.
Foto C G Rosenberg.
ön Lindholmen. Med lite god vilja kan man även ännu längre
ut passa in sjökastellet God Natt i denna magnifika axel, unik i
svensk stadsbyggnad.

själva huvudplanen, medan sonen Nic. Tessin d.y. ärvde uppdragen om byggnaderna och kom att uppföra två av sina allra främsta
monumentalverk just här i Karlskrona.

UPPHOVSMÄNNEN_ En sådan stadsplan är gjord för att 		
			
			
imponera på besökare, ingjuta 		
mod hos dem som bor där men också avskräcka eventuella
inkräktare. Huvudansvarig för planeringen av både den militära
och civila delen av staden var Erik Dahlbergh, generalkvartermästare och chef för fortifikationen. Tillsammans med officeren
Carl Magnus Stuart upprättade han den storstilade barockplanen
för Karlskrona som är daterad 1683. Planen präglades också av
Nic. Tessin d.ä., som kompletterade med de diagonala linjerna—
strålgatorna—för den nya örlogsstaden. ”(…) En helgjuten
barockstad, där de båda konstnärerna skulle gemensamt utarbeta
ritningar icke blott till staden i stort utan även till ”publique huus”,
som Josephson skriver. Fadern Tessin hann med att medverka till

Stadsplanen har betecknats som Sveriges enda verkliga barockplan där de tre stråken Borgmästargatan, Norra och Södra
Kungsgatan och Smedjegatan sammanstrålar på Amiralitetstorget
strax söder om Trefaldighetskyrkan. Gatunätets generösa bredder
behölls även efter den stora branden som inträffade 1790. Bredgatan, Drottninggatan, Norra och Södra Kungsgatan, Kyrkogatan
samt Amiralitetsgatan är därför dimensionerade som breda paradgator. Gatornas trädplantering tillkom—efter den tidens mode—
med start från ca 1870. Hoglands park anlades, liksom många av
tidens parker, efter utbyggnaden av järnvägen, i detta fallet linjen
till Växjö.

Karlskronas stadsplan från 1683, upprättad av Erik
Dahlberg och med Tessins tillägg av strålgatorna.
Befästningstanken är tydlig, liksom axeln från havet
och in över Trossön.
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NÅGRA KONKLUSIONER OM
UTFORMNINGEN AV BAROCKTORG
EFTER INTERNATIONELLA
FÖREBILDER KAN VARA:
Karlskrona omkring år 1700. Ur Suecia Antiqua et hodierna.
Örlogsbasen börjar anläggas, staden på Trossön finns ännu inte.

“Geometrisk Delineation över Karlskrona” Erik Dahlberg 1694. Den
tidigare planen har detaljerats med kvartersvolymer och offentliga
rum i form av gator, parker och torg.

IDÉ
			
Att lägga ut en sådan geometrisk konOCH
			
struktion över det blekingska
VERKLIGHET_
			
skärgårdslandskapets knalliga terräng var säkert inte lätt. Därför har vi fått denna säregna svenska
tolkning av en stil som annars var formad på kontinenten i ett helt
annat slags landskap och med plattare topografi. Erik Dahlbergh
stod också bakom den mycket spridda boken Suecia Antiqua, där
svenska slott och även städer avbildas i en stor mängd kopparstick. Många av dessa bilder var säkert mer önskedrömmar än
korrekta dokumentationer. Suecia Antiqua ingick i den svenska
propagandaapparaten och trycktes i många upplagor och under
lång tid, ända in på 1900-talet. Många av planscherna illustrerar
en verklighet som aldrig nådde bortom att vara visioner. Men i
Karlskrona blev visionerna verklighet, i alla fall när det gäller
stadsplanen och de två kyrkorna, ritade av en av barockens främste uttolkare i norra Europa, Nic. Tessin d.y.
3 : Stortorget : Historien

Karlskrona 1727. Tyska kyrkan är på
plats, Fredrikskyrkan ännu inte byggd.

Karlskrona 1855, Gustav Lindgren. De tre monumentalbyggnaderna är på plats, statyn ännu ej rest.
			
BAROCKENS TORG Om vi besöker några torg i barockens
/ JÄMFÖRELSER_
			
kanske internationellt sett främsta
stad, Rom, ser vi att själva torgens utformning är lika viktigt som
stadsplanen och de enskilda palatsen. Piazza Navona och Piazza
del Popolo är exempel på platser som är utformade efter barockens principer, i vilket ingår att de ska vara tillrättalagda för det
offentliga livet. De är strängt regisserade på ett nästan ceremoniellt sätt—hur man gör entré, hur man rör sig, var man står och
vad man gör. Viktig är den yttre konturen, vilken skapas av de
omgivande fasaderna, men även det sätt som omgivande gator
möter torget på. Barocktorg har ofta relativt få anslutande gator för
att platserna ska få en högre grad av slutenhet och ett ökat värde
som egna rum. Barockens rum har en hög grad av autonomitet.
Ofta ansluter gatorna mitt på sidorna och inte i hörnen, vilket
annars är vanligt i alla de tyska medeltidstorgen, vilka dominerar
norra Europa. På barockens torg är sättet att göra entré in på
själva torget en mycket väsentlig fråga som gestaltningsmässigt

måste lösas på bästa sätt. Piazza del Popolo, exempelvis, har sina
elegantaste entréer placerade i kortändorna. Från söder leder ett
krökt rampsystem besökaren ner på torget i en svepande rörelse.
På så vis får man gått om tid att i en sidledes rörelse betrakta
torget och dess centrala obelisk från olika vinklar, liksom den
prominente besökaren med sitt följe ges tillfälle att visa upp sig
för dem som befinner sig nere på torget. På motsatt sida, mot norr,
ligger Villa Borghese där ramperna på liknande sätt avslutar torget men denna gång leder rörelsen uppåt, mot den högre liggande
parken. Piazza Navona, Roms kanske mest kända torg, har en
kontur som sträcker ut sig till en avlång figur som i ena kortändan
avslutas halvcirkelformat. Torget sägs ha använts som skådeplats
för veritabla sjöslag efter att dess gatumynningar tillfälligt ställts
igen och själva torgytan täckts med vatten.
Skulpturprogrammet är också viktigt i barockens rum. Piazza
Navona har sin höga Bernini-skulptur De fyra floderna som en

_KONTURENS FORM
Barocktorgens kontur är ofta enhetlig,
konsekvent och med en tydlig geometri.
_RUMSLIG SLUTENHET
Barockens rum präglas av tydliga väggar som ger torgrummen en självständig position i staden.
_SKULPTURPROGRAM
Barocken använde ofta ett skulpturprogram som förstärkte dessa offentliga 		
platser som egna rum.
_MARKBELÄGGNING
Barockens torg har ofta en marbeläggning som samspelar med torgens
utformning till en sammangjuten
helhet.

centralt belägen nod vilken definierar det avlånga torgets tyngdpunkt. Piazza del Popolo har en skulpturgrupp som är mera konventionell men som är placerad på ett trappat postament där det
alltid är fullt med folk som använder platsen med dess steg och
kanter som en vistelseyta. Man väntar på någon, samtalar, flyttar
sig efter solen. Markbeläggningarna på bägge torgen är marmor
utlagd i ett konsekvent och symmetriskt mönster. Torgens yta och
torgrummens gestaltning är faktiskt betydligt mera enhetliga än
vad den kringliggande bebyggelsen är.

Bilder från 1960-talets mitt över
Stortorget i Karlskrona.
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Stenbeläggning på och runt torgytan.

Fredrikskyrkan 1720, Nic. Tessin d.y.

Tyska kyrkan 1709, Nic. Tessin d.y.
IDAG_
		
Stortorget i Karlskrona har två byggnader som
		
härstammar från barockens period (Heliga Trefaldighets kyrka/ Tyska kyrkan 1709 och Fredrikskyrkan 1720—
1740). Även Rådhuset passar stilmässigt in i ensemblen, även
om det är tillkommet senare (1798). Rådhuset är därefter om- och
tillbyggt i olika etapper och fick sitt nuvarande utseende 1915.
Torgets nuvarande centralpunkt, skulptören John Börjesons brons
av Karl XI, restes först hundra år senare, 1897, även om den autentiske kungen regerade under barocken. Vidare har torgets golv
tillkommit under utsträckt tid och avspeglar många års utveckling
av markbeläggningsskick i det historiska Sverige. Stensättningarna påbörjades möjligen i samband med byggnationen av Rådhuset
och tog sedan ny fart på 1850-talet. Stenläggningen avspeglar en
utveckling i vad som har funnits att tillgå i svensk stenindustri;
kullerstenen först, sedan den tuktade stenen med början i storgatstenen, därefter smågatstenen, sedan den breda kantstenen som
på västkusten kallas borgmästarsten. Torgytans beläggning har en
5 : Stortorget : Situationen

viss ordning med diagonala stråk men den är bara svagt märkbar
och försvagas dessutom av att torgytan som sådan saknar planhet.
Nivåskillnaden från högsta punkten (utanför Tyska kyrkan) till
lägsta (vid Solgatan) är så mycket som ca 2 meter.
För ett torg är dess väggar lika viktiga som dess golv. Det finns
få äldre torg i Europa vars väggar är stilmässigt homogena; några
av de mer omtalade är ändå La Grande Place i Bryssel, det
ovala marknadstorget i Lucca, Placa Real i den gotiska delen av
Barcelona, Place Vendome i Paris och så det främsta exemplet
av dem alla; Piazza San Marco i Venedig, som Napoleon en gång
kallat Europas vackraste rum. Men annars är torg med stilmässigt konsekvent utformade väggar relativt ovanliga, i Sverige kan
man möjligen nämna Stortorget i Stockholm, dock från en tidigare
period än Karlskronas motsvarighet.
Även Stortorget i Karlskrona har byggnader från mycket olika

Stortorget, Karlskrona 2009. Tyska kyrkan, Biblioteket och Rådhuset. Stora delar av torgytan
används till parkering. Biltrafik över torget är tillåten.
tidsperioder. Wolter Gahns funkisteater från 1939 i torgets nordvästra hörn passar överraskande väl in i sällskapet. Hela norra
fasaden fungerar för övrigt rumsligt väl, mindre så den södra. Den
byggnad som tydligast bryter sig ut är Vattenborgen i eklektisk stil
från 1863. Wallinders bibliotek (1959) särskiljer sig också, inte på
grund av dess arkitektoniska stil men på det sätt som
byggnaden avstår från att sluta rummet. Andra byggnader runt
torget är Militärhemmet (A. Schmalensee, ca. 1949) samt gamla
Posthuset (E. Lallerstedt).
Stora delar av Stortorget används idag som parkeringsplats. Det
finns också en levande torghandel på torget som inträffar dagligen.
Vid midsommartid äger den stora lövmarknaden rum, som tar hela
torgets yta i anspråk under en intensiv marknadsdag—en riktig
folkfest. I norra delen finns det som i folkmun kallas solgatan, som
är en populär uppehållsplats där det är skönt att sitta och njuta
av folklivet i det solvända läget. Torget har flera uteserveringar

längs norra sidan, nu dessutom kompletterade av den terrass som
anlagts utanför den nyupprustade Vattenborgen på motsatt sida.
ANALYS_
		
Det oavslutade rummet—som finns på flera
		
sidor - är möjligen Stortorgets tydligaste
arkitektoniska problem. Torgets storlek bidrar också till denna
rumsupplösning, dess lappverk av beläggningar likaså, samt även
dess skiftande nivåförhållanden. På flera håll gapar dessutom
gluggar, att jämföra med nämnda Grande Place och P San Marco,
där den slutna rumsligheten är helt avgörande för platsens karaktär och rummets karaktär. Denna slutenhet är också en egenskap
som man kan tillskriva Stortorget i Kalmar.
Karlskronas Stortorg som barocktorg lever alltså högt på två omständigheter: sina byggnadsmonument och sin grandiosa storlek.
Den historiska konsekvensen i övrigt är ganska svag, vilket i
och för sig gäller för de flesta historiska torg. Tiden har haft sin

DET AVSLUTADE
RUMMET_

N

Piazza San Marco
Basilica di San Marco

100m

Piazza San Marco, Venedig.

DET OAVSLUTADE
RUMMET_
Stortorget, Karlskrona

Versaillesparkens långa centralaxel och skulpturprogram.
Fredrikskyrkan
H. Trefaldighetskyrkan

100m
Jämförelse Piazza San Marco/ Stortorget i Karlskrona.

gång och gjort sina respektive tillägg, vilket av antikvarier idag i
allmänhet ses som en kvalitet. De barocka anslagen finns istället
i Tessin/Dahlbergs och Stuarts stadsplan, rutnätet med strålgatorna och den magnifika axeln som skär tvärs över Trossön. Det
blekingska knalliga landskapet har inte tillåtit samma grandiosa
horisontalitet som hos barockens franska förebilder—exempelvis
utmed Seineflodens plana bankar—utan barockaxeln har här
fått en säregen och tillknycklad tolkning som är betingad av en
anpassning till ett lokalt landskap. Den helt horisontella axeln
existerar emellertid—den återfinns på ett intressant och lite
gåtfullt sätt i den nyttobetonade bergtunneln som löper som ett
rakt streck under Trossöberget. Vidare har skulpturen av Karl
XI inte riktigt den pondus som fordras för att hålla ihop torget.
Statyn skulle kunna placeras på ett postament som dessutom ger
sociala möjligheter, att jämföra med Piazza del Popolo eller mera
geografiskt näraliggande Stortorget i Malmö eller Karl XIII- statyn
i Kungsträdgården i Stockholm.

Karl XIII Kungsträdgården, Stockholm. Statyns
postament ger sociala möjligheter.

Det Stortorg som vi kallar barocktorg har blivit försvagat under
de trehundra år som passerat och av de tillägg som gjorts, eller
kanske ska man formulera det så: det är stadsplanen som tydligt
har barockens drag, torget har kanske aldrig haft det förutom de
två kyrkorna och i ett till avseende: torgets storlek. Å andra sidan
så riskerar storleken att förlora sig i ingenting eftersom de stödjande inslagen är så få. Som jämförelse: Versaillesparkens långa
centralaxel blir tydlig tack vare alléernas rumslighet, strålgatornas
uthuggningar och tväraxelns kilometerlånga, vilande bassäng. På
motsvarande sätt skulle Stortorgets rumslighet behöva stärkas för
att vara uppfattbar.
När nu Karlskrona kommun tar initiativet att restaurera både
Stortorget och Hoglandsparken samtidigt som den allmänna tävlingen om Amiralitetsplatsen har avgjorts öppnar sig en möjlighet
att se Trossöaxeln som en helhet i staden och låta stadens främsta
offentliga rum ta tydligare plats i sin stadsplan. I ett sådant arbete

är det viktigt att noga identifiera de historiska värdena samt att
formulera en restaureringshistorisk hållning. Men Stortorget måste
också kunna svara upp mot såväl dagens som framtidens krav på

Ingång till bergstunneln som löper under Trossöberget,
uppförd under Oscar II:s regeringstid under andra
halvan av 1800-talet.
funktion och sociala värden. Stortorget ska vara karlskronabornas
inbjudande vardagsrum.
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Versaillesparken

Pyramid i Ghiza

Lapporten
FÖRSLAG PÅ MÖBLERINGSMÖJLIGHETER
LÄNGS SOLGATAN -- EN VIKTIG SOCIAL
SAMLINGSPUNKT MED TIDIG VÅRSOL.

Axialitet

Monumentalitet

Centralperspektiv

ett

alt.
PARKETTUPPSTÄLLNING

TROSSÖAXELN

Hoglandsparken

Stortorget

Amiralitetsplatsen

RESTAURERINGS
			
I alla resonemang om torgets restaureIDEOLOGISK
			
ring måste de historiska värdena 		
HÅLLNING_
			
balanseras i förhållande till funktioner för torget samt dess sociala användbarhet. Emellertid måste
målsättningen vara att antikvariska, funktionella och sociala
målsättningar kan samverka, utveckla och förstärka varandra. En
historiskt väl genomförd restaurering av Stortorget blir en turistattraktion och kan samtidigt lösa en rad viktiga funktioner som är
bristfälliga idag.

bla av bebyggelsens blandning. Det är däremot sannolikt så att
det är själva torgets gestaltning som behöver stärkas och hur det
används idag som behöver ses över. Ett viktigt ställningstagande i
restaureringen är att akta sig för att använda barockens rekvisita
men istället ta intryck av dess konsekvens och attityd. Alltså att
försöka förstå 1600-talets hållning snarare än att använda dess
möblemang. Att alls relatera sig till barocken har tre faktiska skäl:
kyrkornas närvaro, torgets storlek samt stadsplanens ursprung och
intention.

Med utgångspunkt i världsarvet är dock de historiska frågorna inte
förhandlingsbara och torget—eller kanske snarare stadsplanen—
är enastående i landet och ovanlig i världen. Vad skulle då en
restaurering kunna innebära? Om man vill förstärka stadsplanens intentioner bör torget tydligare ta plats i sekvensen av rum
längs Trossöaxeln. I förhållande till platsens brokiga historia är
det rimligt att varje tidslager får tala. Det tillgodoses även idag

Då blir det också viktigt att fråga sig vad barocken innebär. Några
ledord i en sådan diskussion kan vara axialitet, monumentalitet,
centralperspektiv och konsekvens. Barockens stadsrum arbetar
ofta med vilande, horisontella ytor i en sträng ordning. I Stortorgets fall kanske dessa kvaliteter ska antydas snarare än iscensättas, eftersom torget är ett resultat av många tiders tillägg.
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Solgatans möbeluppställning kan variera efter olika säsonger t.ex.
tidig vår-parkett, sommar-parkett och alkov.

PROGRAM
		
Förutom en översyn av Stortorgets helhet har
FRÅGOR_
		
kommunen ställt upp ett antal programkrav som
restaureringen ska tillfredsställa. Ett sådant är trafikföringen, där
fordonstrafik tvärs över torget ska undvikas. En annan punkt är
bilparkeringen, som kommunen vill se flyttad så att större delen
av torget uppfattas utan bilar. Parkeringsmöjligheter ska likväl
finnas på torget men på annan plats. Vidare har den så kallade
solgatans viktiga roll som social punkt betonats, med generösa
sittmöjligheter och tidig vårsol. Även torgets ljussättning behöver
ses över och förbättras så att torget kvällstid upplevs mera som ett
samlat rum som dels ger ett tryggt och säkert torg, dels förstärker
rummets karaktär och framhäver dess monument. I programfrågorna har även ett initiativ tagits att rusta upp en av strålgatorna utmed Fredrikskyrkans absid och förbättra möjligheterna till
ordnade uteserveringar där.

			
Under 2004—2007 uppdrogs åt
TIDIGARE
UTREDNINGAR_
			
det danska kontoret Gehl arkitekter att
göra en rumsanalys av Karlskrona som helhet; hur staden fungerar
och används. I materialet finns också en skiss till en förnyelse av
Stortorget. Skissen är relativt översiktlig och går inte in på detaljer
men ett par tankar är tydligt formulerade: den nuvarande dominanta parkeringen framför Rådhuset har flyttats till Fredrikskyrkans
långsidor där de skyls av trädrader samt en vattentrappa föreslås i
Ristorgsbacken. Skisserna mottogs väl av karlskronaborna och vattentrappan välkomnades av såväl allmänhet som politiker. Utifrån
Gehls förslag har därefter Per Lewis Jonsson gjort en bearbetning
med illustrationer och en artikulering av vattentrappan.
På hösten 2008 uppdrogs åt Sweco arkitekter genom Thorbjörn
Andersson att vidareutveckla tankarna om själva torget medan Per
Lewis Jonsson anlitades för att projektera vattentrappan. Projektet är samordnat med Länsstyrelsen, Blekinge Länsmuseum,

två

alt.
ALKOVUPPSTÄLLNING

tre

alt.
PARKETT och ALKOV

Utredningsskisser för parkeringar längs Fredrikskyrkan,
samt placeringsalternativ av Karl XI-statyn.

föreningen Gamla Carlscrona, Karlskronas Stadsförsamling samt
har utvecklats i en bred medborgardialog. Stadsarkitekt Hans
Juhlin, proj. chef Jan-Anders Glantz och landskapsarkitekt
Pernilla Johansson har deltagit från kommunen. Under våren
2009 engagerades Ljusarkitektur AB genom Alexander Cederroth
för torgets ljussättning. Arbetet har framskridit i dialog och ett
halvdussin situationsplaner har presenterats efterhand med justeringar av varje version. Arbetet har alltså varit en process som lett
fram till detta dokument, vilket vi kallar för ett gestaltningsprogram. Ett gestaltningsprogram är ett styrdokument som slår fast
intentioner och idéer och föregår den tekniska projekteringen.

Höger ovan: Stortorget används idag till parkering.
Höger nedan: Gehl architects rapport från 2007.

Per Lewis Jonssons gestaltningsförslag från 2008
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TORGETS DELAR

E

A RAMEN
B KÖRYTA
C GÅNGYTA
D VISTELSEYTA
E PARKERING
F BEFINTLIG TORGYTA
G STATYN

B

C
A

E

G

C BA

A

TECKENFÖRKLARING
1 Ramen. Granithällar.
2 Klaffar för entré på torget.
3 Köryta. Storgatsten.
4 Gångbana. Granithällar och smågatsten.
5 Möbleringszon. Granithällar och smågatsten.
6 Köryta, dubbelriktad. Storgatsten.
7 Parkering, dubbelskeppig. Smågatsten, bågmönster.
8 Kullersten.
9 Gräs.
10 Kantstensparkering. Smågatsten.
11 Planteringszon. Träd, skelettjord med smågatsten.

11 Planteringszon. Träd, skelettjord med smågatsten.
12 Bef parkering.
13 Gångyta. Smågatsten, bågmönster.
14 Planteringszon. Perenner.
15 Befintlig beläggning. Bef. kullersten tas bort och läggs runt
Fredrikskyrkan för att ersätta gräsytor och grusgångar.
16 Ny sockel med sittmöjligheter till Karl XI-statyn.
17 Planteringszon. Träd i grus.
18 Uteservering. Granithällar och smågatsten.
19 Vattentrappa i Ristorgsbacken.
20 Siffror på ramen anger höjd i cm. ovan torgytan.

A

E
E
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Parkering längs kyrkan

FYRA ALTERNATIV TILL
RAMENS UTBREDNING:
_ATERNATIV SMALL
.Fredrikskyrkan utanför
.Parkering utanför
.Rådhuset utanför
.H. Trefaldighetskyrkan utanför
_ALTERNATIV MEDIUM
.Fredrikskyrkans front innefattad
.Parkering utanför
.Rådhusets front innefattad
.H. Trefaldighetskyrkans front innefattad
_ALTERNATIV LARGE
.Hela Fredrikskyrkan innefattad
.Parkering utanför
.Rådhusets front innefattad
.H. Trefaldighetskyrkans front innefattad
_ALTERNATIV XL
.Hela Fredrikskyrkan och hela kyrkbacken omfattade
.Parkering innanför
.Rådhusets front innefattad
.H. Trefaldighetskyrkans front innefattad

Torget innefattat av en ordnande ram.

Torget med vardagsmarknad.
Tillfällig parkering vid
evenemang etc.

Det alternativ som valts är “small”. Skälet är att få en
geometrisk klar och tydlig form samt att anpassa torgrummet
efter stadens storlek.

		
RAMEN_
Ett av torgets problem är att dess avslutningar
		
mot omgivningen är diffusa och därmed blir
dess rumslighet svår att uppfatta. I förslaget omfattas torget av
en vilande, horisontell ram av ett slätt stenmaterial och innanför
denna yttre ram lämnas markbeläggningen orörd. Det är också ett
sätt att klara av en restaurering av torget med begränsade ekonomiska medel—torget lämnas i förslaget helt enkelt till största
delen intakt. Ramen består av en bred fris av granit vilken läggs
ut så horisontell som möjligt och med hög precision. Med sin kontrastverkan klargörs därmed det historiska torgets bucklighet. Det
gamla ställs mot det nya. Ramen beskriver en stor rektangel och
vilar någon decimeter ovanför torgets befintliga yta. Den klargör
torgets början och slut samt tillför något av den vidsträckthet och
de långa perspektiv som tillhör barockens språk.

			
PARKERING_
I Gehl arkitekters förslag har parke			
ringen placerats om till torgets östra
sida, utmed Fredrikskyrkans två långsidor. Gestaltningsprogrammet innehåller dessutom kantstensparkering längs torgets södra
sida. Detta innebär att Stortorget befrias från parkering och dess
monumentala storlek framträder tydligare än idag. Vid behov kan
dock delar av torgytan avsättas som temporär parkering.

Entré till torget från parkeringen.
13 : Stortorget : Framtiden

Parkering längs kantsten

CIRKULATION_
			
Ramens bredd är tre meter och inrym
			
mer gångtrafik i ett generöst mått.
Ramen blir den ”paradpromenad” från vilken man blickar ut
över torget och dess monument. Ramens upphöjda kant håller
fordon på plats och förhindrar diagonal biltrafik över torget och
blir därför ett starkt ordnande inslag på torget. På ett halvdussin
platser runt torget läggs ”klaffar” i granit ut för fordonsangöring
till torgmarknaden och i de fall man behöver temporär parkering
på torget. Dessa platser utgör även bekväm tillgänglighet för tex
rullstolar. ”Klaffarna” förtydligar också känslan av att träda ut på
torget.
Den stora befintliga torgytan tillsammans den omgivande ramen
ger en ny rumslig definition av torget och skapar en starkare enhetlighet. Utanför ramen placeras torgets övriga funktioner som är
av brokigare art och varierar något mellan torgets olika sidor. Det
är biltrafik enkel- resp dubbelriktad, angöringsytor, möbleringszoner, sittplatser, parkering etc.

Solgatan och torghandel.

Ramens olika relationer till torgytan.

Cirkulationsplan
Biltrafik runt torget.

Allmän trafik

Insteget till torget via klaffar.
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Robinia och Gleditsia.
Vattentrappan, tidig skiss av Per Lewis Jonsson.

Torget med kompletterande träd längs Fredrikskyrkans
sidskepp samt längs södra långsidan.

VEGETATION_
			
På fotografier tagna år 1931 och som
			
finns i Ragnar Josephsons 		
biografi omsluts Fredrikskyrkans långsidor och även bakre
absid av grönska i form av träd. Ragnar Josephson kommenterar:
”Karlskronakyrkan (Trefaldighetskyrkan) ger övertygande besked
om den klassiska linjen i den svenska barockkonsten. Mot det
sydliga Europas svällande formspråk ter den sig kärv, förnuftsklar
och saklig. Lummig grönska omger den, och grenarnas linjespel
behöves för att mjuka upp dess raka kraft. Det är som det doriska,
det manliga kynnet i den svenska konsten tagit gestalt i detta
hus”.
I gestaltningsprogrammet föreslås trädplanteringar utmed parkeringsområdena på Fredrikskyrkans långsidor samt utmed den
södra, något rumsupplösta sida för att ge denna kant ökad stadga.
Parkeringarnas trädrader skyler undan de uppställda bilarna
och kan med fördel vara skira, gleskroniga träd som ger transpa15 : Stortorget : Framtiden

Fredrikskyrkans absid inbäddad av träd.
rens och bildar nästan som slöjor för att låta kyrkans långsidor
framträda klart. Robinia är ett sådant trädslag, eller Gleditsia.
Södra sidans trädrad kan vara av ett mera stramt slag, tex kärrek.
Eken är ett trädslag som hör hemma i skärgårdslandskapet.

Studier av trädplaceringar utmed Fredrikskyrkans sidor.

VATTEN
		
Vattentrappan som har förankrats i Gehl ArkiTRAPPAN_
		
tekters förslag är belägen i Ristorgsbacken.
Den starkt lutande ytan kan ses som ett förrum till Stortorget och
skapa en förväntan om att komma in på torget men har också ett
starkt eget värde. Trappan är uppbyggd som en serie låga bassänger som anpassar sig till och utnyttjar platsens lutning. Vattnets
olika temperament får komma fram i en serie av fall, kaskader och
stilla vatten. Ljudet av vatten kommer att ge platsen en speciell
karaktär. Kring vattenytorna formas olika platser att sitta, vistas
och umgås. Vattentrappan är utförd i granit och är ritad av Per
Lewis Jonssons arkitektkontor.

Vattentrappan, situationsplan.

Stortorget Karlskrona

Piazza di Popolo

Princip för Trossöaxeln

Piazza di Popolo

Stortorget Malmö

Skiss för postament till Karl XI-statyn
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Axelns närvaro kan också raffineras. Eftersom den horisontella
axeln finns byggd genom bergtunneln kan man tänka sig att borra

ge

AXELN_
		
Att frigöra statyn från sin plantering, förstärka
		
torgrummet med ramen och dess klaffar samt
skapa en intresseväckande ljussättning tydliggör också axeln över
Trossön. Statyns nya fundament skapar dessutom en social plats
där man befinner sig mitt i axeln.
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KARL XI-STATYN_
			
Den gröna prydnadsplantering som 		
			
statyn står i idag ersätts med ett
arbetat fundament av granit med trappor och kanter. Den erbjuder
fina sociala möjligheter och kan utvecklas till en träffpunkt likt
förebilderna i Rom och även i svenska städer. Man kommer också
närmare statyn. På detta fundament kan man komma upp en
smula och få bättre överblick över torget. På ena sidan finns också
en ramp för full tillgänglighet.

en rad ”ljusbrunnar” ner från torgets yta vilka belyses underifrån
och markerar en närvaro om tunneln under. Man kan också tänka
sig en historisk iscensättning längs axeln med ljudinstallationer
exempelvis från statyns fundament. Här skulle röster och sorl från
det förgångna kunna anas.
.
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Interiörljus från dioderlist

Strukturljus från spotlight

Detaljljus från dioderspotlight

BEFINTLIG SITUATION: Fredrikskyrkans och
Stortorgets belysning nattetid.

Upplättningsljus från
strålkastare på mast

Styrt interiörljus

Upplättningsljus från strålkastare
Interiörljus från dioderlist

Upplättningsljus från
strålkastare i tak

Interiörljus

Interiörljus från
dioderspot
Strukturljus från
strålkastare på master

Strukturljus från markstrålkastare

BEFINTLIG SITUATION: Rådhusets
belysning nattetid.
BELYSNING_ Ljussättningen av Stortorget har två syften: för
		
		
det första att göra torget till en attraktiv och
trygg plats för människor att vistas på kvällstid. För det andra att
med en väl avvägd belysning lyfta fram en berättelse om Karlskronas historia för invånare och besökare.
Torget ljussätts i första hand med fasadbelysning. Fasaderna
reflekterar ut ljuset mot torget. Fasadbelysningen definierar rummets väggar och exponerar de vackra fasadernas arkitektur. Även
träden ljussätts för att skapa en markering av rummets kanter.

Strukturljus från
strålkastare på mast

RÅDHUSET

tydliga avtryck från historien.
Belysningen ska exponera och förädla Stortorgets kulturarv genom
att lyfta fram det historiska rummet och den nya utformningen av
torget. Därmed förstärks Stortorgets historia och vackra fasader
som attraktion i Karlskrona stad.

Vidare ljussätts den planerade granitramen som omger torget för
att tydliggöra detta viktiga inslag och skapa ett ljusflöde på torgets
”paradpromenad”. Denna ljussättning förbättrar alltså torgets
rumslighet och belyser också gaturummet.

Analys befintlig situation: Stortorget är ett stort torg i förhållande till Karlskronas storlek och även till platsens funktioner.
Kvällstid är torget därför relativt ödsligt och de få aktiviteterna
är koncentrerade till den norra delen, där några restauranger och
barer håller torget vid liv. Den befintliga belysningen klarar inte
av att beskriva torgrummet. Fasaderna är sporadiskt belysta utan
att skapa en helhet. Man lockas inte att gå ut på torget, och inte
heller att vandra runt det.

Barockaxeln, med Karl XI-statyn och järnvägstunneln ljussätts
med ett scenografiskt ljus för att markera dessa inslag och visa

Den befintliga belysningen över torget består av höga stolpar med
trafikarmaturer. Höjden på stolparna (ca 16m) och deras placering
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FREDRIKSKYRKAN

TYSKA KYRKAN

1_ FÖRSLAG: Ljussättning av Rådhuset, Fredrikskyrkan och Tyska kyrkan.

vill ljustekniskt få ut så mycket ljus som möjligt över parkeringarna men tar inte hänsyn till torgets arkitektur. Upplevelsen av
stolparna på torget blir därmed ett ingrepp i rummet, såväl dag
som natt. Trafikarmaturerna ger en bred och diffus ljusfördelning
över torget, samt även en stark bländning. De är bestyckade med
kvicksilver som ger ett kallt blåvitt sken med undermålig färgåtergivning.
Tyska kyrkan, Fredrikskyrkan och Rådhuset är till viss del
upplysta av strålkastare från stolpar och från markstrålkastare på
torget. Fasadljussättningen är schematiskt gjord; bredstrålande,
bländande och tar inte hänsyn till fasadernas arkitektur, färgsättning och detaljering. De historiska lyktorna från sekelskiftet vid
Karl XI-statyn har relativt låg höjd och bred bas. Lyktorna är ombyggda och består av glaskupor med rundstrålande kompaktlysrör
som ger stark bländning.

BELYSNINGSFÖRSLAGETS
DELAR:
1_ FASADERNA
2_ RAMEN
3_ TRÄDEN
4_ TROSSÖ-AXELN
5_ KARL XI-STATYN
6_ JÄRNVÄGSTUNNELN

Strålkastare för ljussättning av ramen.

Strukturljus.
Illustration: Ljussättning av ramen med strålkastare på 10m höjd

Interiörljus.

RÅDHUSETS FASAD

Torg upplyst med fasadbelysning.

RAMEN

Förebilder och inspiration i ljussättningen av Stortorgets fasader.

KÖRYTA

GATUSTENSYTA

2_ RAMEN: Sektion, princip för ljussättning av ramen och upplättningsljus av fasader.

1. Fasaderna: Fasaderna är torgets naturliga avgränsning och
väggarna ger torget dess rumsliga definition. Belysning av fasaderna underlättar orienteringen i rummet och ökar upplevelsen av trygghet.

Övriga fasader runt torget har en mer blandad arkitektur som
sträcker sig fram till 1960-talet. En del av dessa kan också vara
värda att ljussätta (tex Stadshotellet) men har inte samma prioritet
för torget.

Byggnaderna representerar dessutom Karlskronas historia från
1600-talet fram till nutid, och har ett högt arkitektoniskt värde.
Detta bör framhävas och förädlas under dygnets mörka timmar.
Fasaderna kring Stortorget består dels av de tre monumentalbyggnaderna, dels av övriga byggnader, däribland flera privata.
Monumentalbyggnaderna (Fredrikskyrkan, Rådhuset och Tyska
kyrkan) är de äldsta, största och mest uttrycksfulla. De är utsmyckade med ornamentik och har detaljrika fasader. Dessa bör
ljussättas för att markera den historiska digniteten och betydelsen,
men också för att framhäva den vackra arkitekturen och dess
betydelse för torget.

2. Torgytan och ramen: Omgestaltningen av torget med den nya
ramen framhävs med en dramatisk riktad belysning. Höga stolpar
(10 m) med strålkastare placeras i kanten av körytan för att få ett
jämnt fördelat ljus över ramen. Strålkastare riktas ned mot ramen
och markerar den med ett elliptiskt ljus. Med ljussättningen
förstärks ramen och därmed också torgrummet. Torgytan hålls i
övrigt fri från andra stolpar. På själva torgytan tillåts en lägre ljusnivå för att kunna framhäva Karl XI-statyn med ett riktat ljus.
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3_ TRÄDEN: Sektion, princip för belysning av trädalléerna och trottoarerna.

STADSHOTELLETS FASAD

FREDRIKSKYRKANS FASAD

5_ KARL XI-STATYN: Ljussättning av statyn Karl XI.

SOLGATAN

KÖRYTA

PARKERING

LED-spotlight för belysning av statyn.
Inspirationsbild:
Glaslykta med färgat glas.

PARKERING

Sektion: Princip för ljussättning av parkering och träd, samt upplättningsljus av fasader.
3. Träden: Trädraden längs torgets södra sida används för att
sluta rummet längs denna upplösta kant. Träden belyses uppifrån
med väl avbländade och nedåtriktade armaturer som monteras på
stolpar på ca 6-8m höjd. Ljussättningen av träden bidrar därmed
till rumsligheten av torget samtidigt som trottoaren blir belyst.
Träden blir vackert belysta och dess grenverk skapar spännande
skuggmönster på marken. Samma princip används för träden
utmed parkeringarna vid kyrkans långskepp.

5. Karl XI-statyn: Karl XI-statyn utgör torgets centralpunkt och
är placerad i barockaxeln. Genom postamentets omgestaltning får
statyn en ny social funktion och tydligare visuellt fokus. Detta bör
accentueras även kvällstid med belysning. De stora lyktorna runt
statyn flyttas upp på statyns postament och förses med nya avbländade ljuskällor i armaturernas topp. Glaset (alternativt ljuskällorna) infärgas med samma färgval som för spåren för att skapa en
sammanhållande berättelse med Barockaxeln.

4. Trossö-axeln: Den nord-sydliga barockaxeln längs Kungsgatan
löper genom hela staden och korsar Stortorget. Axeln representerar kulturarvet och är ryggraden i Karlskronas barocka stadsplan.
Axeln är dock inte visuellt synlig över Stortorget. Barockaxeln
antyds genom ljussatta ”spår” över torget. Spåren skär genom den
nya ramen och symboliserar den historiska stadsplanen i kontrast
till den moderna tolkningen av torget. För att skapa en variation
till det funktionella vita ljuset så ljussätts spåren med färgat ljus.

6. Järnvägstunneln: Den underjordiska tunneln framhävs med
en dramatisk ljussättning för att visa på den historiska betydelsen
som transportled för marinen från södra Trossö. Tunneln är idag
stängd och saknar belysning, men skulle kunna bli en ny attraktion sedd från avstånd genom en stämningsskapande ljussättning
utan att tunneln i sig behöver åtgärdas. Genom att ljussätta delar
av spåren som går genom tunneln så skapas en visuell symbolik
för tunnelns dragning under Stortorget.
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Inspirationsbild, effektbelysning i mark.

Inspirationsbild: Dramatisk ljussättning av staty Nancy, Frankrike.

Upplevelse av trygghet i kombination med ljussättning.

Miljö- och trygghetsaspekter: Den föreslagna belysningen för
Stortorget syftar till att ge en trygg upplevelse nattetid. Den nya
belysningen är färgrik, väl avbländad och tydlig. Armaturerna
ger ett kontrastrikt ljus som gör att torget kommer att bli tydligare definierat med ljus kontra mörker. Samtliga armaturer är
bestyckade med avbländningsskydd som förebygger bländning
och minskar sk. ”light pollution”. Avbländningen av armaturerna
ger också möjlighet för ögonen att anpassa sig för bättre visuell
upplevelse. Ljuskällorna till de föreslagna armaturerna föreslås
vara metallhalogen med keramisk brännare alt. dioder för att ge
en varmvit och kontrastrik ljussättning av torget och gaturummet
med god färgåtergivning (Ra 80-90). Metallhalogen har relativt
lång servicelivslängd (12 000h) som medför få antal ljuskällebyten (varje 4:e - 5:e år) och ger ca 115 lumen/watt. Dioder har
en servicelivslängd på ca 50 000h och ger ca 90 lumen/watt och
behöver bytas endast var 15:e år. Anläggningen blir därmed en
ekonomisk och miljöanpassad anläggning.

Belysningsplan Stortorget
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DAGENS SITUATION:

FÖRSLAGETS UTVECKLING I FYRA OLIKA SKISSER_

1

SITUATIONSPLANSKISS 08 09 16.
En bred ram sträcker sig ända från husliven till torgytans kant.
21 : Stortorget : Processen

2

SITUATIONSPLANSKISS 08 10 29.
Ramen görs smalare och något mindre i utsträckning.

3

SITUATIONSPLANSKISS 08 10 30.
Parkeringen studeras om. Träd ställs längs torgets södra kant.

Processen

4

SITUATIONSPLAN 09 10 08.
Det framtida torget med ramen. Vattentrappan till vänster i bild.
Processen : Stortorget : 22
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