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Kalmar.

En historisk stad som förlorade sin
betydelse i och med att Sveriges gräns
flyttades söderut. En magnifikt vacker
stadskärna och det fantastiska Kalmar
slott som höjdpunkter.

Sevärdheter:
Kalmar slott
Det sägenomspunna Slottets historia sträcker
sig 800 år tillbaka i tiden. Under lång tid var
Kalmar Slott en betydelsefull
försvarsanläggning, som kallades rikets
nyckel på grund av sitt strategiska läge. Då
gick gränsen om Danmark bara några mil
söder om staden. Idag kan du följa med på
spännande upplevelseguidningar, besöka
slottets utställningar och låta barnen följa
med på äventyr med slottsmusen Petit.

Krusenstiernska Gården
När Du närmar dig Krusenstiernska gården
möts Du först av ett högt plank. Detta plank
är något av det mest grundläggande för hela
anläggningen eftersom en trädgård som
denna från början var helt privat och skulle
stå som ett slutet rum.

Gamla stan
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Det medeltida Kalmars stadskärna, som idag
kallas Gamla stan, ligger precis intill Kalmar
Slott. Här finns fortfarande välbevarad 1700och 1800-talsbebyggelse som inbjuder till
kultur-historiska promenader.

Stadsparken
Stadsparken, "Kalmars gröna finrum", ligger
bredvid slottet och är en välbesökt oas som
1985 blev utnämnd till Sveriges vackraste
stadspark. Parken anlades under åren
1877-1880 genom en donation av
grosshandlare Johan Jeansson. Allmänheten
visade en så stor glädje över parken att man
lät resa en byst av den store donatorn. Denna
byst är gjord av konstnären Arvid Källström,
vilken även har utfört Springflickan,
skulpturen som smyckar parkens damm.

Kalmar konstmuseum
Mitt i Kalmar ligger ett av Sveriges mest
omskrivna konstmuseer. Det är ett mycket
samtida konstmuseum, inriktat på att väcka
och vrida på frågor som rör människors
framtid och regionens utmaningar.

Castenska gården
Sadelmakare Castens och hans hustru Anna
Hermansdotter byggde 1667 det bastanta
trappgavelhuset på Storgatan 20. Allt sedan
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dess har det bedrivits handel i lokalen mot
gatan och det är därmed en av landets äldsta
butikslokaler.

Kalmar domkyrka
Kyrkan som vid invigningen fick namnet Karls
kyrka, påbörjades år 1660 av Karl X Gustaf,
invigdes år 1682 under Karl XI och
fullbordades år 1703 under Karl XII. Detta är
däremot inte Kalmars äldsta kyrka. I den
gamla staden invid slottet låg fram till
1670-talet en gotisk femskeppig kyrka,
Storkyrkan.

Kalmar läns museum
Kalmar läns museum hittas i en ståtlig
byggnad som en gång i tiden inrymt Kalmar
Ångkvarn. Museet erbjuder utställningar året
runt med Regalskeppet Kronan och Jenny
Nyström som stående attraktioner. Därutöver
skiftar tillfälliga utställningar om
samhällsaktuella och kulturhistoriska ämnen.

Kalmar Sjöfartsmuseum
Längst ut på Kattrumpan, granne med gamla
varmbadhuset, ligger Kalmar
Sjöfartsmuseum. Ett fantastiskt mindre
museum med artefakter från sjöfartens
historia.
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Klapphuset
Det enda kvarvarande av Kalmars fyra klappoch tvätthus och dessutom den enda
återstående i hela Skandinavien.
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