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Motion från Thoralf Alfsson (SD) om att fira 500-
årsjubileum av Gustav Vasas landstigning på 
Stensö 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Thoralf Alfssons(SD) motion om att fira 500-årsjubileumet av 
Gustav Vasas landstigning på Stensö udde. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 

Bakgrund 
Thoralf Alfsson (SD) har kommit in med en motion om att fira 500-års-
jubileum av Gustav Vasas landstigning på Stensö. I motionen föreslås att 
Kalmar kommun ska ta initiativ till att skapa en arbetsgrupp med syfte att 
utreda möjligheten att skapa ett större evenemang vid 500-årsjubileumet den 
31 maj 2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2016 att godkänna ”Utveck-
lingsplan för Kalmars destinationsarbete fram till 2025”. I utvecklingsplanen 
omnämns tankarna på ett större evenemang år 2020 då både Linnéuniversitets 
nya lokaler i hamnen invigs och då det är 500 år sedan Gustav Vasa landsteg 
vid Stensö udde. 
 
Arbetet med att uppmärksamma Gustav Vasas landstigning har redan startat. 
Destination Kalmar AB och Statens Fastighetsverk lyfte i sin reviderade 
utvecklingsplan in att som utvecklande insats, under 2020 uppmärksamma 
Gustav Vasas landstigning på Stensö 1520. Man har som ambition att med 
jubileet sprida kunskap om Vasas betydelse för Sveriges historiska utveckling 
samt slottets och Kalmar stads betydelse under Vasatiden.  
 
Destination Kalmar har sedan den utvecklande insatsen beslöts våren 2015, 
tagit initiativ till samarbeten med andra nationella institutioner för att få 
tillstånd en utställning tillsammans om Gustav Vasa. Detta arbete är under 
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utveckling. Destination Kalmar planerar att utställningen invigs den 31 maj 
2020 på Kalmar Slott och är en del av stadens 500-årsfirande av landstigningen 
på Stensö. Ambitionen är att utställningen sedan skall visas på andra museer, 
slott eller arenor där Gustav Vasa har en självklar historia att berätta. 
 
Nämnas kan också att Regionförbundet i Kalmar län bidrar till ett arbete som 
syftar till att ta fram skisser och ritningar på hur landstigningen på Stensö udde 
kan tydliggöras. 
 
 
 
 
 
Anders Saur Åke Andersson 
verksamhetsutvecklare VD Destination Kalmar AB 
 
Bilaga: 
Motion 
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