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Parkpromenaden

kalmar.se/promenadslingor

Vi önskar dig en
härlig promenad!

Promenera i Kalmars
gröna oaser!
Välkommen till en grön och skön parkrunda i vår vackra stad,
där stadshistoria vävs samman med forna tiders parkideal och
dagens lummiga oaser. Denna promenad tar cirka 1.5 timme i
långsam takt och du kan också följa den i din smartphone, se
länk på kalmar.se/promenadslingor
Karta med promenadslinga och informationsstopp hittar du i
broshyrens mittuppslag.

Ett hett tips är att gå in under trädkronorna och titta upp mot ljuset
genom dem. Här ser ni kaukasisk vingnöt!

1. Stadsparken
Vi önskar er en härlig promenad!

År 1861 beslutades att en
promenadpark skulle anläggas utanför stadskärnan och
64 lindar planterades som ett
första steg. Denna fantastiskt
vackra allé älskas av Kalmarborna! Bakgrunden till att så
många parker började anläggas
på 1800-talet var att människor
flyttade in till städerna för att
arbeta på industrier och fabriker. De bodde trångt, ofta
ohygieniskt och det blev mer
och mer viktigt att ha rekreationsmöjligheter utomhus. De
flesta av Sveriges stadsparker
anlades under andra halvan
av 1800-talet. Här skulle man

insupa luft och grönska, man
hade fester, dans, teater och
musik i parkerna.
Grosshandlare Johan Jeansson
skänkte en stor summa pengar
till parken, som började byggas
1877 och invigdes 1880.
Parken anlades på det sätt som
var modernt då, med omväxlande öppna och slutna rum,
slingrande gångar, blomstrande buskage och ankdammar
med pittoreska små broar. Det
fanns även en Nordisk del,
med ängar och ljusa björkdungar. Flera exotiska träd
planterades.

2. Byttan/Park Hermina och
Kalmar Konstmuseum

En riktigt fin stadspark skulle
förstås ha en servering. Här
byggdes en åttkantig paviljong, som i folkmun direkt fick
namnet ”Byttan” eftersom den
liknade en gammal smörbytta i
trä. Runt paviljongen planterades fyra små hästkastanjer och
den stora vackra hästkastanj vi
ser idag är en av dessa.
Namnet ”Byttan” hänger fortfarande med trots att dagens
byggnad inte har särskilt mycket gemensamt med en smörbytta. Den är istället ett stilfullt
exempel på funkisarkitektur av
arkitekten Sven Ivar Lind.

Det stora huset med svart fasad
är Kalmar Konstmuseum. En
internationell arkitekttävling
vanns av Videgård & Tham
2004 och det vinnande förslaget
blev genast mycket omstritt här
i staden. Röster höjdes för att
det skulle komma att förstöra
hela Stadsparken. Men nu har
det stått här i mer än 10 år och
har idag sin självklara plats i
Stadsparkens grönska.

3. Lusthuset

Lusthuset har inte alltid stått i
parken. Det byggdes ursprungligen i en av Kalmars äldsta
kända trädgårdar som låg vid
Söderportsgatan, ungefär där
södra Kyrkogården är idag. På
1700-talet fanns där en tobaksodling och senare bodde en av
Linnés lärjungar, Johan Gustaf
Wahlbom, där. Det var troligtvis han som uppförde lusthuset
och det flyttades hit i början
av 1900-talet när trädgården
revs och det byggdes villor och
kyrkogård på området.

På väg mot punkt 4 passerar ni
såväl tulpanträd som sydbok
och näsduksträd.

4. Perennerna och almen

Den stora perennplanteringen
är designad av en av Sveriges
mest kända landskapsarkitekter Ulf Nordfjell. Han är även
internationellt känd och har
exempelvis vunnit den prestigefyllda Chelsey Flower Show
i England. Planteringen består
av 3 300 plantor som avlöser
varandra i blomning hela
säsongen. Vi är väldigt glada
över att ha en av hans skapelser här!
Fram till 1930-talet låg stadens
växthus här, sen flyttade verksamheten till Skälby. Den vita
muren är från ett av växthusen.

Almen från 1795 är parkens
äldsta träd, planterad bara 3 år
efter det att Gustav III sköts på
Maskeradbalen! Vi är så tacksamma att den än så länge har
klarat sig från almsjukan som
har gjort att många almar, både
i Kalmar och i resten av Sverige, har fått tas ner. Visst är den
fantastisk! Och visst undrar
man vad den har att berätta –
tänk så många människor och
händelser som passerat revy
framför almens ”ögon”!

5. Valnötsträdet

När Stadsparken började anläggas på 1870-talet fanns det
redan en del träd på området.
Borta vid den höga häcken stod
det fem valnötsträd som redan
då var nästan 100 år gamla! I
juli 1931 höll en storm på att
förstöra hela parken. Bortåt 40
träd blåste ner, ungefär en tredjedel av parken. Av de fem valnötsträden var det bara ett som
klarade sig – det ni ser där borta vid häcken och som är stagat
med järnband. Det var fläkt och
skadat, men överlevde. Det här
valnötsträdet planterades 1799
och det ger fortfarande finfina
ätbara valnötter varje år.

6. Gustav Vasamonumentet,
pyramidekarna och
kaukasiska vingnöten

Den här kullen, med Gustav
Vasa-monumentet har funnits
ända sedan parkens barndom.
Egentligen gick herr Ericsson,
som han hette då, iland ute på
Stensö Udde och där uppfördes
monumentet ursprungligen.
Men när parken byggdes flyttades det hit för att fler skulle
kunna njuta av det påkostade
monumentet. År 2020 är det
500 år sedan landstigningen
och det ska vi såklart fira med
pompa och ståt!
De två pampiga pyramidekarna har hängt med sedan parken
anlades och är de äldsta vi har

i Kalmar.
Det stora trädet med långa
gungande grenar är en kaukasisk vingnöt. Ett alldeles fantastiskt skuggträd om man har
plats för det – det kan bli uppåt
30 meter i både bredd och höjd!

7. Ginkgon

Bakom Vasamonumentet inne
bland barrväxterna, mitt i
gången i den mörka lite mystiska delen av parken, står en
ginkgo, eller kinesiskt tempelträd som det också heter.
Det är faktiskt den allra äldsta
trädart man överhuvudtaget
känner till. Det finns fossiler av
ginkgo som är 270 miljoner år.
Ginkgon är extremt seglivad –
fyra träd överlevde till och med
atombomben som föll över
Hiroshima!
Just vår ginkgo lär vara det
äldsta exemplaret i Sverige,
planterat ca 1890. Man tror att

vissa exemplar i världen är
1500 år gamla, så den här har
säkert många härliga år att se
fram emot!
Det festliga med ginkgon är
att den varken är ett barr- eller
lövträd. Eller kanske både och,
för om man tittar noga på ”bladen” (håll gärna upp ett blad
mot solen) så ser de ut att vara
uppbyggda av hopklistrade
långa barr!

8. Slottet och katsuran

Slottet har alltid varit starkt förknippat med Stadsparken. Den
del av parken som ligger här
närmast slottet var från början
odlingsmark för slottets behov.
När parken anlades fanns inte
vallgraven, utan parken gick
ända fram till slottsmurarna.
Efter den stora stormen 1931,
när en tredjedel av trädbeståndet föll, renoverades parken.
Man tog bort buskage och
bersåer, rätade ut gångarna och
parken fick det utseende den
har idag. Vallgraven grävdes så
slottet fick en egen ö och blev
avskild från parken.

Det stora vida trädet strax
innanför häcken är en katsura.
Katsura är extra fin att placera
så att man kan gå in under den
och se himlen genom det härligt skira bladverket. På våren
slår de rundade bladen ut som
ett pärlband längs grenarna. En
extra twist med katsuran är att
bladen doftar nybakade kanelbullar eller pepparkaka när de
gula höstfärgerna kommer!

9. Södra kyrkogården

1800-talets nya kunskaper om
hygien och sjukdomsspridning
gjorde att man började bygga
kyrkogårdar utanför städerna. De gavs ett mer parklikt
utseende än tidigare för att de
även skulle kunna fungera som
promenadstråk.
I samband med att lindallén
längs Slottsvägen planterades
år 1862, planterade man lindar
i raka rader även på den här
markytan närmast slottet.
Eftersom ingen kyrka fanns i
närheten uppfördes ett kapell,
som stod klart 1863. Kapellet
bekostades av stadens Sprit-

varubolag där Jeansson var
direktör. Ja, samme Jeansson
som stod för kostnaderna när
det gällde Stadsparkens byggnation!

10. Bastionen Sankt Erik och
Kalmarsundsparken

Bastionen Sankt Erik byggdes
på 1500-talet och var Sveriges
viktigaste försvarsfäste i sydost. Redan i början av 1600-talet
intogs dock fästet av danskarna, Kalmar stad flyttades till
Kvarnholmen, och bastionen
började förfalla. Så småningom
rustades murarna upp till dagens utseende. Villa Skansen,
som ligger på befästningen,
byggdes på 1880-talet som en
av de första stora villorna i den
här stadsdelen. Både bastionen och villan tillhör idag vårt
kulturarv.

Kalmarsundsparken, som
sträcker sig längs stranden
söder om slottet, har en av våra
mest populära och stadsnära
stränder med en 180 meter
lång brygga ut i Kalmarsund.
Längst söderut finns en stor
beachsportanläggning som
används flitigt. I Kalmarsundsparken har man under senare
år upptäckt att det ligger ett
helt orört slagfält gömt från
1600-talet! Här har hittats såväl
rester av danska soldater som
vapen och ammunition. Det är
mycket unikt att ett så stadsnära slagfältsområde legat orört
och obebyggt så lång tid.
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Heldragen linje = Sträcka med god tillgänglighet
Prickad linje = Sträcka med trappor eller kullerstenar
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11. Skansparken

Den här lilla fina parken är från
1940-talet. Dammen är anlagd i
vad man tror är en bevarad del
av den vallgrav som omgärdade det medeltida Kalmar och
som ingick i Bastionen Sankt
Erik. Före bilismens inträde var
den en uppskattad rast- och
dricksplats för hästskjutsar på
väg till och från Kalmar.
Skansparken är en liten ”doldis” som inte ens alla Kalmarbor känner till, väl värd besök
alla årstider.

12. Krusenstiernska gården och
gamla stadsmuren

Krusenstiernska gården är en
borgerlig trädgård som uppfördes efter Kalmar stads flytt till
Kvarnholmen. Den är bevarad
i 1800-talsskick tack vare den
sista ägarinnan, som donerade
gården till staden med villkoret
att den skulle bevaras som ett
kulturreservat. När man passerar porten i det röda planket är
det som att bli förflyttad 100 år!
Här finns en vacker 1800-talsträdgård, ett uppskattat café
(såklart med hembakat) och
uppväxta träd. Även i boningshuset har tiden stått stilla och
man kan tro att de boende bara
tillfälligt gått ut.
Stenraderna på marken utanför
gården markerar den gamla

stadsmuren och medeltidsstadens västra port. Till och med
det lilla gula bostadshuset fick
anpassa sin tillbyggnad till
murens sträckning genom ett
glasat parti.
Den stora grönytan kallas
Gullbrandssonska lyckan efter
mannen som hade plantskola
här på 1800-talet. Under andra
världskriget var ytan uppodlad
med potatis och grönsaker. En
öppen central yta är attraktiv
för såväl bebyggelse som till
parkering, men hittills har denna klarat sig kvar. Gräsplanen
är uppskattad som rekreationsyta och lyfter fram de omgivande vackra gamla husen.

13. Gamla Kungsgatan och
Gamla stan

Gamla Kungsgatan är en
pittoresk gata som från början
var en förbindelselänk mellan
Österlånggatan och Västerlånggatan i Gamla stan. Gatan
kantas av små träkåkar från
främst 1800-talet och är troligtvis Kalmars mest fotograferade
gata!
Gamla stan byggdes upp efter
det att medeltidens Kalmar
flyttats till Kvarnholmen. Det
finns alltså ett ännu äldre
Gamla stan under den gamla
stad vi ser här idag och Gamla
Kungsgatan skulle kunna ha
sitt ursprung redan från den
tiden.

14. Gamla Kyrkogården och

Gamla Kalmar

(torget vid kv Valnötsträdet)

På den här platsen var det
medeltida Kalmars centrala
torg beläget. I samband med att
kvarteret Valnötsträdet byggdes om till bostäder fick även
torget ett lyft i samarbete med
konstnär och arkeologer. Härunder finns massor av spännande rester från medeltiden.
Rutorna av slät sten som ni ser
i marken är markeringar av
medeltida källare och muren
av rostig plåt är en del av den
gamla kyrkans kontur – en
kyrka som var så mäktig att vår
nuvarande domkyrka med god
marginal hade fått plats inuti
den! Konstverket i gjutjärn

markerar stigluckan – passagen
mellan den profana och den
kyrkliga världen.
Gamla Kyrkogården anlades
redan i början av 1200-talet.
Här finns många annorlunda
och speciella gravvårdar kvar.

15. Vänortsparken

För länge sedan låg det en
vägkrog här, där handelsresande kunde ta en paus innan
de skulle genom tullen för
besöket på Kvarnholmen. På
1700-1800-talet kallades området för ”Tullyckan” och var
privatägt. Under första delen
av 1900-talet hade staden en
plantskola här, men i mitten av
1900-talet började man anlägga
en allmän park.
De första beläggen av namnet
”Vänortsparken” har man så
sent som på 1970-talet och 1981
planterades de första träden
skänkta av Kalmar stads vän-

orter.
Från de olika orterna finns en
bok, en ek, en björk, en ädelgran, ett lärkträd, ett valnötsträd och en ullungrönn.
Statyn heter, passande nog,
”Vänskap” och är formgiven
av den litauiske konstnären
Algimatis Vyténas.

16. Dryaden och rotundan

De murrester vi ser här är från
de allra första befästningarna
från 1600-talet. Då var man
mest orolig för attacker från
landsidan och därför byggdes
ett flertal befästningsverk utanför Kvarnholmen för att stoppa
fienden innan de nådde ända
fram.
Just här var det en viktig knutpunkt, där infartsvägarna från
både norr och söder möttes och
här fanns en tullstuga där alla
varor förtullades.
När tullarna togs bort och Västerport förlorade sin betydelse

som stadens port mot landsbygden så byggdes Tullbron.
1852 invigdes den. På den
tiden fanns en broavgift, där
man fick betala olika stor avgift
beroende på vilket fordon man
kom med. Och det var i den
lilla rotundan som broavgiften
betalades. Så Öresundsbron är
verkligen inget nytt påhitt med
sina avgifter!

17. Murarna och vallarna

De här murarna och vallarna
är vad som finns kvar här av
Kvarnholmens inre befästningsverk. I början av 1800-talet, när mycket av murarna
revs, ville man omvandla
resterna till gröna promenadstråk och då planterades rader
med lindar utmed vallen. Då
gjordes även ett ”hål” i vallen
och man byggde det som idag
är Olof Palmes gata. På det
sättet fick Larmtorget en helt
ny status som ”ankomsttorg”.
Om du har möjlighet, gå upp
för trappan bakom teatern eller
gå upp för trappan på vallen
och följ stråket förbi stationen,

så passerar du också Unionsmonumentet till vänster om dig
på väg till punkt 18.

18. Floras kulle

När stora delar av stadsmuren
revs på 1800-talet tyckte man
att den hade tjänat sitt syfte och
inte behövdes mer. Så annorlunda man tänkte då. Men var
tid har sina tankar och de ideal
vi har idag kanske inte heller
ses med blida ögon i framtiden.
Här blev det kvar högar av en
raserad mur. På gamla foton
ser det verkligen tråkigt ut.
En docent Atterberg, som
varit i Stockholm och sett en
fin blomsterkulle, ville göra
något liknande här hemma och
föreslog en ”Floras Kulle” på
platsen. Men det blev inget av

det då. Först tänkte man att det
nya posthuset skulle byggas
här och sedan blev det bensinmack. Jubileumsåret 1997
gjorde dåvarande parkchefen
Bengt Skoog slag i saken och vi
fick till slut vår Floras Kulle!
Vad hände med Atterberg då?
Jo, han fick en park uppkallad
efter sig! Atterbergska Trädgården, som ligger vid korsningen
Södra vägen-Esplanaden!

19. Lycksalighetens ö

Ön med detta ljuvligt klingande namn är en holme som har
funnits så länge tillbaka man
kan se. Under en belägring av
slottet i början av 1500-talet,
ledd av Hemming Gadh, lär
den ha spelat en betydande
roll. Idag är rollen inte mindre, men helt annorlunda. Här
väljer många par att gifta sig
och det är en mycket omtyckt
picknickplats med en magnifik utsikt över Kalmar Slott.
Namnet ”Lycksalighetens ö”
antas vara taget från P D A Atterboms sagospel med samma
namn.

20. Sylvanderparken

I samband med anläggandet av
Stadsparken gjorde man i slutet
av 1800-talet även iordning det
utfyllda strandområdet längs
Slottsfjärdens östra sida. I och
med det gröna promenadstråk
som anlades här fick man ett
sammanhängande rekreationsområde som omgärdade hela
Slottsfjärden.
Vem var då denne Sylvander
som parkstråket fått sitt namn
efter? Jo, Volmar Sylvander
var lärare och forskare, mest
känd för att ha skrivit det stora
verket ”Kalmar Slotts och Stads
historia” i fem band under åren

1864-1874. Han skrev detta helt
av eget intresse och på egen
hand utan vare sig skrivmaskin
eller ”spökskrivare”.

Hoppas du har haft en
skön promenad!
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Lokala Naturvårdssatsningen (LONA)
Projektet har medfinansierats genom statsbidrag Lokala naturvårdssatsningen som förmedlats av Länsstyrelsen Kalmar.

Du hittar denna och andra
promenadslingor på
kalmar.se/promenadslingor
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