
Upptäck

HEMBYGDSGÅRDAR  
& UTFLYKTSTIPS

I UNIKA HISTORISKA KALMAR LÄN
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Nu åker vi på 
utflykt!

K almar län är stort och fyllt med massor av historia. Det märks 
även på antalet hembygdsföreningar. Totalt finns det över 
hundra föreningar i länet som aktivt arbetar med att bevara 

och utveckla vårt gemensamma kulturarv.

Varje år läggs det ner hundratusentals timmar av ideellt arbete på att 
renovera de gamla byggnader och miljöer som föreningarna ansvarar 
för. Och det läggs ner lika mycket tid på att dokumentera berättelser, 
historiska händelser och människoöden.

Hembygdsrörelsen vill både bevara de genuina miljöerna och visa 
upp dem. Genom att utveckla aktiviteter kopplade till kulturarvet vill  
vi förmedla berättelser om det som har varit. För vi tror att människor 
idag kan lära oss väldigt mycket av historien.

Ett besök hos oss kan vara en härlig upplevelse i en skön miljö. Men 
det ska också förmedla kunskap och väcka frågor. Så välkommen till 
vår hembygd. Och alla våra hembygdsföreningar!

H embygdsrörelsen vill att fler ska få ta del av kulturarvet. Det 
gäller både de som bor i närområdet och de som besöker 
oss. Därför delar vi med oss av utflyktstips i vår hembygd. 

Vi tror att alla kan lära sig något genom att besöka en plats. Vi delar 
med oss av ett antal guldkorn som vi tycker är värda ett besök. En del 
platser har kopplingar till våra hembygdsgårdar, andra är platser som 
har något spännande att berätta. Det är kultur och natur, historia och 
människoöden.

Ta med dig familjen och besök våra utvalda platser. Här finns massor 
av tips för både gamla och unga. Vi kan utlova många härliga utflykter. 
Och samtidigt kommer du att första vad vi menar med vår vision: 

HEMBYGDSFÖRENINGARNA 
ERBJUDER DIG MASSOR  

AV PLATSER ATT BESÖKA

En levande hembygd för alla!

KÄNN DIG SOM HEMMA!

Kalmar läns hembygdsförbund, Ölands hembygdsförbund
Unika historiska Kalmar län
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INNEHÅLL:

I Sverige finns runt  
1 400 hembygds- 

gårdar och medlems-
föreningarna förvaltar 
11 000 byggnader.

Kulturarv

 118 hembygdsföreningar

 23 intressanta livsöden

 87 spännande utflyktstips

Visste du detta?
 Ett vanligt år har hembygds- 

föreningarna cirka 5 miljoner besökare.

 Hembygdsföreningarna skapar  
ungefär 30 000 evenemang varje år.

 Totalt har hembygds- 
föreningarna 5 miljoner föremål och  

8 miljoner fotografier.
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Västra Eds hembygdsgård 
Här finns bland annat en mangårdsbyggnad med rötter  
i 1600-talet. Huset har flyttats ett flertal gånger och bland 
annat tjänstgjort som bostad åt sockenprästen. 

Hällristningar  
vid Lofta kyrka
Lofta kyrka är en av Sveriges största landsorts- 
kyrkor. I närheten av kyrkan finns en hällristning 
från bronsåldern med sex skepp, en häst, flera 
spiraler och 14 skålgropar. 

Gamleby 
torg
1433 flyttades staden 
Västervik härifrån till sin 
nuvarande plats. Det 
trekantiga torget i Gam-
leby (som först kallades 
Gamla Västervik) har 
förmodligen haft den  
här formen sedan  
medeltiden. 

Spårö båk, Tjust skärgård
Fyren byggdes på 1700-talet och är ett av ostkustens 
vackraste sjömärken. Fram till 1884 stack man ut järn- 
korgar med brinnande tjärved för att hjälpa skeppen  
att navigera.

Gamleby 
tingshus 
Redan på 1500-talet 
fanns det en tingsstuga 
på den här platsen. Det 
nuvarande tingshuset 
byggdes på 1820-talet 
och har en välbevarad 
interiör och en K-märkt 
trädgård. Idag är det 
kulturhus. 

västervik västervik

VÄSTERVIK 
Västervik har en mycket gammal historia med unika brons- 
ålderslämningar. Stadens historia går tillbaka till 1200- 
talet då den låg längst in i Gamlebyviken. Omgivningarna  
har fina kulturmiljöer och Tjusts skärgård många öar.  

Sjöfart och fiske är en viktig del av historien.

Båtsmansstugorna, 
Västervik
De elva små röda stugorna är 
byggda på 1700-talet som bostäder 
för Tjusts båtsmanskompani. Då var 
det ett enkelt och trångt boende. Idag 
är det en idyll med sommarcafé.

ELLEN KEY 
FÖRFATTARE

Ellen Key föddes 1849  
i Gladhammars socken 
utanför Västervik. 

Hon är mest känd som 
författare och skrev bland 
annat flera feministiska 
artiklar, böcker om folk-
bildning och pedagogik. 
Boken Barnets århund-
rade gavs ut 1900, hand-
lade om skola och upp-
fostran och har översatts 
till 26 språk. Efter många 
år på resande fot i Europa 
bosatte sig Ellen Key på 
Strand vid Ombergs södra 
udde vid Vättern. Hon 
ligger begravd i familje- 
graven på Västerviks 
kyrkogård.

33
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55

Hängesten, Odensvi
I anslutning till Tjustleden ligger två stora klippblock 
från istiden. Det större hänger dramatiskt över 
bergskanten och det mindre utgör motvikt. 

Bruksparken, 
Ankarsrum 
En plats med historia sedan 
1655. Här finns Aktiveum, 
kanoner från 1600-talet,  
Sergelstaty gjuten 1852, byst 
av konstnären Harald Wiberg, 
evenemang, Smalspåret  
och badplatser. 

Blackstads hembygdsgård 
Hembygdsgården har flera gamla byggnader. Som  
exempel kan nämnas Haghultsstugan och Socken- 
magasinet, båda med anor från 1700-talet. I bygden  
finns också en kyrkoruin. 

Den 71 km långa järnvägen mellan 
Hultsfred och Västervik är Nordens 

längsta smalspåriga järnväg.

11

66

44
99

Rolig fakta!

22

Gottfrid Kallstenius föddes 1861  
i Västervik. Han studerade medicin, 
klassiska språk, litteraturhistoria och 

estetik i Uppsala, men fick avbryta sina 
studier när han drabbades av reuma-
tisk feber. Istället sökte han till Konst- 
akademien för att bli konstnär. Hans 

romantiska motiv är ofta solnedgångar, 
tallar och solbelysta kustlandskap. 
Gottfrid Kallstenius var även leda-
mot i Musikaliska Akademien, gav ut 
dikter, konstböcker samt en handbok i 
oljemålning. Han är begravd på Gamla 
kyrkogården i Västervik. 

GOTTFRID KALLSTENIUS 
KONSTNÄR

Lunds by, 
Gladhammar
Byn är från 1700-talet  
med husen samlade kring  
en stor gårdsplan. En unik 
och annorlunda miljö med 
mycket snickarglädje. 
Delar av filmen om Barnen 
i Bullerbyn spelades in här.

77

88

Bra att veta!
Tjusts skärgård består av 
5 000 öar, kobbar och 

skär. Till några av öarna 
kan du åka skärgårdsbåt, 

till de andra får du ta  
egen båt.

Västerviks kommun har 
tusentals fornlämningar  
från bronsåldern. Det  
vi ser idag är främst  
hällristningar, rösen  
och stensättningar.

Visste du?

Västerviks  
rådhus

Det vackra rådhuset vid Stora 
torget i Västervik byggdes 

1793. Rådhusrätterna var en 
del av domstolsväsendet i 

Sverige fram till 1965, då de 
ersattes av tingsrätterna.

1111
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Trästaden Vimmerby
Vimmerby har en lång historia och det syns på den välbeva-
rade stadskärnan. På Storgatan och längs Båtsmansbacken 
finns många gamla hus och spännande saker att upptäcka.

Virserums  
möbelindustrimuseum
Vattenhjulet driver maskinverkstaden från  
1920-talet med transmissioner i taket och rem-
drift. Vid besök körs maskinerna. Utställningen 
med Virserumsmöbler är omfattande.

vimmerby & hultsfred vimmerby & hultsfred

VIMMERBY & HULTSFRED 
Bilden av Sverige för hundra år sedan har för många skapats 
av Astrid Lindgrens böcker. I Vimmerby och Hultsfred finns 
dessa miljöer på riktigt! Åkrar, skogar, sjöar och idylliska 
byar i ett omväxlande landskap. Men här finns också en rik 

industrihistoria med kvarnar, sågar och industrier.

Lönne- 
berga Hem-
bygdsgård 
Hembygdsgården 
ligger en kilometer 
från Lönneberga 
kyrka. Belägen i en 
vacker ekbacke med 
kuperad terräng där 
det bland annat firas 
midsommar. Parken 
är barnvänlig och 
passar till mycket 
spring.

SKOGS- 
SARA

PERSONLIGHET

Skogs-Sara föddes 1842. 
Hon var skriven i Rums-
kulla men rymde många 

gånger de sju milen till 
Boxholm för att bo i en koja 
i skogen. Flera gånger blev 
hon med tvång återförd av 
fattigvården. När hon var  
20 år drabbades hon av 
hjärnfeber som gjorde 
henne folkskygg och lätt- 
skrämd. Hon levde på  
att sälja kvastar och fick  
i utbyte lite mat och en 
övernattning, ibland i ladu-
gården. För att klara kylan 
sägs det att hon klädde sig 
i sju kjolar samtidigt.

Målilla  
Hembygds-
park 
En unik plats som visar 
Målillas motorhistoria 
och Dackarnas speed-
wayhistoria. Här finns 
totalt 110 motorer och 
flera speedwaymaskiner. 
Dessutom Barnens hus 
med 400 dockor.

Pelarne hembygdsgård
Hembygdsgården flyttades redan på 1950-talet 
från torpet Harekulla till sin nuvarande plats. 
Idag är den ett omtyckt utflyktsmål och naturlig 
samlingsplats för föreningens olika aktiviteter.

Södra Vis brunnspark
En vacker park för hela familjen. Konsthantverks-
museum med träskulpturer, utställning med  
mekaniska modeller, lantbruksmuseum med  
redskap och traktorer. Möjlighet till guidning.  
Lekplats och fikaplatser. 

Bolags- 
området  
i Virserum
Snickerifabrik och 
smedja från 1899 vid 
ån. Virserums konst-
hall, caféer, vattenhjuls-
drivet möbelindustri-
museum, telemuseum, 
Sveriges största 
vävstuga, försäljning  
av slöjd och hantverk 
samt örtagård.

Hultsfreds 
slätt
En två kilometer lång 
vandring på Hultsfreds 
slätt. 24 skyltar berättar 
om byggnader och före- 
teelser på den forna  
militära övningsplatsen.

Det ska hållas tre 
marknader i Vimmerby 
varje år; i maj, oktober 

och december. Det 
bestämdes av Carl 

IX när Vimmerby fick 
tillbaka sina stads- 
rättigheter år 1604.

22
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Fröreda Storegård,  
Järnforsen 
Den välbevarade gårdsmiljön är byggnadsminne och 
ligger naturskönt i Emådalen. Här får du en upple-
velse av hur det såg ut på 1700-talet i östra Småland.

Rolig fakta!

33

NILS DACKE
BONDE

Nils Dacke var en småländsk bonde och upprors- 
ledare på 1500-talet. Han ledde Dackefejden där 
de småländska bönderna bland annat motsatte sig 

skattetrycket och att Gustav Vasa konfiskerade deras 
kyrksilver. Upproret slutade i nederlag och Dacke 
sköts av fogdens män. Dacke står staty i Virserum där 
ett avgörande slag ägde rum 1543. Han uppfattas än 
i dag av många som en småländsk frihetshjälte som 
stod upp mot makt och överhet.

88

ASTRID 
LINDGREN 
FÖRFATTARE

Astrid Lindgren föddes 
1907 i Vimmerby. 
Hon är känd över 

hela världen för sina 
barnböcker, vilka har 
översatts till över hundra 
språk. Pippi, Emil, 
Barnen i Bullerbyn, 
Madicken och Ronja 
Rövardotter är några av 
hennes älskade figurer. 
Under senare delen 
av sitt liv blev Astrid 
Lindgren även samhälls-
debattör och hon enga-
gerade sig för barnens 
och djurens rätt, var mot 
kärnkraften och hade 
även en viktig roll i den 
svenska skattedebatten.

Norra Kvills 
nationalpark
Norra Kvill består av 
gammal småländsk urskog 
med mossbevuxna sten-
block och mystiska tjärnar. 
Om du vandrar upp till 
bergstoppen så får du en 
strålande utsikt.

Hembygdsparken, Mörlunda
Naturskönt mitt i Mörlunda ligger Blåbärskullen med 
byggnader från 1700- och 1800-talets bondesamhälle. 
Här finns också en fungerande ångmaskin vars takt- 
fasta dunk hörs ibland!

77

1111
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Visste du?
Hultsfredsfestivalen var Sveriges största musikfestival 

under många år. Som mest hade den över  
30 000 besökare.

99

Albert Engström föddes i Lönneberga socken 
1869. Han studerade i Uppsala och var bland 
annat Rolighetsminister på Östgöta nation 

innan han började studera konst i Göteborg.  
Med tiden blev han en mycket skicklig tecknare 
och hans figurer, t.ex. Kolingen och Bobban, 
blev mycket kända. De publicerades i Söndags- 
Nisse och den egna tidningen Strix. Albert  
Engström valdes in i Svenska Akademien 1922.  

ALBERT ENGSTRÖM
KONSTNÄR

Pelarne kyrka
En av Sveriges äldsta träkyrkor. De äldsta 
delarna är förmodligen från 1200-talet. Man tror 
att kyrkan kan ha varit en del av ett nunnekloster.

44

Krönsborg,  
Södra vi

En borgruin på en udde  
i sjön Krön. Vid utgräv-

ningar har man hittat delar 
av ett armborst, häst- 
utrustning, ringbrynjor  

och ett mynt från  
1300-talet.

66

6 7

Tips på besöksmål



Hembygdsföreningar

HEMBYGDSFÖRENINGAR 
Kalmar län har över hundra hembygdsföreningar och  

andra föreningar som är knutna till hembygdsrörelsen. Det 
betyder att du alltid har nära till oss och vår verksamhet. 
Hör gärna av dig till ”din” hembygdsförening så berättar vi 
mer om vår verksamhet och våra aktiviteter. Välkommen!

VÄSTERVIK 
Ankarsrums hbf  1

Blackstad hbf  2

Dalhems hbf  3

Gamleby hbf  4

Gladhammars hbf  5

Hallingebergs hbf  6

Hjorteds hbf  7

Lofta hbf  8

Loftahammars hbf  9

Odensvi hbf  10

Tjustbygdens  
kulturhistoriska förening  11

Törnsfalls hbf  12

Ukna hbf  13

Västra Eds hbf  14

Västrums hbf  15

Överums hbf  16

VIMMERBY
Djursdala hbf  1

Frödinge hbf  2

Locknevi hbf  3

Pelarne hbf  4

Rumskulla hbf  5

Södra Vi hbf  6

Södra Vi fornvänner  7

Tuna hbf  8

Vimmerby hbf  9

HULTSFRED
Bolaget hbf  10

Hultsfreds hbf  11

Järeda hbf  12

Lönneberga hembygdsgille  13

Målilla-Gårdveda hbf  14

Mörlunda-Tveta hbf  15

Vena hbf  16

Virserums hbf  17

Virserums  
Möbelindustrimuseum  18

HÖGSBY 
Fagerhults hbf  1

Fågelfors sockens hbf  2

Högsby sockens hbf  3

Hembygdsföreningen  
Isabogården  4

Långemåla hbf  5

Norrgrändens  
bygdeförening  6

OSKARSHAMN
Bockara hbf  7

Figeholms hbf  8

Kalmar läns arkivförbund  9

Kristdala hbf  10

Hembygdsföreningen  
Oskarshamn-Döderhult  11

Misterhults hbf  12

Oskarshamns  
sjöfartsförening  13

Tunaläns hbf  14

MÖNSTERÅS
Fliseryds hbf  1

Historiska föreningen  
Sandbäckshult-Hornsö  2

Stranda hbf  3

Ålems hbf  4

1

NYBRO
Bäckebo sockens hbf  1

Hälleberga hbf  2

Kråksmåla sockens hbf  3

Madesjö-Örjsö-Kristvalla hbf  4

Nybro hbf  5

Oskars hbf  6

S:t Sigfrids hbf  7

EMMABODA
Algustboda hbf  8

Emmaboda arkivförening  9

Emmaboda hbf  10

Emmabodabygdens  
historiska förening  11

Ingemundebo  
byalagsförening  12

Linnefors stationshus  
vänner  13

Långasjö sockens hbf  14

Moshultamåla  
gamla skola  15

Vissefjärda hbf  16

NORRA ÖLAND
Alböke hbf  1

Bredsättra-Sikehamns hbf  2

Böda hbf  3

Föra hbf  4

Föreningen Gärdslösa  
prästgård  5

Gärdslösa hbf  6

Högby hembygdskrets  7

Högsrums hbf  8

Källas hembygdskrets  9

Köping-Egby hbf  10

Långlöts hbf  11

Löts hbf  12

Persnäs hbf  13

Runstens hbf  14

Räpplinge hbf  15

Skedemosse kulturklubb  16

Åkerbo hembygdskrets  17

Ölands  
kulturminnesförening  18

KALMAR
Dörby-Kläckeberga hb  5

Förlösa-Lindsdal hbf  6

Hossmo sockens hbf  7

Kalmar stads hbf  8

Karslunda hbf  9

Ljungby hbf  10

Mortorps sockens hbf  11

Ryssby hbf  12

Södermöre hbf  13

Åby hbf  14

TORSÅS
Bergkvara hembygdsgille  15

Gullabo hbf  16

Kulturföreningen  
Olssonska gården  17

Söderåkra hembygdsgille  18

Torsås hbf  19

SÖDRA ÖLAND
Algutsrums hbf  1

Glömminge hbf  2

Gräsgårds hbf  3

Hulterstads hbf  4

Kastlösa sockens hbf  5

Mörbylånga hbf  6

Norra Möckleby hbf  7

Resmo hbf  8

Sandby-Gårdby hbf  9

Segerstads hbf  10

Stenåsa hbf  11

Södra Möckleby hbf  12

Torslunda hbf  13

Ventlinge hbf  14

Vickleby hbf  15

Ås hbf  16

Ölands Smedby hbf  17

 Västervik  vimmerby-hultsfred  högsby-oskarshamn  Mönsterås-kalmar-torsås  
 nybro-emmaboda  Norra öland  södra öland

Kalmar läns Fornminnes- 
förening stiftades 1871 och 
Ölands Forminnesförening  

startade 1914.

Rolig fakta!

På kartan är alla hembygdsföreningarna  

markerade med en svart siffra i vit cirkel i respektive kommun.

Hembygdsrörelsen i Kalmar  
län ansvarar för ett kulturarv  
med över 700 byggnader  

och 258 000 föremål.

Visste du?Visste du?
De första lokala hembygds- 

föreningarna startade på 
1910-talet. Först ut var Tjust, 

Oskarshamn-Döderhult, 
Stranda och Öland.
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utflyktstips utflyktstips

UTFLYKTSTIPS 

VÄSTERVIK 
Bruksparken, Ankarsrum  1

Blackstads hembygdsgård  2

Hällristningar vid Lofta kyrka  3

Hängesten, Odensvi  4

Västra Eds hembygdsgård  5

Båtsmansstugorna,  
Västervik  6

Lunds by, Gladhammar  7

Spårö båk, Tjust skärgård  8

Gamleby torg  9

Gamleby tingshus  10 

Västerviks rådhus  11

VIMMERBY
Pelarne hembygdsgård  1

Södra Vis brunnspark  2

Trästaden Vimmerby  3

Pelarne kyrka  4

Norra Kvills nationalpark  5

Krönsborg, Södra Vi  6

HULTSFRED
Bolagsområdet i Virserum  7

Hultsfreds slätt  8

Fröreda Storegård, Järnforsen  9 

Lönneberga Hembygdsgård  10 

Hembygdsparken, Mörlunda  11

Virserums  
möbelindustrimuseum  12

Målilla Hembygdspark  13

OSKARSHAMN
Fallebo Natur- och  
Hembygdsgård 8

Kristdala hembygdsgård  
och Krithems lekpark  9

Bråbygden  10

Tingshuset i Ishult  11

Snäckedal, Misterhult  12

Kalmar län är fyllt av spännande utflyktsmål.  
Här får du 87 bra tips som hembygdsföreningarna 
själva har valt ut. Naturligtvis finns det många  
andra besöksmål som ger dig både natur- och  

kulturupplevelser.

 Västervik  vimmerby-hultsfred  högsby-oskarshamn  Mönsterås-kalmar-torsås  
 nybro-emmaboda  Norra Öland  Södra öland

HÖGSBY 

Hembygdsparken i Fagerhult  1

Högsby sockens  
hembygdsförening  2

Hembygdsgården i Fågelfors  3

Isabogården  4

Bötterums Gästgivargård  5

Folkskolan i Skälsbäck  6

More kastell  7

MÖNSTERÅS
Carlsfors Naturpark,  
Sandbäckshult  1

Fliseryds Hembygdspark  2

Pataholms köping  3

Kronobäcks klosterruin,  
Mönsterås  4 

NYBRO
Madesjö Kyrkstallar  
med Klockarängen  1

Varg-Kalles minnessten,  
Näversjö vägskäl  2

Kråksmåla kyrka  3

Bomben i Bäckebo  4

EMMABODA
Algutsboda Hembygdspark  5

Rostockaholme, Lindås  6

Klasatorpet, Långasjö  7

Vilhelm Mobergs  
minnessten, Moshultamåla  8

Minnessten över  
Nils Dacke, Vissefjärda  9

Antamåla rör, Eremitemåla  10

Dackes grotta i Båldön  11

Stenvalvsbron i Fur  12

KALMAR
Förlösa-Lindsdals  
Hembygdsgård  5

Hossmo gård  6

Åby Hembygdsförening  7

Ljungby hembygds- 
förenings museum  8

Mortorps Hembygdsgård,  
Tvärskog  9

Hembygdsgården Skansen, 
Rockneby  10

Ekenäs  11

Kvarnholmen 12

TORSÅS
Back-Antes stuga  13

Kyrkogården i Söderåkra  14

Fredsstenen i Brömsebro  15

Minnesstenen i Gullabo  16

NORRA ÖLAND
Kapelludden, Bredsättra  1

Föra hembygdsgård och park  2

Gärdslösa prästgård  3

Övernattningskojan  
i Källaberg  4

Fiskeläget Kårehamn  5

Skedemosse  6

Ismanstorps borg  7

Skogsjärnvägen, Böda  8

Kesnäsudden, Löttorp  9

Skolmuseet i Persnäs  10

Linbastan, Lerkaka  11

Slottsskogen, Borgholm  12

SÖDRA ÖLAND
Kyrkotäkten vid  
Algutsrums kyrka  1

Galge rör, Rösslösa  2

Sjöbacken, Mörbylånga  3

Bläsinge hamn  4

Kvarnarna i Björnhovda  5

Kronans minnesplats,  
Hulterstad  6

Geologiska trädgården,  
Degerhamn  7

Kyrkskeppet, Gräsgård  8

Anna Rydstedt-stigen,  
Ventlinge  9

Helande trädet, Vickleby  10

Rosenkinds källa, Ottenby  11

Det är många aktiviteter  
på hembygdsgårdarna.  

Ta reda på vad som händer 
nära dig!

Visste du?

På många hembygds- 
gårdar kan du köpa kaffe 
och hembakat kaffebröd.

Bra att veta!

Nu åker vi 
till nästa 

ställe! 
Vänta!  

Ska bara  
kolla kartan  

först.

Det finns  
drygt 100 natur- 

reservat  
i Kalmar län.

Visste  
du?

10 11



N

Ö

V

S

Karta

Blå jungfrun

Här kan du se var platserna i de olika kommunerna ligger.  
Gå gärna in på nätet eller en turistbyrå och skaffa  

mer information.

Em
ån
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Bråbygden 
En unik landsbygd som påminner om ett gammal- 
dags Småland med sällsynta växter och djur. Här 
ser du vackra gärdesgårdar, slåtterängar, betes-
hagar och kor som vallas in till mjölkning.

Högsby & Oskarshamn Högsby & Oskarshamn

Hembygdsparken  
i Fagerhult 
Naturskönt belägen hembygdspark. 
Fylld med äldre byggnader, bland annat 
klockstapel, torpstuga, kyrkstall och 
skvaltkvarn från 1700-talet.

DÖDER- 
HULTARN 
(AXEL ROBERT 
PETERSSON) 
KONSTNÄR

Axel Robert Peters-
son, känd som 
Döderhultarn, föddes 

i Döderhult och växte 
upp i Oskarshamn. Han 
var ett original som utan 
framgång uppvaktade 
stadens unga kvinnor.  
I 20-årsåldern fick han 
en egen snickarbod 
för sitt snidande, men 
först 20 år senare tog 
karriären fart, främst 
tack vare Hasse Z som 
fick upp ögonen för 
Döderhultarns grovt 
tillyxade träskulpturer 
av både människor och 
djur. Idag har han ett 
eget museum i Oskars-
hamn och man kan även 
besöka hans ateljé. 

Folkskolan  
Skälsbäck
I den stora vackra träbygg- 
naden mitt i Skälsbäck speglar 
sig folkskolans historia, som 
tiden hade stått stilla. Här 
bedrevs undervisning mellan 
1883 och 1958.

Högsby sockens  
hembygdsförening 
I hembygdsgården Hornsberg samt hem-
bygdsparken Lanhagen finns intressanta 
samlingar. Här ordnas årligen en mängd 
olika arrangemang som kulturdagar, 
nationaldagsfirande m.m.

22

HÖGSBY & OSKARSHAMN 
Inlandet har en vacker kulturbygd med jord- och  

skogsbruk. Emån slingrar sig fram genom landskapet 
och här växte kvarnar, sågar och industrier upp. Längs 

kusten finns flera hamnar med stolta traditioner  
från industri och sjöfart.

Hembygds-
gården  
i Fågelfors
En underofficersbostad  
från tidigt 1700-tal.  
Den ligger vackert på  
en gammal festplats.  
Lättåtkomlig för av- 
koppling, fika eller  
umgänge.

Bötterums Gästgivargård  
Gården har byggnader från 1700-talet och ligger vid  
den gamla Kungsvägen (väg 34). Omgivning med parker, 
lekplats, sittplatser, promenadstigar till engelsk park, 
varggrop m.m.

Fallebo natur- och  
hembygdsgård
En öppen besöksgård där du kan vandra fritt 
i marker och vandringsleder. På gården finns 
djur och en stor lekplats med grillmöjligheter.

Det var kung Oscar I 
som 1856 förklarade att 
köpingen Döderhultsvik 

skulle få namnet 
Oskarshamn.

55
33
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More kastell
En 7 km lång ravin med 40 meter  
branta bergväggar. Ravinen bildades 
när inlandsisen smälte för 12 000 år 
sedan. Mitt i den smala ravinen står 

en 25 meter 
hög klippa.

66

Rolig fakta!

Snäckedal,  
Misterhult
För 3 000 år sedan låg denna brons- 
åldersboplats vid Östersjökusten. Det 
stora gravfältet består av 26 fornläm-
ningar och i omgivningarna finns  
omkring 200 utspridda gravar.

MALEN I EMÅN 

Den mytomspunna malen lever i Emån. Idag finns 
det uppskattningsvis ett par hundra malar i tre 
vattendrag. Malens framtid är hotad och sedan 

1994 är den fredad i Sverige. I Emån fångades på 
1800-talet en mal som vägde 139 kg. Malen är  

oftast aktiv på natten och den har en varierad diet 
som även inkluderar grodor, kräftdjur och sjöfågel. 

Malen är Smålands landskapsfisk.

Kristdala  
hembygdsgård  
och Krithems  
lekpark
Kristdala hembygdsgård 
med ett flertal byggnader 
och Krithems lekpark 
ligger i anslutning till fina 
bronsålderslämningar. 
Här finns även en  
informationstavla och 
grillplats för hungriga.

ARVID  
KÄLLSTRÖM 

KONSTNÄR

Arvid Källström stude-
rade konst i Paris på 
1920-talet tillsammans 

med bland annat Isaac 
Grünewald och Gösta 
Adrian Nilsson (GAN). 
Tillbaka i Sverige bosatte 
han sig så småningom 
i Påskallavik där han 
verkade i nära 30 år. Med 
stor energi och experi-
mentlusta tog han fram 
stora och små skulpturer 
av bland annat betong 
och metall. Källströms-
gården i Påskallavik har 
utställningar och här 
finns också hans största 
kvinnofigur. Han avled 
1967 och är begravd på 
Påskallaviks kyrkogård.

JOHANNA  
CHARLOTTA  

HEMMINGSDOTTER 
PERSONLIGHET

Johanna Charlotta Hemmingsdotter föddes  
i Fliseryds socken 1850. 18 år gammal  
flyttade hon till Jylland för att arbeta. Här 

träffade hon skräddargesällen August Palm och 
de gifte sig 1874. August verkade som politisk 
agitator i Danmark och Sverige vilket gjorde att 
han blev avskedad och även dömd till fängelse. 
Johanna Charlottas främsta uppgift var att med 
knappa medel hålla ihop familjen. De var alltid 
välkomna hos Johannas föräldrar i Oskarshamn.

Tingshuset  
i Ishult 
En välbevarad tingsplats 
från 1800-talet med häkte, 
tingsklocka,stallar och gäst- 
giveri. Sommartid är tings-
huset öppet som museum. 
Några kilometer bort ligger 
galgbacken i Krokstorp. 
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Isabogården
I närheten av Grönskåra 

ligger Isabogården. Här finns 
några byggnader från 1800-
talet vilka ger en upplevelse 
av hur livet kunde gestalta 

sig på ett småländskt  
småbruk.

44

Visste du?
Ön Blå Jungfrun i Kalmarsund kallas 

för Blåkulla och är Sveriges  
mest mytomspunna ö?

14 15

Tips på besöksmål



ALFRED  
PETERSSON 

POLITIKER

Alfred Petersson i 
Påboda föddes 1860 
 i Söderåkra. Han var 

jordbrukarsonen som blev  
kommunalpolitiker, lands-
tingspolitiker, riksdagsman, 
minister och landshövding. 
Han var jordbruksminister 
i flera olika regeringar och 
ansågs vara "den förste 
bonden i konungens råd". 
1906 erbjöds han av kron-
prinsen att bli statsminister 
men tackade nej. Alfred 
Petersson i Påboda var en 
sann demokrat med tydliga 
värderingar. Han banade 
vägen för en ny tid och 
medverkade till demokra-
tins framväxt i Sverige.

Pataholms 
köping
Här fanns en marknads- 
och hamnplats redan på 
1400-talet. Idag finns en 
välbevarad bebyggelse 
från 1800-talet då det 
fanns garveri och varv  
i köpingen.

Kronobäcks  
klosterruin,  
Mönsterås 
På medeltiden fanns här 
ett kloster som drevs av 
Johanniterorden. Läm-
ningar tyder på att folk  
har vistats här ända  
sedan stenåldern.

Kvarnholmen
På 1600-talet flyttades  
Kalmar stad från 
området runt slottet till 
ön Kvarnholmen. En 
ringmur byggdes runt 
den nya staden med 
Kalmar domkyrka och  
Stortorget i centrum.

Åby Hem- 
bygdsförening 
I en vacker gårdsmiljö  
i Läckeby finns ett rörmokar-
museum och ett lantbruks- 
och lanthushållsmuseum. 

Fredsstenen i Brömsebro
Efter två års krig blev det fred mellan Sverige 
och Danmark 1645. Gränsen mellan Sverige och 
Danmark följde Brömsebäck och därför förhandlade 
man på den lilla holmen. Fredsstenen restes 1915.

Minnesstenen i Gullabo 
Riksdagsmannen Jonas Jonasson var upphovsman  
till Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Han  
var också tidigt inne på tanken om ett Nationernas 
Förbund. Minnesstenen i Gullaboås restes 1917.

Ljungby  
hembygds- 
förenings 
museum
Ljungby Sockenma-
gasin är en unik och 
ståtlig byggnad i ek- 
timmer, uppförd av 
Britta Emerentia 
Bäckerström år 
1803. Sockenmaga-
sinsinrättning och 
spannmålsförvaring. 
Byggnadsminne. 

torsås, Kalmar & Mönsterås torsås, Kalmar & Mönsterås

TORSÅS, KALMAR & MÖNSTERÅS 
Smålandskusten har en rik historia av handel och sjöfart. Här 

fanns varv, hamnar och fiskesamhällen. Flera platser längs Öster- 
sjön har varit bebyggda sedan stenåldern och det finns många 

historiska lämningar. Många städer, samhällen och industrier har 
vuxit upp längs kusten eller längs vattendragen inåt i landet.

Mortorps Hembygdsgård, 
Tvärskog 
Här finns skyltar med information om hus och uteföremål. 
Bänkar och bord för medtaget fika gör hembygdsgården 
lämplig för familjebesök.

Hembygdsgården Skansen, 
Rockneby
En vacker historisk plats med väderkvarn, kapell  
och andra gamla byggnader. Stora gräsytor passar 
både barn med spring i benen och familjens pick-
nick. Fungerar som pulkabacke på vintern. 

Back-Antes stuga
På Hästmahults gamla allmänning ligger en tids- 
typisk backstuga. Här bodde "Back-Ante" och 
hans Gertrud i största armod med sin barnkull.

Ekenäs
Ekenäs hamn var trak-
tens hektiska handels-
plats mellan 1850 och 
1920. Här fanns varv, 
sjöfolk, kustroddare, 
bönder och handels-
män. Välbevarad 
bebyggelse. Möreleden 
passerar genom byn. 
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Hossmo gård 
Fina livet på landet! Tids- 
enligt topprenoverad högre- 
ståndsgård från sekelskiftet 
1800, vid Hossmo kyrka. 
Café, restaurang, loppis, 
bagarstuga och lekplats.

Carlsfors Natur- 
park, Sandbäckshult
En naturskön rastplats, i direkt an- 
slutning till den brusande Alsterån, 
med minnen från flera hundra års 
bruksverksamhet, bland annat ett 
ångkraftverk från 1897.

Rolig fakta!

En backstuga var en  
enkel bostad med stampat 

jordgolv och utan till- 
hörande åkermark. Den 

beboddes ofta av åldringar 
eller hantverkare.
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Visste du?

Kalmar domkyrka 
började byggas 1660 
och stod klar drygt 40 
år senare. Den kallas 

ibland för Sveriges 
mest kärleksfulla 
barockbyggnad.

Kyrkogården  
i Söderåkra

Här har förmodligen legat en kyrka 
redan på 1100-talet. Under krigen på 
1500- och 1600-talet brändes kyrkan 

och prästgården ner flera gånger. Grav-
platserna är uppdelade i kvarter efter 

byarna i socknen. 

1414
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CARL 
BOBERG 
PREDIKANT

Carl Boberg var  
en predikant som  
verkade i Mönsterås. 

Han jobbade som slöjd-
lärare, redaktör och satt 
även i riksdagen i 20 
år. Som riksdagsman 
var han mot kvinnlig 
rösträtt, bland annat 
för att kvinnorna med 
sina breda hattar skulle 
skymma sikten i loka-
len! Carl Boberg skrev 
psalmer och religiösa 
sånger. O store Gud är 
mest känd och den 
enda svenska sång 
som sjungits in av  
Elvis Presley. 
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MAZAHR 
MAKATEMELE 

PIGA

Mazahr Makatemele, 
född 1846 i Sydafrika, 
såldes som slav bland 

boerna och hamnade 
sedan som barnpiga hos 
den småländske affärs-
mannen Alarik Forssman. 
Forssman höll henne inte 
som slav, och hon blev 
därmed fri. 1862 kom 
hon till Kalmar och blev 
så småningom piga hos 
Cecilia Fryxell på flick-
skolan Rostad. I Kalmar 
blev hon en respekterad 
person känd som ”Svarta 
Sara”. Hon avled 1903 
och är begravd på Södra 
kyrkogården i Kalmar.

Fliseryds  
Hembygdspark

En lugn och naturskön park 
med möjlighet att njuta av 
medhavd förtäring. Gräs-

ytor för barn med  
”spring i benen”.

22

Förlösa-Lindsdals  
Hembygdsgård 
Gården har en väderkvarn och två mjölnarbostäder. 
Den ligger högt och mycket vackert i öppet åkerland-
skap, en kilometer från Förlösa kyrka mot Trekanten.

55
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Kråksmåla kyrka
En faluröd träkyrka byggd 1761.  

Tidigare var stora delar av kyrkan täckt 
med målningar men de skrapades  
bort på 1800-talet. Altartavlan finns  

dock kvar och är målad direkt  
på väggen.

Klasatorpet, Långasjö
Inspelningsplats för Vilhelm Mobergs Utvandrarna 
1969 med bilder från filmen. Ett äkta smålandstorp 
med ursprungliga byggnader och djur på sommaren.  
Barnvänligt. 

Madesjö Kyrkstallar  
med Klockarängen
Ung som gammal kan uppleva våra unika miljöer 
med autentiska föremål från förr och närtid. 
Avsluta besöket med fika i Klockarängen.

Varg-Kalles 
minnessten,  
Näversjö  
vägskäl
Vargen var ett hot  
mot människa förr  
och därför jagade  
man och dödade  
den. Den legendar- 
iska vargjägaren  
Varg-Kalle har fått en  
minnessten på vägen  
mellan Ålem och Bäckebo. 

Dackes grotta 
i Båldön
Grottan i Båldön ligger utanför Vissefjärda.  
Kanske gömde sig Dacke eller några av 
hans anhängare här på 1500-talet för att 
komma undan Gustav Vasas knektar.

Antamåla rör, Eremitemåla 
En 150 meter lång och 11 meter hög stenbildning  
skapad av inlandsisen. Stora rundade stenar och märkliga 
block där man kan klättra. 

Minnessten över  
Nils Dacke, Vissefjärda
Nils Dacke hade sin gård på Södra Lindön. Här finns 
också en minnessten av mannen som ledde fejden  
mot Gustav Vasa. Runt minnesstenen finns ett fint 
odlingslandskap. 

Vilhelm  
Mobergs  
minnessten, 
Moshultamåla
Här låg soldatstu-
gan som var Vilhelm 
Mobergs barndoms- 
hem. Stugan revs  
1924 och omnämns  
i flera av Mobergs 
romaner.

Bomben i Bäckebo
1944 avfyrades en V-2-robot från den 
tyska Östersjökusten. Den exploderade 
350 km bort, i närheten av Bäckebo. Än 
idag syns en fem meter bred krater efter 
nedslaget.

Nybro & Emmaboda Nybro & Emmaboda

NYBRO & EMMABODA 
Här var gårdarna ofta små och de steniga åkrarna  

innebar mycket arbete vilket bidrog till en stor utvandring. 
Men här finns också en rik industrihistoria. Redan på 1700- 

talet etablerades flera järnbruk i skogarna. En del ersattes 
av glasbruk som tillsammans utvecklades till Glasriket.

Algutsboda Hembygdspark 
Trollstig, naturlekplats, och lekredskap från förr.  
Våffelcafé och grillstuga. Musik, teater, utställningar och 
guidning. Historiska föremål finns i husen i parken. 

VILHELM 
MOBERG 
FÖRFATTARE

Vilhelm Moberg föddes 
1898 i Moshultamåla i 
Algutsboda församling. 

Han började som journa-
list där han ibland skrev 
under signaturen "Ville i 
Momåla". Genombrottet 
som författare kom med 
Raskens och hans mest 
kända verk är Utvandrar-
serien. Det utbröt en häftig 
debatt kring böckernas 
sedlighet och kritik mot  
att huvudpersonerna be- 
skrevs på ett okristligt sätt. 
Moberg var också en flitig 
debattör och vände sig 
starkt mot nationalsocia-
lism, kommunism och  
fascism. Han var också 
uttalad republikan. 

Rostockaholme, Lindås
Lämningar efter en medeltida sätesgård med 
koppling till en av medeltidens starkaste män 
– Nils Turesson Bielke. Skyltar på platsen 
berättar mer. 
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MONICA BACKSTRÖM 
FORMGIVARE/KONSTNÄR

Monica Backström var en svensk formgivare och konst-
när. Efter studier på Konstfack vann hon en tävling 
inför Boda glasbruks 100-årsjubileum. Hon verkade 

sedan som glaskonstnär i Boda under många år och 
gjorde sig känd för sin experimentlusta. Hennes svampar 
och ägg blev försäljningsframgångar men hon blandade 
också gem och ståltråd i glasmassan. Utöver glasdesign 
skapade hon klädkollektioner, smycken och tavlor. Monica 
Backström dog 2020 och är gravsatt i minneslunden på 
Skogskyrkogården i Kalmar.
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GUNNAR 
THEANDER 

KONSTNÄR

Gunnar Theander  
föddes 1894 i Nybro. 
Han var målare, teck-

nare, grafiker och konst-
hantverkare. På 1920-talet 
medverkade han i många 
utställningar i Europa och 
Nordafrika. Han arbetade 
även med kyrkofönster 
och altartavlor i många 
kyrkor. I Theander- 
salen på Stora Hotellet  
i Nybro finns en av norra 
Europas största fresko- 
målningar med motiv från 
Nybros utveckling. Den 
invigdes 1969, täcker en 
yta av 66 kvm och är  
nyligen restaurerad.
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Stenvalvs-
bron i Fur
En vacker stenbro 
över Lyckebyån, 
norrom Fur på grän-
sen mellan Småland 
och Blekinge. 
Fram till 1658 var 
detta landsgränsen 
mellan Sverige och 
Danmark.

Visste du?

I Småland finns det tusentals  
mil av stenmurar. Vid en om- 

röstning på 1990-talet röstades 
stenmurarna fram som världens 

åttonde underverk.

INGEBORG 
LUNDIN 

FORMGIVARE

Ingeborg Lundin 
anställdes som form-
givare vid Orrefors 

glasbruk 1947. Hon har 
skapat både bruksglas 
och konstglas, ofta i en 
lätt och graciös stil. Mest 
känd är hon för sin vas 
Äpplet som skapades 
till H55-utställningen. 
1971 lämnade hon 
Orrefors, men återkom 
i början av 1990-talet 
med en serie unika glas 
för Målerås glasbruk. 
Idag är Ingeborg Lundin 
delvis bortglömd men 
för många glasintresse-
rade är hon fortfarande 
en lysande stjärna som 
ibland beskrivs som 
glasets drottning. 

Det har tillverkats glas  
i Glasriket sedan 1742. 
Som mest fanns det 45 

glasbruk igång samtidigt. 
Idag finns 13 glasbruk  

och studiohyttor.

Rolig fakta!
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Ismanstorps borg
Fornborg i mittlandskogen vars 
användning förbryllar forskarna!  
Många husgrunder och nio portar  
i muren. Troligen byggd redan på  
200-talet e Kr.

Övernattningskojan  
i Källaberg
De öländska stenarbetarna levde ett hårt liv. I Källaberg 
finns en mat- och övernattningskoja som är byggd av 
stenarbetare på Stenkusten i slutet av 1800-talet. 

Gärdslösa 
prästgård
Skalden Stagnelius 
barndomshem ägs av 
Föreningen Gärdslösa 
Prästgård och har ser-
vering, stort antikvariat, 
guidningar och evene-
mang.

Linbastan, Lerkaka
En linbasta är ett torkhus för lin. Huset uppfördes på 
1700-talet och användes fram till 1920-talet. Här finns 
föremål och verktyg som användes vid linberedningen. 

Skolmuseet  
i Persnäs
Den gamla fattigstugan 
användes även som 
skola, för konfirma-
tionsläsning och fören-
ingsliv. Fattigstugan var 
i bruk fram till 1933 och 
skolan till 1966. Idag är 
det hembygdsmuseum. 

Skogsjärnvägen, Böda
Den 4 km långa järnvägen i Böda Kronopark  
användes för att transportera virke fram till 1959. 
Idag är det en museijärnväg som bland annat  
trafikeras av det renoverade ångloket Mormor. 

Öland Öland

NORRA ÖLAND
Det finns många historiska spår på norra Öland. Allt från  

järnålderslämningar, medeltida ruiner och kungars närvaro.  
De många guldfynden tyder på att Öland var ett rikt område med 
internationella kontakter. här finns också spår av när fisket och 

stenbrotten skapade sysselsättning med hårda arbetsvillkor.

Kapelludden,  
Bredsättra
Välbesökt och lättillgänglig 
badplats med brygga och 
sjöbodar. Historiskt intres-
sant med Sankta Britas 
kapell och ett stenkors från 
1300-talet i vacker natur. 
Nyrenoverad fyr och fyr- 
vaktarbostad i fonden. 
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Skede- 
mosse
På Skedemosse 
museum möts kul-
tur, arkeologi och 
historia. Vandrings-
led till offermossen 
från järnåldern. Vi 
ses för tvåtusen år 
sedan!

Föra hembygdsgård och park
Skolhuset byggdes år 1847. En bit av Ölands järnväg  
flyttades till parken 1961. Nyrenoverad Ölandskvarn, 
informationstavlor, QR-koder, grillplats och liten lekplats.

Ölandsvete är en 
gammal kulturspannmål 
med god smak och fina 
bakegenskaper. Det har 
sina rötter i Orienten där 

det odlades redan för  
10 000 år sedan. 
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Rolig fakta!

Fiskeläget  
Kårehamn

I hamnen finns fiskrestaurang, 
butik och en vidsträckt badstrand.  

I närheten finns också fågel- 
skådarnas Petgärde träsk och 

Trindborgen, en av Ölands  
största fornborgar.

Visste du?
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Öländsk kalksten har brutits i mer än  
1 500 år och främst använts som byggnads-

material. Idag ser man bland annat sten- 
murar, fornborgar och kyrkor som har  

byggts av kalksten.

VERA NILSSON 
KONSTNÄR

Vera Nilsson föddes 1888 och tillbringade många  
av sin barndoms somrar i morföräldrarnas hus, 
Villa Nyborg, i Borgholm. Senare i livet övertog 

hon själv huset. Hon anses vara en lysande svensk 
expressionist, känd för sina öländska landskap, men 
också för kärleksfulla barnporträtt. Vera Nilsson  
engagerade sig för de svaga i samhället och före- 
språkade nya sätt att visa konst. Hon själv fick för- 
troendet att ansvara för den konstnärliga utsmyck-
ningen av T-Centralen i Stockholm. 

Kesnäsudden, 
Löttorp
Strandängarna vid Kesnäsudden  
är unika för norra Öland och har  
en mycket artrik flora. Här hittar  
du bland annat många olika  
sorters orkidéer. 

Slottsskogen, 
Borgholm
Vacker ädellövskog i när-
heten av Borgholms slott 
och Solliden. I området 
finns fina vandringsstigar 
och Borga hage som är ett 
naturreservat. 
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På 1800-talet fanns det två tusen väder- 
kvarnar på Öland. Många bönder hade en 
egen kvarn för att mala säd. Idag finns det 
cirka 350 kvarnar kvar och många av dem 

sköts av hembygdsföreningar.

Rolig fakta!

55

99

AXEL  
KARGEL 
KONSTNÄR

Axel Kargel var en självlärd 
konstnär som är mest känd 
för sitt starkt förenklade 

måleri. Han målade sjöbodar, 
sädesfält, himmel och hav.  
Alltid i klara färger och med fin 
harmoni på ett särpräglat sätt. 
Tavlorna är ganska små och 
alltid i liggande format. Under 
femtio år bodde paret Kargel 
i Borgholm. Här arrenderade 
de ett hus som idag är Café 
Sjöstugan, strax norr om 
Borgholm. Nils Ferlin, Ivar-Lo 
Johansson och flera andra av 
Klarabohemerna var trogna 
gäster i Sjöstugan - Kargels 
kulturella oas. 

LOTTE  
LASERSTEIN 

KONSTNÄR

Lotte Laserstein var av 
judisk härkomst och 
föddes 1892 i Ost-

preussen. Hon gick på 
konstskola i Berlin och 
blev snabbt uppmärk-
sammad för sina porträtt. 
På grund av nazisternas 
maktövertagande av- 
bröts hennes karriär i 
Tyskland och hon flyttade 
till Sverige där hon så 
småningom hamnade  
i Kalmar. En utställning 
i London 1987 innebar 
början på en internationell 
återupptäckt av hennes 
konstnärskap. Hon hade 
sitt sommarhem på Öland 
och är begravd på kyrko-
gården i Räpplinge.
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Anna  
Rydstedt- 
stigen, Ventlinge
Den litterära stigen  
passerar Anna Rydstedts grav, 
hennes gård och skrivarstuga. 
Längs stigen finns dikter och 
konstverk. Nere vid Kalmar-
sund finns en litterär rastplats.

Helande trädet, Vickleby
Förr trodde man att ett vålbundet träd hade magiska 
krafter. Enligt folktron kunde man bota olika sjuk- 
domar genom att dra barn genom hålet i trädet.

Sjöbacken,  
Mörbylånga

I strandkanten mot Kalmar-
sund ligger Ölands vackrast 
belägna kvarn. Lekplats för 
barnen, grillplats samt stor 

grönyta ger möjlighet till 
trevliga aktiviteter.

Kvarnarna  
i Björnhovda
På landborgskanten står tre väder- 
kvarnar av olika slag och storlek. De 
kallas Kvarnkungen, Drottningen och 
Kronprinsen. Den mäktiga Kvarnkungen 
är Skandinaviens största stubbkvarn. 

Kyrkskeppet, Gräsgård
Skeppet som hänger i Gräsgårds kyrka är 
en pampig fullriggare med satta segel. Skeppet 
skänktes till kyrkan 1954. 

Bläsinge 
hamn
Mellan restaurangen  
i hamnen och den fina 
sandstranden i söder  
ligger minnesmonumentet 
över det förlista järnmalms- 
fartyget Ada Gorthon.

Geologiska 
trädgården,  
Degerhamn
Vid Södra bruket finns 
en spännande stenträd-
gård med vacker utsikt 
över Kalmarsund. Här 
finns också lämningar 
efter ett alunbruk samt 
Navet,  som är en kun-
skapsplats om geologi. 

Rosenkinds källa, Ottenby
En källa ute på Schäferiängarna som omnämns 
av Linné 1741. Den var en viktig sötvattenstillgång 
för det medeltida Kyrkohamn. Sägnen berättar att 
Rosenkind var dotter till en sjörövare.

Kyrkotäkten vid  
Algutsrums kyrka
Vila vid väderkvarnen i Lovisatorpets lummiga trädgård, 
ströva ner till Kyrkotäkten i grusgropen. Se blommor som 
står dukade till bina och ät utflyktsmaten vid grillplatsen. 

Galge rör, Rösslösa 
Denna galgbacke användes så sent som under 1800-
talet. Den ligger strax söder om Bårby borg och är även 
Ölands högsta punkt, 57,5 m.ö.h.

Kronans minnesplats,  
Hulterstad 
1676 förliste regalskeppet Kronan. 800 besättningsmän 
omkom och kvarlevorna begravdes på Hulterstad och Stenåsa 
kyrkogårdar. På Hulterstads kyrkogård finns en minnesplats 
med ett stort svartmålat ankare. 

SÖDRA ÖLAND 

Öland Öland
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Södra Öland har ett unikt landskap där historien hela tiden är 
närvarande. Här finns dels den bördiga Mörbylångadalen, men 
också det karga Stora alvaret samt en rik historia med flera 

gravfält, de typiska radbyarna och de många sjöbodarna. Södra 
Ölands odlingslandskap är upptaget på Unescos världsarvslista. 
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De flesta svenska  
radbyar förvann med  
skiftet på 1800-talet, 

men på Öland är 
många radbyar intakta 

och välbevarade. 
Enligt Östgötalagens 
regler från 1200-talet 
skulle tomtbredden 

mot bygatan motsvara  
hur stor andel gården 

hade i byn. 

Rolig  
fakta!
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Visste du?
Sockerbetor trivs i kalkrik mark, 
vill ha mycket sol men behöver 
inte så mycket vatten. Socker-
bruket i Mörbylånga var igång 
1908-1992. Som mest fanns  
det ett hundratal sockerbruk  

i Sverige men idag finns  
bara ett kvar.

Sägnen berättar att Rosenkind 
var en vacker sjörövardotter, 

som växte upp vid Kyrkohamn. 
Hon älskade fiskarpojken Sven, 
men tvingades att gifta sig med 
en gammal rik bonde. Han var 
så elak att Rosenkinds pappa 
till slut dödade honom. En dag 
när Rosenkind satt vid källan  
i Ottenby kom Sven tillbaka  
och de fick varandra till slut.

Myten om  

Rosenkind

PER EKSTRÖM 
KONSTNÄR

Per Ekström föddes 1844 i Segerstad på sydöstra 
Öland och räknas som landskapets störste konst-
när. Efter studier i Stockholm och Paris bodde han 

under många år i Frankrike innan han återvände till 
Öland. Många av hans tavlor fångar magin i solens 
nedgång på ett realistiskt sätt och han kallas ofta  
för Solmålaren. Per Ekström umgicks med dåtidens  
kulturelit och förekommer i Strindbergs bok Röda  
rummet som målaren Sellén.

BERTHA 
WELLIN 
RIKSDAGS- 

KVINNA

Bertha Wellin var född 
på Öland 1870. Hon 
utbildade sig till sjuk-

sköterska och arbetade 
många år för bättre 
arbetsvillkor och högre 
löner. 1921 var hon en 
av fem kvinnor som blev 
invalda i riksdagen. Hon 
kom att sitta i riksda-
gens andra kammare i 
femton år som högerns 
första och enda kvinna. 
Hon engagerade sig 
bland annat i frågor 
om kvinnans situation i 
samhället, sociala frågor 
och jämställdhet. 

JOHN  
I MUREN 
HANDLARE

John Nilsson, mer känd 
som John i Muren, drev 
en legendarisk handels-

bod bredvid cementfabriken 
i Degerhamn. Själv var han 
ett charmigt original men 
också en duktig säljare. 
Många berättelser finns om 
människor som köpte mycket 
mer än de hade tänkt under 
ett besök i butiken. John i 
Muren drev butiken i 75 år 
ända fram till sin död 1994. 
Idag finns delar av butikens 
inredning i Degerhamns 
hembygdsmuseum.
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Denna trycksak är framtagen inom projektet Unika historiska Kalmar län. Broschyren är  
producerad och illustrerad av Los Formos. Läs mer på www.kalmarlansmuseum.se/unika

DESTINATION KALMAR

Upptäck

HEMBYGDSGÅRDAR  
& UTFLYKTSTIPS

I UNIKA HISTORISKA KALMAR LÄN
Här hittar du hembygdsgårdar, kulturarv,  

hamnar, naturfenomen, byggnader, väderkvarnar, 
utvandrarbygd, vattendrag, byar, museum, kloster-
ruiner, urskog, smalspår, bronsålderslämningar, 

tingshus, gärdesgårdar, skolmuseum, minnes- 
stenar, kyrkor, fornborgar, sjöbodar  

och mycket mer.

Ska inte du gå 
med i en hem-

bygdsförening?

Nej, för jag är 
redan medlem  
i 118 stycken!


