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INNEHÅLL:

STEN, SKOG OCH VATTEN! 
Småland och Öland är nästan som ett  
eget land. Byggt av sten, skog och vatten.

Välkommen till en spännande del av Sverige. 
Här finns massor av saker att upptäcka!  
Mörka skogar med mystiska sjöar. 
Öppna landskap med långa stränder.  
Långa stenmurar och små röda stugor. 
Historiska slott och gamla ruiner. 
Människor har bott här i tusentals år.  
De har lämnat mängder av spår som du 
kommer att upptäcka om du börjar se dig 
omkring. Och här får du mer än hundra tips! 

Näktergalen här bredvid är 
Ölands landskapsdjur! Och jag, 
som är en utter, är Smålands 

landskapsdjur. Vi ska följa med 
dig  på din resa i Kalmar län! 

HÄNG MED!
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Bild g jord av mig

Min utflyktsguide
Jag heter:

Ålder:

Jag reser med:

Jag vill besöka:

Det här gillar jag att göra på sommaren:

VÄLKOMMEN  
TILL UNIKA  
HISTORISKA  

KALMAR LÄN! 
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 MAT I SMÅLAND OCH PÅ ÖLAND 

Isterband
En rökt korv från Småland som innehåller potatis 

och korngryn. Förr hängde man upp den på 
tork. Ät den med dillstuvad potatis och 

rödbetor. Mums! 

Kroppkakor
Ölands landskapsrätt! Kroppkakan från  
Öland är grå medan den från Småland är 
vit. Den är ofta fylld med lök, fläsk och 
kryddpeppar. Man äter dem med grädde, 
lingon och smör.

Ostkaka
Världens godaste 

efterrätt. Man har 
ätit ostkaka i Sverige 

i mer än 500 år.

Kalmarflundra
Fångas längs kusten 
och heter egentligen 
skrubbskädda. När 
den gömmer sig på 
botten kan den  
ändra färg för  
att inte synas.

Kräftor
Man lägger ut 
burarna på kvällen 
och tar upp dem på 
morgonen. Det beror 
på att kräftorna rör 
sig på natten. Sedan 
blir det kräftskiva!

Jordgubbar
Sommarens godaste bär, särskilt om  
du plockar dem själv. De har funnits  
i Sverige sedan 1700-talet och kallades 
då för ananassmultron.

Lingon  
och blåbär

Du får plocka bär  
i skogen. Blåbär kan du 
plocka i juli och augusti. 

Lingon kommer  
senare.

Det finns många goda saker 
att äta i Kalmar län. Mycket 

mat görs på nära håll. Det finns 
bönder och fiskare. Du kan se 

kossor, lamm och kycklingar. På 

stora fält växer potatis, säd och 
grönsaker. På sommaren kan du 
plocka jordgubbar. Och på hösten 

finns det svamp och bär i skogen.  

Vilken mat gillar du bäst?

Åk till en fiskehamn och köp  
färsk fisk från havet. Eller besök  
en gårdsbutik. Där kan du köpa  
grönsaker direkt från bonden.

FISKEHAMNAR
Vid kusten finns det många gamla fiske-
hamnar. Förr var det hundratals fiskebåtar 
som fiskade i Östersjön. Idag finns det bara 
några kvar. Åk till en fiskehamn och se om 
det finns några fiskebåtar där. Om du har 
tur kan du kan köpa flundra, piggvar eller 
strömming.

GÅRDSBUTIKER 
I Kalmar län finns massor av gårdsbutiker. 
Många av dem säljer grönsaker, kött, blom-
mor, honung och andra saker som de själva 
har tillverkat. Ibland betalar man genom 
att lägga pengar i ett kassaskrin. Det finns 
också EKO-ringar där man kan köpa mat 
direkt från tillverkaren. 

Honung 
Bin är nyttiga och hon

ung  

är gott. Det behövs un
gefär  

20 000 bin för att fyl
la en  

burk med honung! 

Glass
Smakar bäst en  

solig dag på stranden. 
I Kina tillverkade 

man glass av snö och 
frukt för flera tusen 
år sedan. I Sverige 

skriver Cajsa Varg om 
ett recept på glass på 

1700-talet.

Lax
Laxen vandrar upp från havet till en å där den kan 
lägga sina ägg. Många tycker om att fiska efter lax. 
De drömmer om att fånga en 20 kilos lax.

Svamp
Gula kantareller 
kan du hitta redan 
på sommaren. Stek 
dem i smör och gör 
en sås eller varm 
macka. Men berätta 
inte för någon om 
ditt hemliga svamp-
ställe.

Jag äääälskar  
blåbär!

VISSTE DU?Bruna bönor odlas  bara på ÖLAND!

Mmmmumzzzz!



6 7

SkärgårdsbåtFrån Västervik kan du åka båt  
till Idö och Hasselö på sommaren.  
Från Loftahammar kan du åka till  
Rågö och Hasselö.

Smalspåret
Smalspårsjärnvägen går mellan Västervik och 
Hultsfred. Med rälsbussen från 1950-talet kan du 
göra en utflykt till över 20 olika stationer och 
hållplatser. Du kan åka dressin mellan Hultsfred 
och Målilla. Dressin är en slags cykel som du 
trampar på spåret.

Båt till Garpens fyr
Ta båten från Bergkvara ut till Garpen.  Ta med fikakorg och badkläder!

Ölandsbron
Bron är 6072 meter lång och var  Europas längsta bro när den byggdes. Som högst är den 42 meter vilket  är lika högt som Långe Jan.  På toppen har du utsikt över  Öland och Kalmarsund.

ROLIGA MUSEUM ATT BESÖKA!
 Himmelsberga

Ett museum i en gammal öländsk by. Här finns djur  
på sommaren och du kan också prova enkla hantverk, 
pyssel och lek. 

 Kalmar Konstmuseum 
Vissa söndagar finns det möjlighet för barn  
och föräldrar att skapa egen konst.

 Målilla speedwaymuseum  
Ett museum för dig som gillar speedwaycyklar.

 Tjorvenmuseet i Kalmar 
Tjorven är en liten bil som posten använde på 1970-talet. 

 Mopedmuseet i Hjorted 
En samling med 140 olika gamla mopeder  
från 1950-talet och framåt.

 Kalmar läns museum 
Här kan du se kanoner och andra fynd från  
skeppet Kronan som sjönk 1676 utanför Öland. 

 Västerviks Museum 
Se utställningar om lokal sjöfart och Västerviks historia. 
Här finns även ett utsiktstorn och fina grönområden.

 Möbelmuseet 
Förr fanns det många möbelindustrier i Virserum.  
På museet kan du se hur tillverkningen gick till.

 Virserums konsthall 
Här finns en stor konsthall med många olika utställningar.

 Skedemosse 
Här finns ett museum som berättar om när 11-årige Birger 
1959 hittade en skatt på 1,3 kilo guld.

 Flygtmuseet i Lindås 
År 1947 utvecklade man den första dränkbara länspumpen. 
Och här kan du se formen till den första Coca-Colaflaskan. 

 ÅK PÅ UPPTÄCKTSFÄRD 

Tycker du om att  
åka på utflykt? Här får 
du några tips på saker att 
göra och ställen att besöka. 

Trevlig resa!

Vilket ställe skulle du  
vilja besöka?

Sälsafari
Båten från Bergkvara åker längs 
kusten. På de flesta turer ser du sälar 

som leker i vattnet eller solar på  

stenarna. Ibland ser vi  
en havsörn.

Världsarvet  
på södra Öland
Åk runt och titta på radbyarna, 
den odlade marken, sjömarkerna 
och Stora alvaret. Tillsammans 
bildar de ett världsarv som 
människor och djur har skapat.

Cykelfärjan Kalmar-Färjestaden

Du får inte cykla på bron men du kan ta med cykeln p
å båten

 mellan  

Kalmar och Öland! Efter några t
immars cykling

 kan du
 åka h

em igen
.
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VISSTE DU?Blå jungfrun kallas även Blåkulla!

Båt till  
Blå Jungfrun 

Här kan du vandra, bada 
och besöka grottor. Du kan 
också gå i stenlabyrinten 
men låt stenarna vara 
kvar på häxornas ö.

8
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Astrid Lindgren
Astrid Lindgren är en  

av Sveriges mest kända 
och populära författare.  

Hon växte upp på  
bondgården Näs. Här  

lekte hon som barn och 
många av hennes berät-
telser kommer härifrån. 
På Astrid Lindgrens värld 
kan du träffa Pippi, Emil 
och många andra från de 

älskade barnböckerna

Nils Dacke
Nils Dacke föddes på Södra 
Lindön i Emmaboda. Han ledde 
Dackefejden som var ett uppror 
mot Gustav Vasa. I Kanaberg 
utanför Påryd finns det en 
grotta i skogen där han göm-
de sig. Vid en strid utanför 
Virserum skadades Dacke och 
gömdes i en annan grotta. 
1543 dödades Dacke av kungens soldater.  
Dacke är staty i Virserum.

Vilhelm Moberg
Vilhelm Moberg är 
en av Sveriges mest 
kända författare.  
Han skrev böckerna 
om utvandrarna Karl- 
Oskar och Kristina. 
Soldattorpet där han 
växte upp är borta. 
Men här finns en 

minnessten som heter Mo-
bergstenen. Du kan besöka museet i hans  
skola i Moshultamåla. Vandra eller cykla  
på Utvandrarleden och titta på hans cykel  
som finns på stationen i Emmaboda.

Barnen i Bullerbyn
Bullerbyn heter Sevedstorp  
i verkligheten. Här spelade man 
in filmerna om Bullerbyn 1986. 
Många av byborna och barnen 
som gick i skolan fick vara med 
i filmen. Astrid Lindgrens pappa 
växte upp i Mellangården.

Jenny  
Nyström
Konstnären Jenny 
Nyström föddes  
i Kalmar. Hon är 
mest känd för 
sina julkort med 
tomten. Många 
av hennes tavlor 
finns på Kalmar 
läns museum.

Luffarna
Förr fanns det många luffare som gick mellan 
olika platser i Småland. Även barn fick vandra 
omkring längs vägarna, ofta utan hem och mat 
för dagen. På Hönsa-Lottas i Boda finns Sveriges 
största luffarmuseum och här berättar man även 
om luffarbarnens vardag. På Storegården i Tiger-
stad kan du själv gå på luffaräventyr. 

FLER SPÄNNANDE  
PERSONER FRÅN KALMAR LÄN 

ATT LÄRA KÄNNA!
 Gustav-Jon 

Gustav var en konstnär som g jorde 
träskulpturer inspirerad av berättelser 
från bibeln och historien. Du ser hans  
arbete på JAGS museum i Segerstad.

 Per Ekström 
Per var en konstnär som kallades  
solmålaren. Ingen kunde måla solen lika 
bra. Han står staty i Mörbylånga.

 Arvid Källström 
På Källströmsgården i Påskallavik bodde 
och arbetade konstnären Arvid Källström  
i 30 år. I trädgården kan du se många  
av hans skulpturer.

 Varg-Kalle 
Varg-Kalle var en av Sveriges bästa 
varg jägare på 1800-talet. Hans gravsten 
finns i Bäckebo.

 Maja på Palace Hotel 
Maja drev hotellet i Hultsfred där flera 
av världens mest kända rockband bott. 
Lär dig mer om festivalen på The Walk.

 Glaskonstnärerna  
Glaskonstnärerna. Erik Höglund,  
Monica Backström, Bertil Vallien och 
Ulrica Hydman Vallien är några kända 
konstnärer i Glasriket. Hanna Hansdotter, 
Åsa Jungnelius och många andra håller 
traditionen vid liv.

 Carl Malmsten 
Carl var en känd möbeldesigner. Han 
startade en skola som heter Capellagården 
i Vickleby där man bland annat får lära 
sig tillverka möbler.

Döderhultarn
Döderhultarn var en konstnär  

som snidade människor och djur 
i trä. Han sålde sina skulpturer 

billigt men blev sedan berömd och 
idag är hans figurer jättedyra. Du 
kan se hans figurer och besöka 

hans ateljé i Oskarshamn.

 SPÄNNANDE PERSONER 

Många spännande personer 
kommer från Småland och 
Öland. En del är kända och 
andra okända. Genom att  

besöka olika platser kan du 
lära dig mer om deras liv.

Vem tycker du verkar  
mest intressant?
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Emil i Lönneberga
Lönneberga är känt för att Emil bodde här. Det finns 
en ”snickarbo” med en staty av Emil i byn. Kanske 
kan du hitta på några hyss om du kommer hit?

4

VISSTE DU?
Döderhultaren flyttade aldrig ifrån sin mors hem och bar alltid galosher. Inne och ute.



Uttern och Näktergalen har varit och  

besökt fyren. Nu hittar dom inte hem till 

campingen! Kan du hjälpa dem tillbaka?  

Se upp! Du får inte trampa på bina ... 

10 11

A. B.

C. D.

Nils Dacke har  
gömt sig någonstans  

i bilden. Hittar  
du honom?

Honungsburken har gått i bitar!  Hittar du biten som passar?

Hur  
många bin 
finns det  
i bilden?

Å neeeeej!

Ringa in de sju 
olikheterna  
på glassen  
till höger.

Skriv ett vykort till vem du vill  

och berätta om din resa! 

Fyll i rutorna 
så att varje 
lodrät och 
vågrät rad 
innehåller fyra 
olika glassar.

Vilket spö får napp?

Vad säger 

Grina = Skratta 
Grunna = Fundera
Krösamos = Lingonsylt
Redig = Rejäl/Ordentlig
Tabberas = Ett kalas där gästerna äter

 upp  

all framdukad mat
Tjabba = Prata
Tyken = En person som är otrevlig eller uppkäftig

Hej                         !

Hälsar,

Jo, jag var på ett  
redigt tabberas i går. När  
jag skulle äta mina kropp- 
kakor kom en tyken person 

och grinade åt mig för  
att jag inte hade  

krösamos på!

Leta upp och ringa  

in 10 fjärilar!

Följ den streckade linjen 
utan att lyfta pennan!

PYSSELDAGS!

Hur många liter jordgubbar kan  
du köpa om du har 50 kronor? 

Vad grunnar  
du på? Vi kan väl 

tjabba lite?

1 liter
15 kronor

de till varandra? 
Använd ordboken!

Leta upp  
och ringa in:
• 8 vildsvin
• 5 älgar
• 6 rådjur

A. B. C.
SMÅLÄNDSK 

ORDBOK
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Krusenstiernska gården
Husen och gården ligger mitt i Kalmar och 
ser nästan ut som för hundra år sedan. Här 
kan du låna styltor och andra leksaker!

Besväret och Fnyket
Detta är Oskarshamns äldsta stadsdelar med gamla 
hus och smala gator. Ner mot hamnen hittar du 
Långa soffan, en av världens längsta soffor.

Stensjö by
Den välbevarade byn är 
från 1700- och 1800- 
talet och ligger utan-
för Oskarshamn. Här 
finns smala grusvägar 
och långa gärdsgårdar.

Penåsa ödeby
Mitt ute på det öländska 
alvaret ligger Penåsa ödeby 
som övergavs 1844. Idag kan 
du se rester av ett bostads-

hus och en stenkällare.

Stenhuggarkojan
På Björkö i Västerviks 
skärgård finns en koja 
där en stenhuggare 
bodde och arbetade  
i början av 1900-talet. 

Båtastan
Båtastan i Gunnarstorp är ett fint exempel på hur bönderna vid kusten bodde förr i tiden. 

Rosendal och Skäftekärr

I Rosendals järnåldersby på norra Öland 

finns husgrunder och gravar. I Skäfte-

kärr finns en gård som ser ut som den 

g jorde för 1500 år sedan.

Stenriket  
i Djursdala by
Sven Petter Persson 
ägnade hela sitt liv till 
att röja och odla på sin 
mark. Idag är Stenriket 
utanför Vimmerby ett 
minne av småländsk 
envishet.

Wimmerströmska 
gården
Den fina gården på 
Storgatan i Västervik 
byggdes i slutet av 
1700-talet. Idag är 
det museum med 
6000 olika föremål.

Fredriksbergs herrgård
Herrgården och möblerna är från 1700-talet. 
Allt är bevarat, även det gamla dasset.

Olssonska gården
På Olssonska gården 
i Torsås kan du göra 
en tidsresa. Väldigt 
mycket ser ut som 
förr i tiden.

Klasatorpet
Utanför Emmaboda  
spelades filmen om 

Utvandrarna in. I filmen 
kallades huset för  

Korpamoen.

Människor har alltid  
behövt någonstans att bo.  
Genom att besöka gamla 
bostäder kan du lära dig  
om hur livet var förr. 

Var skulle du helst  
vilja bo?

Qvarnaslätt
Mitt i Nybro finns 
flera hundra år 
gamla byggnader  
i en vacker park. 
Här finns också  
flera olika museum.

Bötterum
Ett hembygdsmuseum med 
tio gamla möblerade rum. 
Här finns också en fälla där 

man fångade 
vargar förr  
I tiden.

Katthult
Här spelades filmerna om Emil in.  Har du sett dem kommer du att känna igen flera av husen.

Eriksgården
På gården utanför Vimmerby 
använder man hästen för 
arbete som man g jorde  
förr. Hästarna klipper  
gräs, krattar gångar  
och mycket mer.

Duvemåla
Rundqvistagården i Duvemåla är en gammal  

bondgård där tiden har stått stilla.  
Här finns en utställning och ett härligt 

café med Mobergskringlor.

 SÅ BODDE MAN FÖRR  

32
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Fallebo gård
På den gamla gården 
utanför Oskarshamn 
finns det mycket djur. 
Här finns också fina 
vandringsleder.

7

I Katthult kan 
du också gå in  
i snickarboa 
och titta på 
Emils alla 
träfigurer!

På många 
ställen 
här kan 
du fika!
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TIPS!
Hyr en kanot och  paddla i Emån.

14 15

Här är en karta över  
de platser som finns i detta häfte.  

Vänd blad för att veta mer och leta  
upp platserna du vill besöka!

1

KARTA

Blå jungfrun

Här kan du se ungefär var  
platserna ligger. Gå gärna in 
på nätet eller en turistbyrå 
och skaffa mer information!

Sidorna i det här häftet har 
varsin färg och alla platser 
har ett nummer. Så hittar  
du platsen här på kartan!
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Åk på upptäcktsfärd
Spännande personer 
Så bodde man förr
Jobb och arbete 
Natur och vandringsleder
Sten överallt
Båtar och sjöfart
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PYSSELDAGS!
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Cykelfärjan  2
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Hornsö Ekopark  7
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Hungerrösena i Hägerum  15
Stenbrotten i Vånevik  19
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Bötterum  18
More kastell  6
Hornsö Ekopark  7
Aboda klint  9
Jonas Stolts vandringsled  18
Hungerstenen i Fagerhult  8
Kyrkstenarna  16

Hultsfred 
Smalspåret  1
Målilla speedwaymuseum  11
Möbelmuseet  16
Virserums konsthall  17
Dackegrottan  1
Nils Dackes staty  1
Lönneberga  4
Palace Hotell  
och The walk  10
Storegården i Tigerstad  13

Vimmerby 
Astrid Lindgrens Näs  2
Astrid Lindgrens värld  2
Bullerbyn  5
Stenriket i Djursdala  11
Eriksgården  13
Katthult  17
Kvilleken  1
Sme-ån  5
Tuna lövpark  13
Norra Kvills nationalpark  16
Runkesten  21
Visans skepp  18

Västervik 
Smalspåret  1
Skärgårdsbåtarna  4
Mopedmuseet  13
Västerviks museum  15
Wimmerströmska gården  8
Stenhuggarkojan  15
Gladhammars gruvo  7
Garpedansberget  11
Hängesten  14
Örnberget och Fruberget  17
Stenebo storgruva  7
Stegeholms ruin  9
Idö lotsutkik  3
Mars Makalös  9
Holms varv  10

I den här bilden  
finns det …
1.  … 14 granar
2.  … fler gula  
  fiskar än blå
3.  … dubbelt så många 
  grisar som kor
4.  … 14 svampar
5.  … inga jordgubbar
6.  … 3 rosa grisar
7.  … 8 bilar
8.  … 1 gul bil
9.  … 2 svarta får
10. … 1 ankare
11. … Lika många  
  hästar som får
12. … 2 harar
13. … 1 skorsten

S F

SANT ELLER 
FALSKT? 

Kryssa i S eller F!

Åk på upptäcktsfärd 6
Spännande personer 8
Så bodde man förr 12
Jobb och arbete 18 
Natur och vandringsleder 20
Sten överallt 22
Båtar och sjöfart 24

PLATSER PÅ KARTAN

FÄRG       PLATS      SID



18 19

 JOBB OCH ARBETE 

Många barn och vuxna  
fick jobba hårt förr i tiden.  

En del jobbade 12 timmar varje 
dag, både på fabriker och  

i lantbruket. 1842 bestämdes  
det att alla barn skulle gå  

minst sex år i skolan.

Vad skulle du vilja jobba  
med när du blir stor?

Bergstigen  
och kalkbrottet
På Öland, vid Södra  
bruket i Degerhamn  
finns ruiner av en  
spännande gammal  
fabrik. Fortsätt på  
Bergsstigen längs  

stranden så kommer  
du till Albrunna  

kalkbrott. 

Glass Factory
Förr fanns det många glasbruk i Småland. 
Idag finns bara några kvar. I Boda Glasbruk 
finns en utställning med historiskt och 
modernt glas. På Kids Factory kan barnen 
själva leka glasblåsare. I den öppna hyttan 

blåser man glas och du kan själv måla 
och gravera glas! 

Skoga glasbruksruin
Detta var Nybro kommuns första glasbruk. Man 
g jorde flaskor och fönsterglas men stängde redan 
1874. Idag är det en ruin alldeles nära Badebodaån. Kyrkeby bränneri 

Här har man g jort 
brännvin i över 300 år. 
Du får gärna titta men 

inte smaka!

Målerås glasbruk
I Barnens glasrike kan du själv  
få blåsa glas. Eller så kan du  

gå över broar och bland  
troll på Trollstigen.

Orranäs glasbruk
I Orrefors finns en glashytta utomhus där du kan få blåsa glas. Det finns också en 

smedja och ett museum.

Emån
Emån är 22 mil lång och förr  
i tiden var den en viktig trans-
portväg. Därför fanns det många 

industrier längs ån. Under ytan 
finns stora havsöringar och 

den mystiska 
malen. 

Den m
yst

iska
 m

alen
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På södra Öland finns 
några av de bördigaste 
åkrarna i Sverige. Men 
på alvaret är jorden 

tunn och det är svårt 
att odla något.

Många bönder fick  
slita hårt i de småländska 
skogarna. Det var stenigt 
på de små åkrarna och 

ibland blev skörden så liten 
att familjen inte kunde äta 
sig mätt. Därför var det 
många som utvandrade  

till Amerika.

Gladhammars gruvor

Här har man brutit koppar, 
järn  

och kobolt i mer än 900 år. Här har du  

en fantastisk utsik
t över Tjursbosjön!

7

Visste du att  
glas egentligen är 

smält sand?

VISSTE DU? Kalmartrissan är Sveriges mest kända jojo!

Undrar om den  
här vägen leder  
till Amerika …



Kan du ta dig igenom  
labyrinten utan att 
träffa på en insekt?
Hur många fotspår  

fick du ihop?
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Aboda klint
Här har du fin 
utsikt och vacker 
natur. I sjön kan 
du bada, fiska och 
paddla kanot.

More kastell
Gillar du att klättra ska du åka till  Moreravinen. Kanske vågar du klättra  25 meter upp på More kastell?

Örarevet
Den två kilometer 
långa rullstensåsen 
har havet på båda 
sidor. Här kan du 
njuta av frisk luft, 
härliga bad, skön 
natur, grillplatser 
och ett alldeles 
unikt fågelliv.

Tuna lövpark
I den vackra parken av  

lövträd med liten vandrings-
slinga med olika stationer. 

Här finns också en  
kärleksstig. Norra Kvills nationalpark

En av 30 svenska nationalparker. 
Orörd skog med intressant  
      natur och djurliv.

Garpedansberget
Ett 70 m högt brant berg med 
fantastiska vyer över Gamleby.  
På berget finns den unika troll- 

parken med skulpturer av  
tomtar, älvor och drakar.

Stensträngarna
Gullaskruvs stensträngar är  
ett exempel på hårt arbete 
förr i tiden. Stenarna lades åt 
sidan i slingrande strängar när 
man skulle bygga järnvägen.

Svartbäcksmåla
Svartbäcksmåla är 
ett naturreservat för 
friluftsliv. För länge 
sedan täckte Baltiska 
issjön stora delar av 
södra Sverige. Groparna 
som du ser i marken 
kallas dödisgropar.

Örnberget/Fruberget
Från Örnberget och fornborgen på Fruberget  har du utsikt över skog och hav. På vägen  till fornborgen finns en grotta.

Vippstenen och Hallasjö by
I Hallasjö by ser de välbevarade husen ut som på 1600-talet. Vippstenen är en 35 ton tung sten som du kan vippa på när du knuffar på den.

Hängesten
På vägen mellan Odensvi och  

Blackstad finns häftiga klippblock  
som kallas Hängesten. 

Naturen bjuder på  
fantastiska upplevelser.  

Här kommer några platser  
att besöka. Många ställen  

har också fina vandringsleder 
och badplatser.

Vad gillar du bäst  
i naturen?

 NATUR OCH VANDRINGSLEDER 

Ödet
Ödet är ett vackert naturområde med 

stigar och gångbroar. Här finns ett 

fågeltorn och spännande insekter.

Prästgropen  
Dröstorp
Denna skyddade  
grop är troligen  
en gammal grotta 
som kollapsat. Enligt 
sägnen gömde prästen  
sig själv, kyrksilvret 
och församlingsborna  
i gropen på 1600- 
talet.

Möckelmossen
Alvarets största sjö. 
Härifrån utgår flera 
vandringsleder över 
det öländska alvaret. 

Här finns också 
några betongblock 

som ingick I 
det hemliga 
testfältet  
på Öland.

Hornsö Ekopark
Är du intresserad av insekter ska du åka hit. I den fina 
blandskogen finns mer än 
700 olika sorters skalbaggar.

Runkesten

Den stora stenen väger 260 ton men 

du kan få den att röra sig. Sägnen 

säger att det är jättekvinnan Kåra 

som kastat hit stenen.

Sme-ån
En fin vandringsled med broar och  rastplatser. Har du tur ser du en utter  eller en strömstare.

Jonas Stolts  
vandringsled

Vandra i Jonas Stolts fot-
spår. Han var skomakare 

och beskrev livet för  
200 år sedan.

Bei jershamn
Den 2 kilometer långa piren är 
resultatet av ett misslyckat hamn-
bygge. Idag finns här fågeltorn och 
promenadslingor. Totalt har man 
sett över 200 olika fågelarter.
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Bråbygden
Vandra genom Bråbygden.  Ett vackert landskap med stora kultur- och naturupplevelser.

22

Bielkeleden
Bielkeleden går runt 
Grimmansmålasjön. Här 
finns spännande natur 
och spår av familjen 
Bielkes medeltida gård.

20

Kvilleken
Denna ek är cirka  

tusen år gammal  
och beskrevs första  
gången 1772. Omkretsen 
är 13 meter vilket gör 
den till ett av Sveriges  
största träd.

1

MÅL!

STARTA HÄR!

st



Hur många 
ögonpar kan 
du hitta här?
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Karlevistenen
En stor runsten som 
restes för tusen år 
sedan. Texten hand-
lar om Sibbe som var 
en dansk hövding 
och förmodligen 
begravdes här.

Stenmurar
Överallt i Småland  
finns det stenmurar.  
Det var nödvändigt att 
ta bort stenen för att 
kunna odla. Om man  
lägger alla stenmurar 
efter varandra skulle det 
bli flera tusen mil.

Stadsmuren på Kvarnholmen
Kalmar är en av fyra svenska städer som 
haft en stadsmur. Den byggdes av sten på 

1600-talet för att försvara staden. 

Mittmuren
Mittmuren är 

en fyra mil lång 
stenmur som skiljer 

öst och väst på 
södra Öland. Den är 
lika lång som ett 
maratonlopp. Flera 
vandringsleder går 

förbi.

Kyrkstenarna
Tre stora flyttblock bildar ett  rum som du kan gå in i. Platsen har använts som kyrka på 1600-talet. 

Visans skepp
Visans skepp upp-
fördes på 1980- 
talet i Storebro. 
Det har formen 
av ett skepp och 
består av 20 sten-
block. På varje 
stenblock finns 
två svenska visor.

Fredsstenen  
I Brömsebro

Stenen är  
ett minne från 
freden mellan  
Danmark och  

Sverige år 1645. 
Freden blev början 
på Sveriges tid  
som stormakt  
runt Östersjön. 

 STEN ÖVERALLT 

Tittar du noga kommer du  
att se sten överallt. Det finns 

berg och klippblock från inlands- 
isen. Men det finns också sten- 

murar, hus och slott som 
människor har byggt av sten. 
Utan all sten hade Småland och 

Öland sett annorlunda ut.

Vad hade du velat bygga av sten?

Våneviks  
stenbrott

Förr fanns det många stenbrott längs  kusten. Vånevik var centrum för sten- industrin i Kalmar  län. Idag finns det  ett museum och en vandringsled här.

Kronobäcks klosterruin
Här finns resterna av ett gammalt kloster som bygg-des på 1400-talet. Sjöfarare och vandrare kunde få över-natta hos munkarna. Klostret fungerade även som sjukhus.

Stenebo storgruva

Gruvan är från 1600- talet 
och  

90 meter djup. Du går in genom den  

85 meter långa gången till Berg
a- 

kungens sal. Ta med ficklampa  

och oömma kläder.

Hungerstenen
Vid den gamla landsvägen  i Fagerhult finns en minnessten som påminner om att människor svalt ihjäl på 1800-talet.

Hungerrösen

I Hägerum finns stora fyrkantiga hungerrösen 

som ska vara byggda av kvinnor och barn.  

Betalningen för arbetet var mjöl och bröd.

Gamla kyrkogården
Här låg den gamla Bykyrkan i Kalmar.  
Den sprängdes när man flyttade staden på 
1670-talet. Men kyrkogården finns kvar och 
du kan se hur stor kyrkan var. Här finns 
också många gamla gravstenar.
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KALMAR LÄN  
HAR MÅNGA SLOTT  
OCH BORGAR

 Stegeholms ruin
Den befästa borgen byggdes på medel-
tiden som skydd för Gamlebyviken och 
Västerviks stad. Här arrangeras Vis- 
festivalen och andra evenemang.

 Borgholms slott
Borgholms slott brann för 200 år  
sedan. Därför har det inget tak.  
Här spökar Vita frun.

 Eketorp
Eketorps borg började byggas på  
300-talet. Idag är det Sveriges enda åter-
uppbyggda fornborg. Här kan du uppleva 
hur det var att bo och leva i en borg.

 Gråborg
Ölands största fornborg fick sitt utseende 
för mer än tusen år sedan. Borgens murar 
är fyra meter höga och hela muren är 
640 meter lång. Förmodligen har det 
varit en handelsplats.

 Kalmar slott
De äldsta delarna av Kalmar slott är 
nästan tusen år. Stenen hämtade man 
från Öland. Sedan byggde Gustav Vasa 
och hans söner om slottet på 1500-talet.

 Brömsehus
Brömsehus var en försvarsborg vid den 
dansk-svenska gränsen vid ån Brömse-
bäck. Idag är det en ruin som påminner 
om när Blekinge tillhörde Danmark.
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Buuuu!

Jag är  Berga- kungen!

VISSTE DU? 
Ölands stenmurar 

består av kalkstenar 

som är staplade på 
varandra.
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Sjöfartsmuseet Bergkvara
I det gamla magasinet finns massor av foton 
och föremål från gamla skepp. Förr länge 
sedan var detta en viktig plats för handel 
och skeppsbygge.

Regalskeppet Kronan
På Kalmar läns museum kan du se 
fynden från Kronan. Det var ett av 
världens största skepp när det sjönk 
utanför Öland 1676. Det hittades 1980 
och man har tagit upp allt från  
stora kanoner till guldmynt.Gamla varvet på Revsudden

Här byggde man stora båtar förr i tiden. Den 
sista båten var skonaren Johanna som blev klar 
1867. Du kan också leta upp ett gammalt sten- 
röse vid kanalen där Kung Skägge ligger begravd.

Bläsinge hamn

Här finns en riktig fiskehamn och ett  

museum i en av sjöbodarna. Har du tur kan 

du köpa färsk fisk direkt f
rån fiskarna.

Garpens fyr
Från Bergkvara tar det cirka 15 minuter med 

båt att komma ut till ön Garpen. Gå upp  
i fyren och se ut över Kalmarsund.

Långe Jan
Fyren på Ölands södra udde 

är 42 meter hög och Sveriges 
högsta fyr. Går du upp de 197 

trappstegen har du Ölands 
bästa utsikt.

Idö lotsutkik
Från taket i den gamla lotsutkiken kan 
du se flera mil över land och hav. Här 
finns också bilder och föremål från 
skärgårdslivet förr i tiden.

Ekenäs varv
Här började man bygga båtar 1860. Idag 
bygger man om och reparerar träbåtar.  
I Ekenäs finns också ett litet bageri.

 BÅTAR OCH SJÖFART 

Kalmar län har Sveriges  
längsta kust. Det var viktigt  

när mycket transporterades med 

båt. Det har också funnits många 
varv och hamnar längs kusten. 
Idag fraktas det mesta på last- 
bilar och järnväg så hamnarna  

används inte lika mycket.

Vad tycker du är det bästa  
med hav och vatten?

Holms varv i Gamleby 
Här byggde man några av världens  snabbaste segelbåtar i början på 1900- talet. Båtarna vann medaljer i VM och OS. Själva hamnen var en viktig plats  för handel och transporter.
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Mars Makalös
På Västerviks museum kan du med 
teknikens hjälp följa med till havets 
botten där det stora krigsfartyget 
ligger sedan 1564.
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Grisarna har fått fnatt 
och ställer till det på ön. 
Kan du räkna ihop alla 

djuren?



Rita
 dit detaljer på fisken och snäckan.

Rita dit fler 
tentakler på maneten!

PYSSELDAGS!
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båt

ankare

 MÅL! 

Här ovan ser du några  
platser som Uttern besökt.  
På vilken sida i det här  
häftet finns de?

Fyll i de tomma 
rutorna. Det får 
bara finnas en av 
varje sak på varje 
lodrätt och vågrätt 
rad och i varje ruta 
med fyra fält.

Styr mot ordet som  
kommer på nästa plats  
i alfabetisk ordning.

 STARTA HÄR! 

Ringa in den rätta formen  
som passar till fisken här ovan.

Kasta om bokstäverna för att få fram 
namnet på ett djur som lever i havet. 
Leta sedan upp djuret!

Hitta en likadan fisk 
och ringa in den!

Ringa in tio 
likadana gröna 
snäckor!

Hur många guld-
pengar kan du hitta 

på havsbotten?

AA K B BR

Vad hittar du

i bilden som

absolut inte sk
a

finnas i havet
? 

Kryssa över!

Hur många småfiskar 
kan du få ihop?

st

st

st
fisk

krabba

mussla

skatt

utter

ål

vatten

Öland

1. Sidan:

2. Sidan:

3. Sidan:

4. Sidan:

1.

2.

3.
4.



… och alla  
har en historia 
att berätta!

KALMAR LÄN 
har mängder av  

spännande platser…

Denna trycksak är framtagen inom projektet Unika historiska Kalmar län.  
Broschyren är producerad och illustrerad av Los Formos. Läs mer på uhkl.kalmar.se

DESTINATION KALMAR
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