
Øland og Kalmar 

4 dages busrejse 

Afrejse den 22. august 

Historiske seværdigheder og unik natur er temaet på denne rejse. Vi bor i Kalmar, der lagde navn 
til Kalmarunionen, hvor det lykkedes Margrethe den 1. at samle Danmark, Norge og Sverige under 
én krone. Ét af de vigtige resultater var en effektiv Øresundstold, hvilket lagde grunden til et meget 
rigt Danmark, hvilket også afspejles i de imponerende bygningsværker fra den tid. Når man går 
rundt i Kalmars gader, vil man uundgåeligt føle ”historiens vingesus” – se dig omkring og prøv, om 
du kan huske noget fra historietimerne. Nu er alting pludselig meget mere spændende. 

Rejsen byder også på et besøg på jernalderborgen Ekertop, kalkstensletten Store Alvaret samt i 
de smukke haver ved det kongelige ferieresiden Solliden.  

Dagsprogram  

Dag 1 

Med tidlig afgang kører vi over Sjælland og Øresundsbroen til Sverige. Herfra kører vi på 
tværs af Skåne og Blekinge mod fæstningsbyen Kristianopel, der var grænseby mellem 
Danmark og Sverige indtil 1658. Inden vi fortsætter, ser vi resterne af Christian IV's 
østligste fæstningsværk og nyder en kop kaffe.  

Sidst på eftermiddagen ankommer vi til Kalmar. Vores hotel ligger midt i det hele på 
Kvarnholmen, som består af brostensbelagte butiksgader, smukke parker og historiske 
bygninger. Efter vi har fundet os til rette på hotellet, fører rejselederen an på gåtur rundt i 
byen. Undervejs på byvandringen passerer vi blandt andet de tre nabohuse fra 1600-tallet 
med kælenavnet "Tripp, trapp, trull", det ikoniske gamle vandtårn og Stortorvet med 
Kalmars domkirke og rådhuset. Om aftenen spiser vi en hyggelig velkomstmiddag på 
hotellet. 

 



Dag 2 

Efter en god morgenmad kører vi over broen til Øland, Sveriges næststørste ø. Her starter vi med 
at besøge kalkstenssletten Stora Alvaret, som dominerer det sydlige Øland. Det er en sjælden type 
landskab, som faktisk kun findes i Sverige og Estland, hvorfor Store Alvaret er optaget på 
UNESCO's verdensarvsliste. På sydspidsen af øen findes Sveriges ældste fyr, Lange-Jan, der 
blev bygget af russiske krigsfanger i 1785. 

Der er fundet rester af hele 19 jernalderborge, og vi besøger Eketorps Borg, som er en 
rekonstruktion af en ringborg fra 300-tallet. Borgen var tilflugtssted for områdets befolkning i 
jernalderen og blev taget i brug igen i den tidlige middelalder. Indenfor ringmuren har man 
genskabt en bosætning med beboere i forhistoriske klædedragter og fritgående dyr. Vi bliver vist 
rundt af en svensktalende guide og besøger borgens museum, der fremviser genstande fra de 
arkæologiske udgravninger af Eketorp.  

 

 

 

 

 

 

 

Efter besøget kører vi til landsbyen Vickleby, hvor vi nyder en lækker frokost, inden vi sætter 
kursen mod den nordlige del af Øland. Her ser vi den kongelige sommerresidens Solliden Slot og 
ruinerne af Borgholms Slot, der ligger næsten side om side. Borgholm Slot var engang hovedsæde 
for svenske konger, men efter en brand i 1806 står kun de tykke kalkstensmure tilbage. Vi 
passerer barokslottet og ser det imponerende fæstningsværk udefra, mens vi kører mod Solliden, 
som blev bygget i starten af det 20. århundrede med Italiens pragtvillaer som forbillede. Her 
besøger vi den smukke slotspark med rosenbede, slyngplanter, velplejede buske og græsplæner. 
Der er god tid på egen hånd til at gå på opdagelse i den engelsk inspirerede park samt 
slottets italienske og hollandske haver.  

Sidst på dagen er vi retur til vores hotel i Kalmar. Og resten af dagen byder på oplevelser på egen 
hånd.  

Dag 3 

Dagen starter med en rundtur i Kalmar, en af Sveriges ældste byer. Her ser vi domkirken, de 
velbevarede træhuse, bymuren med byporte og parken med de mange eksotiske træer og buske. 

Eftermiddagen byder på en tur i Glasriket, hvor talrige glaspusterier og glasværker skaber unik 
glaskunst i verdensklasse og tiltrækker tusindvis af turister. Vi besøger Kosta Glasværk, og her 
oplever vi glasblæserkunsten og ser produktionen. Turen slutter med et besøg i ”Studioglas 
Strömbergshyttan”, en udstilling, der viser resultaterne af eksperimenter og brug af avancerede 
glasblæsningstekniker. 

Retur til vores hotel sidst på dagen.  

 



Dag 4  

Formiddagen bruges til en tur på egen hånd i hyggelige Kalmar. Måske frister de mange butikker i 
området? Eller et besøg på Kalmars smukt bevarede renæssanceslot. Sidst på formiddagen 
sætter vi os i bussen og kører fra Kalmar. 

Omkring frokost er vi i Karlskrona, den største by i Blekinge. Karlskrona, som blev grundlagt i 1680 
af Karl XI., blev hovedbase for den svenske flåde.  
Sverige var dengang en stormagt med interesser langt ind i Østersøen. Blandt ærkefjenderne var 
Rusland og Danmark. I 1658 erobrede den svenske konge Karl X Blekinge fra Danmark, og Karl XI 
ønskede at holde på den nyerhvervede landsdel.  

Midt om eftermiddagen begynder vores hjemtur og efter turen over Øresundsbroen, er vi tilbage på 
Fyn først på aftenen.  

Husk pas - Svenske kroner  

 

Lærerkredsen giver et tilskud på 195 kr. til deltagerprisen og 195 kr. til enkeltværelserne, 
så prisen for turen bliver nedenstående: 
 
 

Pris pr. person i delt dobb.værelse  Kr.    4.000,- 

Tillæg for eneværelse Kr.      500,- 

Afbestillingsforsikring 7 %   

 

Umiddelbart efter tilmeldingsfristen 24. juni vil I få tilsendt faktura fra Giba Travel. 

Max 35 deltagere og max 4 eneværelser. 

 



Med i prisen 

• Kørsel i 4-stjernet bus 

• Færgeoverfart 

• 3 x overnatning  

• 2 x middag på hotellet 

• 1 x frokost 

• 1 x morgenkaffe + rundstykke 

• 1 x sandwich (dag 1) 

• Udflugter ifl. program 

• Dansk rejseleder 
 
Diverse informationer: 

GIBA Travel forbeholder sig ret til mindre ændringer i programmet i forhold til de forskellige 

arrangementer.  Alle oplyste tidspunkter er vejledende.  

Opsamling 

Kl. 06.30 – Rudkøbing, Busterminalen, Ringvejen 

Kl. 07.00 – Svendborg v/Færgevej 12 

Hjemkomst ca. kl. 20.00 (Svendborg) 

 

 


