elis äventyrsresa
i karlskrona

Pyssel, knep och knåp!

Välkommen till

Karlskrona!

vem är du?
Rita ett självporträtt
eller klistra in ett foto

Namn:
ålder:

bor:

Här finns massor att upptäcka och utforska.
Eli tar dig med på en äventyrsresa genom
Karlskronas historia, där du får besöka
intressanta platser och uppleva spännade
berättelser. Lös Elis knepiga pyssel och lär
dig mer om hur livet var förr av gubben
Rosenbom. Du kommer att få besöka många
unika platser och byggnader. Staden är så
unik att den har utnämnts till ett världsarv.
Det betyder att en del av de saker du kan
se och besöka bara finns här – i hela världen.
Det är viktigt att vi hjälps åt att ta hand och
vara rädd om världens natur- och kulturarv
och vårt fina världsarv. Vilka platser som
är en del av Karlskronas världsarv kan du
se genom att titta efter den här symbolen
i pysselboken.
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Hej! Jag heter Eli.
Kul att träffas!
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Trossö

kungen på torget

Fredrikskyrkan
Fredrikskyrkan invigdes
år 1744 och fick sitt namn
efter kung Fredrik I. Det tog
hela 20 år att bygga kyrkan
och ytterligare 14 år innan
de två tornen var klara!

På Stortorget står en staty av kung
Karl XI. Han grundade Karlskrona
år 1680. I stenen som han står
på ligger en kista. Den är fylld
med böcker, tidningar, mynt och
kalendrar från år 1897 när statyn
invigdes. En tidskapsel som är över
120 är gammal. Häftigt va?

Fisk var det här!
Statyn Fiskargumman påminner
om alla kvinnor som stod
på Fisktorget och sålde…
Ja, kan du gissa vad?

Färglägg rosenbom
Kan du lösa Gåtan?
Vad finns det tre av i Fredrikskyrkan?

SVAR:

Hitta ut ur
tunnlarna
Kan du hjälpa
Eli att hitta ut
genom tunnlarna
under staden?

4

Finn fem fel!

!

Visste du att...
• Under Trossö finns hemliga
militära tunnlar och rum.
• Totalt 5 000 kvadratmeter,
– nästan lika stort som tre
ishockeyrinkar!
• Järnvägstunneln var klar 1887.
• Här finns bland annat ett sjukhus.
• Gjordes under 1920–1940-talet.

Bilden till höger stämmer inte.
Kan du hitta de fem felen?

Rosenbom vill gärna ha
lite nya, roliga kläder.

amiralitetskyrkan
Den här kyrkan invigdes år
1685 och skulle senare ersättas
med en kyrka i sten. Men
pengarna tog slut och kyrkan
fick stå kvar. Sedan slutet av
1700-talet har en staty av
gubben Rosenbom stått utanför kyrkan. Lägg en slant i hans
hatt så skänker du pengar till
dem som behöver!

Hej! Jag är
gubben Rosenbom
och Elis reskompis.
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Trossö
vad säger
pillemasaren
egentligen?

Vi baur ofta tounga
plaunkor pau auxeln sau di
gäullde å äuta en redi
froukost fö å ouka me.

Wämöparken

Blekinge Museum
Gå på upptäcktsfärder i museet!
Se utställningen om världsarvet och
lär dig mer om Blekinges händelserika
historia. På Rosenholm har museet
dessutom ett magasin fyllt med saker.
Där finns 60 000 olika föremål!

Björkholmen

6

I Wämöparken
kan du träffa
hönor, kycklingar,
grisar, getter,
ankor och kaniner.
Här kan du också
titta på gamla hus
och leka på den
fina lekplatsen.
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Följ siffrorna!

karlskronas
första skepp

repslagarbanan

Så här gör du
en råbandsknop

30

2

Visst är de små trähusen på
Björkholmen söta? Många av
dem byggdes under 1700-talet.
Där bodde de som jobbade
på varvet med att bygga.
Männen kallades pillemasare
och talade en dialekt som
heter Björkholmska.

Repslagarbanan är det längsta trähuset
i Sverige – hela 300 meter långt! Det
byggdes på 1690-talet och är en av
Karlskronas äldsta byggnader. Här
gjordes långa rep till de stora skeppen.
Hur många steg behöver du ta för att gå
från ena ändan av huset till den andra?

!

Wämö

1.
2.
3.

Dra streck mellan
siffrorna och se vad
som döljer sig.

Det kan verka märkligt när
man står mitt på torra land,
men här på Wämö byggdes
Karlskronas första skeppsvarv
år 1680. Två år senare kunde
de första fartygen segla på
havet. År 1684 byggdes ett
nytt varv på Lindholmen. Det
används än idag och ligger
bakom varvsmuren.

Kan du räkna hur många ben
djuren i hagen har tillsammans? SVAR:

Visste du att...
• Blekinges landskapsträd är en ek.
• Ekar kan bli nästan
tusen år gamla.
• Blekinges landskapsdjur är en ekoxe.
• Ekoxehanen har stora
käkar och kan bli
8,5 centimeter lång.

Stumholmen

M A R I N M U S E U M

Marinmuseum
Spela fyra i rad
på skjulens tak!

Slup- och barkasskjulet

Vill du veta mer om hur
sjömännen levde förr? På
Marinmuseum kan du uppleva den svenska marinens
spännande historia, från år
1522 till nutid. Du kan gå in
i ubåten Neptun, titta på de
stora galjonsfigurerna och se
ett äkta vrak i vraktunneln.

Detta är ett av Karlskronas konstigaste hus.
Det byggdes år 1786. Här förvarade Flottan sina
mindre båtar under vintern. Taket är rutigt och har
16 hål som användes för att samla upp regnvatten.
Under 300 år var Stumholmen ett militärt område.
Här fanns bland annat bageri, charkuteriaffär
och en fabrik som gjorde kläder till militären
– som en egen liten stad!
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b
c

hjälp u137 att hitta
ut ur skärgården!
SVAR:

Stora och lilla
flyghangaren
Så här ser hus för flygplan ut!
I de stora, gula byggnaderna
förvarade marinflygkåren
sina sjöflygplan. De var av
modellen S5 Hansa och kunde
landa på vatten. Hangarerna
byggdes i slutet på 1920-talet
och användes fram till år 1949.

8

!

Visste du att...
• En rysk ubåt gick på
grund utanför Karlskrona
den 27 oktober år 1981.
• Ubåten hette U137.
• På Marinmuseum kan du
se ubåten Neptun som var
med när det hände.

besök Bastionen och räkna
hur många kanoner som finns!

bastion Kungshall
Bastionen uppfördes i slutet av 1680talet och användes i 100 år. Åren
1787–92 byggdes ett magasin med
stora lager för mat. Sjömännen kunde
inte ha med sig färsk mat på sina
långa resor. Istället åt de salt sill, salt
kött, gryn och ärtsopppa – varje dag.

SVAR:

9

Aspö

tjurkö och sturkö
kungsholms fort
drottningskärs
kastell
Den fredligaste fästningen
i Karlskrona! Kastellet
byggdes under 1600-talet
för att försvara hamnen.
Det användes under 200 år,
men sköt aldrig ett skott
mot fiender.

På en ö mitt emot Drottningskärs kastell ligger Kungsholms
fort. Det byggdes under 1600talet och används fortfarande
av militären. Om man sköt
kanonkulor samtidigt från
båda befästningarna, möttes
de i mitten av havet!

Sturkö kvarn
Kvarnen på Sturkö byggdes runt år 1900.
Många människor hade flyttat till ön för
att jobba som stenhuggare och det
behövdes mjöl så att det räckte till alla.
På Sturkö finns även många fina badplatser. Kanske är det dags för ett dopp?

Gissa verktygen!
1. Kasta om bokstäverna för att
få fram namnen på verktygen.
2. Stenhuggarna använde två
av verktygen, ringa in dem.

åsg

någt

amahmer

jemels

skriv ditt namn
med runskrift!

Hitta rätt nyckel till
kastellets fängelsehåla

Vad får man inte
kasta i vattnet?
Ringa in de saker som inte
får vara i vattnet.

Det finns mer än 150 miljoner ton plast
i våra hav. Plasten skadar både djur
och är farlig för miljön. Därför ska du
aldrig slänga något i havet som inte
kommer ifrån havet från början.

runstenen
på sturkö
Tänk om stenar kunde tala?
På vikingatiden (cirka 800–
1050-talet) reste människor
stenar med runskrift som går
att läsa än idag.

Tjurkö stenhuggeri
Under andra halvan av
1800-talet behövdes massor
av sten till gator i hela
Europa. Det var väldigt
tungt att hugga sten, men
även barn fick arbeta. Tänk
vad jobbigt. Då är det mycket
roligare att gå i skolan!
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namn:
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Lyckeby

rödeby

2.
en krona av en toarulle!
1. Klipp sicksack-mönster i ena
ändan av rullen.
2. Gör två små hål i andra ändan.
3. Måla och pynta kronan. Trä ett
snöre eller gummiband i hålen
och knyt ihop ändarna.

jättens grotta

!

Enligt gamla sagor fanns
det en jätte som hette Snopp.
Han bodde i en grotta utanför Rödeby och hatade när
kyrkklockorna ringde. Jätten
blev så arg att han kastade
stora stenblock mot kyrkan,
men missade. Du kan se
Snopps grotta vid väg 28,
strax söder om Rödeby.

Visste du att...
• Under istiden täcktes
hela Sverige av is.
• I isen låg stora stenblock som trillade
ner på marken när
isen smälte.

Lyckå slottsruin

Det var inte lätt att få tag på mjöl
i Karlskrona förr i tiden. Mellan år
1710–1721 byggdes därför Kronokvarnen vid Lyckebyån. För att kunna
driva kvarnen byggdes också vattenfallet som du kan se i Lyckeby.

Den danske kungen Kristian III
lät bygga Lyckå slott år 1545
som skydd om bönderna
gjorde uppror. Slottet revs
omkring år 1600, när den nya
staden Kristianopel byggdes.
Hur tror du att det var att bo
i slottet?

tt
svar:
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kan du lösa chapmans
kluriga rebus?
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kronokvarnen

(Det fanns alltså ingen jätte
som kastade sten mot kyrkan.)

skärva

1.

Skärva herrgård
Varvsamiralen Fredric Henric
af Chapman byggde herrgården åren 1785–86 och
hade det som sommarhus.
Här finns också ett litet tempel,
ett gotiskt torn och en gravbyggnad. Chapman begravdes
aldrig där, men du kan gå dit
och kika – om du vågar…
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Kvinnokampen

hitta orden!
Här döljer sig sju ord
från texten om Emilie!
Leta både vågrätt
och lodrätt

En av historiens många modiga
kvinnor var Emilie Rathou, som
föddes år 1862 i Lösen utanför
Karlskrona. Hon var politiker,
ägde en egen tidning och
kämpade för att kvinnor skulle
få rätt att rösta. Det är tack
vare henne, och många andra,
som kvinnor i Sverige till slut fick
rösträtt år 1921.
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Kristianopel

Tänk så mycket roligt det finns att upptäcka
i Karlskrona! Kan du lösa det kluriga korsordet?
Om du lägger ihop bokstäverna i de färgade
fälten får du fram det hemliga meddelandet!

karlskrona-krysset

kanonkul
Runt Kristianopel fanns en
mur som var 2 500 meter
lång. År 1669 stod det hela
68 kanoner på muren. Några
finns kvar i Kristianopels
hamn. Dem kan du klättra
och sitta på. Glöm inte att
ropa BOOM!
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myrlejon i högasand
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Vill du se hur myrlejon ser ut?
I Högasand norr om Kristianopel
finns det massor som gömmer
sig i sanden! Myrlejonen gräver
fångstgropar där de ligger
och väntar på att en myra ska
halka ner... Mums!
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Hur många myrlejon
gömmer sig på sidan?
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svar:

lös sodukut
i muren
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kriget mellan
svenskar och danskar

svar:
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Fyll alla fälten med 1 till 4. Varje siffra får bara användas en
gång i varje vågrät och lodrät rad, samt kvadrat (2x2 rutor).

4

2

1

1

facit

s.14 – Myrlejon: 9 stycken
s.15 – Karlskrona-krysset: Du är grym

3

s.4 – Gåta: Bokstäverna R och K
s.7 – Djur i hage: 26 ben
s.9 – Ubåtens väg: C
s.9 – Antal kanoner: 16 stycken
s.10 – Rätt nyckel: 2:a raden, 3:e nyckeln
s.10 – Skräp i vattnet: Allt utom fiskrenset ska ringas in
s.11 – Verktyg: Såg, Hammare, Mejsel, Tång
s.12 – Rebus: Du får gärna hälsa på i mitt sommarhus
s.13 – Hitta ordrd: Vågrätt: Lösen, tidning, Emilie,
Rathou, Karlskrona. Lodrätt: politiker, rösträtt.

Staden byggdes på order av den
danske kungen Kristian IV år 1599.
Som skydd mot svenskarna restes
en sex meter hög mur. Kristianopel
blev senare svenskt i samband
med Roskildefreden år 1658. Idag
kan du gå på delar av muren, men
håll gärna en vuxen i handen!
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Upplev en historisk resa tillsammans med Eli och gubben Rosenbom.
Lös kluriga pyssel och lär dig mer om Karlskronas spännande
platser och intressanta personer. Kanske hittar du nya favoritställen och
skapar minnen som kan bli berättelser om ditt eget liv!

Elis äventyrsresa i Karlskrona är framtagen av projektet ”Utvecklingsplan nya besöksmål i Örlogsstaden
Karlskrona” som drivs av Karlskrona Kommun och Statens Fastighetsverk i samarbete med:

logotyper
The contents of this Art and Crafts Book are the sole responsibility of the author[s] and can in no way be taken to reflect the views of the
European Union, the Managing Authority or the Joint Secretariat of the South Baltic Cross-border Cooperation Programme 2014-2020.

Mer information om besöksmål i Karlskrona hittar du på www.visitkarlskrona.se. Återvinn gärna denna produkt när du har pysslat färdigt. Tack!
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Följ med Eli på äventyr i Karlskrona!

