Stadsvandring i Karlshamn
1. Utvandrarmonumentet

Finns i Hamnparken, rest till minne av emigrationen över
Karlshamn till Amerika vid sekelskiftet och föreställer Karl
Oskar och Kristina, huvudpersonerna i Wilhelm Mobergs
roman. Monumentet är uppfört av skulptör Axel Olsson.

2. Fiskarstugan

Bygganden från mitten av 1600-talet på Näset, Näsgatan,
flyttad och restaurerad 1964.

3. Väggaskolan

12. Drottninggatan - Ronnebygatan

Typiskt för 1874 års byggnadsstadga som förskrev snett avskurna hörn på fastigheten för att förbättra sikten i gathörnen.

13. Rådhuset (nuvarande)

Uppfört 1899-1900, i holländsk renässans.

14. Torget
15. Asschierska korsvirkeshuset

Gymnasieskolan från 1917, ritad av den berömde funkisarkitekten Gunnar Asplund.

Uppfört som rådhus 1682. Här inrymdes stadens häkte och här
fanns stadskällaren. Med sin korsvirkesfasad skilde sig byggnaden från de övriga då timrade husen däromkring.

4. Rosengården

16. Böljelek

Här finns Alice Tegnérs minnesstaty - Lilla Maja

5. Näsgränden

En smal gränd med många fina gamla hus.

6. Tullhuset

Fontängrupp skulpterad av Conrad Carlman. Böljelek föreställer en sjöjungfru som lyfter upp två skepp ur böljorna och är
en sinnesbild för sjöfartens betydelse för staden. Kom på plats
i december 1936.

17. Carl Gustafs kyrka

På södra delen av Drottninggatan ligger ett välbevarat
hamnmagasin från början av 1800-talet. Av storlek - två fulla
våningar och två vindsvåningar. Panel på timmerstomme.
Centralt trapphus med schakt för upphissning av gods.

Färdig 1702, har sitt namn efter stadens grundare kung Carl
X Gustaf. Den började byggas under 1680-talet och ritades
av Erik Dahlberg, som då också upprättade stadsplanen och
Kastellet. Nordost om kyrkan uppfördes 1792 en åttakantig
klockstapel av sten.

7. Blekinge Sjöfartsmuseum

18. Kulturkvarteret

Museet finns inrymt i ett tobaksmagasin från 1875. Här kan
man besöka en segelfartygsskans från mitten av 1800-talet,
se livräddningskorgen från Hanö. Skeppshandel utställning.
Sjömansminnen från fjärran länder, Ortholmens fyr, järnankare
från en engelsk örlogsman från början av 1800-talet, fartygsmålningar bildarkiv, fartygsarkiv, båtmotorer mm.

8. Utvandrarhotellet ”Hoppet”

Ligger i hörnet av Drottninggatan - Bergsgatan och har blivit
bekant genom Wilhelm Moberg roman ”Utvandrarna”. Det var
här som emigranterna inkvarterades, innan de for vidare till
Amerika. Mitt emot ”Hoppet” låg Majas Gästgiveri. På Bergsgatan spelade man in filmen ”Utvandrarna”.

9. Drottninggatan 34

Här bodde skeppsbefälhavare Sandström med familj. Dottern Alice, gift Tegnér, var liksom sin far mycket musikalisk och
kanske är det hennes minnen från denna tid som uttrycks i
sångerna ”Sockerbagaren”, ”Borgmästaren Munthe” och ”Asarums dalar”.

10. Kastellet

År 1675 började befästningsanläggningen byggas. Den skulle
försvara handelshamnen mot danskarna. Bastionerna uppmurades av gråsten i form av en oregelbunden sexkant. Här fanns
242 kanoner och en styrka på 400 man. Kastellet var i bruk till
1865. Under sommaren går turistbåten ut till ön.

11. Skärgårdstrafik och gästhamn

Härifrån avgår skärgårdsbåtarna och här finns även en gästhamn med 20 båtplatser. Karlshamns vackra skärgård består
av 270 natursköna kobbar och öar i olika storlekar. Besök till
exempel Tärnö eller Tjärö, två fantastiska skärgårdspärlor.

 Karlshamns Museum i hörnet av Drottninggatan-Vinkelgatan, berättar om Karlshamns utveckling och livet i staden
under olika tidsskeden. Sjöfarten och fisket dominerar, men
mest känt är det lilla minnesrummet över Alice Tegnér som
skrivit och tonsatt många av våra mest kända barnvisor.
 Tobaksladan visar tillverkningen av snus och cigaretter.
Tobaksindustrin i Karlshamn har anor från 1600-talet. Under
1700-talet fanns ett 40-tal fabriker som täckte behovet för hela
Småland.
 Holländarhuset påminner om holländska köpmän med
affärsverksamhet i staden.
 Skottsbergska gården, Drottninggatan 91, en av landets
bäst bevarade köpmansgård från 1700-talet. I källarvåningen
finns en affär från samma tid och på gårdssidan en mängd
bodar, magasin, stall m.m.
 Konsthallen på Vinkelgatan 7 är inrymd i en upprustad
magasinbyggnad. Samlingar är till större delen av svenskt 40tals måleri, donerat av Olof Häkter. Det vackra, målade trätaket
kommer från stadens gamla rådhus. Här visas regelbundet
konstutställningar.
 Punsch- och tryckerimuseet ligger i samma ingång som
Konsthallen. Här visas hur Karlshamnspunschen tillverkades i
staden på 1800-talet och här finns bl.a. den gamla ångpannan,
punschkokaren och lagerfat bevarade.

19. Fernstömska monumentet

100 år gammalt monument som består av elva olika granitsorter och väger 28 ton. Till minne av A K Fernström och
Karlshamns storhetstid i stenindustrin.
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Sommartid anordnas gudade stadsvandringar maj-augusti.
Övrig tid kan guide bokas genom Karlshamns Turistbyrå på
tel 0454-812 03 eller turistbyran@karlshamns.se

