
Kalmar rosenträdgård i historisk miljö 
 

Idén om en ny rosenträdgård i Kalmar kom när Nordiska rosensällskapet planerade en sammankomst i 

Kalmar. Efter en tids funderande kändes Skansparken som ett självklart val med sitt fantastiska läge 

intill det vackra medeltida Kalmar. Parken ligger ett stenkast från slottet och är granne med 

Krusenstiernska gården, en välbevarad trädgård med bebyggelse från slutet av 1800-talet. Parken 

andas historia med rester av den medeltida stadsmuren, vallgrav och den pampiga före detta 

navigationsskolan placerad uppe på Bastion sankt Erik. 

Det soliga västerläget i Skansparken gör att det finns fantastiska möjligheter att anlägga en 

rosenträdgård. Vi vill utveckla parken genom att plantera alla möjliga slags rosor som klättrar, doftar 

och sprider glädje med sina sköna färger. Bland rosorna kommer det finnas typiska pollinatörsväxter i 

form av kantnepeta och lavendel. Här kommer även finnas plats för fruktträd, bärbuskar och gräs. I 

parken kommer det finnas olika rum och platser att njuta av, rosbågar och kanske en paviljong med en 

gunga. Barnen kan glädjas åt att lekplatsen ska rustas upp med rustika lekredskap i trä utformade som 

blommor och insekter. Allt för att bevara platsens historiska och lugna miljö.  

Vi har under hela projektet haft ett nära samarbete med det Svenska rosensällskapet. Centralt i parken 

har vi en samling rosor från de fem nordiska länderna där respektive land har fått välja en buskros och 

en klätterros med särskilt höga odlingsvärden. Kalmar rosenträdgård får också sin alldeles egna ros, 

´Royal Estelle´, som är en buskros framtagen av den danska förädlaren Rosa Eskelund. Rosen är ljust 

persikefärgad med en lätt rosdoft. Den blir 70–100 cm hög och har tjocka friskt gröna blad. Rosen är 

bi-vänlig då den öppnar sig helt och inte är tätt fylld med kronblad. Det gör också att blomman håller 

sig fin även en regnig sommar. 

Kom och besök vår nya fina park och ta en fika i Krusenstiernska trädgården runt knuten. 

Stort tack till Svein Osen, Christer Jonsson och Lars-Åke Gustavsson för ert engagemang och tillskott 

av viktig kunskap till projektet.  

Emma Andersson, landskapsarkitekt, Kalmar kommun. 

 

 


