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Kk
Kafé Paradiset låg på Lindölundsgatan 
20–22 och startade 1928. Kaféet, som var 
öppet under somrarna, hade servering i 
trädgården och var ett populärt utflykts-
mål för Kalmarborna. Stundom bjöds 
besökarna även på levande musik. Verk-
samheten upphörde 1958. Den mot gatan 
gavelvända stugan var bebodd till 1986 
och revs när fastigheten köptes av Riks-
byggen som där uppförde bostadsrättslä-
genheter. IB

Kagg, Lars, 1596–1661, fältmarskalk, 
född i Västergötland. Tidvis hade han som 
chef för fortifikationen överinseendet över 
landets befästningsarbeten, bl.a. i Kalmar 
där han vid Kvarnholmens planläggning 
hade högsta ledningen för dessa arbeten. 
K gjorde raskt karriär och blev greve, fält-
marskalk, riksråd och riksmarsk. Redan 
under sin livstid gav han namn åt Kag-
gensgatan och i modern tid även åt ›Lars 
Kaggskolan. GM

kaggnist, namn på elev i ›Lars Kaggsko-
lan. Jämför ›staggnist.

kakelugnsfabriker, se ›Kalmar Kakelfa-
brik och ›Sandbäcks Kakelfabrik.

Kaklis var ett namn i folkmun för ›Kal-
mar Kakelugnsfabrik.

Kalkkajen kallades den kaj som ligger sö-
der om ›Gamla varmbadhuset på Kvarn-
holmen. Förr användes denna kaj framfö-
rallt av skutor som kom från Degerhamn 
med kalk. Idag är K en del av småbåts-
hamnen längst ut på Kvarnholmen.

kallbadhus, det tidigast kända från 1841 
gick under namnet Nymfen och låg nedanför 

bastionen S:t Erik på ›Kvarnholmen. 
Namnet antyder att det kanske varit ett 
litet badhus endast för damer. År 1863 när 
vattenståndet en gång var ca 1,8 m över 
medelvattennivån, tog en storm med sig 
badhuset ut i Kalmarsund och på morg- 
onen var det helt försvunnet. Ännu ett 
kallbadhus stod färdigt 1858 söder om nu-
varande badbrygga på ›Kattrumpan. Det 
uppfördes och drevs av ett aktiebolag. En 
lång bro ledde ut till det rödmålade hu-
set. Byggnaden innehöll herr-, dam- och 
barnbassänger med ett högt plank mel-
lan herr- och dambassängerna. Nuvarande 
kallbadhus byggdes 1914 och ligger på 
södra sidan av Tjärhovsbågen. Det kallas 
i folkmun Kallis. Uppgifter finns att ett 
kallbadhus skall ha legat vid slottets norra 
sida och ett vid Barlastholmen. Några pri-
vata kallbadhus har också funnits, varav 
ett finns kvar söder om Jutnabben. SHm

Kalle Masse, se Karl ›Magnusson.

Kallis var i folkmun ett namn på ›kallbad-
huset på ›Kattrumpan och senare på Tjär-
hovsbågens kallbadhus.

kallbadhus. Just detta var 
en föregångare till dagens 
som ligger vid Bågen ut mot 
Tjärhovet
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kalmar, uttal kalma´r, är ett äldre svenskt 
namn på tioarmad bläckfisk, med namn ef-
ter det franska ordet för bläckfisk, calmar, 
i sin tur efter latinets calmarium, skrin för 
förvaring av skrivrör och bläck. 
 
kalmár, ungerskt ord för handlare. I Ung-
ern förekommer även K som familjenamn, 
och stavas då med accent över det andra 
a-et. Kända ungrare är matematikprofes-
sorn László Kalmár, sopransångaren Mag-
da Kalmár, fotbollsspelare Jenö Kálmár, 
lagkamrat med den legendariske Ferenc 
Puskás, och i Budapest kan man bo på Ho-
tel Kalmár.  BB

Kalmar, se ›Inledning: ›Gamla staden, 
›Kalmar stad resp. ›Kalmar kommun, från 
sid. 9.

Kalmar Accordion Club, se ›Kalmar Drag-
spelsklubb.

Kalmar AIK har sitt ursprung i Idrotts-
föreningen Glad Ungdom från 1903, som 
uppgick i IF Örnen 1906 och bytte namn 
till Kalmar Idrottsklubb, KIK, 1909. IF 
Svea, bildad 1905, fick 1907 namnet IF 
Falken och slogs ihop med KIK 1918 till 
Kalmar Allmänna Idrottsklubb, Kalmar 
AIK. Tidvis under 1930- och 1940-talen 
hade K fotboll, bandy, ishockey och herr-
handboll på programmet. Senare tillkom 
bordtennis och bridge 1949, damhand-
boll 1950 och bowling 1962. Klubben har 
utfört en unik fotbollsprestation i svensk 
elitfotboll. Från den 21 september 1986 
till den 11 maj 1989 spelade klubben 31 
division I-matcher på Fredriksskans utan 

förlust. Hemmaarena är ›Fredriksskans. 
Publikrekordet är 10 259 i en derbymatch 
mot Kalmar FF 1983. Denna förenings 
olika sektioner fick egna benämningar år 
2000. Då skapades Kalmar AIK FK för 
›fotboll, Kalmar AIK BK för ›bowling och 
Kalmar AIK HK för ›handboll.

Kalmar Airport AB, se ›Kalmar Öland 
Airport.

Kalmar Allmänna Bageriförening bil-
dades 1906 och är Kalmars äldsta koope-
rativa företag. Verksamheten startade i en 
förhyrd lokal på Esplanaden med en ba-
gerska anställd. K flyttade verksamheten 
1912 till Unionsgatan 12, där man hyrde 
lokal av Föreningen ›Folkets Hus. Ett ba-
geri på Fabriksgatan hyrdes också några 
år. En utökad verksamhet krävde större 
lokaler och vid Okegatan 4 uppfördes ett 
nytt bageri som invigdes 1921. År 1938 
byggdes K till med expeditions- och bu-
tikslokaler samt andelstvättstuga och sex 
lägenheter. Förutom till kooperationens 
butiker levererades bröd till några priva-
ta mjölk- och brödbutiker samt även till 
›Kalmar Folkets park och ›Kalmar Flygflo-
tilj. År 1969 uppfördes nya bagerilokaler 
på Tjuvbackevägen under namnet Kon-
sumbagarn, senare Coop Bageri. Verksam-
heten upphörde i januari 2013 då all till-
verkning flyttades till Kristianstad. IB

Kalmar Arbetareförening bildades 1870 
med ändamålet att åstadkomma ett sam-
band emellan arbetare av alla yrken, och 
genom bildande sysselsättningar på lediga 
stunder upplysa och förädla sina medlem-
mar. Dess förste ordförande var Carl ›Ge-
the. K byggde upp ett större bibliotek som 
genom sammanslagning 1923 med John 
›Roséns testamenterade boksamling lade 
grunden till ett blivande folkbibliotek, det 
som blev ›Stadsbiblioteket. K upplöstes 
troligen i samband med att deras bibliotek 
skänktes.

Kalmar Arbetares Livsmedelskom-
mitté, även kallad Svältkommittén, bil-
dades på våren 1917 efter en ›hungerde-
monstration på Stortorget i april samma 
år. K bildades av 15 olika fackföreningar 
och beräknas ha representerat 5 000 män 

Kalmar Allmänna
Bageriförening.
Okegatan 4



223

och kvinnor i Kalmar. Dess ändamål var 
att bevaka och hävda arbetarnas intres-
sen under livsmedelsbristens dagar. Efter 
några år hade förhållandena blivit bättre 
och kommittén upplöstes på våren 1920. 
I stället bildades en dyrtidskommitté. Den 
blev ett år gammal och verkade huvudsak-
ligen för billigare inköp av vissa livsmedel 
och beklädnadsartiklar. BB

Kalmar Atletklubb bildades 1928 och är 
fortfarande aktiv. Från början fanns även 
brottning med som en sektion men 1939 
bildades en egen klubb, ›Kalmar Brottar-
klubb. K var från början framgångsrik i 
tyngdlyftning och fram till 1962 hade K 
erövrat 8 nordiska och 45 svenska mäster-
skap, samt satt 156 svenska och 356 små-
ländska rekord. Bland bildarna märks Jean 
Johansson, Jean-Johan, föregångare, ledare 
och välgörare, samt Reinhold Petersson, 
Kalmars främste lyftare genom tiderna 
med 17 svenska mästerskap, och Sture 
Karlsson-Klintheim, båda framgångsrika 
tyngdlyftare. På 1970-talet togs även styr-
kelyftning upp på programmet. K arrang-
erade EM i tyngdlyftning för juniorer år 
2001.

Kalmarbanken var förr ett vardagligt 
namn på ›Kalmar Enskilda Bank.

Kalmar befälsutbildningsförening bil-
dades 1943 efter att landstormen genom 
försvarsbeslut 1942 upphört som krigsorga-
nisatorisk företeelse och förbanden blev is-
tället lokalförsvar. Landstormsrörelsen om-
bildades 1943 till befälsutbildningsrörelse 
och ›Kalmar landstormsförening bytte detta 
år namn till Kalmar befälsutbildningsföre-
ning och 1963 skedde nästa namnbyte till 
›Kalmar FBU-förening.  

Kalmar–Berga Järnväg, KBJ, började 
byggas 1896, baserat på ett förslag av 
stadsingenjör C H ›Öhnell. Linjen kom att 
sträcka sig från Kalmar Central till Berga 
i Högsby kommun och den 77 km långa 
banan invigdes i december 1897. Det var 
en smalspårsbana med spårvidden 891 
mm, en s.k. 3-fotsbana. Bolaget som ägde 
K hette ›Kalmar läns östra järnvägsaktie-
bolag. Som mest arbetade ca 700 personer 
med att bygga K. Maximal hastighet var 

från början 25 km/tim men den höjdes 
successivt. Från 1924 bedrev bolaget även 
busstrafik och under 1930- och 1940-ta-
len även viss taxi- och lastbilsverksamhet. 
Ledningen bildade 1931 dotterbolaget 
›Östra Smålands Järnvägsaktiebolag och 
hade då i etapper övertagit driften av samt-
liga sex smalspårsbanor i södra och meller-
sta Kalmar län. Den 1 juli 1940 övertogs 
alla banorna och busstrafiken av SJ. Räls-
bussar sattes i trafik 1949 och våren 1954 
upphörde ångloksepoken. Persontrafiken 
upphörde 1967 medan godstrafiken levde 
vidare till 1973. Samma år påbörjades 
breddning av K till normalspår med spår-
vidden 1 435 mm. Samtidigt ändrades 
sträckningen Kalmar Västra–Kläckeberga 
och banan fick en mer västlig sträckning. 
Järnvägen användes då enbart för godstra-
fik. Beslut fattades 1993 av riksdagen att 
banan skulle rustas upp så att persontra-
fik åter kunde ske till Linköping. Den s.k. 
Stångådalsbanan invigdes i augusti 1996. 
Som mest fanns följande bemannade sta-
tioner i Kalmar kommun: Kalmar Cen-
tral, Kalmar Västra, Kläckeberga, Förlösa, 
Läckeby, Rockneby och Kåremo. Mer att 
läsa: Björn Edman, Kalmar–Berga Järn-
väg.  BB

Kalmarbiografen kom senare att heta 
›Röda Kvarn.

Kalmar–Berga järnväg
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Kalmarbladet var en socialdemokra - 
tisk tidning som utgavs av Kalmar arbetar-
kommun efter ett erbjudande från Oskars-
hamns-Tidningen. Första numret trycktes 
i februari 1905 och innehållet var i stort 
sett identiskt med denna tidning. K utkom 
tre dagar i veckan men fick läggas ned ef-
ter drygt ett år då arbetarkommunen inte 
kunde lämna ekonomiska garantier till 
tryckeriet i Oskarshamn. BB

Kalmar blodbad betecknar politiskt mo-
tiverade avrättningar som vid två skilda 
tillfällen utfördes i Kalmar. Det första 
1505, se ›Kalmar rättaredag, den andra 
1599 vilken också var den första av de mas-
savrättningar som hertig Karl, sedermera 
Karl IX, med visst stöd i riksdagsbeslut 
lät drabba dem som förhöll sig lojala mot 
den legale kungen Sigismund. Kalmar stad 
och slott som försvarats av kungens militär 
hade inneslutits i en halvårslång belägring 
vintern 1598–1599. Staden hade intagits 
av hertigens trupper i en blodig storm-
ning, natten mellan den 1 och 2 mars 1599 
varpå följt mord, övergrepp och plund-
ring. Kalmarborgarnas tillhörigheter och 
domkyrkans silver, dyrbara dräkter, böcker 
och arkiv stals eller förstördes av hertigens 
uppsvenska soldatesk. Det ointagliga slot-
tets besättning svältes ut och kapitulera-
de den 12 maj. Hertigen gjorde gällande 
att de ansvariga på slottet fört avog sköld 
mot fäderneslandet och lät på torget eller 
slottets borggård straffa 22 personer ge-
nom halshuggning eller hängning. Av de 
avrättade är endast de tre befälhavarna 
och slottsprästen kända till namnet: Johan 
Larsson Sparre, Christoffer Andersson 
Grip, ägare till ›Stävlö norr om Kalmar, 
Lars Andersson Rålamb samt prästen herr 
Birger. De likaså avrättade kansliskrivarnas, 
slottsskrivarnas, vaktmästarnas och knekt-
befälens namn är okända. De tre herrar-
nas och slottsprästens avhuggna huvuden 
spetsades på spjut uppsatta över Kalmars 
huvudinfart Västerport. Där torde huvu-
dena, enligt tidens sed, torkade, mörknade 
och skrumpnade samt illa åtgångna av 
stadens kråkor ha varit kvar under flera 
år, kanske ända till ›Kalmarkriget 1611 då 
Västerport förstördes. Christoffer Grips 
i helfigur skulpterade gravsten återfanns 
1753 under rasmassorna efter ›Bykyrkan, 

och då var gravstenens huvud avslaget. 
Stenen ligger nu på ›Gamla kyrkogården. 
År 1878 hedrade Kalmar stad de tre avrät-
tade herrarna genom att låta tre gator på 
Ängö få deras namn; Gripgatan, Sparrega-
ten och Rålambsgatan, senare ändrat till 
Rappegatan.  TH

Kalmarbo kallas den som är inflyttad till 
Kalmar till skillnad från den som är ›kal-
marit. Även andra generationen i Kalmar 
kallas ofta st K.

Kalmar Bobbinfabrik AB, tidvis Kalmar 
Bobinfabriker AB, hade sitt ursprung i den 
fabrik som startades av Wilhelm Heinrich 
Papenhagen runt 1870 i Fjelebro, Västra-
kulla, för svarvning av trådrullar, engelska 
bobin. I samband med att ›Kalmar Järnväg 
öppnade sin linje genom Trekanten 1874 
flyttades fabriken dit, strax intill stations-
byggnaden. Efter några år köptes K av 
Carl ›Hasselqvist. Köpare av de svarvade 
trådrullarna var från början sytrådstillver-
kare i England men senare även i Tysk-
land, Belgien, Frankrike och Italien. Efter 
att Hasselqvist kommit på obestånd och 
tagit sitt liv 1892 köptes farbriken av Karl 
Elfverson med hjälp av svärfadern Johan 
›Jeansson. Från 1913 utökade man sorti-
mentet med trähattar till spritflaskor, s.k. 
woodtops. En mindre bobinfabrik i Påryd 
inköptes 1915 som gjorde råämnen till 
fabriken i Trekanten. När Karl Elfverson 
dog 1916 övertog sonen Fritz ledningen 
av K. Efter första världskriget fick K stora 
svårigheter sedan guldmyntfoten återin-
förts. Företaget gick i konkurs 1921 och 
Pårydsfabriken brann vid samma tid. Fritz 
Elfverson bildade då tillsammans med sin 
svåger Ernst Gullbrandsson bolaget ›Elf-
verson & Co. Pårydsfastigheten inköptes 
och nya byggnader uppfördes. Innan de 
var färdiga hyrdes fabriken i Trekanten 
som senare övergick till ny ägare. Den 
brann ner 1923 och återuppfördes aldrig. 
Firmanamnet Kalmar Bobbin levde kvar i 
viss omfattning i den nya verksamheten i 
Påryd. Ett helt nytt företag startades där-
efter vid vägen mot Kristvalla, Trekantens 
Nya Bobinfabrik.  BB

Kalmar Boxningsklubb bildades 1929, 
men verksamheten övergick tidigt till 
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Sandås Boxningsklubb som så småningom 
åter bytte namn till K. Ett antal svenska 
mästerskap har erövrats, främst under 
åren 1967–1980, varav 4 av Nils-Erik Ro-
sén. Numera tränar och tävlar även kvinn-
liga boxare i K. 

Kalmar Bridgeklubb, se ›Kalmarsunds 
Bridgeklubb.

Kalmar Brottarklubb bildades 1939 ef-
ter att ha varit en sektion i ›Kalmar Atlet-
klubb under elva år. Träningen ägde rum 
i brandstationens gymnastiksal. Under en 
mellanperiod saknade K egna lokaler, vil-
ket minskade aktiviteten. När Sporthal-
len togs i bruk 1962 fick brottarna lokaler 
där. K arrangerade 1997 SM för herrar i 
grekisk-romersk stil. K bedriver en bred 
tränings- och tävlingsverksamhet för både 
ungdomar och seniorer.

Kalmar Brukshundsklubb bildades 1948 
men 1950 räknas som klubbens start, ef-
tersom det första officiella mötet hölls då. 
Efter att i slutet av 1950-talet ha fört en 
tynande tillvaro blev det åter full aktivi-
tet en bit in på 1960-talet. Då hade man 
en egen klubbstuga ute vid Skälby, kallad 
Perstorpet, med namn efter den gamla byn 
Perstorp som låg intill ›Skälby. Klubbhuset 
brann 1963 men två år senare invigdes ett 
nytt. Klubben förfogar över träningsplaner 
i anslutning till klubbhuset. K arrangerar 
lydnads-, bruks- och agilitytävlingar samt 
hundutställningar. BB

Kalmar Bryggeri AB anlades 1847 av 
Johan Andersson, som tio år senare intro-
ducerade s.k. bajerskt öl i Kalmar under 
namnet Iskällar-Bier. Det innebar att man 
övergick från överjäsning till underjäs-
ning och kunde på så sätt framställa ett 
lagringsbart öl. Ölet lagrades till en början 
i slottets källare och i valven invid ›Väster-
port. Vattenkvaliteten förbättrades 1901 
när vattenledning drogs fram från ›Gamla 
vattentornet. Under sonen Axel Anders-
sons ledning växte bryggeriet och 1930 
och 1952 gjordes större utbyggnader. K 
uppfyllde då en stor del av kvarteret Bryg-
garens östra del mellan Storgatan, Provi-
antgatan och Södra Långgatan. K köptes 
upp 1933 av AB Stockholms Bryggerier 

och lades ner i början av 1960-talet. Mer 
att läsa, Manne Hofrén, Bryggare och bryg-
gerier i Kalmar 1947.

Kalmar Brännvinsminuteringsbolag ex-
isterade åren 1853–1856, se ›Systembolaget 
i Kalmar.

Kalmar BTK grundades 1930, men upp-
hörde 1946 för att åter väckas till liv 1960. 
K har verksamhet för damer, herrar och 
ungdomar och betraktar sig som Smålands 
framgångsrikaste bordtennisklubb. Svenskt 
mästerskap erövrades 1996, 1999, 2000 
och 2002. K har arrangerat bl.a. Swedish 
Open Championships, SOC, 1975 och 
1997 och ett flertal SM-tävlingar. Världs-
mästarna J-O ›Waldner, Jörgen Persson, ki-
neserna Kong Ling Hui och Wang Tao har 
spelat för K liksom flera andra välkända 
spelare från Kina, Nordkorea, Australien, 
Island och Jugoslavien.

Kalmar Budoklubb, som är en av de älds-
ta i landet, startade sin verksamhet 1965 
med judo, men formellt 1966. Senare 
tillkom ju-jutsu, som klubbmedlemmen 
Linda Lindström tog VM-guld i och fick 
därför Kalmar kommuns idrottspris 2009.

Kalmarbygdens Fältrittklubb grunda-
des 1928 och har sitt ursprung i Kalmars 
första ridskola med lokaler i brandkårens 
tidigare stall, som blev tillgängligt då 
brandbilar inköptes och hästarna såldes 
1926. På 1940- och 1950-talet flyttade 
ridskolan till Tallhagen. Den nuvarande 
anläggningen uppfördes 1964 och finns 
på Svensknabbevägen 9. Föreningen köp-
te anläggningen 1991 och byggde därefter 
en hölada. Klubben anordnade 1997 SM 
i banhoppning på Kalmartravet. År 1999 
blev K diplomerad av Svenska Ridsport-
förbundet som godkänd ridskola.

Kalmar Brukshundsklubb.
Foto Johanna Hector

Kalmar Bryggeri AB.
Fasad mot Storgatan.
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Kalmarbygdens Jägare bildades 1966. 
En anläggning för skytte finns vid ›Skogs-
torps skyttecentrum där K utbildar jägare, 
bl.a. på en permanent jaktstig samt utövar 
lerduveskytte. K bedriver även utbildning 
för jägarexamen med såväl teori som prak-
tik.

Kalmarbygdens Idé- och Uppfinnar-
förening, se ›Uppfinnarna Kalmarsund.

Kalmarbygdens Mejeriförening, se ›Me-
jeriet.

Kalmarbygdens Sparbank, se ›Bespa-
rings- och Lifränteanstalten.

Kalmar Byggmästareförening grundades 
1919 med syfte att vara organ för byggmäs-
tare i Kalmar och motpart till de fackliga 
byggnadsarbetarföreningarna. K föregicks av 
Kalmar Arbetsgifvareförening, 1906–1919, 
som var ansluten till en riksorganisation. 
Vissa uppgifter anger att en byggmästare-
förening funnits redan från 1880-talet. K 
utvecklades med tiden och fick medlemmar 
runt om i Kalmar län. År 1947 anställdes 
den förste tjänstemannen som skulle svara 
för mätning av ackorden på byggena. Senare 
tillkom utbildningsinsatser och en yrkeskon-
sulent anställdes. De flesta byggföretag av 
betydelse har så småningom blivit medlem-
mar. År 1964 utvidgades och ombildades K 
till Kalmar läns Byggmästareförening. K för-
värvade 1985 av Kalmar kommun ›Krono-
bageriet, som varit en del av ›Kalmar Ång-
kvarn, vid korsningen Proviantgatan–Södra 
Långgatan och byggde om det till Byggar-
nas hus med lokaler för egen verksamhet 
och uthyrning. År 2000 övertog Sveriges 
Byggindustrier i egenskap av bransch- och 

arbetsgivarorganisation verksamheten och 
personalen. Kalmar läns Byggmästareför-
ening finns kvar som en ideell förening och 
har till ändamål att främja och sprida 
kunskap om byggandets utveckling. Till-
sammans med Sveriges Byggindustrier 
arrangeras årligen Byggmästardagen. GM

Kalmar Byggnadsgille, se ›Sydöstra Sve-
riges Byggnadsgille.

Kalmar Bågskytte bildades 1954 un-
der namnet Kalmar Bågskytteklubb som 
blev Kalmar Bågskyttesällskap 1968 för 
att ändras till Kalmar Bågskytte år 2010. 
Verksamheten har tidvis legat nere. K be-
driver bågskytte för ungdomar och vuxna 
med långbåge och compoundbåge samt 
i fristil och dessutom klassiskt skytte. På 
vintern äger träning och tävling rum in-
omhus i Stensöskolans gymnastikhall och 
utomhus på Dunö bågskyttebana där ock-
så klubbhuset finns. 

Kalmar Båtklubb bildades 1930 och då 
under namnet Kalmar Motorbåtsklubb 
som 1975 ändrades till Kalmar Båtklubb. 
K verkar för båtsportens främjande ge-
nom att tidigt upprätta ett sjökort, ut-
bilda, peka på behovet av småbåtshamnar, 
bryggor och uppläggsplatser samt även 
några gånger anordna tävlingar. Klubben 
arbetade en tid för att bredda och rensa 
›Dragkanalen, vilket dock inte kunde ge-
nomföras av antikvariska skäl. Fester och 
utflykter, framför allt till Gamla varvet 
på Drag stod och står på programmet. En 
egen radiostation ordnades under några 
år på 1970-talet. Klubbstuga byggdes på 
Kullö på 1980-talet.  GM

Kalmar Central, se ›Centralstationen.

Kalmar Charkuteribolag AB hade sitt 
ursprung i Nya Slagteri- och Charkuteri-
bolaget, Petersson & Carlsson och startades 
1884 på Västerlånggatan 15. År 1925 sål-
des företaget till Frans Månsson som änd-
rade namnet till Nya Charkuteribolaget. 
De hantverksmässigt tillverkade produk-
terna såldes i den egna butiken, men leve-
rans skedde även till andra butiker. K hade 
eget rökeri och var känt för sina kroppka-
kor som såldes bl.a. till Arvid Nordqvist 

Kalmarbygdens
Fältrittklubb.
Ridhus vid Svensknabben
Foto Thomas Hällqvist

Kalmar Byggmästarför-
ening. Jubileumsskrift med 
teckning av Alvar Jonasson,
signaturen Jonas.
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i Stockholm. K hade gott anseende och 
här handlade ofta stadens societet. Sonen 
Lars Månsson övertog rörelsen 1957 och 
ombildade bolaget till Kalmar Charkute-
ribolag AB. Då möjlighet att expandera 
på den lilla tomten inte fanns, avvecklades 
bolaget 1975. IB

Kalmar Choklad AB och Kalmar Chok-
ladfabrik AB, se ›Chokladfabriken.

Kalmar City, egentligen Kalmar City 
Samverkan AB som registrerades 1990, 
har sitt ursprung i Kvarnholmens Cen-
trumförening. Det är en intresseorgani-
sation med syfte att stärka Kvarnholmen 
som en attraktiv plats för handel, upple-
velse, mat och boende. Bland medlem-
marna finns representanter för handel, 
restauranger och fastighetsägare samt ser-
vice- och tjänsteföretag.

Kalmar Dambridge har sitt ursprung 
från 1960 då ett flertal damer i ›Kalmar 
Bridgeklubb startade Kalmar Dambridge-
sällskap. Från början höll man till på ›Tea-
terkällaren. Senare flyttade K till ›Stadsho-
tellet och efter några år på ›Monte Cavallo 
till ›Stensbergshemmet. Sedan 2007 har D 
sin verksamhet i ›Bridgens Hus på Varvs-
holmen. I samband med att föreningen 
2012 blev medlem i Sydöstra Sveriges 
Bridgeförbund ändrades namnet till Kal-
mar Dambridge. BB

Kalmar Design var ett danskt produkt-
namn på främst konsumentartiklar för kök 
och servering, bl.a. bestick. Tillverkningen 
började troligen efter andra världskriget. 
Produkterna var ofta i en modern design i 
rostfritt stål men även tidvis teak. En period 
tillverkades även inomhusarmaturer. BB

Kalmardialekt, se ›kalmaritiska.

Kalmar Djursjukhus, på Gasverksgatan 
17 startades av en stiftelse som bildades 
1965. Man byggde nya lokaler 1970 vilka 
utökades 1972. K övertogs 1980 av kom-
munen och drivs nu av AniCura i ytterli-
gare utökade lokaler.

Kalmar dominikanerkonvent, se ›Munk-
klostret.

Kalmar domkyrka ritades av arkitekten 
Nicodemus Tessin d.ä. och började byggas 
1660. K placerades vid Stortorget, stadens 
främsta torg och tillsammans med rådhu-
set representerar de kyrkans och statens 
makt. Genom sitt läge på torget, sin stor-
lek och sin utformning skulle den impo-
nera och inge respekt.

Domkyrkan invigdes och togs i bruk 
1682, för att därpå byggas färdig och in-
vigas en andra gång 1703. Stilmässigt är 
K en nordisk variant av barock efter före-
bilder från Italien och Frankrike, framför 
allt från Il Gesù i Rom och Église de la 
Sorbonne i Paris. Det som utmärker ba-
rockstilen och som återkommer i dom-
kyrkans exteriör, är uppdelningen i flera 
byggnadsvolymer, rikt utsmyckade fasa-
der med höga pilastrar av kalksten som 
bär upp ett putsat listverk med arkitrav 
fris och gesims. På frisen fanns tidigare 
en förgylld inskrift med en latinsk text; 
regnante carolo gustavo coeptum sub 
carolo xi maxima parte auctum felici ca-
roli xii aevo acceptam refert hoc opus 
consummationem. Fritt översatt Påbörjat 
under Karl Gustavs regering, under Karl 
XI till största delen uppfört, har detta bygg-
nadsverk Karl XII:s lyckliga tid att tacka för 
sin fullbordan. Denna text med komplet-
tering från 1910-talets renovering, Reg-
nante Gustavo V renovatum, restaurerat 
under Gustav V:s regering, återfinns nu 
på två inskriftsstenar flankerade av voluter 
under och över taket på södra portalen. 
Över listverket följer ytterligare pilastrar, 
tempelgavlar, voluter och fyra torn med 
lanterniner. Tempelgavlar och lanterniner 
kröns av eldurnor och kandelabrar med 
eldslågor. I söder och norr framträder ga-
velfasader med ingångsportar nedtill och 
tempelgavlar som kröner övervåningen. 
Domkyrkans grundplan är korsformad 
med större öst-västlig längd. I öster är K 

Kalmar domkyrka
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utrustad med en halvcirkelformad absid, 
som har sin motsvarighet vid den västra 
ingången från vilken långskeppet nås. En-
trén från Stortorget i söder leder till de 
kortare tvärarmarna och kyrkans mitt. In-
teriören domineras av joniska kolossalpi-
lastrar på vilka ett listverk med tandsnitt 
vilar. Tunnvalven, kryssvalvet i korsmitten 
och den vita färgen ger en enhetlig prägel 
åt kyrkorummet.

Byggandet startade i midsommartid 
1660. Den utdragna byggnadstiden be-
rodde på de svåra tiderna och den oupp-
hörliga jakten på pengar. Karl X Gustav 
gav 1658 församlingen rätt att över hela 
riket insamla medel till kyrkobygget. Även 
pengar från stora sjötullen och lilla tull-
len från hela riket tillföll byggnadskassan. 
Man utnyttjade också s.k. sakören, bö-
ter, från Kalmar stad och län. Tidsskedet 
1692–1699 blev avgörande för hur K ser 
ut i vår tid. Då tillkom nämligen valv, gav-
lar och torn. I alla tider har diskuterats om 
Tessin avsåg att K även skulle ha en kupol 
i likhet med dess förebilder på kontinen-
ten. Det finns en planritning bevarad med 
en tydlig cirkel som förmodligen tecknar 
läget för en kupol. Domkyrkan är i stort 
oförändrad till sitt yttre sedan invigningen 
1703. Arkitekter som Helgo ›Zettervall 
och Ragnar ›Östberg har utarbetat separa-
ta förslag till kupoler, men mot dessa pla-
ner står professor Ragnar Josephsons ytt-
rande: Det blir alltid något sökt och oäkta 

att i en senare tid i historisk stil tillbygga 
nya delar på ett äldre byggnadsverk. K har 
en altaruppsats ritad av Nicodemus ›Tes-
sin d.y. med en inkomponerad altartavla 
tillskriven David von ›Krafft. Den skildrar 
nedtagningen av Jesus från korset. Själva 
altaret har formen av en sarkofag och flan-
keras av allegoriska figurer skildrande Tron 
och Nåden. Allt detta kom på plats 1712. 
Predikstolen, av okänd ålder och skapare, 
räddades från ›Bykyrkan i Gamla staden 
och är av nordtysk eller nederländsk typ. 
Begravningsminnen i form av huvudbanér 
och epitafier pryder väggarna. Ett 80-tal 
gravstenar i mer eller mindre gott skick 
finns bevarade i kyrkan. Vissa av dessa 
hämtades från Bykyrkan och gamla kyr-
kogården för att utgöra golvbeläggning. 

År 1783 påbörjades en yttre och inre 
restaurering och 1790 försågs K med läk-
tare i norr och söder. Nästa restaurering 
ägde rum 1831–1834 och följdes av yt-
terligare en 1910–1914, ledd av J Fred. 
›Olson, då bl.a. fyra fönster på var sida 
om altaruppsatsen sattes igen. Arkitekter 
för restaureringen 2005–2011 var Kerstin 
Barup och Mats Edström. Förutom kon-
serveringsåtgärder strävade de efter att 
återge K barockens färger både till det 
yttre och inre. Antalet bänkar minskades. 
Koret utökades och gjordes mer flexibelt 
genom att förses med höj- och sänkbara 
körgradänger. Utöver detta fick kyrkan 
ett nytt flyttbart centralaltare, ny flyttbar 

Kalmar domkyrka.
Bild tagen före renoveringen 
2005–2011.
Foto Per Lindegård
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dopfunt och ambo. I väster frigjordes ett 
s.k. kyrktorg under orgelläktaren där Erik 
Sands dopfunt från 1963 placerades. Över 
sakristian skapades en ny våning för förva-
ring av domkyrkans textilier. I det sydöstra 
tornets bottenvåning finns Kristofferko-
ret. I väster har ett samtalsrum inretts och 
personalutrymmen har tillskapats.
Domkyrkan har tre orglar. Stora orgeln 

från 1883 byggdes av Åkerman & Lund 
med förändringar 1929 och av Mårtens-
son 1957. Den byggdes om 2013 av Tosta-
reds Orgelfabrik. Efter ombyggnaden om-
fattar den 72 stämmor med 4 manualer 
samt pedal, 4000 orgelpipor med höjder 
från några centimeter upp till nio meter. 
Till vänster i koret står en orgel med 16 
stämmor av senbarocktyp, byggd 1998 av 
Sune Fondell Ålems Orgelverkstad. I al-
taruppsatsen finns något så ovanligt som 
en orgel med 6 stämmor, byggd 1957 av 
Anders Mårtensson i Lund. År 1997 för-
såg Ålems Orgelverkstad orgeln med nya 
pipor och ett nytt flyttbart spelbord. AG

Kalmar domkyrkoförsamling omfat-
tar de centrala delarna av staden och har 
mycket gamla anor. Sitt nuvarande namn 
fick K 1989 när Kalmar församling dela-
des upp i följande församlingar: ›Heliga 
korset, Kalmar domkyrkoförsamling, ›Kal-
mar S:t Johannes, ›S:ta Birgitta och ›Två 
Systrars.

Kalmar Dragspelsklubb startade 1971 
och då som Kalmar Accordion Club. Re-
dan året efter ändrades namnet till Kalmar 
Dragspelsklubb. Medlemmarna medver-
kar ofta vid olika evenemang och spelar 
varje sommar till den populära allsången i 
›Stadsparken.

Kalmar Drill bildades 2001 under namnet 
Kalmar Drillflickor. Denna förening hade 
sitt ursprung i en grupp flickor som från 
1994 övade drill och uppträdde tillsam-
mans med Kalmar musikskolas blåsor-
kester Blåsningen. Gruppen anslöts infor-
mellt till orkestern 1996. Så småningom 
blev även pojkar medlemmar och deltar 
numera vid K:s uppträdanden.

Kalmar dämme, tidigare odlings- och be-
tesmark, är en konstgjord 18 hektar stor 

våtmark som genomrinnes av ›Törneby-
bäcken. Det är ett gemensamt projekt av 
Luftfartsverket och Kalmar kommun med 
primärt syfte att minska Törnebybäck-
ens innehåll av kväve som till största de-
len kommer från det kväverika urea som 
används vid halkbekämpning av land-
ningsbanorna på ›Kalmar Öland Airport. 
Anläggningen med ett flertal bassänger 
färdigställdes under vintern 1996–1997. 
Vid K har skapats ett lättillgängligt rekrea-
tionsområde, samtidigt som det har ut-
formats så att ett rikt djur- och växtliv av 
våtmarksberoende arter gynnas. Det finns 
ett rikt fågelliv i vattenområdet och under 
de första tio åren hade 265 olika fågelarter 
iakttagits bl.a. häckande pungmes, skägg-
mes, brun kärrhök, vattenrall och smådop-
ping. BB

Kalmare hamn är namnet på en liten vik 
i Misterhults skärgård på insidan av Vinö. 
En namntolkning är att under segelskep-
pens tid K troligen var en ankringsplats i 
skärgården nattetid eller i väntan på gynn-
sam vind under seglats till eller från Kal-
mar. BB

Kalmarekittan kallade soldaterna en grov 
kanon, en mörsare, med stor eldkraft, 
räckvidd och precision. K ingick som en 
av fästningskanonerna vid Kalmar slott 
men efter ›Kalmarkriget 1611 tog dansk-
arna den som krigsbyte och placerade K 

Kalmar dämme.
Foto Tommy Håkansson
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vid Kronborgs slott i Helsingör. År 1658 
återtogs den till Sverige av Carl Gustaf 
Wrangel. Sägnen sa att från Kalmar kunde 
man med K precisionsskjuta tvärs över 
sundet ända till Öland. Kanonen använ-
des 1677 vid belägringen av Kristianopel 
och bidrog i hög grad till återerövringen. 
Senare samma år var det kastellets i Karls-
hamn tur att återtas av svenskarna under 
bröderna Wachtmeisters ledning. K pla-
cerades då uppe på Hinseberget tillsam-
mans med annat artilleri. Inte mindre än 
30 danskar omkom vid detta tillfälle av 
en enda projektil från den så fruktade K. 
Enligt en sägen stod följande vers inristad 
i kanonen: 1 mil är min gång, 7 mil min 
sång. DF

Kalmare ledung kallas norske kungen 
Sigurd Jorsalafares korståg på 1120-talet 
för att kristna Småland. Hundra år senare 
skildrar Snorre Sturlasson att konung Si-
gurd år 1123 först ämnat göra färden till-
sammans med danske kungen Nils Svens-
son men då han inte infann sig seglade 
Sigurd Jorsalafare själv iväg med sina 300 
skepp och styrde österut till den köpstad, 
som kallas Kalmarna och härjade där och 
likaså i Småland. På korståget bortfördes 
1 500 kreatur från smålänningarna och Si-
gurd återvände hem med många och stora 
dyrbarheter. BB

Kalmar Elektriska Byrå på Kaggensga-
tan 23 startades 1921 av ingenjör Ernst 

Hornfors. Verksamheten var inriktad på 
elinstallationer och försäljning av belys-
ningsarmaturer. År 1928 ombildades K 
till aktiebolag och övertogs senare av Sten 
Stenberg. Företaget finns (2014) kvar på 
den ursprungliga adressen.

Kalmar–Emmaboda Järnväg, se ›Kal-
mar Järnväg.

Kalmar Energi AB, se ›Elverket.

Kalmar Enskilda Bank erhöll sin första 
10-åriga oktroj, tillstånd att driva bank, 
av Kungl. Maj:t den 8 juni 1866 och i maj 
1867 öppnade banken, som delvis var en 
fortsättning på ›Filialbanken i Kalmar. Den 
första styrelsen bestod av Carl ›Manner-
skantz, S A Frykman, O E L ›Dahm, Folke 
Rosén, N P Ljunggren och J G Jegerhielm. 
Personalen övertogs från Filialbanken och 
den första lokalen inrymdes i ›Domprost-
gården som i övrigt beboddes av landsse-
kreteraren Siljeström. K flyttade snart till 
Angelska huset vid Norra Långgatan 1 som 
ombyggdes för bankverksamhet. År 1879 
flyttade K in i ›Nils Bremers gård, belägen 
vid korsningen Kaggensgatan–Södra Lång-
gatan, som då genomgått en omfattande 
om- till- och påbyggnad. K hade egen sedel-
utgivning fram till 1902 men fick då upp-
höra med detta eftersom Riksbanken hade 
fått ensamrätt. De första sedlarna utgavs 
1867 i valörerna 5, 10, 50 och 100 riksdaler 
riksmynt. De trycktes hos sedeltryckaren 
Jakob Bagge i Stockholm och underteck-
nades för hand av bankens ledning. De sista 
sedlarna trycktes under åren 1887–1898 i 
London hos Bradbury, Wilkinson & Co och 
valörerna var 5, 10, 50 och 100 kr. Banken 
hade ett flertal avdelningskontor; 1867 
öppnades kontor i Västervik och Vimmer-
by, 1868 i Borgholm, 1870 i Oskarshamn 
men nedlagt 1889, 1871 i Mönsterås, 1875 
i Valdemarsvik, samma år i Gamleby men 
nedlagt 1880, 1877 i Nybro och Mörby-
långa, 1900 i Virserum, 1903 i Hultsfred 
och Torsås, 1904 i Högsby och slutligen 
1905 i Alsterbro. Banken råkade ut för en 
stor ekonomisk förlust 1886 då det uppda-
gades att bankens VD John Roosval hade 
förskingrat stora belopp. Han hade bl.a. in-
vesterat i sin privatbostad ›Villa Skansen. 

I slutet av 1905 började ledningen för K 

Kalmar Enskilda Bank.
Hörnet Kaggensgatan–Söd-
ra Långgatan efter 1879
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förhandlingar om en fusion med Smålands 
Enskilda Bank och samtidigt med Bankak-
tiebolaget Södra Sverige. Den förstnämnda 
banken drog sig ur projektet och 1 januari 
1906 uppgick K i Bankaktiebolaget Södra 
Sverige som 1919, efter sammanslagning 
med Stockholms Handelsbank bildade 
Svenska Handelsbanken, idag Handels-
banken.  BB

Kalmar Erobring, danska för Kalmar er-
övring, är namnet på medaljer i guld resp. 
silver präglade på privat initiativ av av 
myntmakaren Nicolaus Schwabe som även 
präglade medaljerna. Medaljerna präglades 
efter att danskarna erövrat Kalmar 1611. 
Medaljen visar kung Kristian IV med fält-
herrestav och frånsidan danskarnas storm-
ning. Medaljer delades ut till danska offi-
cerare. SHm

Kalmare Skägga, även kallad Stora Skäg-
gan, var en av Kalmar slotts forna kanoner. 
En del av dessa kanoner var sirligt arbe-
tade med långskäggiga helgonbilder. K 
var stor, praktfull och gjuten i brons, och 
tagen som krigsbyte av Karl X Gustaf. År 
1733, när kanonerna ännu fanns på plats, 
berättades om den vers fanns inristad på 
kanonen:

När Stora Skäggan begynnar gnägga,
Så remma båd´ mur och vägga.

Se även ›Kalmarekittan.

Kalmar Evangeliska Lutherska Mis-
sionsförening, se ›Evangeliska Foster-
landsstiftelsen. 

Kalmar Fabriks- och Hantverksföre-
ning bildades tvångsvis 1847 med stöd av 
Fabriks- och hantverksförordningen efter 
det att skråväsendet avskaffats. Fabriksidka-
re och hantverksmästare skulle gå samman, 
handlare skulle samtidigt bilda en handels-
förening. Från början räknades 13 fabri-
ker in. 101 hantverksmästare fanns med 
82 gesäller och 115 lärlingar i 32 yrken. 
Bland uppgifterna för K kan nämnas att 
utfärda mästar- och gesällbrev, vilket fort-
farande sker. År 1914 och 1920 anordnade 
K hantverksmässa på Norrgård följt av en 
jubileumsmässa 1928. Då kom 117 000 
besökare för att fira 80-årsjubileet. Tullsko-
lan och området ner till Systraströmmen 

fylldes med utställningar och aktiviteter, 
bl.a. en tillfällig restaurang. K bekostade 
även en bro över till Västerport och fick 
trots detta ett överskott. År 1928 startade K 
en underhållningsensemble, Gillespiparna, 
med uppgift att musicera för medlemmar-
na, vilket sker än idag. År 1950 bildades ett 
damgille, nu Damklubben i K. En fastighet, 
Turisthotellet, vid korsningen Larmgatan–
Ölandsgatan förvärvades 1936 och K lät 
omgående arkitekt Sven-Ivar ›Lind rita en 
ny byggnad som stod klar 1939. År 1945 
inköptes ›Hantverkshuset i kvarteret Gäst-
givaren vid Ölandsgatan–Kaggensgatan. En 
tillbyggnad skedde 1955 längs Ölandsgatan 
med samlingslokaler i tre våningar. Se även 
›Hantverkshuset.

Ett s.k. borgarhem avsett för medlem-
mar blev verklighet genom köp av två 
hyreshus på Erik Dahlbergs väg. K stod 
bakom byggandet 1963 av ›Hantverkscen-
trum vid Trädgårdsgatan, avsett för småfö-
retagare. Borgarhemmen och Hantverks-
centrum har efterhand sålts.  GM

Kalmar FBU, se ›Kalmar befälsutbild-
ningsförening.

Kalmar FF har 1927 som startår men har 
sitt ursprung redan 1910 då IF Göta bil-
dades. Namnet godkändes inte av Riksi-
drottsförbundet och 1912 ändrades det till 
IF Gothia. När ›Fredriksskans Idrottsplats 
togs i bruk 1919 samlades alla fotbolls-
klubbar i Kalmar för att minska antalet 
föreningar. IF Gothia och IF Kamrater-
na gick då samman och bildade Kalmar 
Idrottssällskap, KIS, som nio år senare blev 
Kalmar FF. Hösten 1927 började K i det 
svenska seriesystemet och den första rik-
tigt stora framgången kom på våren 1949 
då man gick upp i allsvenskan. Sedan dess 
har K spelat 27 säsonger (2014) i allsvens-
kan. Publikrekordet på hemma-plan är 
från premiärsäsongen i allsvenskan den 4 
september 1949, 15 243 personer i mötet 
mot Malmö FF. Publikrekordet på borta-
plan är 45 951 personer på Ullevi den 11 
juni 1975 i mötet mot IFK Göteborg, då 
i division II Södra. Bästa allsvenska resul-
tat är 1977: 3, 1978: 4, 1985: 2, 2005: 3, 
2007: 2 och 2008 då K blev svenska mäs-
tare för första gången. K har vunnit Svens-
ka Cupen 3 gånger, 1981, 1987 och 2007. 

Kalmar Erobring.
Minnesmedalj
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Henrik Rydström har spelat flest matcher, 
802 och flest mål har Sten-Åke Johansson 
gjort, 351. Mer att läsa: Kenneth Ottos-
son, Boken om Kalmar FF, 2002.  BB 

Kalmar Filatelistförening startade 1947 
under namnet Kalmar Filatelistklubb vil-
ket senare ändrades till Kalmar Filatelist-
förening och den är ansluten till Sveriges 
Filatelistförbund. Medlemmarna samlas till 
klubbträffar och frimärksauktioner. Varje 
år arrangerar K öppna möten vid Frimär-
kets dag i oktober.

Kalmar Filmstudio bildades 1946 med 
filmvisningar på biografen ›Saga med 
stöd av biografens dåvarande ägare, Carl 
›Albien, som genom sina goda kontakter 
kunde erbjuda önskade filmer. K ersat-
tes sedermera av en ny studio som fick 
som mål att visa filmer för skolungdomar. 
Denna blev kortvarig men K återuppstod 
1974 och anslöts till Sveriges Förenade 
Filmstudios. 

Kalmarflickorna är en förening som bil-
dades 1959 för att bedriva gymnastik med 
bollar och hade Idlaflickorna som före-
bild. Dessutom upptogs rytmisk gymnas-
tik med rep, tunnband, boll, käglor och 
band på programmet. Även övningar utan 
redskap praktiseras. Tidigt infördes även 
barngymnastik och 1993 även viss akro-
batik.

Kalmarflundra är det lokala namnet på 
skrubbskädda, latin Platichthys flesus, som 

ingår i gruppen benfiskar. Dess kropps-
längd är vanligtvis mellan 20 och 25 cen-
timeter. K förekommer runt Sveriges kus-
ter men sparsamt norr om Stockholms 
skärgård. Den leker på våren vid grunda 
stränder. Framåt sensommaren smakar K 
som bäst och tillreds gärna panerad och 
helstekt. Den äts tillsammans med nypo-
tatis, dill, citronskiva och skirat smör. Även 
rökt flundra är en delikatess för många. 
Den utsökta smaken sägs komma av att K 
äter en särskild liten snäcka, som finns på 
sandbottnarna söder om Kalmar och fångas 
med bottentrål, ryssjor eller garn. Skrubb-
skädda är Ölands landskapsfisk.  BB

Kalmar-flundran var en rundtursbåt 
som byggdes i mahogny på Ivar Sjöbergs 
båtvarv på Ängö. Den sjösattes 1951 och 
körde sightseeingturer runt Kvarnholmen. 
Beställare var Tage Lundgren, under en 
kort period VD för tidningen ›Barome-
tern. K och Kontiki, en annan rundtursbåt, 
drevs under en period av Kalmar Skepps-
handel samt under åren 1964–1978 i 
Kalmar kommuns regi. K gick sedan åter 
i privat regi. Efter säsongen 1984 såldes 
K till Bergslagen. Sedan 1988 lever hon i 
ombyggt skick vidare som sightseeingbåt 
på Bergslagskanalen i Värmland, nu med 
namnet Nobella. Kontiki såldes innan dess 
till Ronneby Brunn och återfinns idag i 
Torshälla. År 2002 kom namnet igen, nu 
Kalmarflundran, på den rundtursbåt som 
åter tar turister runt Kvarnholmen.  BB

Kalmar flygflottilj F 12, anlades på Tör-
neby gårds ägor 1941 på mark som Kalmar 

Kalmar FF.
Foto Gunnar Lindh

Kalmar-flundran.
Foto från 1950-talet.
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stad hade skänkt till Kungl. Maj:t, som 
även köpte till mark från Ebbetorp, Elver-
slösa och Skogstorp. 1 juli 1942 uppsattes 
Kungl. Kalmar flygflottilj. Anläggningsar-
betena sysselsatte 600 man. 
 Flottiljens förste chef var överste Ragnar 
Carlgren, 1942–1954. Den första flyg-
planstypen baserad på F 12 var störtbom-
baren Saab B 17C. Den var propellerdri-
ven, mönstrades ut 1948 och ersattes av 
Saab J21. K ombeväpnades då från lätt 
bomb- till jaktflottilj. År 1952 levererades 
den första Saab J29 Tunnan till flottiljen. 
Tunnan, som var jetdriven, var då ett av 
världens modernaste flygplan, jämförbart 
med amerikanska F-86 och ryska MiG-15, 
tyvärr också olycksdrabbad. Den tjänst-
gjorde till hösten 1958 då den ersattes av 
Saab J32 B Lansen. Den sista flygplansty-
pen på F 12 blev Saab J35 Draken, som 
kom till flottiljen 1968. Chefer, förutom 
Carlgren, var överste Thomas Stålhand-
ske 1954–1966, överste Gunnar Rissler 
1966–1970, överste Carl-Gustaf Sim-
mons 1970–1972 och överste Fritz Crona 
1972–1980. Våren 1975 fattade riksda-
gen beslut om att F 12 skulle läggas ned. 
Flottiljen sysselsatte då 370 personer och 
ca 400 värnpliktiga. Trots protester från 
många Kalmarbor lades flottiljen ned, och 
F 12:s flagga halades för sista gången den 
30 juni 1980. Flottiljen är den enda i lan-
det som enbart varit utrustad med svenska 
Saab-flygplan. 

Nästa aktör blev Luftfartsverket och det 
civila flyget med Kalmar Flygplats, senare 
Kalmar Öland Airport. På ›Flygplatsområ-
det kom efter hand ett flertal mindre in-
dustrier att etablera sig. F 12 kom också 
att få betydelse för kulturlivet i staden ge-
nom ›F 12:s musikkår, som verkade mel-
lan 1943–1957, liksom för idrottslivet, 
särskilt handbollen. Mer att läsa: Gösta 
Norrbohm & Bertil Skogsberg, Vingar över 
Vasaborgen, 1980. JL

Kalmar flyghamn på Ängö började sin 
verksamhet 1926. Efter framställan till kom-
munikationsdepartementet i mars samma 
år från AB Aerotransport, ABA, att tillsam-
mans med Deutsche Luft-Hansa, senare 
Lufthansa, starta en flyglinje Stettin–
Kalmar–Stockholm, fattades omgående 
ett positivt beslut. En av dem som var 

mycket engagerad i förberedelserna för K 
var Albin ›Ahrenberg som då var flygchef 
för ABA. Anledningen till att Kalmar val-
des var att staden låg mitt på flygsträckan 
Stettin–Stockholm där en mellanlandning 
för tankning var nödvändig. Drätselkam-
maren i Kalmar var positiv och ärendet 
behandlades skyndsamt. Redan samma 
månad beslutades att bygga en flyghamn 
på Ängö i Bjelkegatans förlängning, mitt 
emot varvet. Varvsholmen var också ett 
alternativ, men det ansågs mindre lämp-
ligt. Byggnadsarbetena med sliprar, ett 
slags sluttande bryggor som gick ner i 
vattnet, och stationsbyggnad igångsattes 
genast och den 3 maj landade det första 
hydroplanet, en stor Dornier Wal-maskin, 
på väg från Stettin till Stockholm. Två 
passagerare steg ombord i Kalmar, gross-
handlare Oscar Thernströn och inspek-
tör, senare skeppsmäklare, Johan Nilsson. 
Dagen efter var flygningarna igång i båda 
riktningarna. Senare utökades flygningar-
na och via Kalmar fanns det anslutningar 
till Stockholm, Stettin, Danzig och Lü-
beck. Verksamheten minskade efter några 
år och upphörde helt 1931. Därefter fö-
rekom endast sporadiska landningar. En 
av de tyska piloter som under denna tid 
tjänstgjorde på de tyska planen och emel-
lanåt besökte Kalmar var Hermann Gö-
ring. Författaren Alvar ›Zacke arbetade en 
period i sin ungdom som ställföreträdande 
flyghamnschef och om K har han skrivit 
i ungdomsromanen Olle Brass och flyget. 
Efter att K upphört övertogs stationsbygg-
naden av ›Kalmar Segelsällskap. Byggna-
den är nu riven. BB

Kalmar flygflottilj.
SAAB J35 Draken
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Kalmar Flyghistoriska Sällskap börja-
de med informella träffar 1998 och bilda-
des år 2002 med lokaler på ›Flygplatsom-
rådet. K har producerat en monter med 
F 12:s samtliga stridsflygplan i modell på 
›Kalmar Öland Airport.

Kalmar Flygklubb bildades 1945. F 12 
var bas för verksamheten och klubben 
hade då enbart segelflygning på program-
met. Upprinnelsen var den utbildning av 
Flygvapnets glidflygpiloter som skett un-
der andra världskriget på F 12. Först 1959 
startade F en motorflygsektion. Segelflyg-
sektionen upphörde 1971 och ›Kalmar Se-
gelflygklubb bildades istället. K har egna 
flygplan av fabrikat Piper och Diamond 
och driver flygskola för privatflygarcerti-
fikat samt mörkerflygning. En viktig del 
i verksamheten har varit att medlemmar 
via Frivilliga Flygkåren i Kalmar län vid 
torra somrar svarat för skogsbrandbevak-
ning. I en av de gamla F 12-byggnaderna 
har man egen klubblokal.  BB

Kalmar Folkdanslag, se ›folkdanslag. 

Kalmar Folkets Hus har sitt ursprung i 
en fabriksbyggnad på Unionsgatan 12 som 
Kalmar samverkande arbetarfackföreningar 
köpte 1905. Huset, som var långt indraget 
från gatan, hade uppförts 1900 av fröken 
Alba Lindvall, som där startade Kalmar Ång-
tvätteri. Vid hennes död köptes fastigheten 
av ett bolag som där startade en snickerifa-
brik. Föreningen K förvärvade fastigheten 
när snickerifirman gick i konkurs. Lokalerna 
användes till 1961 då de revs. Ett nytt Folkets 
Hus tillkom 1956 då en lång trevåningsbygg-
nad uppfördes på Unionsgatan 12 och 14. 
Huset var väl anpassat med restaurang, fö-
reläsningslokaler och grupprum som nytt-
jades av föreningar för föredrag och fest-
ligheter. År 1964 byggdes fastigheten till 
inåt gården bl.a. med en större A-sal som 
kunde kopplas ihop med en mindre B-sal. 
År 1991 byggdes innergården över till en 
vinterträdgård. Föreningen gjorde konkurs 
1992 varpå A- och B-salarna revs av den 
nye ägaren, som sålde till ›Kalmarhem AB. 
En nattklubb, Palace, inrymdes fram till 
2014 i bottenvåningen. Befintliga kontor 
byggdes om till studentbostäder och flera 
sådana uppfördes inne på gården. En ny 
förening startades som övertog ›Folkets 
Park.                                                                     IB

Kalmar Folkrörelsearkiv bildades 1982 
och drivs av Föreningen Kalmar Folkrö-
relsearkiv. K:s uppgift är att arkivera äldre 
handlingar både från nedlagda och nu 
verksamma föreningar med verksamhet i 
Kalmar kommun med omnejd. Materialet 
kan deponeras eller lämnas som gåva. Man 
tar även emot personarkiv och arkiv från 
företag i mån av plats. K håller till i f.d. 
Sjuksköterskeskolan, Ståthållaregatan 50. 
Drygt 160 föreningar har lämnat hand-
lingar till K. Arbetet med att göra arkiv-
förteckningar och -innehåll tillgängliga på 
internet pågår fortlöpande. BB

Kalmar Fotoklubb bildades 1948. K har 
medverkat i flera utställningar, bl.a. på 
›Kalmar läns museum. De flesta klubb-
medlemmarna har gått över till digital 
bildteknik.

Kalmar Folkets Hus.
Denna byggnad låg längs 
Unionsgatan men indragen 
ett stycke. T v låg tidningen 
Östra Småland

Kalmar flyghamn
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Kalmar Frisbee Klubb bildades 1979. 
Klubben har en bana vid ›Skälby kungsgård. 
K har stått värd för såväl VM individu-
ellt som inomhus-EM i grenen ultimate. 
Medlemmar i K har vunnit SM-medaljer 
i samtliga grenar individuellt både för da-
mer och herrar samt inom lagsporterna 
ultimate och guts. 

Kalmar Fruktodlarförening, se ›Kalmar 
Trädgårdsförening.

Kalmar Fäktklubb bildades 1953 på ini-
tiativ av Åke Möller. Klubbens verksam-
het riktar sig huvudsakligen till ungdomar. 
Seniorer står för klubbens främsta fram-
gångar och fäktare från K har represente-
rat Sverige i samtliga olympiska spel un-
der perioden 1972–1992 genom bl.a.Ola 
Kajbjer och Göran ›Malkar. K har skördat 
framgångar i lag, där både herrflorettlaget 
och damvärjlaget tagit SM-silver. Dess-
utom har Nina Westman tagit guld 2005 
och silver 2006 i lag på junior-EM. Kinka 
Barvestad blev svensk mästare 2009, 2010 
och 2014.

Kalmar fästning tillkom genom ett kung-
ligt beslut. ›Kalmarkriget 1611–1613 vi-
sade hur illa belägen staden var alldeles 
intill slottet. Då erövrades nämligen slot-
tet och den gamla staden av danskarna, 
som plundrade och ödelade staden efter-
som dess murar, vallar och vallgravar blivit 
omoderna och svåra att försvara mot den 
nya tidens slagkraftiga artilleri med utö-
kad skottvidd. K på Kvarnholmen började 
planeras på 1630-talet och anläggnings-
arbetena påbörjades på 1640-talet. Den 
omfattade nio ›bastioner och mellanlig-
gande vallar samt på fastlandet ravelinen 
›Prins Carl, några utanverk och ›Betäckta 
vägen. Stadsbebyggelsen skulle samtidigt 
flyttas från slottets närhet till ett säkrare 
läge på Kvarnholmen. Tillsammans med 
Kalmar slott skulle K bli ett stark fäste mot 
Danmark och även en stödjepunkt för den 
svenska flottan. Gränsen till Danmark gick 
då vid Brömsebro, drygt fem mil söder om 
Kalmar. Anslagen till fortifikationen var 
mestadels små och utbetalades med stor 
fördröjning, vilket gjorde att arbetena drog 
ut på tiden. Stora delar av K kan upple-
vas än i dag. Flera bastioner, delar av vallar 

och murar är bevarade, dessutom finns det 
markeringar i gatunätet, som visar var bas-
tioner och vallar har legat.

Bakgrund, planering och beslut
Med Kalmarkriget i minnet och det stän-
digt levande hotet från Danmark började 
diskussioner i riksrådet om stadens even-
tuella flyttning. Gustaf II Adolf ansåg att 
den bästa platsen för Kalmar stad var 
Kvarnholmen med sitt kringflutna läge 
och sina djupa stränder. År 1636 för-
bjöds vidare bebyggelse i gamla staden. 
De första uppgifterna om en planlägg-
ning av Kvarnholmen för försvarsändamål 
framgår av Axel ›Oxenstiernas uttalande 
i riksrådsprotokoll den 11 maj 1639. I 
riksrådets plan ingick även att flytta stads-
befolkningen till Kvarnholmen från den 
medeltida staden vid slottet. Den nya 
fästningen skulle utformas utifrån mo-
derna fortifikationsidéer. Fortifikations-
ingenjören Johan Fredrik ›Meijer bör-
jade mäta upp och utföra ritningar över 
Kvarnholmen och samtidigt upprättade 
fortifikationsingenjören Olof Hansson 
›Örnehufvud en dessin, ritning, för Kvarn-
holmens befästning. Den äldsta kartan 
över befästningsverken på Kvarnholmen 
hette Calmar 1639. Af Johan Meijer afri-
tat. Ritningen visar två fästningsalternativ 
och Kvarnholmens dåvarande strandlinje. 

Planeringen och byggandet av den nya 
staden påbörjades i början av 1640-ta-
let och pågick till 1657 då flyttningen av 

Kvarnholmens fästning.
Ett tidigt förslag på en karta 
av Johan Meijer 1639 med 
öns dåvarande strandlinje 
inlagd
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befolkningen från ›Gamla staden till den 
nya i det närmaste var genomförd. Fäst-
ningsbyggandet fortgick i stort fram till 
1697. Tanken var att slottet och den nya 
staden skulle försvaras från K. När ett nytt 
krig utbröt mot danskarna 1644 avstanna-
de arbetet, men i januari 1646 beslutade 
man att fortsätta byggandet.

Utformningen ändrades 1647 till att 
fästningen endast skulle försvara den nya 
staden på Kvarnholmen. Fortifikationsin-
genjören och generalkvartermästaren Jo-
han ›Wärnschöld upprättade därför ett 
nytt förslag till en större fästning med tre 
stora bastioner mot fastlandet, ›Gustavus 
Primus Rex, ›Gustavus Magnus Rex, och 
›Christina Regina och sex något mindre 
mot sjösidan, tre i norr, ›Carolus Philippus 
Dux, ›Carolus Gustavus Rex och ›Carolus 
Nonus och tre i söder, ›Johannes Rex, ›Eri-
cus Rex och ›Regeringen. Runt holmen 

upprättades ett dubbelt pålverk för att 
hindra fientliga fartyg att komma tätt inpå 
fästningen. På några kringliggande små-
holmar byggdes försvarsverk för att för-
svara sunden mellan dem.

Fästningens utformning ändrades flera 
gånger och även planen för bebyggelsen 
inne i fästningen. Magistraten tillfråga-
des om utläggningen av tomter. Projektet 
stadfästes år 1651 genom att drottning 
Kristina undertecknade Wärnschölds plan 
över den nya staden med 360 tomter. Även 
nya kvarter på Malmen planerades för den 
fiskarbefolkning, som hade tvingats flytta 
från Kvarnholmen. Planer fanns också på 
att riva Kalmar slott och förlägga det till 
nuvarande ›Laboratorieholmen samt att 
skapa en befäst hamn mellan det nya slot-
tet och K, men detta genomfördes aldrig.
År 1660 hade man hunnit bygga bastio-
nen Gustavus Magnus samt den del av 
bastionen Gustavus Primus som låg på 
fast mark. Bastionen Christina Regina var 
klar 1674 samt ett stycke av stödjemuren 
till bastionen Carolus Nonus. Dessutom 
hade man uppfört dammar runt hela 
Kvarnholmen. Året efter utbröt krig med 
Danmark, varför man i all hast kastade 
upp en jordvall i bastionform runt holmen 
från bastionen Carolus Nonus till Chris-
tina Regina. På landpolygonen, som delvis 
var färdig, utfördes bankar som bestycka-
des med kanoner. 

År 1681 övergick ansvaret till gene-
ralkvartermästaren Erik ›Dahlberg som, 
tillsammans med fortifikationsofficerarna 
Virgin och Rehbinder, var kritisk till att 
kanonserviserna var för trånga, att arbetet 
utförts efter gammalmodig krigsföring och 
att arbetet förfuskats av oskickliga och civila 

Kalmar fästning.
Västra delen är 1674 ut-
byggd, men inte färdig.
I norr visas invallningen 
mot Malmfjärden och i 
söder mot Slottsfjärden

Kalmar fästning.
Murarna i sin fulla höjd 
mot söder 1841 delvis 
skymda av två hus utanför 
murarna och en strandsko-
ning. Bild från Kalmar läns 
museum. Litografi av J P 
Petersson
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ledare, såsom Anders Olofsson ›Bergh och 
Magnus Gabriel ›Crælius. När man äntli-
gen fått en kunnig person i fästningsbygg-
nadskonsten, kaptenen Daniel ›Schmidt, 
då saknades såväl penningar som nit hos 
konungen för fästningsbyggande. Dahlberg 
ändrade formen på de ännu inte färdiga 
bastionerna Johannes Rex och Ericus Rex 
samt anslutande vallar. Mellan bastionerna 
Ericus Rex och Regeringen skapades stöd-
jemurar i form av valv, bland annat ›Preus-
sarvallen som innehöll proviantförråd och 
›kasematter. 

Fästningsbyggandet 
År 1641 började arbetet med markpla-

nering och utfyllnader i vattnet, framför 
allt av den djupa viken på holmens norra 
sida, och utplaning av de två låga grusåsar 
som löpte i öst–västlig riktning. Arbets-
kraften utgjordes till en början av knek-
tar från Kronobergs regemente. Arbetena 
pågick till 1647 under överinseende av 
Lars Kagg och leddes av Meijer och Wärn-
schöld. Som förberedelse skeppades det 
över sten från Öland. Fortifikationsingen-
jören Anders Olofsson Bergh deltog i led-
ningen av fästningsbygget från 1655. 

Fästningsbyggandet var komplicerat ef-
tersom de flesta bastioner och vallar till 
största delen byggdes på havsbotten och 
kom att ligga i öppet vatten. Därför utför-
des fördämningar, så kallade kajdammar, 
vilka tömdes med pumpar drivna av häs-
tar och väderkvarnar. Därefter grävde man 
ner till fast botten och lade en murad fot 
av grova stenblock. På ömse sidor om den-
na fot slogs rader av pålar ner för att sten-
blocken inte skulle glida isär. Här byggdes 
sedan den egentliga fästningsvallen upp av 
tätt sammanfogade stenblock. Yttervallen 
kläddes med av stenklyvare handspräckt, 
jämn sten och innanför fylldes på med 
jord i omgångar till en kanonbank. På bas-
tioner och sträckvallar mot väster tillkom 
en lägre del med bröstvärn och plats för 
försvarare, en faussebraye. 

Planering och fästningsbyggandet pågick 
i stort från 1641 till 1697. Under Karl XII:s 
regeringstid ansåg man sig inte behöva 
arbeta med fästningen. När det nordiska 
kriget bröt ut 1700 var befästningen långt-
ifrån färdig och byggnadsarbetet återupp-
togs aldrig.

Delar av vallen mellan Carolus Nonus och 

Carolus Gustavus Rex rasade i Malmfjärden 
1713 och följande år en del av Gustavus Pri-
mus. Ryska krigsfångar användes till att på 
1740-talet återuppföra vallarna. År 1752 
klagade överste Virgin, fortifikationsbefäl-
havare i Kalmar, till Kungl. Maj:t på bris-
ter i fästningen. På flera ställen saknades 
jordvallar, på andra platser saknades brös-
tvärn. Kanonbankarna var för korta, vilket 
medförde att kanonerna vid rekylen stör-
tade ner från vallen.

Avveckling
År 1786 började Kalmar fästning avveck-
las steg för steg. Det beslöts att Kalmar 
inte längre skulle vara fästning och garni-
sonen drogs in 1792. Fem år senare kom 
en kunglig befallning om att ›stadspor-
tarna skulle lyftas av. Kalmar blev då för 
första gången en öppen stad, där portarna 
inte öppnades på morgonen och stängdes 
på kvällen. Som nästa steg blev fästnings-
verken utdömda som försvarsverk 1822 
och kommendanturen avskaffades två år 
senare. Omkring 1850 befann sig vallarna 
i ett synnerligen vanvårdat skick; särskilt 
mot Malmfjärden gapade stora hål i vall-
muren. Kronans fortifikationsjordar, som 
innehöll mark för bl.a. bastioner och vallar, 
överläts till kyrkan 1859 för evärdelig tid. 
Lantmätaren C J A ›Magnét upprättade år 
1860 en plan över ›fortifikationsjordarna, 
som skulle användas till en ny kyrkogård, 
planteringar och promenadstråk. År 1863 
övertog staden större delen av dessa mar-
ker. Följande år beslutade stadsfullmäk-
tige, att som nödhjälpsarbete rasera val-
larna, vilket påbörjades på Kvarnholmens 
norra sida. Då försvann bastionerna Ca-
rolus Nonus, Carolus Gustavus Rex och 

Kalmar fästning 1742.
Fredriksskans längst upp.
Jordbron nedtill t v och Stor-
bron t h
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Carolus Philippus Dux samt stadsportar-
na mot Malmfjärden. Preussarvallen revs 
år 1878 för att bereda plats för utbyggna-
der av Kalmar Ångkvarn. Bastionen Gusta-
vus Magnus genomskars på 1850-talet när 
›Tullbron byggdes, och en annan del ner 
mot Stationsgatan försvann när järnvägen 
drogs fram 1874. I början av 1900-talet 
anlades västra delarna av Larmgatan, Södra 
Långgatan och Ölandsgatan samt Skepps-
brogatan, vilket utplånade bastionen Chris-
tina Regina. Under 1930-talet renoverades 
bastionen Carolus Philippus liksom bastio-
nen Regeringen, Holmporten och vallarna 
närmast intill. På liknande sätt återuppstod 
en del av vallen norr om kvarteret Muren 
1946. Ytterligare ett muravsnitt byggdes 
upp i nordöstra hörnet av kvarteret Gesäl-
len på 1980-talet. SHm

Kalmar fästning, slottet, se ›Kalmar slott.

Kalmar Föreläsningsinstitut bildades 1902 
med uppgift att för Kalmarborna presentera 
goda föreläsare. Redan från början höll man 
till i Tullskolans aula. K hade mycket stora 
besökssiffror och under de första 40 åren 
var medeltalet över 260 personer per kväll. 
I slutat av 1950-talet började TV:n göra sitt 
intåg i hemmen varpå föreningen upphörde 
på 1960-talet. Under åren förläste många 
kända namn såsom forskningsresandena 

Sven Hedin och Sten Bergman samt snabb-
tecknaren Eric ›Bojs från Kalmar. Föreläs-
ningsföreningar fanns även ute i socknarna 
runt Kalmar. BB

Kalmar församling existerade som namn 
under åren 1925–1989, se ›Kalmar stads-
församling.

Kalmar garnison var den militära enhet 
som hade att försvara Kalmar sedan ›Kal-
mar fästning och den nya staden blivit an-
lagda på 1600-talet. Garnisonen besattes 
vanligen av militärer från Vendes artilleri-
regemente i Kristianstad. Stadens borgare 
hade skyldighet att ta emot soldaterna i 
sina hem, men runt 1780 byggdes det s.k. 
›Kommendanthuset som logement. Ett 
tyghus, där vapen förvarades, var inrymt i 
en byggnad som troligen stod färdig runt 
1680 i nuvarande kvarteret Väktaren, 
Norra Långgatan 1. Byggnaden kallades 
kronans materialhus. Denna byggnad sål-
des först 1854 av staten och troligen ingår 
delar av det gamla tyghuset i det nuvaran-
de s.k. Palladiumhuset, Norra Långgatan. 
Efter att amiralitetet flyttats från Kalmar 
till Karlskrona blev deras magasinsbygg-
nad på ›Kattrumpan ledig och den bygg-
naden blev då garnisonens tyghus, se 
›Tyghuset. K hade tre högre befattnings-
havare; överkommendant, kommendant 

Kalmar fästning.
Målning av Einar 
Forseth i Stadshuset 
som visar fästningen och 
bebyggelsen som de var 
tänkta att byggas
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och stadsmajor. Ämbetet som överkom-
mendant innehades av landshövdingen 
som samtidigt var ståthållare för Kalmar 
slott. Den siste med dessa tre maktpålig-
gande titlar var Michael ›Anckarsvärd. Av 
K:s kommendanter är Peter Fredrik ›Kock 
den mest kände och dessutom den siste. 
Han hade sin bostad i ›Kockska gården vid 
Larmtorget och sina inkomster fick han 
från innehavet av kommendantbostället, 
gården Gösbäck nr 5 i Förlösa, och han 
fick betalt av de som hade sina kor på bete 
på vallarna. Kommendanten disponerade 
även fortifikationsjordarna runt Kvarn-
holmen. K upphörde 1792. Ett kvarstå-
ende minne av garnisonstiden är namnen 
Larmtorget och Larmgatan som från bör-
jan hette Alarmtorget resp. Alarmgatan. 
På Alarmtorget samlades garnisonen vid 
larm. BB

Kalmar Glasbruk startades 1947 av Arnold 
Glave och Nils Åberg. Glave drev sedan tidi-
gare ›Termosindustri AB och ville genom K 
trygga behovet av termosglas. K var inrymt 
i nybyggda lokaler på Verkstadsgatan 7–9. 
Efter en tid utökades produktionen bl.a. 
med pressglas och konstglas. Som formgi-
vare verkade förutom Glave även konstnä-
rerna Tora Pors och Ulla Benne. Pors arbe-
tade ofta själv i hyttan och tecknade med 
färgade glasstavar direkt på glaset. Däref-
ter lade man på ett nytt lager med klarglas 
vilket gjorde att dekoren låg ingjuten i gla-
set. Tekniken kallades för glavering efter 
upphovsmannen Arnold Glave. Förutom 
försäljning på hemmamarknaden exporte-
rades till både USA och Australien. Efter 
en gasexplosion och brand stängdes bru-
ket 1957.  BB 

Kalmar Glassfabrik startades 1933 på 
Ängö av Ewald Baumann, då under nam-
net Kalmar Ispinnefabrik. År 1951 köpte 
man ›Calmare Glace och bytte då namn 
till Kalmar Glassfabrik. K flyttade 1936 
till egen fastighet på Fabriksgatan 27. På 
K tillverkades förutom glass och ispinnar 
även rånstrutar, det senare i eget bageri, 
samt is för försäljning. År 1962 såldes fö-
retaget till Eric Ericsson och företagsnam-
net ändrades till Riksglass. Sex år senare 
fick den nye ägaren idén att sälja direkt 
till konsumenten via glassbilar, nu under 

namnet Hemglass. I september 1968 rull-
ade den första Hemglassbilen ut på sin 
säljtur i Täby utanför Stockholm. Efter 
några år hade omsättningen ökat från 2 till 
200 mkr vilket krävde stora investeringar 
och företaget flyttade 1973 till Strängnäs. 
Under de närmast följande åren övertogs 
företaget etappvis av utvecklingsbolaget 
Hexagon. Därefter var Industri Kapital 
ägare innan tyska Schöller övertog rö-
relsen. Sedan 2002 ingår Hemglass i det 
världsomspännande livsmedelsföretaget 
Nestlé. BB

Kalmar Glasäpple, även Kalmar Glas, är ett 
gult äpple med rödoranget inslag. Äpplet 
kallas även Spansk renett och anses vara 
identisk med Reinette blanche d´Espagne 
som sedan gammalt odlats i Spanien un-
der namnet Camuesar. Andra kännare 
anser dock att sorten härstammar från 
Lothringen. I Sverige omtalas redan på 
1700-talet Blanca renetter. K betraktas 
som en gammal småländsk sort och redan 

Kalmar Glasbruk

Kalmar Glasäpple
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på 1860-talet var den mest spridd i Kal-
martrakten men även vanlig på Gotland. 
Anses vara ett utmärkt dessertäpple med 
saftigt kött med sötsyrlig smak.  BB 

Kalmar Godtemplares IF, se ›IFK Kal-
mar.

Kalmar Golfklubb startades 1947 och 
blev klubb nr 31 i Sverige. Till ordförande 
valdes Ragnar ›Jeansson och till sekreterare 
Carl Johan Lenander. De första nio hålen 
ritades av den kände golfbanearkitekten 
Rafael Sundblom tillsammans med klub-
bens egen arkitekt Gösta Gerdsiö. Det 
första klubbslaget slogs den 9 september 
1950. Nästa nio hål ritades enbart av Gös-
ta Gerdsiö vilka var färdiga för spel hösten 
1966. Under den här tiden kom Arne A 
Lindeström med i K och genom hans stora 
insatser kom klubben att utvecklas till en 
av de mer framgångsrika i Sverige. En ny 
18-hålsbana invigdes 1992, ritad av Sune 
Linde, och anläggningen blev därmed en 
36-hålsbana. Idrottsliga framgångar har 
nåtts av Eva Cedervall, Joakim Haeggman 
som blev Sveriges förste Ryder Cup-spela-
re, Åsa Gottmo, Pernilla Sterner och Mår-
ten Olander.  JG

Kalmar Grand Prix är en cykeltävling 
som genomfördes första gången 2011. Ba-
nan är lagd i de centrala delarna av Kal-
mar. Start och mål är på Larmtorget och 
banan går motsols ner till Skeppsbron, 
genom Kavaljeren, Östra Sjögatan, Kanal-
gatan och tillbaka på Larmgatan. De täv-
lande kör i 60 minuter och därefter ytter-
ligare 2 varv. Varje år föräras vinnaren en 

bronsplatta, som läggs in i den stenbelagda 
ytan vid Larmtorget där cyklisterna går i 
mål. Bronsplattan är formgiven av Kalmar-
designern Jangir ›Maddadi. BB
 
Kalmargruppen var en svensk militärdi-
striktsgrupp inom Försvarsmakten, vilken 
verkade i olika former mellan åren 1997 
och 2005. Förbandets stab var förlagd till 
Kalmar. K bildades 1997 som en försvars-
områdesgrupp i samband med att ›Kalmar 
regemente, Fo 18, avvecklades detta år och 
dess försvarsområdesstab uppgick i Små-
lands försvarsområde, Fo 17. Detta skedde 
i samband med att antalet försvarsområden 
reducerades genom försvarsbeslut 1996. I 
försvarsbeslutet 2004 beslutades att K och 
Kronobergsgruppen skulle slås samman till 
en enhet och från och med den 1 juli 2005 
bildades Kalmar- och Kronobergsgruppen 
som den 1 januari 2006 överfördes från 
Södra militärdistriktet till Marinbasen. K:s 
främsta uppgift var att utbilda hemvärn 
och stödja frivilligverksamheten i Kalmar 
län. Vid nedläggningen organiserades fyra 
hemvärnsbataljoner: Möre, Ölands, Emå-
dalens och Vimmerby-Tjusts. 

Kalmar Gymnastikförening bildades 1922 
och hade då verksamhet i Tullbroskolans 
gymnastiksal. K erbjuder alla former av 
gymnastik från tävlingsgymnastik till fa-
milje- och motionsgymnastik. År 1988 
byggde föreningen om tennishallen på 
Fredriksskans till gymnastikhall, vilket ge-
nomfördes av medlemmar, ledare och för-
äldrar. Gymnasten, som hallen döptes till, 
är inredd för tävlingsgymnastik, där även 
motionsgymnastik äger rum förutom i 
skolornas gymnastiksalar. K bedriver även 
rehabiliteringsgympa för att stärka rygg 
och hjärta samt vattengympa i bassängen 
på Länssjukhuset i Kalmar.

Kalmargården, se ›Kalmar nation.

Kalmar Gästhamn är centralt placerad i 
›Ölandshamnen. K är strategiskt belägen 
för långseglare och närheten till stadens 
centrum gör K extra attraktiv. I anslutning 
till K finns dessutom marina och båttillbe-
hörsbutik. I gästhamnen arrangeras årligen 
mässa för båtfolket. K ingår i det kommu-
nala bolaget Destination Kalmar. 

Kalmar Golfklubb
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Kalmar Hamn AB är en medelstor kom-
munägd hamn, som anlöps av ca 700 last-
fartyg om året. Till detta ska läggas cirka 
4 000 registrerade besök av fritidsbåtar, 
varav 65 procent har internationell hem-
mahamn. Den rankas som nr 26 av landets 
hamnar. K hanterar ungefär en miljon ton 
gods per år, vilket motsvarar en omsättning 
av cirka 45 mkr om året. Timmer, sågade 
trävaror, spannmål, andra produkter och 
insatsvaror för lantbruket har tillsammans 
med petroleumprodukter och kemikalier 
störst betydelse och volym, vilket speglar 
det regionala näringslivets sjötransport-
behov. Vid ett samgående med Stufveri-
bolaget bildades 2007 Kalmar Hamn AB, 
tidigare en kommunal förvaltning.

Under första hälften av 1900-talet var 
passagerartrafiken från K till hamnar runt 
Östersjön omfattande liksom den reguljära 
båt- och ›färjetrafiken till och från Öland. 
Den första hamnen i det medeltida Kalmar 
låg i Slottsfjärden, se ›Kättilen. År 1027 
använde kung Olof Haraldsson av Norge 
Slottsfjärden som vinterläge för sina båtar. 
Handel kom igång i slutet av 1100-talet 
och under ›Hansan var Kalmar en stor ex-
portör av järn, till länder runt Östersjön. 
Se ›Kalmarjärn.

Då bebyggelsen i Kalmar i mitten av 
1600-talet flyttades från ›Gamla staden till 
den muromgärdade ›Kvarnholmen, gällde 
detta även hamnen. Utbyggnaden av K till 
en för tiden väl fungerande hamn skedde 
successivt för att mot 1850-talet börja 

likna dagens hamn. I slutet av 1800-talet 
hade utfyllnaden av ›Tjärhovet startat, och 
därefter fortsatte utbyggnaden i etapper. 
Utfyllningarna avslutades på 1960-talet 
och ön Tjärhovet hade då blivit en rek-
tangel med måtten 850 x 350 m. I slutet 
av 1800-talet drogs järnvägsspår fram till 
K. Stickspår finns till de flesta verksam-
heter av vilka många hanterar petrole-
umprodukter. En helt annan och växande 
verksamhet på Tjärhovet svarar ›Kalmar 
Lantmän för med silor och foderfabrik. På 
nordöstra udden ligger ›Kalmar lotsstation.

En stor utfyllnad ägde rum på 1950- och 
1960-talen, då den långsträckta ön ›Finn-
grundet mitt i hamnen förenades med ›Bar-
lastholmen. Här hanteras timmer och trä-
varor. Totalt uppgår kajområdet till ungefär 
1 km2 och den totala kajlängden till 3 km. 
Muddringar i hamnbassängen har lett till 
att hamnens största djup är 8 m, dvs. sam-
ma som djuprännan i ›Kalmarsund. Barlast-
holmen med Finngrundet utgör skiljelinje 
mellan den Gamla hamnbassängen åt norr 
och den Nya hamnbassängen åt söder.

Kajerna har olika namn och funktioner. 
›Elevatorkajen är tilläggsplats för mindre 
kryssningsfartyg, större hänvisas till att ankra 
på redden. ›Tullhamnen fungerar bland annat 
som museihamn och här har också Sjörädd-
ningen sin plats. ›Skeppsbron och ›Ölands-
hamnen är gästhamnar för turistbåtar. Om-
fattande lastning och lossning av fartyg sker 
på Tjärhovets kaj mot Nya hamnbassängen 
och även i Tjärhovsbågen. På Tjärhovets 

Kalmar Gästhamn.
Foto Thomas Hällqvist
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södra sida ligger Oljehamnen i direkt an-
slutning till farleden i Kalmarsund och på 
den östra sidan Lotshamnen med ›Lotsut-
kiken.

Hamnområdet har numera blivit en del av 
staden. Till Ölandshamnen är flera av ›Lin-
néuniversitets institutioner lokaliserade och 
på Barlastholmen ligger ›Byteatern. Den 
gamla Lotsutkiken på Tjärhovets södra del 
har förvandlats till ett populärt kafé och ut-
flyktsmål. Tidigare gick utflykter också till 
den nya Lotsutkiken, varifrån utsikten över 
Kalmarsund tillhör de bästa. Sedan 2013 är 
hamnområdet på Tjärhovet, Barlastholmen 
och Finngrundet avstängt för allmänheten 
av säkerhetsskäl. LLj

Kalmar Handelsklubb startades 1890 som 
en köpmannaförening på initiativ av hand-
landen Knut Löfberg. Ett stort antal av 
stadens affärsmän anslöt sig till K för att 
tillvarata köpmännens gemensamma in-
tressen. Bl.a. bildades en understödskassa 
för behövande köpmän. En helt annan 
hjälp gav föreningen 1899 då de genom en 
skrivelse till Kungl. Telegrafstyrelsen yrka-
de att Öland skulle få en telefonförbindelse 
med fastlandet. Sommaren efter drogs en 
kabel mellan Revsudden och Stora Rör. På 
1890-talet hade klubben sina sammanträ-
den på Hotell Witt. För 1,25 kr erhölls en 
varm sexa med öl och i detta ingick bränn-
vin efter behag. År 1907 höjdes röster för att 
få med industrifolket i K och så blev det. 

Året efter ombildades klubben till ›Kalmar 
Industri- och Köpmannaförening. BB

Kalmar Handelspost var ett bättre brev-
papper som var försett med Kalmar stads 
vapen i vattenstämpel. Det salufördes vid 
förra sekelskiftet av ›Kalmar Tryckeri AB.

Kalmar HC är en ishockeyklubb som har 
sitt ursprung i Kalmar FF:s hockeysektion 
som började med sporten 1946 på initia-
tiv av inflyttade fältflygare på F 12. Kända 
ishockeyprofiler har varit Jan Cederblad 
med landslagsmeriter samt Ivar Iffe Lund-
qvist och Putte Hallberg. Därpå bildades 
Kalmar HC 1968 som dock gjorde konkurs 
2000. Samma år startade IF Kalmar Hock-
ey för att för att ge barn och ungdomar i 
åldern 6–16 år möjlighet att spela ishockey. 
Ännu en klubb bildades 2001, Kalmar Is-
hockeyförening, Kalmar Knights, för se-
niorspelare. År 2008 gick Kalmar Knights 
upp i IF Kalmar Hockey. Sedan 2012 är 
namnet åter Kalmar HC. GM

Kalmarhem AB har sitt ursprung i Stiftel-
sen Kalmarhem som bildades av Kalmar 
stad 1950 som en allmännyttig bostads-
stiftelse, då som en avdelning inom fast-
ighetskontoret. År 1968 blev Kalmarhem 
en egen förvaltning och 1996 ombildades 
stiftelsen till ett kommunägt aktiebolag, 
Kalmarhem AB. Den första byggnationen 
skedde 1952 i ›Funkabo. År 1965 påbör-
jades miljonprogrammet, som innebar 

Kalmar Hamn AB
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att riksdagens mål för de kommande tio 
årens bostadsbyggande i landet skulle vara 
1 000 000 nya lägenheter. K färdigställde 
1 630 lägenheter under åren 1965–1976. 
Beståndet har under åren utökats genom 
förvärv av flera bostadsföretag. Efter det 
att Kalmar stad tillsammans med kring-
liggande socknar bildat Kalmar kommun 
övertogs 1972 Stiftelsen Ryssbyhem, 
Hyresbostäder i Läckeby och Nyttohus i 
Påryd. Senare har K förvärvat ›Hyresbos-
täder AB i Kalmar 1974, Kalmar Bostads 
AB 1978 och Stiftelsen Pensionärshem 
1980. K är Kalmars största bostadsföretag 
och hade (2014) ett fastighetsbestånd om 
5 000 lägenheter på närmare 300 000 m2. 

Kalmar Humanistiska Förbund är en 
lokalavdelning av Svenska Humanistiska 
Förbundet, en sammanslutning som grun-
dades 1896 med syfte att främja huma-
nistisk bildning. Lokalföreningen i Kalmar 
har funnits i flera omgångar. Föreningen i 
nuvarande form bildades 2000 och har till 
syfte att främja humanism i vid mening 
bl.a. genom föreläsningar, diskussioner 
och studiebesök.

Kalmarhuset är namnet på en av norska 
staden Bergens mest välkända byggnader i 
funkisarkitektur. K ritades för försäkrings-
bolaget Æolus av norske arkitekten Leif 
Grung som var utbildad i Sverige. Byggna-
den invigdes 1936 och har fått sitt namn 
för att minna om den danske kungen Kris-
tian IV:s för dennes erövring av Kalmar 
slott och stad 1611 under ›Kalmarkriget. BB

Kalmar Hushållsris var ett varumärke 
för ris och rismjöl som förädlats av ›Kalmar 
Ångkvarn i ›Riskvarnen. K framställdes ge-
nom en skonsam metod vilket gjorde att 
risfröets B-vitaminrika grodd skonades. 
Kalmar Ångkvarn utgav en receptsamling 
som byggde på K. 

Kalmar hästsportklubb–KRS bildades 
2000 då två av Kalmars ridklubbar, Kal-
mar Hästsportklubb, tidigare med ridhus 
i Videmossen, och Kalmarortens Ridsäll-
skap slogs samman. Klubben äger den nya 
ridanläggningen i Ingelstorp. Stall Just HB 
ansvarar för och bedriver utbildning.

Kalmar högre allmänna läroverk, se 
›Stagneliusskolan samt ›skolor och under-
visning.

Kalmar högre folkskola, se ›Praktiska 
realskolan.

Kalmar högre lärdomsskola, se ›skolor 
och undervisning.

Kalmar högskola, se ›Linnéuniversitetet.

Kalmar IBK grundades 1988 och är Kal-
mars äldsta innebandyklubb. K deltar i se-
riespel med dam- och herrlag. 

Kalmar ldrottsallians bildades 1949 
som en paraplyorganisation för Kalmars 
idrottsföreningar för att befrämja enigt 
samarbete medlemmarna emellan och till-
varata samtliga medlemmars idrottsliga, 
kulturella och ekonomiska intressen. K ord-
nade i början många egna idrottsarrang-
emang, men kom alltmer att svara för det 
idrottsliga vänortsutbytet mellan Kalmars 
nordiska vänorter Arendal i Norge, Nyslott 
i Finland och Silkeborg i Danmark. Detta 
utbyte började 1947 och ägde sista gången 
rum i Kalmar 2004. K ansvarade även för 
sportlovstävlingar mellan skolorna i Kal-
mar och Karlskrona från sportlovet 1955 
till 2007. Detta år upplöstes organisatio-
nen och kvarvarande medel skänktes till 
4H-gården i Kalmar.  GJd

Kalmar Idrottsklubb, se ›Kalmar AIK.

Kalmar Idrottspark, se ›Fredriksskans IP.

Kalmarhem AB.
Bostadsområde i Djurängen 
vid Perstorpsvägen
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Kalmar Industri- och Köpmannaför-
ening tillkom 1908 genom att ›Kalmar 
Handelsklubb, bildad 1890, bytte namn 
och delvis även inriktning. Man ville att 
stadens industriidkare skulle ansluta sig 
till föreningen vilket också skedde. K kom 
tidigt att arbeta för utbyggda sjöfartsför-
bindelser för att stärka stadens industrier 
och handel. Föreningen kom att bli en vik-
tig social samlingsplats för dess medlem-
mar och man träffades i engelsk klubb-
form först på Hotell Witt och senare på 
Stadshotellet. Vid dessa samkväm samla-
des man vid spel som schack och domino 
samt tidningsläsning. Detta var borgar-
nas dåtida samlingsplats. I samband med 
70-årsjubileet utgavs 1961 boken Industri 
och köpenskap i Kalmar och Kalmarbyg-
den. K har upphört. BB

Kalmar Ishall, se ›Ishallen.

Kalmar Ispinnefabrik, se ›Kalmar Glassfabrik.

kalmarit anses den vara som är född i Kal-
mar. En del hävdar att man för att vara 
kalmarit skall vara minst tredje generatio-
nen i staden. Inflyttad kallas ›Kalmarbo.

kalmaritiska är den särskilda och lokalt för-
ankrade dialekt som talas i tätorten Kalmar 
och dess allra närmaste omnejd. Dialekten 
skiljer sig från närliggande orters småländ-
ska dialekter såsom i Nybro, Emmaboda, 
Oskarshamn och Torsås. Utmärkande ur 
ett småländskt perspektiv är tungrots-r:et 
som är det normala r-ljudet i Kalmarmålet. 
I undantagsfall eller då vederbörande an-
stränger sig att uttala tungrots-r tydligt kan 
man få höra vibrantiskt sådant. Brist på en-
ergi i uttalet leder ofta till att r vokaliseras 
eller rentav försvinner. Märta blir Mätta, 
Torsten blir Tåssten, bort blir bått, kvart blir 
kvatt, varm korv blir vam kåv. Dialekten är 
rik på diftonger och ord som gå, stå, sten, ben 
uttalas som gåu, ståu, stein, bein. En annan 
företeelse som är typisk för kalmaritiska är 
att sätta in en vokal i kompositionsfog, t.ex 
påskasmällar i.st.f påsksmällar, ostasup i.st.f 
ostsup, sillanät i st.f. sillnät. Likaså blir ofta 
nyckeln till nycklen. Generellt kan sägas att 
den kalmaritiska dialekten under lång tid 
sakta har slätats ut. Mer att läsa: Bo Mag-
nusson, Språket i Kalmar, 1978. BB

Kalmar Jaktskytteklubb startade 1949. 
Från början hade man sina skjutbanor vid 
Skälby gård. År 1975 flyttade K sin verk-
samhet till Tokebo, 6 km nordväst om 
Läckeby. På anläggningen finns en 80-me-
ters älgbana med hastighetsvariator och 
elektronisk markering, en 50-meters vilt-
målsbana, en trapbana och fyra skeetbanor 
för lerduveskjutning samt ett fasantorn. 
Man tävlar både i hagelskytte och kulva-
penskytte men framförallt använder jägare 
skjutbanorna för övning.  BB

Kalmar Jernvägsaktiebolag, se Kalmar 
Nya Jernvägsaktiebolag. 

Kalmarjärn var en känd vara som un-
der medeltiden utskeppades från Kalmar 
till bl.a. Tyskland, England och Holland. 
Råvaran var limonit, antingen i form av 
rödjord, sjö- eller myrmalm. Dess kvali-
tet var hög beroende på att den svenska 
sjö- och myrmalmen hade låg halt av fos-
for. I folklandet ›Möre, dvs trakten runt 
Kalmar, framställdes järn i stor omfattning 
för avsalu redan på 400-talet f.Kr. Flera 
järnbruk etablerades i Småland under 
1600- och 1700-talen. Söder om Emån 
baserades framställningen huvudsakligen 
på sjömalm och norr därom på bergmalm, 
framförallt från Tjust. Limonit var viktig 
som råvara för järnframställning från järn-
åldern och framåt, i Småland ända in på 
mitten av 1800-talet. BB

Kalmar Järnväg, KJ, med järnvägslinjen 
Kalmar–Emmaboda började byggas 1872 
av ›Kalmar Nya Jernvägs Aktiebolag. De 
följande åren präglades av en intensiv 
byggnadsverksamhet och tidvis var över 
1 000 rallare i arbete längs den fem mil 
långa järnvägen. K invigdes av kung Os-
car II och drottning Sofia 1874 och där-
efter inleddes den dagliga trafik som allt-
jämt rullar på banan. Genom att förbinda 
Kalmar med Carlskrona–Wexiö Jernväg, 
CWJ, skapades en förbindelse med Söd-
ra stambanan via Emmaboda station. Så 
småningom blev Kalmar–Emmaboda 
Järnväg huvudlinjen i trafikförvaltningen. 
K övertogs 1940 av SJ och förstatligades 
samt elektrifierades 1955. Idag finns ingen 
station mellan Kalmar och Nybro men det 
har funnits vid ›Kalmar Södra, ›Trekanten 
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och Västrakulla. Mellan Emmaboda och 
Kalmar finns numera bara Nybro station. 
Tidigare stationer mellan Nybro och Em-
maboda var Örsjö, Eskilsryd och Lindås. 
Dagens sammanhängande järnvägslinje 
mellan Kalmar och Göteborg som nu-
mera marknadsförs under namnet ›Kust 
till Kust-banan har sina rötter i hela fem 
enskilda järnvägar varav K var en. Mer att 
läsa: Viktor Ståhle, Kalmar Järnväg 50 år, 
resp. Ola Nived och Bengt Sjögren, Kal-
mar Järnväg 100 år.  BK 

Kalmar Järnvägars museiförening, 
KJmf, startade sin verksamhet i mars 1974. 
Syftet med föreningen var att rädda Kalmar 
Järnvägars sista kvarvarande ånglok från att 
skrotas. När Kalmar Järnvägars 100-årsju-
bileum firades den 11 augusti 1974 stod 
loket åter i Kalmar och månaden efter 
köptes det och rustades upp. Två år senare 
förvärvades ytterligare ett ånglok och nå-
got senare fick K ett motorlok från Mo-Do 
Papper i Silverdalen. K:s första vagn var en 
resgodsvagn och den andra en kafévagn. År 
1984 införlivades en rälsbuss och året efter 
ytterligare en. Med detta vagnmaterial har 
K gjort ett flertal resor i närområdet och 
även en resa till Tyskland. Sedan K köpt ett 
ellok samt sitt- och sovvagnar specialise-
rade man sig mer och mer på längre resor. 
K ombildades senare och fick då namnet 
›Kalmar Veterantåg.  BB 

Kalmar Järnvägars reparationsverk-
stad har sitt ursprung i den verkstad som 
›Kalmar Järnväg iordningställde i det 1874 
byggda lokstallet vid ›Dryaden. I verkstaden 
reparerades lok och vagnar och även andra 
järnvägsbolag använde sig av verkstaden. Ef-
ter hand behövde verkstaden utvidgas men 
först 1898 behandlades frågan om byggan-
det av en separat verkstad för vagnreparatio-
ner. K krävde ökat utrymme och eftersom 
området började bli fullbyggt framlades ett 
förslag till ›Stadsfullmäktige om en utvidg-
ning av verkstadens område inåt Dryaden, 
som tillhörde Kalmar stad. Staden ville 
inte släppa till mer mark utan begärde att 
K skulle flyttas till en plats utanför staden. 
›Kalmar Nya Jernvägsaktiebolag behandlade 
ärendet i slutet av år 1900 och man beslu-
tade att hela verkstadsrörelsen skulle flyttas. 
K skulle läggas under ett nytt bolag, ›Kalmar 

Verkstads AB, som skulle ägas av Kalmar 
Nya Jernvägsaktiebolag, Nybro–Sävsjö-
ströms Nya Järnvägsaktiebolag, ›Kalmar 
Läns Östra Järnvägsaktiebolag, ›Kalmar–
Torsås Järnvägsaktiebolag och Kalmar stad. 
År 1904 lades driften ned och utrustningen 
överlämnades till ›Kalmar Verkstads AB 
mot avräkning i aktier. Efter nedläggningen 
av K ändrades verkstadsbyggnaden till för-
rådslokal, maskiningenjörsexpedition samt 
ett par bostäder för järnvägspersonal. Lok-
stallarna vid Dryaden revs omkring 1940. 
En tegelbyggnad stod kvar till 1988, då den 
revs. Förrådsbyggnaden finns kvar och är 
numera ombyggd till bl.a. kontor. BK

Kalmar Kakelfabrik grundades 1879 av 
fabrikör O Andersson, hitflyttad från Karls-
krona där han sedan 1862 drivit en lik-
nande rörelse. Året innan hade ›Sandbäcks 
Kakelfabrik AB startat i staden och Kal-
mar kom snart att ha två av landets störs-
ta kakelugnsfabriker. Endast Stockholm 
och Uppsala hade större. Tillverkningen 

Kalmar Järnvägars
reparationsverkstad.
Foto Thomas Hällqvist

Kalmar Järnväg, 
linje mot Emma-
boda
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förlades till ›Tyghuset på nuvarande Södra 
Långgatan 77–79 där ›Sparres sidenväveri 
just nedlagts, samt i angränsande byggnad 
mot Landshövdingegatan. I medeltal sys-
selsattes ett 60-tal personer och vid se-
kelskiftet 1900 tillverkades drygt 1 600 
kakelugnar per år. Efter Anderssons död 
övertogs fabriken 1895 av E A Eriksson. 
Den nya värmetekniken med central-
värme gjorde att tillverkningen tvingades 
upphöra 1918. Fastigheten såldes till det 
norska Værne Kloster som här planerade 
att starta en ›torrmjölksfabrik, men någon 
tillverkning kom aldrig igång. Fabrikör 
Andersson lät 1889 bygga sin bostad i an-
dra änden av kvarteret i hörnet av Södra 
Långgatan och Östra Vallgatan, idag ›Kal-
mar Sjöfartsmuseum.  BB

Kalmar Kammarmusikförening starta-
des 1963 i syfte att erbjuda medlemmar 
och andra intresserade kammarmusikkon-
serter av hög klass. Fram till 50-årsjubi-
leet 2013 har 285 sådana arrangerats i de 
konsertlokaler som funnits tillgängliga, på 
senare tid företrädesvis i ›Gröna salen på 
slottet samt ›Kalmarsalen för större eve-
nemang. Den presenterade musiken har 
spänt över både tid och rum, från med-
eltid och renässans till nutid, från svensk 
till nordisk, europeisk och övriga världs-
delar. Även Kina har varit representerat 
med musiker på instrumenten qin, xiao 
och xun. Världskända artister som pianis-
ten Vladimir Ashkenazy, flöjtisten James 
Galway och inte minst gitarristen Göran 
›Söllscher har framträtt. GM

Kalmar kanalsimning har sitt ursprung 
i den tävling som första gången arrang-
erades 1921 som en lagtävling. Segrade 
gjorde då ›Kalmar Simsällskap. De första 
åren hölls tävlingen i hamnbassängen. När 
›Malmfjärden muddrats genomfördes täv-
lingen 1932 med en bana runt ›Kvarnhol-
men med arton lag på startlinjen. Tävling-
en Kvarnholmen runt blev en succé och 
fortgick fram till 1956. Kalmar Simsäll-
skap återupptog tävlingarna 2010, nu un-
der namnet Kalmar kanalsimning. Loppet, 
för både damer och herrar, går från Ängö-
bron via Malmfjärden, Fredriksskanskana-
len, Systraströmmen till Stadsparken och 
lockar både elit och motionärer. Banläng-
den är 1800 m. IB

Kalmar Kanotklubb bildades 1933. I 
början av sin verksamhet hade man som-
marläger på det man kallade ›Klubbhol-
men, ön Märholmen, som ligger 200 m ös-
ter om den nuvarande klubblokalen. Till en 
början hade man ett kanothus på Ängö, se-
dermera blev Fredriksskans basen för klub-
ben. Sedan 1987 är verksamheten förlagd 
till ›Ekudden vid Norra fjärden. Där finns 
sedan 1990 klubblokaler med samlings- och 
omklädningsrum, kansli och kajakgarage 
med 150 platser. K bedriver en bred verk-
samhet för alla åldrar med, motions- tur- 
havskajak- tävlings- och prova-på-paddling 
samt uthyrning av kanadensare. K var med-
arrangör av den populära ›Drakbåtsfestiva-
len 1993–2002.  BBKalmar kanalsimning.

Foto Monica Hällqvist
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Kalmar Kappmagasin, se ›Kappmagasi-
net.

Kalmar Karamellfabrik, se ›Chokladfa-
briken.

Kalmar Karateklubb bildades 1986 och 
utövar Shotokan Karate som är en av de 
äldsta karatestilarna. I en egen lokal, kallad 
Dojjo, tränar kvinnliga och manliga med-
lemmar i åldrar från 7 till 60 år.

Kalmarkartan 1585 är den äldsta stads-
kartan i Sverige och anses vara upprättad 
av italienaren Dominicus ›Pahr. Texten på 
kartan är italiensk och innehåller date-
ringen Datto l´Anno 1585 in Calmar alli 
24 Majio. Kartan visar en befästningsgör-
del runt hela den medeltida staden, även 
på sjösidan, bestående av murar, vallar och 
fem bastioner med dubbla, indragna flan-
ker bakom orilloner, rundade öron, samt 
en vallgrav utanför detta. K återger även 
den medeltida stadsmuren men däremot 
inte gatunätet.  SHm

Kalmarklubben N 3 i Stockholm är en 
sammanslutning av förutvarande lärjung-
ar vid ›Kalmar högre allmänna läroverk, 
senare ›Stagneliusskolan, och bildades i 
Stockholm den 3 november 1899. Initia-
tivtagare var tidigare medlemmar av ›För-
bundet N 3, vilket bildades 1864 av elever 
vid Kalmar läroverk. Detta förbund upp-
löstes 1895. Syftet med K var att på dagen 
för det gamla förbundets stiftande, den 3 
november, varje år sammanföra i Stock-
holm och i dess närhet boende gamla 
Storskolepojkar till återupplivande av ge-
mensamma minnen från skoltiden i Kal-
mar. Vid årsfesten 1923 förekom för första 
gången promotion av årets jubelstudenter, 
dvs. av dem som 50 år tidigare avlagt stu-
dentexamen, eller som det då hette, mo-
genhetsexamen, i Kalmar. Promotionen 
förrättas enligt ett av J A ›Lundell på latin 
avfattat ceremoniel och bekräftas genom 
överlämnande av diplom, likaledes på la-
tin. Båda dessa texter åtföljes numera av 
svensk översättning och har alltsedan den 
infördes utgjort årsfestens glanspunkt. En 
annan stående programpunkt är ett kor-
tare föredrag, vanligen med anknytning 
till hembygden, vilket ofta hålls av någon 

av jubelstudenterna. K instiftade 1946 en 
stipendiefond, ur vilken det under de när-
mast följande decennierna utdelades det s.k. 
N3-priset, ett penningbelopp, till vinnaren 
i en årligen anordnad litterär pristävlan för 
eleverna i de tre högsta ringarna. Antalet 
medlemmar har på senare år legat mellan 
100 och 125. Ordföranden kallas klassföre-
ståndare. Mer att läsa: Jubileumsskriften Kal-
marklubben N3 1899–1999. SC

Kalmar kommun, se sidan 17.

Kalmar Kommunbolag AB är en kon-
cern som ägs av Kalmar kommun. Tio dot-
terbolag samt hälftenägda Kalmar Energi 
ingår i K. Bolagen är Destination Kalmar 
AB, Industriparken i Kalmar AB, Kalmar 
Airport AB, Kalmar Energi Holding AB, 
Kalmar Familjebad AB, Kalmar Hamn AB, 
Kalmar Science Park AB, Kalmar Vatten 
AB, Kalmarhem AB och Kifab i Kalmar 
AB. 

Kalmar kommuns hembygdsråd, se 
›hembygdsrörelsen.

Kalmar kommuns idrottspris är en be-
löning avsedd att tilldelas person eller 
grupp av personer som visat framstående 
förmåga eller gjort uppmärksammade in-
satser inom idrotten. Det utdelas sedan 
2002. Idrottspris skall tilldelas person 
eller grupp av personer som är eller har 
varit bosatta i Kalmar kommun eller vars 
idrottsliga verksamhet har samhörighet 
med kommunen.

Kalmar Kanotklubb.
Foto Thomas Hällqvist
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Kalmar kommuns kulturpris är avsett 
att som belöning tilldelas person eller 
grupp av personer som visat framstående 
förmåga eller gjort uppmärksammade in-
satser inom konstnärlig verksamhet, bild-
ningsverksamhet, kulturminnesvårdande 
verksamhet eller lokalhistorisk forskning. 
Kulturpris skall tilldelas person eller 
grupp av personer som är eller har varit 
bosatt i Kalmar kommun eller vars kul-
turella verksamhet har samhörighet med 
kommunen. Det utdelas sedan 1969. 
• 1969 Lennart Annemark musik, Kerstin 
Butler textil, Gustaf Olsson litteratur, Sig-
frid Södergren måleri, John Selbing glas-
konst
• 1970 Manne Hofrén allmän kultur, Erik 
Ewald måleri, Sonja Hahn-Ekberg musik, 
Rolf Lind foto, Ulla Severin musik 
• 1971Erik Lindegren bokkonst, Gunilla 
Skyttla textil, konsthantverk, C J Björk-
lund litteratur, John Skoglöf musik, Ebbe 
Eberhardson måleri 
• 1972 Rudolf Porges musik, Anna-Maria 
Hoke konsthantverk, Gillis Magnusson 
konst, Rune Tennesmed konsthantverk, 
Frank G Widlind foto
• 1973 Raine Navin konsthantverk, Tord 
Slättegård musik, Bengt Ågren måleri, 
Bertil Brisman allmän kultur
• 1974 Alex Sjögren grafik, Margareta Siv-
ner textil, Jörgen Spångberg musik, Rolf 
Nilsson foto/film 
• 1975 Ivar Morsing konst, Ingemar Ols-
son musik, Per Skogler konst, Karl G 
Thorstensson konsthantverk 

• 1976 Gerd Ehrensvärd konst, Matz 
Nordell konst, Thomas Tempte konst, An-
ders Bergman musik
• 1977 Jarmila Haklova-Bulla konst, Ulla 
Arvidsson konst, Elisabeth Befrits teater 
och musik, Lotte Laserstein konst, Einar 
Haeggblom allmän kulturell verksamhet, 
Axel Andersson journalistik
• 1978 Sven Persson konst, Gunilla Pant-
zar konst, teater, Bengt D Silfverstrand 
konst,miljö, Hilding Wibling litteratur, 
Curt Åkerlind musik
• 1979 Eric Bojs allmän kulturell verk-
samhet, Björn Axelsson musik, Anita He-
din konst, Eva Nadrai dans, Leif Persson 
konst, Ronnie Runesson möbelsnickeri
• 1980 Ivan Gustafsson teater, Göran 
Söllscher musik, Lotta Hagerman musik, 
Anita Rönnegård konsthantverk, Anders 
Lönn skulptur, måleri, scenografi
• 1981 Eskil Olsson musik, Monika 
Strandberg konst, Åke Sjölund konst, 
Marta Pöppinghaus konst, Inga Karlsson 
kulturminnesvård 
• 1982 Helmer Teleman,konst, Ann Gran-
hammer teater, Erik Jansson konst, Britt 
Melzén musik, Hans Åkesson musik
• 1983 Magnus Lönn konst, Torbjörn 
Bernhardsson musik, Gustav Bjarnegård 
kulturminnesvård, Gunnel Dagnell konst, 
Bengt Cidden Andersson litteratur
• 1984 Stig Kastberg konst, Stina Alm 
konst, Johan Hammerth musik, Karl Rydå 
kulturminnesvård, Otto Svennebring kul-
turminnesvård, Helle Hellgren teater
• 1985 Göran Andersson konst, Lars At-
terman musik, Anders Johansson littera-
tur, Catharina Gilljam konst, Tone Ou-
gaard konst
• 1986 Eva Junefjäll musik, Göran Mehl-
qvist musik, Rune Kindgren konst, Martin 
Rosell musik, Håkan Sandberg musik
• 1987 Göran Adolfsson litteratur, Bytea-
tern teater, Ann Hammar konsthantverk, 
• Ewa Hybbinette konst, Henrik Strind-
berg musik, Mari Almljung teater
• 1988 Per Lennart Adner musik, Fred Jo-
hansson folkbildning, Skotte Linde teater, 
lokalhistoria, Katarina Petersson musik
• 1989 Georg Albertsson teater, Lars Ek-
ström musik, Elisabeth Elmeroth musik, 
Gun Ferling bild, Bertil Hertzberg littera-
tur, teater
• 1990 Monica Backström konst, Calmare 

Mottagare av idrottspriset 

2002 Kalmar BTK 
2003 Ej utdelat
2005 Kalmar Simsällskap 
2006 Kenneth Adolfsson, idrotts-
 ledare, Dansklubben 
 Spinnrockarna Gun Elfvin,  
 idrottsledare, gymnastik-
 föreningen Kalmarflickorna
2007 Ida Nilsson, friidrottare 
2008 Nina Westman, fäktare 
2009 Linda Lindström, kampsportare 
2010 Kinka Barvestad, fäktare
2011 Ej utdelat
2012 Erik Gunhamn, styrkelyft
2013 Caroline Fryklund, crossfit
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Gycklare teater, Stig Karlsson folkbildning, 
Peder Nabo musik
• 1991 Sven Bolmsjö kulturminnesvård, 
Peter Bryngelsson musik, teater, Bessie Jo-
hanson konst, Jenny Molinder musik, Mu-
sikkåren Lyran musik 
• 1992 Tomas Forsell musik, teater, Inge 
Gunnarsson kultur- och hembygdsvård, 
Gunilla Petri konst, lokalhistorisk forsk-
ning, Ejvor Togelius folkbildning, Eivor 
Åberg konst
• 1993 Liss-Eric Björkman lokalhistorisk 
forskning, Harald Gamme musik, Cecilia 
Lindberg konst, Uno Olsson konst
• 1994 Mats Andersson musik, Agneta 
Berg drama, Sonja Berlin-Englund textil 
formgivning Arne Collmo lokalhistorisk 
forskning, Susanna Undin konst 
• 1995 Bo Hjalmarsson konsthantverk, 
Pernilla Ingvarsdotter musik, Elisabeth 
och Thomas Niklasson musik
• 1996 Teater Katastrof teater, Agneta 
Mattisson Bojing konst
• 1997 Ej utdelat
• 1998 Richard Hobert film
• 1999 Cajsa-Stina Åkerström musik
• 2000 Hans Villius film,dokumentär, historia
• 2001 Ingemar Bernthsson och Per Lövsve-
den teater
• 2002 Tomas Arvidsson litteratur
• 2003 Ej utdelat
• 2004 Hans Duned musik
• 2005 Kulturföreningen Osman kultur
• 2006 Lokalteatern teater
• 2007 Lars Einarsson kulturminnesvård 
Max Jahrehorn kulturminnevård
• 2008 Jan Nordström litteratur
• 2009 Anes Jacupovic musik
• 2010 Monica Strandberg konst
• 2011 Oscar Guermouche konst
• 2012 Lars Sonnesjö teater
• 2013 Marie Karlsudd och Birgitta Ros-
lund barnkultur, Kåre Holgerson konst
• 2014 Kalmar stads hembygdsförening
lexikon

Kalmar Konfekt- och Karamellfabrik, 
AB, se ›Chokladfabriken. 

Kalmar Konservfabrik startades 1930 av 
Axel Mejàre, bolagets VD, och T V Lun-
dell på ›Ebbetorp, styrelseordförande. Till 
en början låg K i Loverslund i den då ned-
lagda ›Lovers Tändsticksfabrik. Tillverk-
ningen bestod av frukt-, bär-, grönsaks-, 

svamp- och köttkonserver samt senap. Pro-
dukterna såldes under varumärket Lovers. 
År 1934 flyttade verksamheten till Kalmar 
i de lokaler som tidigare tillhört ›Fredrik-
dahls Tändsticksfabrik. Två år senare flyt-
tade K, med nya ägare till Mörrum och in i 
de lokaler som tidigare ägts av den nedlag-
da Konserveringsfabriken Atlantic i Mör-
rum. All tillverkning upphörde 1949. BB

Kalmar konstförening är huvudman för 
›Kalmar konstmuseum och Designarkivet i 
Nybro. Föreningen grundades 1917 och fick 
först 1942 egna museilokaler i ›Gamla lasa-
rettet. Detta hade då byggts om och inrym-
de även ›Stadsbiblioteket, som 1983 flyttade 
till nybyggda lokaler. ›Kalmar konstmuseum 
disponerade därefter hela byggnaden fram 
till 2008 då det nya museet stod klart. 
Konstsamlingen består av drygt 3 000 verk. 
K vill väcka intresse för och sprida kunskap 
om god konst samt stödja konstbildning i 
länet och regionen. Föreningens samlingar 
skall hållas tillgängliga för allmänheten och 
efterhand utökas. Dessutom skall K anordna 
utställningar och föreläsningar som skildrar 
konsten, dess historia och framtida utveck-
ling. GM

Kalmar konstmuseum ligger i ›Stadspar-
ken och har ›Kalmar konstförening som 
huvudman. Verksamheten skall vara inrik-
tad på framtiden och dess utmaningar och 
ha en förankring i regionens historia som 
en betydande del av Östersjöområdet. In-
ternationellt riktar sig museet mot nord-
östra Europa genom att bygga nätverk och 
genomföra utbyten, ofta i projektform, 
med konstnärer i framför allt Östeuropa. 
K vill vara en mötesplats för reflektion, 
diskussion och nya intryck, fungera som 
en röst i den offentliga debatten och ut-
göra en kulturell motor i Kalmarregionen. 
Förutom pedagogisk verksamhet för barn 
och unga ordnas programverksamhet som 
konstnärssamtal, föreläsningar och semi-
narier kopplade till utställningarna.

Efter beslut om att en ny museibyggnad 
skulle uppföras i ›Stadsparken utlystes en 
internationell arkitekttävling. Den vanns 
av arkitekterna Martin Videgård Hansson 
och Bolle Tham i konkurrens med 293 
andra förslag och blev mycket omdisku-
terat. År 2008 invigdes det nya museet 

Kalmar Konfekt- och Ka-
ramellfabrik
Foto Bengt Bengtsson
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efter protester och överklaganden. K be-
lönades samma år med Kasper Salins arki-
tekturpris. Museet är sammanbyggt med 
restaurang ›Byttan. Tidigare hade K från 
1942 sina lokaler i ›Gamla lasarettet till-
sammans med ›Stadsbiblioteket. När detta 
1983 flyttade in i nya lokaler disponerade 
K hela byggnaden. År 1978 startade på 
initiativ av museets dåvarande chef, Erik 
Broman, Arkiv för Svensk Formgivning 
för att samla betydelsefullt material inom 
formgivning och design med tyngdpunkt 
på textila material. Samlingarna flyttades 
2006 till Pukebergs glasbruk i Nybro un-
der namnet Designarkivet. Verksamheten 
finansieras huvudsakligen med allmänna 
medel. GM

Kalmar Konståkningsklubb bildades vå-
ren 1998 efter att ha tillhört ›Kalmar HC 
i 15 år. Verksamheten bedrivs i Kalmar is-
hall. K har en tävlingsgrupp som framfö-
rallt deltar i klubbtävlingar i Småland och 
angränsande distrikt. Klubben bedriver en 
skridskoskola för att lära barn åka skrid-
sko och deltar även i ›Idrottsskolan. Man 
anordnar varje sommar ett konståknings-
läger med deltagare från hela Sverige.  BB

Kalmar konsumtionsförening har sitt 
ursprung i Kalmar Handelsförening bil-
dad 1907 och erhöll då anslutning till 
KF, Kooperativa förbundet, som startat 
1899. Föreningen öppnade försäljning 
i ›Kalmar Folkets hus på Unionsgatan 
och hade 1908–1911 en filial i ›Nyhem. 

Mellan K och privathandeln stod en strid; 
föreningen gick med förlust och hotades 
av nedläggning, men krisen övervanns. I 
samband med stadgeändringar 1924 byt-
te Handelsföreningen namn till Kalmar 
konsumtionsförening. År 1927 köptes en 
fastighet på ›Johannesborg där en butik 
öppnades. Följande år inrättades en egen 
sparkassa, två charkuteributiker samt en 
charkuterifabrik på Manillagatan, vilken 
var i drift under endast några år. Antalet 
butiker växte och 1927 fanns drygt 1 500 
medlemmar. År 1930 köpte föreningen 
fastigheten Koljan vid korsningen Espla-
naden–Norra vägen och inrättade där sin 
huvudaffär. Fler fastighetsköp genomfördes 
liksom tillbyggnader av butiker. År 1938 in-
vigdes en kontors- och lagerbyggnad på ›Bar-
lasthomen. Genom sammanslagning med 
handelsföreningar runt staden tillfördes bu-
tiker i bl.a. Loverslund, Påryd, Smedby, Tre-
kanten och Vassmolösa. År 1947 övertogs 
Föreningen Sko-Konsum, vid korsningen 
Södra Långgatan–Kaggensgatan. År 1951 
fick K ett eget bageri då ›Kalmar Bageri-
förening förvärvades. I början på 1950-ta-
let fanns ett fyrtiotal butiker, men antalet 
minskade successivt. Varuhuset ›Domus, 
vid korsningen Storgatan–Kaggensgatan, 
invigdes 1964 och 1985 stormarknaden 
OBS!, som senare blev Coop Forum, i 
Kalmarköks tidigare lokaler, se ›Stan-
dardsnickerier AB, i nuvarande ›Giraffen 
Köpcentrum. Föreningens butiker anslöts 
1994 till KF Göta. Idag (2014) finns två 
närbutiker kvar, Coop Konsum på Kvarn-
holmen och Coop Konsum Norrliden.  IB

Kalmarkorv, även Abrahamssons Kalmar-
korv, är en kallrökt korv som innehåller 
fläsk- och nötkött samt är spetsad med 
kryddor och cognac. Tillverkningen star-
tades 1957 av John Abrahamsson i hans 
charkuteributik på Fatabursvägen där rök-
ningen skedde i källaren. År 1972 flyttade 
företaget, nu Abrahamssons Chark AB, in 
i egen fastighet på Trångsundsvägen. Före-
taget inklusive produktionen av K såldes 
1997 och två år senare övertogs ägandet 
av Scan KLS, se ›Slakteriet. Efter några år 
flyttades tillverkningen till Charkproduk-
ter i Billesholm. BB

Kalmar Kreditförening grundades 1927 

Kalmar konstmuseum.
Foto Jan Magnusson
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på initiativ av Albert ›Lindeström som då 
hade sålt sin andel i ›Kalmar Chokladfa-
brik. Lindeström blev föreningens VD. 
K:s ändamål var att till dess medlemmar 
tillhandahålla lån samt att förvalta insatta 
medel. Det sades att till medlemmar i för-
eningen antages endast välfrejdade och av 
styrelsen kända personer. Kontoret fanns 
på Larmgatan 42. Sonen Arne Lindeström 
efterträdde senare sin far som VD. Företa-
gets verksamhet övertogs av Handelsban-
ken 1979. BB

Kalmarkriget 1611–1613 orsakades av 
det mer eller mindre spända förhållande 
som rådde till Danmark under hela Karl 
IX:s regeringstid, 1604–1611. Karl IX 
klagade över att Kristian IV tagit upp tre 
kronor i sitt vapen. Kung Kristian å sin 
sida var förbittrad över gränstvister i norra 
Norge, förbudet för dansk handel med 
Riga och de kurländska hamnarna samt 
över att svenskarna anlagt Göteborg vilket 
medförde att Öresundstullen minskade. 
I början av 1611 förmådde Kristian sitt 
råd att börja krig mot Sverige. En dansk 
härold överlämnade den 4 april i Örebro 
krigsförklaringen till kung Karl IX. En må-
nad senare skickade den svenske kungen 
sin härold till gränsen vid Markaryd med 
brev till den danske kungen. Denne sam-
lade sina stridskrafter i Helsingborg, där 
han delade hären i två delar. En del tågade 
med kungen genom Skåne och Blekinge 
mot Kalmar och den andra genom Hal-
land mot Älvsborg. Samtidigt seglade en 
del av den danska flottan mot Kalmar för 
att spärra av staden och slottet från sjö-
sidan. Den danska hären mot Kalmar be-
stod av 4 500 man fotfolk och 1 200 ryt-
tare. Den 3 maj såg man från slottstornet 
danskarnas förtrupper vid ›Törneby och 
mitt på dagen ryckte de fram i full slag-
ordning. En trumpetare uppfordrade sta-
den att ge sig. Svar kom från slottets kano-
ner samtidigt som svenska ryttare gjorde 
ett utfall. Detta slogs tillbaka och slutade 
med att danskarna drog sig tillbaka bort-
om Sandås, där de var skyddade från slot-
tets kanoneld. Den 27 maj stormade och 
plundrade danskarna staden och nu följde 
ett fruktansvärt blodbad. Slottet höll dock 
stånd.

Svenskarnas plan var att kronprins Gustav 

Adolf, sedermera Gustav II Adolf, skulle 
föra några regementen genom Västergöt-
land till Jönköping där han skulle möta 
kung Karl IX och marschera till Kalmar 
med 18 000 man fotfolk och 3 000 rytta-
re. Den 24 maj bröt kungen upp från Jön-
köping, den 12 juni kom han till Kalmar 
och hären slog läger vid ›Perstorp utanför 
Kalmar. Det långa dröjsmålet i Jönköping 
blev ödesdigert för Kalmar stad och kung-
en klandrades för detta.

Den 12 juni gjorde danskarna ett häftigt 
utfall mot staden med sitt rytteri. Därpå 
försökte den svenske kungen förhandla 
fram ett slut på kriget men misslyckades. 
Han sände därför Gustav Adolf mot Kris-
tianopel med 1 500 man där danskarna 
hade stora förråd och de överraskades av 
det svenska anfallet. Den 26 juni lämnade 
svenskarna ett plundrat och brinnande 
Kristianopel.

Svenskarna försökte vid flera tillfällen 
undsätta slottet och återta staden, men 
detta försvårades av att den danska flottan 
patrullerade i Kalmarsund. Fienden hade 
dessutom besatt Kvarnholmen, som då var 
en i det närmaste obebyggd ö. I juli lycka-
des dock svenska fartyg ur finska flottan ta 
sig fram till slottet och fylla på förråden 
och förstärka besättningen med 500 man. 
Samtidigt bytte man ut Bo Gustavsson 
Bååth mot Krister Some som befälhavare 
på slottet. När förstärkningen nått slottet 
vågade sig Karl IX på ett anfall mot dans-
karna. Tyvärr missade svenskarna att över-
raska danskarna och fick dra sig tillbaka. I Kalmarkriget 1611–1613
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gryningen sköts svensk lösen från slottet 
vilket markerade ett utfall. Tusen svenskar 
störtade ut, överföll danskarna och tog Sö-
derport. Nya danska förband kom till för-
stärkning och en mycket blodig strid på-
börjades, där svenskarna inte hade någon 
större framgång. Eftersom danskarna hade 
stora förråd i staden tände svenskarna eld 
på staden och därmed slutade striderna 
den 17 juli 1611. Ytterligare danska styr-
kor anlände, vilket gav dem ett numerärt 
övertag.

Den 23 juli ställde danskarna upp fram-
för svenskarna, men Karl IX vågade inte 
riskera ett fältslag utan drog sig tillbaka 
till ett nytt läger i Ryssby norr om Kalmar. 
Sex dagar senare anföll Kristian IV Ryssby 
skans men måste retirera efter tre dagars 
blodiga strider med omfattande förlus-
ter. Den 3 augusti gav Krister Some upp 
Kalmar slott och i danskarnas händer föll 
104 kanoner, 3 000 tunnor med spannmål 
och fyra mindre krigsskepp. Somes moti-
vering för kapitulationen var att det rådde 
brist på krut. Det anses att han förrådde 

svenskarna, vilket är omstritt. Some gick 
i dansk tjänst och fick som belöning ett 
skepp för att kunna fly, 1 000 riksdaler i 
tärepenningar, ett slags resebidrag, samt ett 
gods i Danmark. Senare i augusti försökte 
danskarna ännu en gång slå svenskarna vid 
Ryssby skans men måste än en gång dra sig 
tillbaka med stora förluster. 

Den 9 augusti råkade Borgholms slott illa 
ut genom att det intogs av danskarna. Elva 
dagar senare gick därför Gustav Adolf över 
till Öland med 2 000 man, där ölänning-
arna höll med hästar. Danskarna besegra-
des och de kapitulerade den 7 oktober till 
Gustav Adolf och Peder Mikaelsson Ham-
marskjöld. Denne sattes senare in som be-
fälhavare på Borgholms slott.

I september genomförde Karl IX yt-
terligare ett anfall mot Kalmar för att 
återta staden men misslyckades. Den 26 
september återvände Kristian till Dan-
mark, och den 16 oktober lämnade Karl 
IX Ryssby och begav sig till Norrköping. 
Kungen var mycket försvagad och avled 
där två veckor senare. Han efterträddes 

Kalmarkriget 1611–1613
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av sonen Gustav II Adolf.
Under vinterhalvåret 1611–1612 rustade 

båda sidor. En dansk här gick från Halland 
in mot Växjö och ödelade allt i sin väg. När 
Gustav II Adolf fick veta detta försökte han 
möta dem med 3 000 man men kom för 
sent. Danskarna hade redan förflyttat sig 
till Blekinge.

Svenskarna gick därför mot Skåne, där 
man ödelade och brände 20 socknar. Dans-
karna hann upp svenskarna vid Vittsjö och 
drev dem på flykten. I januari 1612 mar-
scherade en dansk styrka under ledning av 
kung Kristian genom Halland mot Älvsborg 
och intog fästningen den 24 maj efter flera 
misslyckanden. Danskar härjade under året 
i Västergötland, Småland och på Öland. I 
början av augusti seglade Kristian med 34 
skepp från Köpenhamn mot Stockholm 
och skärmytslingar ägde rum vid Vaxholm. 
När svenske kungen blev underrättad om 
detta skyndade han från Jönköping mot 
Stockholm, men den 10 augusti seglade 
den danska flottan tillbaka till Danmark. 
Kalmarkriget var slut. Freden underteck-
nades i Knäred den 19 januari 1613. En 
miljon riksdaler skulle erläggas som krigs-
skadestånd till danskarna och Älvsborgs 
fästning ingå som pant för skulden. Kalmar 
slott återgick till att vara svenskt. Se även 
›Spionkartan. SHm

Kalmar kulturkvarter är ett samlingsnamn 
för verksamheter med inriktning på konst, 
arkitektur, musik, artisteri och mat i området 
som ligger runt ›Stadsparken och ›Kalmar 
slott. I K ingår Stadsparken, ›Slottshotel-
let, ›Kalmar konstmuseum, ›Byttan, Musik 
i Stadsparken, ›Galleri Monica Strandberg, 
Kalmar slott, Söderport Café och Restaur-
ang, ›Kaptensvillan, ›Krusenstiernska gården 
och konstnär Matz ›Nordell. BB

Kalmarkusten har en lång sträcka i Kal-
mar kommun, över 200 km längs fastlan-
det och 450 km om alla öar inkluderas. 
Den flacka moränkusten dominerar, vilket 
innebär att vi har få sand- och klippsträn-
der. Däremot är det gott om havsstrand-
ängar och lövskogsbestånd. Kalmarsunds 
dragningskraft syns tydligt på var vi väljer 
att bosätta oss. Inom en remsa på 1,5 km 
från havet bor varannan kommuninvånare. 
Många friluftsaktiviteter som bad, båtsport, 

fiske och vandring är knutna till kustområ-
det och vattnet. K har haft betydelse för 
människans bosättning sedan mycket lång 
tid tillbaka, åtminstone från äldre stenål-
dern. Längs förhistoriska kustlinjer, som i 
dag ligger långt upp på land, finns rikligt 
med lämningar av boplatser, de äldsta från 
8 000–7 000 år f.Kr. Även vid åmynningar-
na finns omfattande kulturlager från forna 
bosättningar. Från 1200- till 1700-talet var 
Kalmar en av Sveriges mest betydelsefulla 
städer med omfattande handel med utlan-
det och andra svenska kuststäder. Spår från 
den tiden finns kvar i form av t.ex. handels-
gårdar, hamnanläggningar och varv längs 
med kusten. KKn

Kalmarkustkyrka är en kyrkobyggnads-
typ som bara finns vid Mörehäradenas 
kusttrakter samt på norra Öland. Begrep-
pet skapades av Hugo Frölén och presen-
terades 1911 i hans bok Nordens befästa 
rundkyrkor. K karakteriseras av närheten 
till kusten med två funktioner, dels guds-
tjänstrum, dels försvarsanläggning. Mu-
rarna är metertjocka och fönstren består av 
små gluggar. De kännetecknas av att de har 
uppförts i tre våningar; källarvåning med 
möjlighet att fungera som kök, mittenvå-
ning som fungerade som gudstjänstrum 
samt övervåning som var avsedd för för-
svar. Här fanns möjlighet att genom fönst-
ren skjuta pil med båge eller armborst och 
att slunga sten. De bäst bevarade av denna 
typ är kyrkorna i Kläckeberga och Källa 
på Öland. Kyrkorna i Halltorp, Söderåkra, 
Torsås och Ryssby på fastlandet är helt el-
ler delvis rivna. Böda på Öland ombyggdes 
till oigenkännlighet 1797. BB

Kalmar kustmiljögrupp är en intresse-
organisation som bildades 2008 i Kalmar 
kommun för villaföreningar som gränsar 
mot Kalmarsund samt båt- och bryggför-
eningar. K arbetar bl.a. för god vattenkvali-
tet, levande havsbotten, öppna strandängar, 
god vattengenomströmning och attraktiva 
ytor för bad- och båtliv. 

Kalmarkvasten var en årlig tidning som 
utgavs av Kalmar Folkets Husförening till 
förmån för ›Kalmar Folkets Hus. Den ut-
kom en gång per år i november åren 1904–
1911. Varje år fick den en ny tilläggstitel 
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såsom Nya Kalmarkvasten, Nyaste Kal-
markvasten och Allra nyaste Kalmarkvas-
ten. Innehållet i K hade lokal karaktär. Alla 
medarbetarna skrev under signaturer och 
flertalet av teckningarna är signerade J.S. 
vilket skall uttydas som dåvarande kakel-
ugnsarbetaren John ›Sjöstrand, sedermera 
känd tecknare av Kalmarmotiv. Tidningen 
utgavs i ett format liknande dagens tablo-
idtidningar och var i regel på åtta sidor. BB

Kalmarkök hette ursprungligen ›Standard-
snickerier.

Kalmar Köpmannaförening har sitt ur-
sprung i Kalmar Minuthandlares förening 
som startade 1908. Namnet ändrades till 
Kalmar Köpmannaförening 1918. I förening-
en diskuterades bl.a. öppettider, illojal kon-
kurrens, utbildnings- och parkeringsfrågor 
samt hur man skulle förhålla sig till konsum-
tions-, kooperativ- och lantmannaföreningar. 
År 1955 deltog K i Kalmarsundsutställning-
en och samma år bildades K:s damklubb. Vid 
K:s 50-årsjubileum överlämnade tidningen 
›Barometern ett album med exteriörfotogra-
fier på medlemsbutikerna. Albumet skänktes 
senare till ›Kalmar stads hembygdsförening. 

År 1981 ombildades föreningen som då 
tog till sin huvuduppgift att samla köpmän-
nen i det centrala Kalmar för gemensamma 
aktiviteter. När sedan Kvarnholmens Cen-
trumförening bildades kom K att upphöra. 
Senare bytte Kvarnholmens Centrumfören-
ing namn till ›Kalmar City.

Kalmarlandet var under medeltiden ett ge-
mensamt namn på Norra och Södra Möre. 

Kalmar landsförsamling var en försam-
ling inom Norra Möre kontrakt som 1925 
uppgick i Kalmar församling, nuvarande 
Kalmar domkyrkoförsamling. Före refor-
mationen på 1500-talet hade K egen kyrka 
och tidvis egen kyrkoherde, dock ingen 
till namnet känd. K:s sockenkyrka, ›S:ta 

Gertuds kyrka, helgad åt S:ta Gertrud, låg 
under medeltiden 400 meter utanför Nor-
report, vid nuvarande korsningen Norra 
vägen–Esplanaden, där ›Kalmar försam-
lingshem byggdes 1907. Församlingen hade 
medeltida ursprung och hette under med-
eltiden S:ta Gertruds församling. BB

Kalmar landstorms bilkompani bilda-
des 1931 i avsikt att stödja landstorms-
rörelsen i Kalmar med omnejd och att 
säkerställa beredskapsbehovet av trans-
portresurser. Medlemmarna var i regel 
lastbilsförare och/eller åkerianställda i det 
civila som ställde upp frivilligt. Till förste 
ordförande utsågs ryttmästare C A West-
berg. Under 1930-talet var bilkompaniet 
värdefullt för landstormsrörelsens övning-
ar, men i och med beredskapsårens inkal-
lelser och ransoneringar minskade akti-
viteten. Armén skapade efterhand egna 
transportförband och för frivilligförsvarets 
transporter organiserades under 1940-ta-
let ›Kvinnliga bilkåren. Formellt fortlevde 
bilkompaniet till 1953, då det upplöstes.  PL

Kalmar landstormsförening bildades 1913 
under namnet Kalmar-Ölands landstorms-
förening för frivilligt landstormsarbete i Kal-
mar med omnejd. Den skulle skapa möjlig-
heter för ortens värnpliktiga landstormsmän, 
främst befälet, att på frivillig väg öva sig, men 
även att genom insamlingar inköpa viktig 
materiel till ortens landstormsförband och 
allmänt verka för en ökad försvarsvilja. Den 
materiel som prioriterades främst var kul-
sprutor och kokvagnar och pengar skaffades 
genom diverse publika aktiviteter. I förening-
en ingick både värnpliktiga landstormsmän, 
överåriga, kvinnor och småningom även 
manliga ungdomar i ungdomsavdelningen 
›Kalmar Landstormpojkar. År 1930 delades 
föreningen i Kalmar resp. Ölands landstorm-
sföreningar. Tre år tidigare bildade kvinnorna 
en egen förening under namnet Södra Kal-
mar läns landstormskvinnor vilken senare 
ombildades till ›Kalmar Lottakår, numera 
nedlagd. K ombildades 1943 till ›Kalmar be-
fälsutbildningsförening.  PL

Kalmar landstormspojkar U 21 bildades 
inom ›Kalmar landstormsförening som en 
ungdomsavdelning i syfte att organisera öv-
ningstrupp för det äldre landstormsbefälet 

Kalmarkvasten.
Tidningshuvud
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och för att skapa meningsfull sysselsätt-
ning för den manliga ungdomen. U stod 
för ungdom och 21 för Kalmar regemen-
tes nummer I 21 som indrogs 1927, men 
U 21 bibehölls. Genom riksdagsbeslut 
överfördes huvuddelen av Landstormspoj-
karna i landet till ›Hemvärnet 1947, varvid 
K avvecklades. År 1960 återuppstod en 
ungdomsavdelning i ›Kalmar befälsutbild-
ningsföreningsom kompletterar Hemvär-
nets ungdomsutbildning och i huvudsak 
inriktas mot signaltjänst.  PL

Kalmar Lantmän bildades 1942 under 
namnet Lantmännens Centralförening, 
LC, i Kalmar som ett bondekooperativ 
för inköp och försäljning, då med lokaler 
på ›Barlastholmen. Redan 1903 hade den 
då nybildade Lantmannaklubben försökt 
starta en ekonomisk inköpsförening men 
misslyckats, bl.a. på grund av konkurrens 
från ›Kalmar Ångkvarn, Carl ›Engströms 
och AB J ›Bruun. Ölands Centralförening 
bildades 1935 men upphörde snart och 
medlemmarna anslöt sig då till LC. Lokala 
föreningar hade funnits sedan 1890-talet. 
Spannmålsodlarföreningar föregick också  
LC, i Kalmar sedan 1934. För att lagra säd 
byggdes flera magasin och silon i verksam-
hetsområdet, följt av lokaler för lantbruks-
maskiner, byggmaterial samt gödsel- och 
foderhantering. Föreningens hantering 
av potatis förlades 1958 till den då ned-
lagda ›Kalmar Ångkvarn. År 1964 köptes 
›Ludvigssons Trävaruaffär på Barlasthol-
men. Landets samtliga centralföreningar 
gick samman 1970 under samlingsnamnet 
Lantmännen. Två år senare införlivades 
AB J Bruun medan byggverksamheten sål-
des till Byggma och potatisverksamheten 
till Solanum. Lantmännens Centralfören-
ing i Kalmar bytte 1974 namn till Kalmar 
Lantmän. Böndernas hus, ägt av K, uppför-
des 1978 på ›Hagbygärde industriområde. 
På Tjärhovet byggdes en första foderfabrik 
1965, följd av en större på 1980-talet. 
Dessa två fabriker ersattes 2014 av en helt 
ny anläggning. Den är 60,8 m hög och där-
med Kalmars högsta byggnad. AÅ

Kalmare ledung kallas norske kungen 
Sigurd Jorsalafares korståg på 1120-talet 
för att kristna Småland. Hundra år sena-
re skildrar Snorre Sturlasson att konung 

Sigurd 1123 först ämnat göra färden i för-
ening med danske kungen Nils Svensson 
men han infann sig inte på utsatt tid och 
mötesplats. Sigurd Jorsalafare seglade då 
själv iväg med 300 skepp och styrde öst-
erut till den köpstad, som kallas Kalmar-
na och härjade där och likaså i Småland. 
Under korståget bortfördes 1 500 kreatur 
från smålänningarna och Sigurd återvände 
hem med många dyrbarheter. BB

Kalmar Line var ett rederi som somma-
ren 1980 drev trafik mellan Kalmar och 
Rönne på Bornholm. För trafiken chartra-
des M/S Pomerania. Verksamheten upp-
hörde efter några veckor sedan rederiet 
gått i konkurs. 

Kalmarlist AB startades i början av 1950-ta-
let som ett dotterföretag till ›Kalmar Låd-
fabrik med fabrikslokaler på Fabriksgatan. 
Inriktningen var finare tavellister och fär-
diga ramar. Listerna tillverkades dels på 
Fabriksgatan, dels på Kalmar Lådfabriks 
hyvleri i ›Kåremo. Senare flyttades K till 
moderföretagets lokaler i Kåremo och ef-
ter en brand byggdes nya lokaler på Berga 
industriområde i norra Kalmar. Efter vi-
kande konjunkturer upphörde företaget 
1986. K:s lokaler i Kåremo återuppbygg-
des av en ny ägare som 1981 öppnade ›Kå-
remo Flygmuseum. BB

Kalmar Lito var ett grafiskt företag som 
startades 1957 av konstnären Åke ›Pet-
tersson Nåw och fotografen Walter Gud-
brand. K hade sin verksamhet på Fa-
briksgatan där det trycktes inte enbart 
konstgrafik utan även trycksaker åt nä-
ringslivet, bl.a. bryggeriet i Nybro. Tänk-
bart är att de litografiska pressarna kom 
från den kollektivverkstad för konstgrafisk 

Kalmar Lantmän.
Foderfabrik och silo på Tjär-
hovet
Foto Thomas Hällqvist
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verksamhet som Kalmar stad initierat på 
1950-talet med Åke Pettersson Nåw som 
föreståndare. Även den hade sin verksam-
het på Fabriksgatan. Troligen upphörde K 
i samband med att Åke Pettersson Nåw 
flyttade till Umeå 1963. BB

Kalmar Lokalpost var ett lokalt och 
kortlivat postföretag som inregistrerade 
sin verksamhet i mars 1945 under firma 
Kalmar Lokalpost, Hj. Andersson. Expe-
dition var inrättad på Lorensbergsgatan 4. 
Samtidigt uppstod ett flertal lokala post-
företag i Sverige och anledningen var att 
en portohöjning hade beslutats av riksda-
gen 1944. Två olika frimärken med skep-
pet Calmar Nyckel trycktes av Johnssons 
Pappersindustri AB i Helsingborg, 4 öre 
blågrönt och 8 öre tegelrött. Öppningsda-
gen var den 25 april 1945, då alla brev för-
sågs med en förstadagsstämpel. Ljusgröna 
brevlådor placerades ut på 10 ställen i sta-
den. Till en början tömdes lådorna kl 19 
men snart ändrades tiderna till morgon-
tömning och utdelning samma förmiddag. 
Hjalmar Andersson överlät snart sin firma 
till innehavaren av Jönköpings Lokalpost 
och samtidigt utgavs nya frimärken, nu 
från Jönköping och Huskvarna men för-
sedda med KALMAR i svart övertryck. 
I augusti upptäcktes att brevlådorna inte 
tömdes regelbundet och att ett flertal 
brev aldrig kom fram. En polisutredning 
inleddes under september–oktober men 
då hade den postala verksamheten redan 
upphört. BB

Kalmar lotsstation har sitt ursprung i ett 
litet enkelt hus med tre britsar, beläget in-
till ›Kavaljeren. Uppe på Kavaljeren fanns 
en stege från vilken lotsarna höll utkik. År 
1837 begärde lotsfördelningschefen hos 
›magistraten att man skulle få en ny plats 
för en lotsstuga i stället för den gamla. 
Förslaget var att bygga den uppe på bas-
tionen ›Regeringen, men badhusbolaget 
disponerade marken och platsen ansågs 
mindre lämplig eftersom stugan kommer 
så nära kallbadhuset för fruntimmer, att 
detta troligen bleve övergivet. Lotsverket 
lyckades dock få igenom sitt önskemål och 
1874 kunde lotsarna flytta in i ett nytt hus 
högst uppe på bastionen. År 1931 byggdes 
en ny lotsstation i södra änden av ›Tjär-
hovet, vilken i sin tur 1955 ersattes av en 
ny på nordöstra udden av Tjärhovet. Den 
gamla byggdes om och blev café Lotsutki-
ken som senare flyttades västerut till sitt 
nuvarande läge. 

Kungliga Lotsverket hade också till upp-
gift att bl.a. underhålla fyrar, sjömärken 
och bojar. Till dessa arbeten anskaffades 
1929 ångfartyget S/S Kalmar. Hon var i 
tjänst till 1956 då hon såldes och döptes 
om till S/S Orion. Fartyget är sedan 2003 
K-märkt och hemmahörande i Stock-
holm. SHm

Kalmar Lottakår, se ›Kalmar landstorms-
förening.

Kalmarlyckor var små åkrar eller ängar 
utanför Kvarnholmen, där Kalmarbor i 
åtminstone från 1600-talet genom odling-
ar skaffade sig bidrag till sin försörjning. 
Långt in på 1800-talet var det tillåtet att 
hålla djur i staden, vars fästningsvallar tid-
vis arrenderades ut som betesmark. På kar-
tor från 1706, 1726, 1746 och 1831 upp-
rättade lantmätare med hjälp av betrodda 
medborgare förteckningar över stadens 
lyckor. Där angavs lyckans namn, yta, ut-
sädesmängd och i vissa fall möjlig höskörd 
mätt i parmar samt markens beskaffenhet. 
Detta var en slags taxeringslängd som un-
derlag för beskattning. På många ställen 
och särskilt på ›Malmen fanns hustomter, 
trädgårdar, kålgårdar och även väderkvar-
nar. Innehavarens namn och titel anteck-
nades i beskrivningen till kartan. Här föl-
jer några namn på lyckor: Bremerlyckan, 

Kalmar lotsstation. 
Foto Thomas Hällqvist 2014
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Broslättslyckan, Embetslyckan, Falken-
bergslyckan, Kråkelyckan, Lillegårdslyckan, 
Malmlyckan, Postmästarlyckan, Ryttare-
lyckan, Sandåslyckan, Sjukåkern, Sjölyck-
an, Skanslyckan, Stensölyckan, Tegelviks-
lyckan, Tomtelyckan. Flera har avsatt spår 
i form av gatunamn.  GM

Kalmarlåda är en klassisk lunchrätt med 
ursprung från ›Teaterkällaren. I rätten skall 
alltid ingå en eller två stekta lammkotlet-
ter, en lättstekt skiva rökt skinka, färsk el-
ler inlagd gurka och som tillbehör serveras 
stuvad skånsk potatis. SHm

Kalmar Lådfabrik AB har sitt ursprung 
i det företag som startades 1893 av O B 
Johansson i Nässjö, då som trävaruhandel. 
Efter några år flyttades verksamheten till 
Åseda och 1905 till Fagerhult. Slutligen 
gick flytten till Kalmar 1915 och 1930 
startades på Tjärhovet fabriksmässig till-
verkning av lådämnen till emballage. År 
1933 bildades bolaget Kalmar Lådfabrik 
AB och till en början gick mycket på ex-
port till Sydafrika för att bli apelsinlådor 
och till Israel för att bli dadellådor. Senare 
exporterades huvudsakligen till England 
och Skottland. Företaget bytte ägare 1940 
då O W Möller övertog bolaget. År 1960 
byggdes en ny fabrik på industriområdet, 
Verkstadsgatan 38. Då hade produktionen 
även fått en ny inriktning, färdigt emballa-
ge för den svenska marknaden. Mycket av 
råvaran producerades vid företagets hyv-
leri i Kåremo. Som mest hade företaget ett 
80-tal anställda. Lådfabriken upphörde i 
mitten av 1960-talet. K ägde dotterföreta-
get ›Kalmarlist.  BB

Kalmar Läckeby Skytteförening har sitt 
ursprung i Kalmar Skyttegille som bildades 
1883, som en följd av att ›skarpskytterö-
relsen i Kalmar upphört samma år. Den 
förste ledaren var tidningsmannen Hjal-
mar Petersson. Skarpskyttarnas skjutbana 
i Kalmarsundsparken övertogs av K som 
där hade sin verksamhet fram till 1912. 
Då flyttades verksamheten till Södra ut-
marken, till det som kom att kallas Skyt-
tis. Nya skjutbanor byggdes vid Skälby 
1938 och efter 30 år flyttade man först till 
F 12:s banor men redan 1970 vidare till 
›Skogstorp, Kläckeberga, där man byggt 

en ny och modern skjutbana, denna var 
då en av Sveriges första med elektroniska 
skjuttavlor. K har även verksamhet med 
luftgevär, först i ›Sporthallen och sedan 
på Skälby, samt korthållsskytte på Skogs-
torp. År 2012 slogs skyttegillet ihop med 
Läckeby skytteförening och bytte amn till 
Kalmar Läckeby Skytteförening.  BB

Kalmar Läns Andelsslakteriförening 
startades 1908 som ett svinsalteri för att 
1934 ombildas till Kalmar läns slakterier, 
se ›Slakteriet. 

Kalmar läns byggmästareförening, se 
›Kalmar byggmästareförening.

Kalmar läns fornminnesförening bilda-
des 1871 och två år senare var föreningens 
museiverksamhet i gång som ›Kalmar läns 
museum i ›Kalmar slott. Initiativtagare var 
bl.a. lektor Fabian ›Baehrendtz och lektor 
Gustaf Volmar ›Sylvander. K började 1898 
utge Meddelanden från Kalmar läns forn-
minnesförening, idag årsskriften Kalmar 
län. År 1976 gick Kalmar läns fornmin-
nesförening och Kalmar läns hembygds-
förbund samman och bildade Kalmar 
läns fornminnes- och hembygdsförbund. 
Namnet ändrades 1992 till ›Kalmar läns 
hembygdsförbund, en länssammanslut-
ning av hembygdsföreningar inom Sveri-
ges Hembygdsförbund. Museiverksamhe-
ten, Kalmar läns museum, flyttades över 
till en stiftelse 1976.

Kalmar Läns Genealogiska Förening är 
en släktforskarförening verksam i södra 

Kalmar lotsstation t. h. 
uppe på bastionen Reger-
ingen före 1931
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Kalmar län och på Öland med omkring 
500 medlemmar. Föreningen bildades 
1979 och är ansluten till Sveriges Släkt-
forskarförbund. K ställer upp med fors-
karhjälp på biblioteken i Kalmartrakten 
och på Öland, anordnar kurser och fö-
reläsningar, gör studiebesök, förmedlar 
kontakter med andra släktforskare genom 
träffar och efterlysningar samt har samar-
bete med andra släktforskarföreningar och 
hembygdsföreningar. K:s medlemstidning, 
KLGF-bladet, utkommer fyra gånger per 
år med aktuell information och artiklar 
kring de egna medlemmarnas forskarre-
sultat samt efterlysningar. I klubblokalen 
på Ståthållaregatan finns datorer och ett 
rikt arkivmaterial.  BB

Kalmar läns hembygdsförbund har sitt 
ursprung i ›Kalmar läns fornminnesfören-
ing som bildades 1871. K är en av stiftarna 
och en av huvudmännen för ›Kalmar läns 
museum. K ingår i en riksorganisation 
för landets hembygdsföreningar, Sveriges 
Hembygdsförbund. Länets hembygdsför-
eningar är medlemmar i K.

Kalmar läns hemslöjdsförening, se ›Hem-
slöjden.

Kalmar läns hushållningssällskap, 1961–
1997, se ›Hushållningssällskapet.

Kalmar Läns Landtmän AB, senare stav-
ning Kalmar Läns Lantmän, var ett företag 
som startades 1907 av Ragnar L ›Jeansson. 
K handlade med gödningsämnen, kraftfo-
der, frön, utsädesspannmål, kalk och lant-
bruksmaskiner. Företaget upphörde runt 
1915. K skall ej förväxlas med senare ti-
ders ›Kalmar Lantmän.  BB

Kalmar läns museum skapades av ›Kal-
mar läns fornminnesförening som 1873 
flyttade in sina samlingar i Kalmar slott. 
Detta öppnades på så sätt för allmänheten 
och blev ett viktigt besöksmål i regionen, 
även för skolor. Samlingarna var från star-
ten inriktade på förhistoria och allmoge-
kultur, men utvidgades snart till att även 
omfatta högrestånds- och hantverkssam-
lingar. Museet drevs av idella krafter tills 
man skaffat pengar för att kunna anställa 
professionell personal. År 1924 anställdes 

Manne ›Hofrén som museets förste in-
tendent och han fick stor betydelse för 
museet. Redan tidigt började K under 
Riksantikvarieämbetets ledning att arbeta 
med regional kulturminnesvård av bl.a. 
fornminnen, kyrkor, medeltidsstäder och 
allmogebebyggelse. För detta utgick från 
1927 statsbidrag. Åren 1934–1965 hade 
K sina kanslilokaler under Slottskyrkan 
för att sedan flytta till ›Villa Skansen, som 
lämnades först 1986 då nya lokaler togs i 
bruk i ›Kalmar Ångkvarn.
Från att till en början ha haft en stab på 

ca fem personer och under de första 90 
åren ett besöksantal på ca 30 000/år ex-
panderade verksamheten kraftigt från och 
med 1960-talet.

I K finns permanenta utställningar med 
Regalskeppet ›Kronan och Jenny Nyström 
som teman och dessutom tillfälliga utställ-
ningar om samhällsaktuella och kulturhis-
toriska ämnen. Här finns också arkiv, bib-
liotek och kafé. Arkivsamlingarna inryms 
från 2013 i nyinredda lokaler i en del av f.d. 
›Volvo Kalmarverken.

 Några viktiga milstolpar

• 1977 ombildades museet till en
 stiftelse med Kalmar läns hembygds- 
 förbund, Landstinget i Kalmar län 
 och Kalmar kommun som huvud- 
 män.
• 1981 togs ett strategiskt beslut att ta  
 ansvar för de marinarkeologiska 
 undersökningarna vid regalskeppet
 Kronan.
• 1984 tillkom Jenny Nyströms och  
 Curt Stoopendahls stiftelse.
• 1987 fick museet nya utställnings-  
 och kanslilokaler i före detta 
 ›Ångkvarnen på Kvarnholmen
 i Kalmar.
• 1995 övertog Kalmar kommun verk- 
 samheten på Kalmar slott.
• 1997 initierade K i slottets vallgrav  
 Salvestaden, som fanns kvar
 till 2007.
• 2000 tillkom Stiftelsen Wimmer- 
 strömska gården i Västervik.
• 2002 övertog länsmuseet driften av  
 Eketorps borg på Öland av Riksantik-     
     varieämbetet.
• 2009 bildades ett Utvecklings-
 centrum för kulturmiljöpedagogik i  
 samverkan med Sveriges hembygds-
 förbund.
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Ungefär hälften av museets verksamhet 
finns ute i länet. K tar fram ny kunskap, ger 
råd och information om byggnadsvård, kyr-
kor, kulturlandskapet, arkeologi och marin-
arkeologi.

Länsmuseet har en kulturmiljöpedago-
gisk verksamhet med tidsresor i hela länet, 
framförallt för skolor. Ur detta har ett ut-
vecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik 
vuxit fram som är en spjutspets- och utbild-
ningsorganisation med verksamhet runtom 
i Sverige och även utomlands, bl.a. i Sydaf-
rika.

Länsmuseet är även engagerat i kulturtu-
ristisk verksamhet och driver besöksplatsen 
Eketorps borg på Öland.

Kalmar Läns Slakterier, se ›Slakteriet.

Kalmar Läns Södra Folkhögskola, se 
›Högalids folkhögskola. 

Kalmar Läns Södra Hushållningssäll-
skap, 1859–1961, se ›Hushållningssällskapet.

Kalmar Läns Tidning är en direkt fort-
sättning av ›Calmar-Bladet, 1841 ändrat 
till ›Calmar-Posten. År 1864 övertog Carl 
Moqvist tidningen och ändrade namnet 
till Kalmar. Under en kort tid sommaren 
1869 kom tidningen ut under namnet Nya 
Kalmar. År 1869 blev Carl ›Gethe ansvarig 

utgivare och han drev den fram till 1893 då 
ett bolag, Tidningen Kalmars AB, övertog 
ägandet. Karl Ek som börjat som journalist 
på Barometern blev ägare 1905. Tryckeriet 
hade under många år andra ägare än tid-
ningen. Från 1915 hade staden två politiskt 
frisinnade tidningar, Kalmar och Kalmar 
Läns Tidning. År 1918 sammanslogs dessa 
båda tidningar genom att det nybildade 
›Kalmar Tryckeri AB köpte dem och änd-
rade namnet till Kalmar–Kalmar Läns Tid-
ning. K hade sin redaktion och tryckeri på 
Södra Långgatan 36 sedan 1857. Senare 
ändrades namnet till enbart Kalmar Läns 
Tidning.

K var under mer än halva 1900-talet en 
av tre konkurrerande dagliga tidningar i 
Kalmar: Barometern, Kalmar Läns Tidning 
och Östra Småland. År 1941 utökades K 
med editionen Nybro tidning. Konkurren-
sen om annonsörer och prenumeranter 
medförde att K på 1960-talet tvingades 
övergå från 6-dagars- till 1-dagstidning. 
Den har centerpartistisk ledarsida. Idag ägs 
K av ›Gota Media AB. BB

Kalmar läns vårdhögskola, se ›vårdut-
bildning.
 
Kalmar Läns Östra Järnvägsaktiebo-
lag, se ›Kalmar–Berga Järnväg. 

Kalmar läns museum.
Foto Thomas Hällqvist



260

Kalmar läroverks musikkår leddes 
under 1940- och 1950-talen av musik-
fanjunkaren Harry Svensson och senare 
musikfanjunkaren Gunnar Millgård, båda 
med anknytning till F 12:s Musikkår. Or-
kestern var högt prioriterad av rektor Carl 
Ernst ›Göransson och medverkade vid 
de årliga marscherna till Kalmar slott på 
Gustav Adolfs-dagen samt vid marscherna 
med de nyexaminerade studenterna från 
skolgården på Kalmar läroverk till Tea-
tervallen. När studentexamen avskaffa-
des och firandet av ›Gustav Adolfsminnet 
upphörde 1968 fanns inte längre behov av 
någon blåsorkester.

Kalmar Läsesalong startade sin verk-
samhet 1884. Syftet var att ge medlem-
marna tillgång till ett större antal tidningar 
och tidskrifter. K hyrde en lokal i Central-
hotellet, nuvarande Frimurarehotellet, dit 
man dagligen kunde gå och ta del av ett 
stort urval. Förutom svenska hade K även 
tidningar och tidskrifter från Danmark, 
Norge, Finland, Tyskland, Frankrike och 
England. K upphörde redan efter några år 
och 1887 överlämnade man de ekonomis-
ka tillgångarna till ›Föreningen för fattiga 
barns bespisning. BB

Kalmar Madrigalkör bildades 1944 med 
Lennart ›Annemark som ledare. Det var en 
blandad kör med i regel 24 medlemmar, 
flera hämtade från Rostads seminarium. 
Körens repertoar var till stor del fokuserad 
på den engelska renässansens sångskatter. 

K deltog flera gånger i körtävlingar i Wa-
les. Körens årliga konsert i ›Gyllene salen 
på Kalmar slott attraherade en stor publik. 
Kören upphörde 1970. 

Kalmar Manskör verkar i en tradition som 
har gamla anor i staden. På slottet underhöll 
under Vasatiden ofta sångare och musikan-
ter. Kalmargymnasisternas sång på 1600- 
och 1700- talen var uppskattad. På 1840-ta-
let fanns Sångföreningen som uppträdde i 
›Societetshuset vid Stortorget. I mitten av 
1860-talet grundades stadens första man-
skör men som inte fick sitt namn Kalmar 
Manskör förrän 1905. Den första konser-
ten hölls i Domkyrkan 1907, inträdet var 
50 öre och kyrkan var nästan fullsatt. En av 
de första medlemmarna var grosshandlaren 
Theodor Berg som efter en månad blev K:s 
dirigent vilket han var till 1922. Bristande 
intresse och dålig uppslutning på 1920- 
och 1930-talen innebar att K ombildades 
och framträdde under andra körnamn som 
Kalmar Allmänna Manskör, Manskören SN 
och Lilla Manskören som 1938 åter blev 
Kalmar Manskör.Den stora sånghögtiden är 
valborgsmässoafton och den traditionella 
vårsången i Stadsparken. IB

Kalmar Marzipanfabrik AB grundades 
1938 av margarinfabrikanten Ragnar L 
›Jeansson tillsammans med sönerna Ragnar, 
Gösta, Nils-Erik och Sven. Tillverkningen 
skedde till en början på ›Barlastholmen 
vid ›Oljefabriken, ägd av Ragnar L ›Jeans-
son. Eftersom kapaciteten var begränsad 
och inte kunde byggas ut på plats flyttade 
produktionen 1956 till gamla mejeriet i 
Rockneby, som dessförinnan renoverats 
och tillbyggts. Då kvarstod bröderna Gös-
ta ›Jeansson och Sven ›Jeansson som enda 
ägare. I och med att kontoret flyttade från 
margarinfabriken till Fiskaregatan blev 
Gösta Jeansson ensam ägare av företaget. 

Manskörer i Kalmar

Kalmars första manskör 1860–talet
Kalmar musiksällskaps kör  1888–?
Kalmars gamla manskör 1905-1929
Kalmar allmänna manskör 1929-1933
Manskören SN 1930-1932
Lilla manskören 1932-1938
Kalmar manskör 1938-

Kalmar läroverks musik-
kår i Stagneliusskolans 
aula
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Den kraftiga expansionen fortsatte och 
efter långa förhandlingar såldes företaget 
till Margarinbolaget AB, Stockholm, som 
fortsatte tillverkningen i Rockneby till 
1975. Då flyttades produktionen till Hel-
singborg. K är numera nedlagt.  SOK 

Kalmar Maskinaffär AB har sitt ursprung 
i AB Kalmar Maskinagentur som startades 
1917 av H G Sandberg. År 1919 bytte fö-
retaget namn till Kalmar Maskinaffär AB. 
Försäljningslokalen låg vid Ölandsgatan 4 
med genomgång till Södra Vallgatan samt 
med lager vid Kalmar Västra. Verksamhe-
ten omfattade försäljning av bl.a. maskin-
förnödenheter, oljor och sanitetsmaterial. 
År 1925 köptes aktiemajoriteten i AB Nya 
Rörledningsaffären. Det nybildade förvalt-
ningsbolaget AB Akma förvärvade K 1947 
och tre år senare även fastigheten. År 1956 
köpte Akma in AB Hill & Co:s lager av 
maskinförnödenheter och hade lokaler på 
Dragonvägen 13. Bolaget såldes till Verk-
tygsbolaget i Karlstad i mitten av 1970-ta-
let. IB

Kalmarmilen är en löpartävling som ar-
rangerades första gången 2011. Den är 1 
mil lång och är öppen för både herrar och 
damer. Start sker på Larmtorget och sedan 
springer man till Stensö där man vänder 
och återvänder till Larmtorget. Andra de-
len av loppet går via Fredriksskans, Lindö, 
Ängö, Stortorget och med mål på Larm-
torget. Även en kortare variant genomförs 
samma dag, Lilla Kalmarmilen, för ungdo-
mar. Den har start på Larmtorget och går 
runt Tullslätten och via Västerport tillbaka 
till målet på Larmtorget.  BB

Kalmar Minigolfklubb har sitt ursprung i 
Stensö Minigolfklubb som bildades 1978 
med verksamhet på ›Stensö. Klubben byt-
te 1982 namn till Stensö Bangolfklubb. 
År 1997 byggde klubben egna filtbanor 
vid ›Ekudden intill ›Ängöleden. Då änd-
rades namnet till Kalmar Minigolfklubb. 
En klubb med samma namn hade tidiga-
re funnits i Norrliden men upphörde på 
1980-talet. Sedan 2006 har klubben även 
en s.k. Europabana av ett asbestfritt mate-
rial. K har arrangerat oldtimers-SM 2007 
och senior-SM 2012. TB

Kalmar Modelljärnvägsklubb bildades 
1978 och den första gemensamt byggda 
modelljärnvägsanläggningen byggdes i ska-
la HO 1:87 och fanns i gamla ›Gasverks-
villan på Södra vägen i Kalmar. År 1982 
flyttade föreningen till en lokal på Kvarn-
holmen och då byggdes en komplett bana 
med en huvudlinje, baserad på SJ:s tågma-
terial, samt en anslutande privatbana. Vid 
årsskiftet 2005–2006 flyttade K till en stör-
re lokal på ›Tegelviken. En ny anläggning 
har byggts där miljön efterliknar svenskt 
1950- och 1960-tal. Byggnaderna har ofta 
Kalmarhus som förebilder. BB

Kalmar Modern Femkamp bildades 1990 
för att i första hand ge ungdomar möjlig-
het att utöva och tävla i modern femkamp. 
Träning organiseras och bedrivs i de fem 
grenar som ingår i sporten, nämligen fäkt-
ning, hästhoppning, simning, skjutning och 
terränglöpning. De aktiva tränar i stor ut-
sträckning i andra föreningar; såsom ›Kal-
mar Hästsportklubb, ›Kalmar Simsällskap, 
›Kalmar Fäktklubb och ›Kalmar Pistol-
klubb. K arrangerar årligen den interna-
tionella ungdomstävlingen Östersjöspe-
len. År 1996 arrangerades Junior-VM och 
2008 Europamästerskap för ungdom A. 
Sedan starten 1990 har klubbmedlemmar 
erövrat 37 SM-guld.  BB

Kalmar mosaiska församling bildades 
1887 av åtta mosaiska trosbekännare med 
Simon Levin i spetsen. Genom ett kung-
ligt brev hade de fått rätt att tillsammans 

Kalmar Minigolfklubb.
FotoThomas Hällqvist
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med judar i Växjö bilda en församling. 
Antalet judar i de båda städerna var om-
kring 200, de flesta i Kalmar. En synagoga 
inreddes 1895 på Södra Långgatan 48 och 
fanns kvar där till 1928 då den flyttade 
till ny lokal på Storgatan 70, där två ex-
tra höga fönster markerar platsen. År 1991 
upphörde verksamheten i synagogan. Alla 
bänkar, kateder, toraskåp, torarullar i per-
gament och moseböcker, som fyllde en 
hel container, fördes till en synagoga i Bet 
She’an, Israel, av Bo Fürstenberg. Försam-
lingen finns kvar utan egna lokaler. Se även 
›Mosaiska begravningsplatsen.

Kalmar Motor AB startades av Bo Elf-
ström 1971. Till en början stod perrong-
truckar på programmet och efter några år 
var den första flygplansdragaren klar. Den-
na bogserade flygplan med en dragstång 
kopplad till noshjulet. En nyhet på flyg-
platserna blev företagets egen nykonstruk-
tion av en lätt dragtruck utan dragstång, 
en s.k. towbarless-modell, färdig 1989. 
Genom att lyfta flygplanets noshjul och 
utnyttja planets tyngd kan trucken göras 
lättare. Bland kunderna märks Boeing, 
Airbus, Lufthansa och SAS. K utvecklar 
och tillverkar även truckar och traktorer 
för användning i den tyngre industrin. GM

Kalmar Motorbåtsklubb, se ›Kalmar Båt-
klubb.

Kalmar Motorcykelklubb bildades 1953 
efter att motocross och trial tidigare va-
rit en sektion inom ›Kalmar Motorklubb. 

I början av 1960-talet anlades en moto-
crossbana, Öravadsbanan i Mosekrog. År 
1979 blev K åter en del av Kalmar Motor-
klubb. BB

Kalmar Motorklubb, KMK, bildades 1922 
som länsavdelning H till Sveriges Förenade 
Motormän. År 1923 arrangerades den för-
sta tävlingen, en istävling på ›Slottsfjärden. 
SMK Kalmar, Svenska Motorklubbens Kal-
maravdelning, förenades 1929 med K. Den 
första motocrosstävlingen kördes på Hag-
bynäs 1947. År 1953 bröts cross- och tri-
alsektionen ut och bildade ›Kalmar Motor-
cykelklubb. I slutet på 1960-talet byggdes 
›Skogstorpsbanan i Kläckeberga. I samband 
med K:s 50-årsjubileum 1972 arrangerades 
där VM för gokart. K har flera sektioner 
med tävlingsinriktning; folkrace, gokart, 
motocross, roadracing och radiostyrd bil-
sport. Från 1938 hade K en flygsektion, 
›Kalmar Flygklubb, som 1945 blev en fri-
stående klubb. BB

Kalmar Musikradioförening bildades un-
der sommaren 2002 av en grupp musiken-
tusiaster. Föreningens verksamhet består i 
att driva närradiostationen Kanon FM 98,6. 
Radiostationen sänder från centrala Kalmar 
och spelar i huvudsak pop- och rockmusik 
från 1950-, 60- och 70-talen.

Kalmar Musiksällskap stiftades 1887 
med C A ›Palme som dess förste ordfö-
rande och musikdirektören Gustaf Jo-
hansson, med smeknamnet Dingo, som 
dirigent. Förutom utövande musikanter 
hade K även stödjande medlemmar. Året 
därpå fanns 72 kör- och orkestermedlem-
mar. Första kraftprestationen blev Joseph 
Haydns oratorium Skapelsen, som fram-
fördes under Valerius ›Olssons ledning i 
en fullsatt domkyrka 1905 med stöd av 
inlånade musiker och den egna kören. Fo-
tografen Herman ›Sandberg fotograferade 
samtliga medverkande. Bland bemärkta 
musikaliska ledare kan nämnas domkyr-
koorganisterna Birger ›Anrep-Nordin 
och Lennart ›Annemark. I brist på ledare 
har K från tid till annan inte givit några 
konserter. K har inte längre någon kör-
verksamhet utan ackompanjerar ofta kö-
rer i domkyrkan. Samarbete har ägt rum 
med F 12:s musikkår och numera med 

Kalmar Motor AB. 
Flygplansdragare.
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stadsmusikkåren ›Lyran och Kulturskolan. 
År 2012 inleddes samverkan med Växjö 
stads symfoniorkester och första gemen-
samma framträdandet skedde i oktober 
2012 i Kalmarsalen under namnet Linné-
orkestern. GM
 
Kalmarmynt har det med visshet slagits 
sedan 1288 för då det fanns ett mynt-
hus i staden men teorier har framförts 
att det redan under Knut Erikssons tid i 
slutet av 1100-talet har slagits tvåsidiga 
penningar i Kalmar. En myntmästare vid 
namn Ditmarus är dokumenterad så tidigt 
som 1302. Mellan åren 1361 och 1365 
nämns lybeckaren Johan van Hoyngens 
som myntmästare och under samma år-
hundrade även en myntare vid namn 
Becemannus och efter honom Johannes 
Kolne. Under Magnus Erikssons regerings-
tid anses flera olika typer av brakteater, 
enkelsidiga tunna mynt, vara slagna i Kal-
mar och då mellan åren 1354–1365. Det 
första med synbara tecken slagna Kalmar-
myntet är från ca 1370 och är en örtuga 
med ett krönt E på åtsidan med omskrif-
ten Albert dei gracia, dvs. Albrekt av Guds 
nåde, medan frånsidan har ett kors och i 
korsarmarna de tre kronorna. Omskriften 
på denna sida är moneta kalmrni, dvs. mynt 
från Kalmar. Vid 1600-talets början fanns 
två guldsmeder i Kalmar, Nils Ingevelsson 
och Jöns Larsson, som hade ansvaret för 
myntningen i staden. År 1623 fick en tysk 

från Wismar, Henrik Funke, rätten att slå 
mynt i Kalmar i valörerna 1 och 2 öre men 
han kom i onåd eftersom han hade blan-
dat ut den ädla metallen med både koppar 
och tenn. Han fick nåd men än en gång 
avslöjades han och myntslageriet flyttades 
sedan till Stockholm. Därmed upphörde 
all myntprägling i Kalmar. Beträffande 
sedlar från Kalmar se ›Kalmar Enskilda 
Bank.  BB

Kalmar Myntklubb bildades 1974 och 
startade med 28 medlemmar. Vid varje 
möte hålls bl.a. auktion och föredrag. 
Klubben har ett numismatiskt bibliotek. 

Kalmar nation är en av 13 studentnatio-
ner i Uppsala resp. Lund. År 1663 bröts 
K ut ur Smålands nation i Uppsala och i 
Lund omnämndes den 1696, men blev tro-
ligen inte en självständig nation där förrän 
1817. Medlemmarna rekryteras i regel från 
Kalmar län. I både Uppsala och Lund äger 
K studenthus. I Lund Kalmargården vid 
Biskopsgatan, byggd 1952, ritad av arki-
tekt Hans Westman med Domprostgården 
i Kalmar som förebild. Dessutom äger K 
sedan 1960 ett studenthus vid Måsvägen i 
Lund. I Uppsala fick K sitt första hus 1913, 
vilket begåvades med smeknamnet Bortom 
bullret. Det revs och ersattes med ett större 
hus vid Svartmannagatan vilket stod fär-
digt 1988.
Nationerna fungerar som samlingsplats 

Kalmar Musiksällskap
vid ett tdiget framträdande i 
Stagneliusskolans aula

Kalmarmynt.
Örtug med krönt uncialt E 
med texten albert dei gracia 
moneta kalmarni.
Frånsidans inskrift retro-
grad, dvs. moturs. Albrekt 
av Meckelnburg var kung 
av Sverige 1364–1389.
Foto Kenneth Jonsson
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för medlemmarna. En tidskrift ges ut, den 
i Lund kallas Calmare nyckel och i Uppsala 
Gyckeln. Det ordnas utflykter, tävlingar 
mellan nationer, sammankomster, fester 
och baler. En berömd bal i Lund är Storaste 
kroppkakan. I Uppsala heter motsvarighe-
ten Kroppkakegasque. LLj

Kalmar nations skriftserie, se ›Förening-
en Gamla kalmariter. 
 
Kalmar Naturvetenskapliga Sällskap bil-
dades 1926 av rektor Hjalmar Nilsson och 
några lärare på Rostad. Sällskapet har till 
syfte att lyfta fram naturvetenskapliga frå-
gor genom föredrag och exkursioner. Se-
nare har tillkommit miljövårdsfrågor och 
även andra ämnen av allmänt intresse. K 
har i eget namn givit ut flera publikatio-
ner, bl.a. Fåglar kring Kalmar, 1951 och Det 
grönskande Kalmar, 1953. AS

Kalmar Norra Rotaryklubb, se ›Rotary.

Kalmar Nya Jernvägsaktiebolag konsti-
tuerades den 28 maj 1872 som en efterföl-
jare till det 1871 bildade Kalmar Jernvägs-
aktiebolag, vilket tvingades till upplösning 
sedan det tilltänkta statslånet överraskande 
uteblev. Det var tongivande män som satt 
i den första styrelsen, bl.a. Carl ›Manner-
skantz, Carl ›Hasselqvist, C A ›Palme, Rag-
nar ›Törnebladh, Pehr Edvard ›Kreuger med 
suppleanterna Johan ›Jeansson, John ›Roos-
val och Carl ›Gethe. När de båda smalspårs-
järnvägarna tillkom, ›Kalmar–Berga Järnväg 
1897 och ›Kalmar–Torsås Järnväg 1899, 
upprättades samarbetsavtal med dem bl.a. 
beträffande stationsbyggnad. När ett spår 
ut till Barlastholmen diskuterades var det 
brist på penningmedel, men slutligen löstes 
detta genom att ett nytt bolag bildades 1888, 

Spårvägsbolaget till Barlastholmen, av några 
av hamnens intressenter. Fem år senare er-
bjöds K att köpa företaget, men inte förrän 
1895 kom det i K:s ägo. I etapper med start 
1899 inköptes aktier i Nybro–Sävsjöströms 
Nya Järnvägsaktiebolag och 1909 blev det 
helägt av K. Sträckan Sävsjöström–Nässjö, 
vilken stod klar 1914, trafikerades och un-
derhölls från starten av K. Detta innebar 
att K drev all tågtrafik mellan Kalmar och 
Nässjö. K förstatligades 1940, men redan 
1938 stod K under statlig förvaltning. När 
Kalmar Verkstads AB bildades 1902 gick K 
in med 38 % av aktierna.  BB

Kalmar Nya Tapetfabrik hade sitt ur-
sprung i Gränna 1867. Tillverkningen 
flyttades till Kalmar 1882 där en byggnad 
uppförts på Fabriksgatan 31. Mitt emot 
byggdes ›Sandbäcks Kakelugnsfabrik och 
dessa två fabriker gav gatan sitt namn. 
Det ursprungliga namnet på fabriken var 
J. P. Johanzon & Co, Kalmar Tapetfabrik. 
Johanzon fick så småningom en delägare, 
Carl Johansson. Rörelsen utvidgades och 
under 1885 köptes det in många nya mo-
derna maskiner. År 1888 såldes fabriken 
till John Schwartz, som efter en tid fick 
två nya delägare, Christian Hofverberg 
och Robert Biesenbach. Tre år senare sålde 
Schwartz sin andel till Hofverberg. Tapet-
fabriken ombildades 1902 till aktiebolag 
med namnet Kalmar Nya Tapetfabrik och 
Hofverberg som VD. I början på 1900-ta-
let arbetade där ca 40 personer. Vid förra 
sekelskiftet producerade man ca 1,2 milj. 
tapetrullar. Fabriken ödelades vid en brand 
1912 men återuppbyggdes.

När Hofverberg avled 1916 blev Isak af 
Ekenstam ny VD. Fabriken fick ett fint re-
nommé 1918 när den blev kunglig hovle-
verantör. Ernst Lindh övertog K 1921 och 
senare kom sönerna Björn och Ulf att dri-
va företaget. Fabriken flyttade 1939 till ett 
nybyggt industrihus vid Södra vägen, ritat 
av arkitekt Gösta ›Gerdsiö. Anläggningen 
byggdes till 1945 och 1960. K utveckla-
des till en av Europas modernaste och som 
mest var ca 70 personer anställda. En del 
av produktionen gick på export. Man an-
vände sig av varumärket Calma tapeter. K 
drev även två affärer, en på Fabriksgatan 
och en kemikalieaffär i Odd Fellowhuset. 
År 1970 köptes K av Tapetinvest AB och 

Kalmar nation.
Kalmargården och natio-
nens hus i Lund
Foto Lars Ljunggren
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ingick så småningom i ECO Tapeter AB. 
Produktionen i Kalmar upphörde 1971. 
Sedan 1972 finns dansrestaurangen ›San-
dra i de tidigare fabrikslokalerna.  AK
 
Kalmar Nya Tändsticksfabrik, se ›Lin-
dahls Tändsticksfabrik. 

Kalmar Nyckel i ›Tallhagen var ursprung-
ligen ›Teleskolan och övertogs 2001 av 
›Kifab. En stor del av lokalerna, som var 
anpassade för undervisning, hyrdes ut till 
Högskolan i Kalmar, senare ›Linnéuniver-
sitetet. I K finns Hotell ›Brofästet med till-
hörande konferenslokaler, restaurang och 
kafé. Linnéuniversitetets Ekonomihög-
skola, som tidigare hette ›BBS, Baltic Busi-
ness School, disponerar lokaler i K liksom 
också Institutionen för datavetenskap, fy-
sik och matematik samt Institutionen för 
samhällsvetenskap. LLj

Kalmar Nyckel Rotaryklubb, se ›Rotary.

Kalmar och Kronobergs hushållnings-
sällskap, 1997–2004, se ›Hushållnings-
sällskapet.

Kalmar och Mönsterås Tändsticksfa-
briker, se ›Kalmar Tändsticksfabrik.

Kalmar och Möre Skarpskytteförening, 
se ›skarpskytterörelsen. 

Kalmar Omnibussförening bildades 1943 
av Kalmar stad för att ombesörja lokalbuss-
trafiken som hittills skötts av privata före-
tag. År 1921 startade Arvid Karlsson, Buss-
Kalle, en linje från Ängö till Johannesborg 
med en ombyggd T-Ford med plats för 12 
passagerare. Året därpå kom en konkur-
rent som körde från Sjölyckan till Geting-
en. Båda linjerna vände där stadsbebyggel-
sen slutade. Sommartid fanns busstrafik till 
Bergavik med sina sommarstugor. Under 
andra världskriget var bussarna gengasdriv-
na och två hade smeknamn: Baggen och 
Hönshuset. Utvecklingen kan beskrivas 
i siffror: 1944 reste 500 000 passagerare 
och 1959 2,5 milj. I början av 1980-talet 
körde K på uppdrag av, Kalmar Läns Tra-
fik AB, KLT, från 1980 hälftenägt av lands-
ting och kommuner, som senare upp-
handlade trafiken av privata bussföretag. 

Omnibussföreningen lades ner 1988. 

Kalmar Orienteringsklubb bildades 1953. 
Tingbystugan i Smedby byggdes av K 1989. 
K arrangerar tävlingar, från lokala till natio-
nella. År 1990 genomförde K stafetten Små-
landskavlen med nära 3 000 deltagare från 
hela Sverige. I Kalmartrakten framställde 
K den första orienteringskartan 1970 och 
nu finns cirka 20 moderna kartor. K satsar 
på verksamhet för alla åldrar. Den hittills 
mest framgångsrike medlemmen är Pon-
tus Jonsson. Förutom orientering har K en 
sektion för längdlöpare. Runt Tingbystu-
gan preparerar klubben skidspår med egen 
spårmaskin. K arrangerar tips- och bingo-
promenader samt är en av arrangörerna av 
›Kalmar Triathlon. BHm

Kalmar Ornitologiska Förening, KOF, 
bildades 1952 och är en lokalklubb av Sve-
riges Ornitologiska Förening, SOF. K är en 
av Sveriges äldsta lokalklubbar. Verksam-
hetsområdet omfattar Kalmar kommun 
och delar av Torsås kommun. K arrangerar 
för allmänheten exkursioner och filmvis-
ningar kring djur och fågelliv. Föreningen 
ger ut en medlemstidning, Ålakråkan.

Kalmar Nya Tapetfabrik.
Fabriksgatan 31

Kalmar omnibussfören-
ing. Scania-Vabis Metropol 
på Larmtorget
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Kalmar, ortnamnet, är första gången skrift-
ligt belagt som Calmare sundum i en runin-
skrift vid Ärja, Sörmland. Det fornisländska 
Kalmarnir anses ursprungligen vara namnet 
på en ö, som sjöfarande passerade, dvs. det 
numera landfasta Stensö söder om Kalmar. 
Kalm är ett sydöstsvenskt ord för ’stenröse’, 
’stenanhopning’ och arnar är pluralis av arin, 
’grusö’, ’grusig mark’. Under tidig medeltid 
passerade all sjöfart mellan Östsverige och 
Västeuropa samt områden i sydväst till den 
väldiga ryskbaltiska råvarumarknaden genom 
Kalmarsund, se ›Kung Valdemars segelled. 
Fornisländska visor och sagor beskriver hän-
delser i Kalmarfarvatten. Både västnordiska 
kungasagor från 1000- och 1100-tal, Heim-
skringla omkring 1230 och Saxo Gramma-
ticus danska krönika omkring 1200 nämner 
Calmarna oppidum, där oppidum är latin för 
’stad’. Namnet Kalmar var som så ofta givet 
utifrån geografin, dvs. staden vid sundet med 
de många stenarna.  BMH 

Kalmar Pensionärsuniversitet, se ›Kal-
mar Senioruniversitet.

Kalmar-Petersson, se William ›Björne-
man. 

Kalmar Pistolklubb grundades 1937 för 
att skapa goda tränings- och tävlingsmöj-
ligheter för stadens pistolskyttar under 
mottot: Skjut mera! Skjut bättre! Skjut sä-
kert! En skjutbana anlades 1942 väster om 
›Skälby Kungsgård och en skjuthall blev 
klar 1945. En klubbstuga tillkom 1988, 
vilken senare har byggts till. Dessutom 

har en vapenkassun byggts för klubbens 
vapen och ammunition. Klubbmedlem-
mar har erövrat ett antal SM-titlar. Ban-
skjutning och fältskjutning står på pro-
grammet med sportpistol, grovpistol och 
luftpistol, de senare i skjuthallen i Skälby 
lada. Till en början arrangerades fältskjut-
ning på Stensö vilken senare flyttades till 
Ingelstorp. 

Kalmar-Posten blev 1851 den nya stav-
ningen på tidningen Calmar-Posten. Skall 
ej förväxlas med nutida ›KalmarPosten. 

KalmarPosten är en gratistidning som 
startade 1988. Redaktionen finns på Jen-
ny Nyströms gränd 2 i f.d. ›Malmskolan. 
K utkommer varje vecka och delas ut till 
hushåll och företag i Kalmar, Nybro, Tors-
ås, Mönsterås, Oskarshamn och Högsby 
samt på Öland.

Kalmarprovet var det första skolmognads-
provet som infördes i landet och det börja-
de användas på 1940-talet. K var konstru-
erat av Frits Wigforss, lektor vid ›Rostads 
folkskoleseminarium i Kalmar. Det var ett 
omfattande teoretiskt prov som komplet-
terades med observationer av eleven un-
der en veckas skolgång. De ursprungliga 
tankarna var av både praktiska och ekono-
miska skäl svåra att genomföra, men Wig-
forss utvecklade två förkortade versioner, 
ett tredagars- och ett endagarsprov. BB

Kalmar Rapé var ett snusmärke som till-
verkades i slutet av 1800-talet av Rubens 
Tobaksfabrik i Karlskrona. Även Swarss 
Snusfabrik i Kalmar hade ett snus med ett 
snarlikt namn; Rappé.  
 
Kalmar recess var en överenskommel-
se i Kalmar, stadfäst 7 september 1483, 
mellan riksråden i Sverige, Danmark och 
Norge. Avtalet behandlade förhållandena 
inom Kalmarunionen och vilka villkor 
den danske kungen Hans, då kung över 
bådeDanmark och Norge, måste uppfylla 
för att betraktas som kung även i Sverige. 
Villkoren stödde sig på kungens tidigare 
försäkran i Halmstad samma år, dock med 
någon förbättring efter Sveriges rikes läglig-
het, nytta och gagn. K utgjorde i viss mån 
en kungamaktens kapitulation inför rådet 

Kalmar omnibussfören-
ing. Äldre privatägd buss
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och de högre stånden, bl.a. föreskrevs att 
danske kungen skulle styra Sverige med 
inländska män och garantera de privilegie-
rade stånden deras företrädesrättigheter. 
Avtalet förverkligades dock aldrig. BB

Kalmar Rederi AB, se ›Ångbåts AB Kjell.

Kalmar regemente har sitt ursprung i de 
fänikor, mindre trupper på 200–500 man, 
som sattes upp i Kalmar län på 1500-ta-
let. Gustav II Adolf omorganiserade dessa 
tillsammans med övriga småländska fäni-
kor och bildade 1616 Smålands storrege-
mente. År 1623 delades detta regemente 
i tre mindre varav K blev ett. Basen för 
dessa regementen var indelningsverket 
med soldater bekostade av Sveriges bön-
der. I 1634 års regeringsform står K som 
ett av ursprungligen 20 svenska infante-
riregementen. Regementets förste befäl-
havare var skotten Patrick Ruthwen, lord 
of Ettrich, earl of Bramford. På den tiden 
fanns ingen fast plats för trupperna utan 
de inkallades vid krig. En övningsplats, 
dit trupperna inkallades under kortare 
perioder för exercis och vapenövningar, 
fanns i Högsby på Staby ängar under åren 
1685–1783. Därefter var Mariannelund 
övningsplats 1783–1796. Hultsfreds slätt 
övertog denna roll från 1796 till 1906. För 
soldaterna från Öland och södra Kalmar 
län var marschen till och från Hultsfred 
mycket lång och efter ansökan inrättades 
under åren 1844–1884 övningsplatsen 
›Kulltorps slätt väster om Vassmolösa. År 
1816 fick svenska regementen militära 
förkortningar och K kom då att heta I 20 
fram till årsskiftet 1892–1895, då det änd-
rades till I 21. 

Det indelta systemet upphörde 1901 i 
samband med att den allmänna värnplik-
ten infördes, vilket innebar att en fast an-
ställd grupp officerare utbildade de värn-
pliktiga. Varje regemente förlades nu till 
en stad och fasta kaserner uppfördes. Vid 
detta systemskifte ansökte Kalmar om att 
få bli plats för K men kasernbyggnadskom-
missionen förordade Eksjö och 1907 fast-
ställdes detta genom riksdagsbeslut. Stora 
förberedelser hade gjorts i Kalmar för att 
kunna ta emot regementet, bl.a. byggdes 
ett stort antal hyreshus med representati-
va officersvåningar vid ›Bremerlyckan och 

Framsta. K kom således att förläggas till 
Eksjö men upphörde som regementsnamn 
först 1927 då Jönköpings regemente slogs 
samman med K och bildade I 12, Jönkö-
pings–Kalmar regemente, 1948 ändrat 
till Norra Smålands regemente. Som re-
gementets marschmusik användes Kaiser 
Friedrich Marsch från 1890-talet fram till 
nedläggningen 1927.

Följande fälttåg har K och dess föregång-
are deltagit i: nordiska sjuårskriget 1563–
1570, livländska kriget 1570–1582, andra 
polska kriget 1600–1629, trettioåriga kriget 
1630–1648, nordiska krigen 1655–1661, 
skånska kriget 1674–1679, stora nordiska 
kriget 1700–1721, hattarnas ryska krig 
1741–1743, sjuårskriget 1757–1762, Gus-
tav III:s ryska krig 1788–1790, första kriget 
mot Napoleon 1805–1810, finska kriget 
1808–1809, andra kriget mot Napoleon 
1813–1814 och kampanjen mot Norge 
1814. Det sista skarpa skott i krig, som av-
lossades av K, skedde vid Rakkestads kyrka 
i Norge den 6 augusti 1814. I regementets 
fana fanns följande segernamn: Varberg 
1565, Narva 1581, Warszawa 1656, Tåget 
över Bält 1658, Kliszów 1702, Helsingborg 
1710 och Svensksund 1790.

Efter det sista fälttåget 1814 blev under 
några år stora delar av regementet kom-
menderat till arbete med Göta kanal samt 
med Gränsö kanal utanför Västervik. Det 
sista militära åtagandet av vikt ägde rum 
1845. Då skickades en bataljon till Got-
land för att bevaka ön under Krimkriget. 

Kalmar regementes unifor-
mer under 1800-talet
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Östersjön var under en tid i händelsernas 
centrum. Regementet har gått till littera-
turhistorien genom romanen Raskens som 
Vilhelm Moberg skrev 1927. Den indelte 
soldaten Gustav Rask tjänade vid Konga 
kompani tillhörande K.

Kalmar regemente sattes åter upp 1994, 
då som försvarsområdesstab över Kalmar 
försvarsområde, Fo 18, med överste Birger 
Jägtoft som regementschef. Staben hade 
sina lokaler i F 12:s tidigare s.k. robotka-
sern vid Kalmar flygplats. Genom ett för-
svarsbeslut 1996 med mål att reducera 
försvaret avvecklades K 1997, tre år efter 
att det hade återuppstått. Kalmar för-
svarsområde integrerades senare i Jönkö-
pings försvarsområde, Fo 17, under nam-
net Smålands försvarsområde. BB

Kalmar Restaurant AB var ett bolag som 
startades av Tage Lundgren och Sune Sunö 
1946 för att arrendera ›Teaterkällaren. 
Som restaurangchef anställdes Thorsten 
›Carlsson och denne kom senare att överta 
företaget som under hans ledning utöka-
des med ett flertal hotell och näringsstäl-
len. Som mest ingick ›Kalmar Stadshotell 
med restaurang, Frimurarehotellet med 
restaurang, ›Teaterkällaren, ›Byttan, Hant-
verksgrillen, Kaggensgrillen, KS-grillen 
och ›Nya Vattentornets restaurang samt 
ett flertal personalmatsaler. Företaget 
upphörde när Thorsten ›Carlsson drog sig 
tillbaka 1978. BB

Kalmar Roddklubb bildades 1925 och 
hade redan från början sin verksamhet 
knuten till ›Fredriksskans där K 1926 bygg-
de eget båthus. Vid utfyllnader i Malmfjär-
den fick man 1933 bygga nytt båthus som 
genom tillbyggnad 1976 fördubblades. År 
1989 köptes en byggnad av ›Kalmar Ka-
notklubb för ytterligare förvaring av båtar. 
Från 2 maj och fem månader framåt gör 
medlemmar varje vardagsmorgon rodd-
turer på 5 km och på lördagarna något 
längre. Under roddsäsongen har K kvälls-
rodder två kvällar i veckan då kvinnliga 
medlemmar gärna deltar. Båtbeståndet 
består av 13 olika båtar i storlek för en till 
fyra roddare, de större båtarna med styr-
man. Verksamheten inriktar sig på mo-
tionsrodd men viss tävlingsverksamhet 
har bedrivits. BB

Kalmar Rotaryklubb, se ›Rotary.

Kalmarrugbyn är namnet på den årliga 
rugbymatch som började 1973 efter det att 
de båda gymnasieskolorna ›Lars Kaggskolan 
och ›Stagneliusskolan under några år hade 
mött varandra i handboll. Dessa matcher 
tenderade att urarta och man bestämde sig 
för att införa något som ibland har kallats 
mattrugby, en spelform med unika regler 
för K. Tävlingen arrangeras årligen i ›Sport-
hallen på en handbollsplan, en dam- och 
en herrmatch. En tjock höjdhoppsmatta 
på varje kortsida är mål och man spelar 
med en medicinboll, för damerna 2 kg och 
för herrarna 3 kg. Sedan ›Jenny Nyströms-
skolan tillkom har denna skolas elever för-
stärkt Stagneliusskolans lag. Matcherna ar-
rangeras varje år inför fullsatta läktare och 
allt avslutas med stor fest, Rugbyswinget. 
Festen var från början ett evenemang av 
›Stagneliusskolans GoIF för att förbättra 
föreningens ekonomi men numera är den 
ett samarbete mellan skolornas studentkå-
rer. K är en unik skolkamp i Sverige. BB

Kalmar Running Club, Kalmar RC, bil-
dades 1984 med inriktning på långdistans-
löpning. K arrangerar sedan 1994 årligen 
Kalmar Triathlon. Initiativtagare var To-
mas Gustavsson som då var en av världens 
bästa inom idrotten. Tävlingen hade första 
året 64 deltagare och 2011 deltog mer än 
700 tävlande. Från 2012 är Kalmar Tri-
athlon en av tävlingarna i ›Ironman som är 
världsomspännande. Triathlon arrangeras 
med bl.a. hjälp av Kalmar Simsällskap, 
KFUM Cykel Kalmar och Kalmar Orien-
teringsklubb.

Kalmar rättaredag kallas den avrättning 
som danske kungen Hans lät verkställa i 
Kalmar i juli 1505. Detta för att Kalmar-
borna två år tidigare uppgivit staden till 
biskopen Hemming ›Gadh, som var för-
trogen man till riksföreståndaren Sten 
Sture d.ä. De som avrättades var stadens 
borgmästare, rådmän och förnämsta bor-
gare. Detta hände i slutskedet av Kalmaru-
nionen som då var i upplösning eftersom 
de svenska herremännen med Sten Sture 
d.ä. vägrat att acceptera kung Hans som 
unionskung. Se även ›Kalmar blodbad. BB

Kalmar regementes vapen
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Kalmarsalen är en privatägd konsert-, tea-
ter- och konferenslokal som invigdes 1990 i 
den för ändamålet ombyggda högsta delen 
av ›Kalmar Ångkvarn. Invigningen bevista-
des av kungaparet och en konsert gavs av 
gitarrvirtuosen Göran ›Söllscher. K:s stora 
konsertlokal, Romanhallen, uppkallad ef-
ter Johan Helmich ›Roman, har plats för 
821 personer fördelade på parkett och 
balkong. Varje år anordnas ett femtiotal 
arrangemang. En tillbyggnad, Glasveran-
dan, rymmer 270 personer och används 
till bl.a. konferenser och samkväm. 
 
Kalmar Schackklubb bildades 1915 och 
arrangerade SM 1938. 25-årsjubileum fi-
rades 1940 med en internationell tävling. 
I K spelas klubbturneringar, blixt- och 
konsultationspartier. Medel till inköp av 
schacklitteratur fick K i begynnelsen ge-
nom att var och en som vann ett schack-
parti fick erlägga en avgift på 10 öre. K har 
sedan den allsvenska serien började del-
tagit med lag i denna och har (2014) för 
närvarande ett 8-mannalag i division III. 
 
Kalmar Science Park med lokaler på 
Varvsholmen och Smålandsgatan 26 är 
en utvecklings- och företagspark bildad 
2003 efter ett samgående av Atrium 21 
och Soft Center, båda verksamma sedan 
senare hälften av 1990-talet. Under den-
na period fanns en aktiv intressent i Nä-
ringslivsenheten vid dåvarande Högskolan 
i Kalmar. År 2006 knöts Kalmar Science 
Park till Kalmar Kommunbolag AB som 

ett av tio dotterbolag. K erbjuder hjälp 
med affärsutveckling och kontaktnät för 
företag. År 2013 startade ett kluster kring 
e-handel där 30 företag ingår.

Kalmar scoutkår, se ›Tallhagens scoutkår.

Kalmar Segelflygklubb bedriver sin verk-
samhet på Kalmar flygplats och har sitt 
ursprung i ›Kalmar Flygklubb som från 
början enbart var en segelflygklubb. Upp-
rinnelsen var den utbildning av Flygvap-
nets glidflygpiloter som skedde under 
andra världskriget på F 12. Till en början 
hade K inget bogserflygplan utan använde 
en vinschbil som körde på marken och 
drog upp planet. I början av 1960-talet 
blev det förbud mot bogsering med bil 
och bogserplan inköptes, men redan året 
efter upphörde verksamheten, men åter-
upptogs 1967 och utvecklades så bra att 
man beslutade att bilda en egen klubb 
1971. Klubben har två egna segelflygplan 
samt en segelmotorflygare som samtidigt 
kan användas för bogsering. K bedriver ut-
bildning för segelflygcertifikat och deltar i 
segelflygartävlingar.  BB
 
Kalmar Segelsällskap bildades 1903, 
verksamheten lades ner 1918, men upplös-
tes formellt inte förrän 1929. En ny klubb, 
Kattrumpans Segelsällskap, startades 1922 
och efter tre år antog man namnet Kalmar 
Segelsällskap, trots att den gamla klubben 
ännu inte hade upplösts. Då ›Kalmar Flyg-
hamn upphört med sin verksamhet 1931 

Kalmar Roddklubb.
Utrodd förbi Klapphuset
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övertogs stationsbyggnaden av K. En ut-
brytning från K skedde 1932 då ›Segelsäll-
skapet Vikingarna började sin verksamhet. 
K upphörde troligen 1937, då ›Segelklub-
ben Kaparen bildades. BB

Kalmar Senioruniversitet, tidigare Kal-
mar Pensionärsuniversitet, är en ideell för-
ening för dem som fyllt 55 år och läm-
nat yrkeslivet helt eller delvis. K startade 
1999, samarbetar med Folkuniversitetet 
och har månadsmöten med föredrag inom 
varierande ämnesområden, studiecirklar, 
föreläsningar samt gör studiebesök, exkur-
sioner och resor.  BB

Kalmar Simsällskap bildades 1920. Dess-
förinnan hade ›IF Gothia och ›Kalmar AIK 
simning på programmet. Inom K har för-
utom simning även bedrivits vattenpolo, 
simhopp och konstsim. Sedan början av 
1990-talet består verksamheten av sim-
ning för barn, ungdomar och vuxna. Sim-
träning bedrevs sommartid i ›Kallbadhu-
set på Kattrumpan till 1914, då ett nytt 
kallbadhus byggdes vid Tjärhovsbågen. År 
1944 flyttades verksamheten till det ny-
byggda ›Långviksbadet. Simskoleverksam-
het var redan från början en av K:s främsta 
uppgifter. Sällskapet arrangerade tävling-
en Kvarnholmen runt 1932–1956 med 
tidningen ›Barometern som medarrangör. 
Tävlingen återuppstod 2011, se ›Kalmar 
kanalsimning. Inomhus bedrevs verk-
samheten i ›Gamla varmbadhusets 12,5 
yard, 11,35 m, långa bassäng tills ›Sim-
hallen stod färdig. Systrarna Lala Sjöqvist 
och Kickan ›Sjöqvist är K:s hittills mest 

framgångsrika simmare. En omfattande 
ungdomsverksamhet har medfört fram-
gångar, bl.a. har Sara ›Thydén utmärkt sig 
både nationellt och internationellt. GM

Kalmarsjuka var benämning på en slags 
epidemisk hjärnhinneinflammation som 
under 1854 och de närmast följande åren 
uppträdde i Kalmar men även på andra 
platser i Sverige. Den kallades även för 
Västeråssjuka eller dragsjuka. K ledde till 
huvudvärk, kramper och feber. 

Kalmar Sjöfartsförening bildades 1934 
på initiativ av dåvarande rektorn för ›Navi-
gationsskolan, sjökapten Erik Tillman. En 
styrelse valdes med Tillman som ordföran-
de. Föreningens stadgar angav att man bl.a. 
skulle ägna sig åt att öka allmänhetens för-
ståelse för sjöfart genom anordnandet av 
föredrag, att verka för förbättringar inom 
sjöfarten och för de ombordanställda, att 
ekonomiskt stödja behövande sjömän, 
fiskare och/eller deras familjer, att samla 
in föremål som belyste sjöfarten och dess 
historia. Insamling av historiska föremål 
blev mycket snabbt så omfattande att man 
beslöt att bilda en underavdelning, kallad 
›Kalmar Sjöfartsmuseum. K samarbetar 
med ›Sjöfartshögskolan vid arrangerandet 
av öppna föreläsningar inom sjöfartsområ-
det. Överskott av verksamheten används 
till att stödja Stiftelsen ›Kalmar Sjöfarts-
museum.  HR
 
Kalmar Sjöfartsmuseum bildades 1934 
som en underavdelning till ›Kalmar Sjö-
fartsförening. Uppgiften var att samla in 
föremål, som belyste sjöfarten och dess 
historia. Den förste ordföranden var sjö-
kapten C O Wahlquist. Insamlade föremål 
förvarades till en början i ›Navigations-
skolans lokaler samt i Sjömanshuset, som 
vid denna tid fanns i ›Dahmska huset vid 
Lilla torget. Under åren 1936–1942 flyt-
tades samlingarna mellan olika lokaler 
men 1942 lyckades man utverka ett löfte 
om en donation av fru Martina Lundgren 
som var änka efter sjökapten Wilhelm R 
Lundgren, båda härstammande från Kal-
martrakten. Lundgren var en framstående 
sjöfartsman som bl.a. grundat Rederi AB 
Transatlantic. Donationen var på 100 000 
kr och en fastighet på Södra Långgatan 81 

Kalmar Simsällskap. 
Starten från en kanalsim-
ning.
Foto Blomberg
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förvärvades för 90 000 av Birger ›Jeans-
son. I samband med donationen ombilda-
des Kalmar Sjöfartsmuseum till Stiftelsen 
Kalmar Sjöfartsmuseum, som äger fastig-
heten och alla föremål. 

Kakelugnsfabrikören O Andersson lät 
bygga detta hus 1889 och arkitekt var John 
›Löfmark. Fastigheten utformades som en 
praktfull bostad åt ägaren men innehöll 
även lägenheter för uthyrning. I byggna-
den finns utsmyckningar av hög kvalitet 
som snickerier, målningar och stuckatur. 
Kakelugnarna i huset är exempel på bygg-
herrens egen produktion. Vid övertagan-
det av fastigheten bestod den av 21 rum 
och fem kök. Två av dessa rum togs i an-
språk som museum. En bod på gården och 
ett utrymme i källaren blev förråd. Senare 
har museet utökats med ytterligare tre 
rum. Museet invigdes 1942 av dåvarande 
landshövdingen Arvid ›Lidén. Kalmar Sjö-
fartsförening driver museet genom ideella 
insatser. Här finns bl.a. Kalmar Varvs arkiv, 
som skänktes av ›Kalmar Fartygsreparatio-
ner 1993, och består av ca 15 000 ritning-
ar, 3 000 foton, ett stort antal dokument 
samt en boksamling. I samlingarna finns 
också den kände Kalmarjournalisten Axel 
Axon Anderssons fotoarkiv. Detta skänk-
tes 2002 av tidningen Barometern och 
är en stor tillgång för forskning. Arkivet 
innehåller flera tusen foton, negativ och 
tidningsartiklar. K förfogar också över ett 
stort antal fartygsmodeller samt s.k. kap-
tensmålningar och andra fartygsmålningar. 
Byggnaden är byggnadsminne och inrym-
mer förutom museet även sex hyreslägen-
heter.  HR 

Kalmar Sjökaptensgille startades 1945 
av sjökapten Georg Påhlson. Ändamålet 
är enligt stadgarna att vara ett förenande 
band mellan aktiva och f.d. fartygsbefäl 
och göra inlägg i lokala sjöfartsfrågor. Re-
dan 1380 fanns i Kalmar ett sjökaptensgille 
och det var verksamt långt in på 1600-ta-
let. År 1788 bildades Skieppare Societets-
kassan som övergick i Skepparesällskapet 
1827, tre år senare Skepparesällskapet i 
Calmar Begrafnings- & Pensionskassa och 
1840 Calmar Stads Skeppare Societets 
Enke och Pupillkassa. Tio år därefter kom 
sista namnbytet till Calmar Sjökapteners 
Enke & Pupillkassa som avvecklas 1939. 

Mer att läsa: Manne Hofrén, Sjöfart och 
sjömanshus i Kalmar, 1954. GM

Kalmar Sjömansklubb, se ›sjömanshem.

Kalmar Skeppshandel startades av Olle 
Johannisson på Ölandsgatan 6, senare 
Ölandsgatan 8. K flyttade 1964 in på Kag-
gensgatan 2 alldeles innanför ›Jordbropor-
ten. K upphörde 1998. Se även ›Skepps-
handeln.

Kalmar Skollovskoloniförening bilda-
des 1909 med en direkt koppling till sta-
dens folkskolor. Syftet var att ge mindre 
bemedlade barn möjlighet till en som-
marvistelse på landet och att förbättra 
deras ofta dåliga hälsotillstånd. Redan 
1902 fanns en koloniverksamhet som till 
en början höll till i ›Kolboda för att 1909 
flytta till ›Ekenäs. Där hade K inköpt den 
stora Dahlgrenska villan, se ›Ekenäskung-
en. Från 1920 fanns även verksamhet på 
Öland som förstärktes 1927 då man lät 
bygga ett eget hus i Stora Frö. I verksam-
hetsberättelsen från 1915 står att Den glå-
miga och bleka ansiktsfärgen hos en del av 
barnen försvann och i stället inställde sig en 
mera frisk och sund hy; barnens hållning och 
uppträdande förrådde kraft och glättighet. 
År 1953 utökades verksamheten ytterliga-
re genom köp av f.d. komministergården i 
S:t Sigfrids församling. Under 1960-talet 
hade samhällets sociala struktur i grunden 
förändrats och K upphörde. BB

Kalmar Sjöfartsmuseum.
Foto Tommy Håkansson
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Kalmar skolmästarseminarium, se ›lä-
rarutbildning.

Kalmars köpingar var under olika ti-
der Figeholm, Döderhultsvik, Påskalla-
vik, Mönsterås, Pataholm och Bergkvara. 
Redan under medeltiden stadgades att 
all handel skulle ske i staden och att s.k. 
landsköp inte var tillåtet. Dessutom er-
höll städerna privilegier att på lämpliga 
platser ha ›marknadsplatser och fasta han-
delsplatser, s.k. lydköpingar, där stadens 
borgare kunde handla med allmogen. För 
att idka handel var man tvungen att vara 
edsvuren borgare och äga fastighet i Kal-
mar. Det anställdes ofta bodbetjänter eller 
köpdrängar som skötte handeln på plats. 
Med säkerhet var sedan 1500-talet Pata, 
sedermera Pataholm, en sådan plats. I Kal-
mar stads privilegiebrev 1620 gavs rätt-
en till fem lydköpingar, nämligen en vid 
Borgholms slott, en i Ölands södra mot, 
en i Brömsebro, en i Linneryd i Konga hä-
rad och en i Mölstadsås, det som senare 
blev Mönsterås. Detta innebar dock inte 
att dessa fem platser kom att bli lydkö-
pingar. Vid Borgholms slott kom den att 
heta Borgehamn, senare staden Borgholm. 
År 1820 blev Mörbylånga en köping av 
det moderna slaget, en s.k. friköping. De 
lydköpingar som planerades i Brömsebro 
och Linneryd kom heller aldrig till stånd. 
Rättigheterna för Brömsebro överflyttades 
1683 till Bergkvara och de delades då med 
nyanlagda Karlskrona. Figeholm var sedan 
1500-talet i Västerviks borgares händer, 
men 1735 gick man miste om denna han-
del genom att rättigheterna överfördes till 
Kalmar. År 1797 gjordes en ansökan om 
att Figeholm skulle få stadsrättigheter, 
men den avslogs. Döderhultsvik begärde 
redan 1646 att bli köping men även den 
begäran avslogs. Senare kom dock Döder-
hultsvik att upptas som lydköping under 
Kalmar. Efter flera misslyckade försök att 
få stadsrättigheter, bl.a. på grund av pro-
tester från Kalmars borgare, fick man 1856 
bilda stad med stadsnamnet Oskarshamn. 
Dokument tyder på att Påskallavik år 1689 
blev lydköping till Kalmar. Mönsterås har 
ett medeltida ursprung som handelsplats i 
Kalmars handelsområde och blev den enda 
av de fem köpingar, som angavs i privilegie-
brevet från 1620, som blev en lydköping 

till Kalmar. Även Mönsterås hade begärt att 
få stadsrättigheter, 1786, men fått avslag. 
År 1862 fick köpingar i Sverige rätt att 
bilda egna kommuner och samma år blev 
Mönsterås, som enda köping av Kalmars 
gamla lydköpingar, egen kommun. Fige-
holm blev dock 1877 köping. Efter 1864 
års lagstiftning om fri näringsutövning var 
det gamla stadsmonopolet helt avskaffat. 
Mer att läsa: Liss-Eric Björkman, Köpingar i 
Kalmarbygden och på Öland, ingår i Sancte 
Christophers Gilles Chroenica, 1993.  BB

Kalmar slott är beläget på Slottsholmen 
och har haft en avgörande betydelse i Sve-
riges historia. K låg i anslutning till den 
medeltida staden med en vallgrav mellan 
slottet och bebyggelsen. Från det västra 
hörntornet, Kuretornet, ledde en smal 
landtunga över till fastlandet där en in-
fartsväg senare anlades. I slutet av 1100-ta-
let började kung Knut Eriksson bygga ett 
runt försvarstorn, en kastal, samt ett par 
bostadshus för garnisonen på platsen. 
Hundra år senare förstärktes fästningen 
rejält under ›Magnus Ladulås regeringstid 
genom att en kraftig ringmur uppfördes 
runt den gamla borgplatsen. Den mot-
svarar i stort den nuvarande slottsbyggna-
dens yttermur. I denna anläggning ingick 
det nuvarande Kuretornet, fyra hörntorn, 
av vilka tre, Fångtornet, Södra Tornet och 
Rödkullatornet var runda och Kungs-
makstornet tolvkantigt. Dessutom bygg-
des ett litet fyrkantigt torn, Vattentornet, 
som hade en port ut till hamnen ›Kättilen. 
Söder om borgen fanns en yttre borggård 
med ekonomibyggnader och mellan Kure-
tornets port och vindbryggan en förgård 
med ett porttorn, Högvärnet. År 1397 
stod slottet i centrum för en av de vikti-
gaste politiska händelserna i Nordens his-
toria, då ›Kalmarunionen bildades. 

Vasatiden
På 1500-talet revs den runda kastalen 
och åren 1536–1555 lät ›Gustav Vasa 
bygga om slottet och reparationer utför-
des, främst av gemaken i norra och västra 
flyglarna. Taken täcktes om, borggården 
stenlades, infartsvägen och vindbryggan 
över vallgraven anlades. När kanonernas 
eldkraft ökades i början av 1500-talet gav 
slottets murar inte tillräckligt skydd och 
därför lät kungen uppföra jordvallar runt 
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slottet i söder, väster och norr och försåg 
dem med hörntorn; Södra, Västra, Norra 
och Östra postejen. År 1557 fick hertig 
Erik, sedermera ›Erik XIV, Kalmar slott 
i förläning och i mars 1558 anlände han 
till Kalmar och intog sitt residens på slot-
tet. Som kung lät ›Erik XIV försköna flera 
rum på ett smakfullt sätt, bl.a. ›Kungsge-
maket. Han anlade även badhus, påfågel-
hus och bana för racketspelet jeu de pau-
me på yttre borggården, som utgör planen 
mellan slottet och södra jordvallen. ›Johan 
III älskade slottet och gjorde det till en 
verklig fursteboning. Han lät Dominicus 
›Pahr försköna slottet både invändigt och 
utvändigt. På Kuretornet restes en hög 
spira med Sveriges tre gyllene kronor och 
samtidigt anlades ›Slottsbrunnen och dess 
överbyggnad. Den södra flygeln byggdes 
på och ›Rutsalen, ›Gyllene salen och flera 
gemak pryddes med konstnärligt snidade 
verk och målningar på tak och väggar. Kung 
›Sigismunds korta regeringstid 1592–1599 
blev en orolig tid för Kalmar. ›Karl IX full-
bordade slottet genom att bygga den östra 
vallmuren med kassematter och förbättra-
de dessutom stadens befästningar.

Stormaktstiden
År 1611 utbröt krig mot danskarna, ›Kal-
markriget, varvid både slottet och dess 
bestyckning fick svåra skador. Efter freden 
1613 i Knäred, när svenskarna återfått slot-
tet och riksdagen beviljat ett större anslag, 
lät ›Gustav II Adolf förnya och förstärka 
slottet. Även stadens befästningar förstärk-
tes och en stjärnskans anlades på ›Grimskär. 
Reparationer av slottet och staden pågick 
så sent som 1631, eftersom kungen ansåg 
dessa vara av stor militär betydelse och 
även för förbindelserna med Östersjöpro-
vinserna och Tyskland. År 1642 bodde 
landshövdingen Conrad von Falkenberg i 
den då rumsavdelade ›Gröna salen då el-
den kom lös och östra delen av slottet blev 
så gott som utbränd. Landshövdingen fick 
flytta sin bostad och kansli till en gammal 
gård i staden. Reparationerna tog nästan 
tio år. En av salarna som drabbades har se-
dan dess kallats ›Förbrända salen. Senare 
fick landshövdingen Henrik van ›Vicken 
bostad i den efter eldsvådan renoverade 
östra längan och bodde där till 1676. Då 
flyttade landshövdingen till den nya sta-
den på Kvarnholmen, varvid hans bostad 

på slottet övertogs av slottskommendan-
ten. K återställdes och i slutet av 1600-ta-
let var slottet åter en stark befästning. År 
1658 var Kalmar inte längre gränsfästning, 
och dess miltära betydelse hade minskat. 
I slutet av 1600-talet upphörde slottet att 
vara kungaborg och började förfalla. Fängel-
set från 1500-talet låg forfarande kvar. En ny 
tid inträdde och 1687 kom ett parti spann-
mål från Reval för att magasineras i slottet. 
Under Stora ofreden 1700–1721 användes 
många utrymmen som spannmålslager, bl.a. 
›Gröna salen, ›Gyllene salen, ›Kungsgema-
ket, ›Grå salen och ›Rutsalen. År 1696 an-
såg landshövdingen Bleckert ›Wachtmeister 

Kalmar slott.
Modell av det medeltida 
slottet

Kalmar slott. Slottsbrunnen
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att förhållandena för fångarna på slottet var 
otillfredsställande och byggde därför ett 
nytt fånghus med två rum på yttre borg-
gården norr om portvalvet. År 1750 satt 
70 fångar där.

Efter Stormaktstiden
År 1722 var vindbryggan i så dåligt skick 
att den fick ersättas med en ny samt ny 
bro. Slottet fick 1776 en ny funktion 
som kronobränneri, se ›Kronobränne-
riet. Personalen bodde då på slottet, bl.a. 
brännvinsmästaren, kronoinspektoren, 
brännvinsvaktmästaren och bokhålla-
ren. Laggkittlar och gröplager placerades 
i Gröna salen och en väderkvarn sattes 
överst på Kuretornet. Bränneriet lades 

ner 1787 och väderkvarnen togs bort 
1791. Endast slottskyrkan och fängelset 
hade undantagits från brännvinstillverk-
ningen. K fungerade som länsfängelse från 
1500-talet fram till 1852 då ›Fängelset vid 
›Systraströmmen stod klart. Vid 1800-ta-
lets början var slottet nergånget och det 
fanns önskemål om att hämta sten därifrån 
till nya gymnasiebygget på Kvarnholmen 
vilket inte tilläts. Ännu vid seklets mitt för-
varades spannmål på slottet och en viss tid 
hyrdes källarutrymmet ut till en vinhand-
lare som hade sitt lager där. Ett omfattande 
renoveringsarbete utfördes med början 
1852 då Oskar I bl.a. lät återställa ›Slotts-
brunnen samtidigt som Erik XIV:s gemak 
upprustades. Efter ritningar av Helgo ›Zet-
tervall fick tornen nya huvar på 1880-talet. 
Under 1900-talets två första decennier ge-
nomfördes inga större restaureringar. Bris-
ten på omsorg ledde till att slottets yttre 
borggård förvandlades till en skräpig fest-
plats med dansbana för nöjeslysten ung-
dom. ›Slottsravelinen återställdes 1930, 
vallgraven väster om slottet vattenfylldes 
och en ny vindbrygga byggdes. 

Slottet har sedan 1800-talet renoverats 
och byggts om i flera omgångar och sedan 
1920-talet har man även utfört arkeolo-
giska undersökningar i samband med dessa 
arbeten. År 1920 sände Byggnadsstyrelsen 
Martin ›Olsson till Kalmar för att upprätta 
förslag till slottets renovering som omfat-
tade hela byggnadskomplexet. Han redovi-
sade sina undersökningar och förslag i det 

Kalmar slott.
Entrévåning med vallar och 
postejer



275

imponerande arbetet Kalmar slotts historia 
I–IV. Under senare år har Statens Fastig-
hetsverk renoverat verksamhetslokaler i 
slottets norra länga och har i samverkan 
med räddningstjänsten genomfört förbätt-
ringar av tillgängligheten och brandsäker-
heten. År 1998 hade turen kommit till de 
södra och västra delarna av slottet.

K ägs av staten och Statens Fastighets-
verk står för underhållet. En slottsarkitekt 
är knuten till anläggningen. På slottet utförs 
fortlöpande underhållsarbeten och det är i 
dag Sveriges bäst bevarade renässansslott. 

Andra enskilda delar av slottsanläggningen 
beskrivs i ›Agdakammaren, ›Drottning-salen, 
›Grå salen, ›Kastellanvillan, ›Kung Johans 
förmak, ›Lusthuset, ›Margaretakammaren, 
›Slottskyrkan, ›Slottsravelinen, ›Sommarpa-
viljongen, ›Södra tornet. Mer att läsa: Martin 
Olsson, Kalmar slotts historia I–IV, 1944–
1965. SHm

Kalmar slott, ros, latin Rosa hybrida, är 
en dansk gammaldags ros som är speciellt 
framodlad för Kalmar slott. De aprikosfär-
gade blommorna sitter i klasar och blom-
mar under hela säsongen. Den har en svag 
doft och är 50–90 cm hög. K förekommer 
även under namnet Kalmar Castle och 
Kalmar Slotrose. BB

Kalmar Slott Rotaryklubb, se ›Rotary.

Kalmar slottsförsamling var en gång ett 
prebende åt en av lektorerna vid gymna-
siet i Kalmar och 1803 blev församlingen 
eget pastorat. Från att huvudsakligen ha 
omfattat på och invid slottet boende och 
deras familjer, fick församlingen 1814 ett 
bestämt område. K förenades 1838 som an-
nex till ›Kalmar stadsförsamling men dessa 
sammanslogs 1884 till en församling. BB

Kalmar slotts och stads historia är ett 
bokverk som skrevs och bekostades av 
Gustaf Volmar ›Sylvander. Det utkom i 
9 delar under åren 1864–1874 och är det 
största enskilda bokverk som utgivits om 
en svensk stad av enbart en författare. K 
trycktes på ›Westinska Tryckeriet i Kal-
mar och var på sammanlagt 4 200 sidor 
och med ett antal litograferade planscher. 
Verket var indelat i tre avdelningar; Kal-
mar slotts enskilda häfder, Kalmar stads 
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enskilda häfder samt Kalmar slotts och 
stads politiska historia Om bokverket skri-
ver Liss-Eric ›Björkman: Visserligen har se-
nare tiders forskare inte anslutit sig till allt 
vad han skrivit, men de felgrepp han gjort får 
inte skymma verkets obestridliga förtjänster. 
Mest kritiserad har Sylvander blivit för att 
han förlade vikingastaden ›Birka till ›Björ-
kenäs utanför Kalmar. BB

Kalmarsnus tillverkades från 1880 av Carl 
Blomquist Fabriks AB i Oskarshamn. Fa-
briken övertogs i slutet av 1880-talet av 
Johan ›Jeansson. Även ›Swarss tobaksfabrik 
i Kalmar tillverkade snus av samma märke. BB

Kalmar Snörmakerifabrik på Strömga-
tan 10 grundades 1895 av fröken Alma 
Lundblad. Firman tillverkade huvudsak-
ligen snörmakerier för begravningsbran-
schen men även band, fransar och tof-
sar avsedda för möbler. K upphörde på 
1960-talet.

Kalmar Socialistiska Arbetareklubb, se 
›arbetarrörelsen. 

Kalmar socken nämns i ›Kalmar stads 
tänkebok år 1402 som Kalmarna sokn. 
K låg mellan Kalmar stad och Dörby 
resp. Kläckeberga socken och ingick i 
Norra Möre härad. Socknen införlivades 
kyrkligt med Kalmar stad, troligen efter 

reformationen under Gustav Vasa, där 
också sockenkyrkan fanns, ›S:ta Gertruds 
kyrka. På medeltiden fanns byarna Ber-
ga, Hagby, Perstorp, Skälby och Törneby. 
Dessutom gårdarna Broslät, Falkenberg, 
Sandby och Sandås. Namnet Sandby har 
inte kunnat beläggas på moderna kartor, 
varför dess läge är oklart. K inkorporera-
des borgerligt i Kalmar stad 1925. Se även 
›Kalmar landsförsamling.  BB/GM

Kalmar socken i Uppland är sedan 1971 
en del av Håbo kommun. Namnet skrevs 
1286 Kalmari. Namnet på det småländska 
resp. uppländska Kalmar kan ortnamns-
mässigt ha ett visst samröre. Förleden i det 
uppländska Kalmar innehåller möjligen 
kalm, i betydelsen ’stenröse, stenanhop-
ning’.  BB

Kalmar Sockerbruk tillkom 1814 genom 
att Anna Foenander erhöll privilegium i 
kompanjonskap med landshövdingeso-
nen Carl Henrik Anckarsvärd. Idén kom 
troligen från Anna Foenanders man Theo-
dor som var mycket företagsam, men 
som hade avlidit innan grundandet av K. 
Sockret framställdes genom raffinering 
av importerat råsocker gjort av sockerrör. 
K, som var ett av landets första sockerraf-
finaderier, förlades till ›Tyghuset, kronans 
forna tyggård, vid korsningen Södra Lång-
gatan–Landshövdingegatan. Efter att Anna 
Foenander avlidit skiftade ägarförhållande-
na och 1852 såldes K till Stockholmsfirman 
Schön & Co. Åtta år senare köptes S av sjö-
kaptenen P G Nylén från Kalmar, vars son 
Johan Theodor Nylén blev ledare för företa-
get. Samtidigt infördes ångdrift och efter det 
att sockerbetor börjat odlas i Sverige kom 
dessa att bli råvaran. Under skiftande förhål-
landen drevs K sedan till 1872. Två år senare 
såldes fastigheten på auktion och köptes då 
av Pehr Edward ›Kreuger genom sitt företag 
›Kreuger & Jennings. År 1877 startade Pehr 
Ambjörn Sparre ett sidenväveri i lokalerna, 
se ›Sparres sidenväveri.  BB

Kalmar Sommarstuga var en barnkolo-
niförening som bildades 1920. Ursprunget 
var ett förslag av redaktionen på tidningen 
›Barometern våren 1919. Tanken var att 
ge barn från mindre bemedlade familjer 
möjlighet till friluftsliv under sommaren. Kalmar socken.

Karta ur Det medeltida Småland

Kalmar slott, ros

Kalmarsnus.
Reklamskylt
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Pengar inflöt och redan sommaren 1919 
kunde s.k. parktantsverksamhet ordnas 
vid ›Navigationsskolan i Kalmar. Under ti-
den fortsatte insamlingar och K bildades 
för att ge möjlighet till ett par veckors fri-
luftsvistelse åt undernärda och fattiga småt-
tingar i vår stad. En fastighet inköptes och 
sommaren 1920 kunde en ny byggnad 
invigas vid Nybrovägen i Färjestaden och 
samtidigt ta emot den första kullen barn. 
Barnverksamheten sköttes till en början 
av slumsystrar från ›Frälsningsarmén i 
Kalmar. Medel samlades in genom olika 
arrangemang, bl.a. sommarstugebalen på 
Stadshotellet och inte minst från ›Bar-
nens Dag. Arrangemanget genomfördes i 
samarbete med andra organisationer, bl.a. 
Föreningen Kalmar Skollovskolonier. Ko-
loniverksamheten utvidgades så småningom 
och fler hus tillkom bl.a. genom bidrag från 
Kalmar stad. Denna sommarkoloniverksam-
het fortsatte fram till 1981. Under några år 
på 1980-talet användes byggnaden av kom-
munens dagbarnvårdare som dagkoloni. År 
1987 var sista året och därefter upphörde 
koloniverksamheten och fastigheten såldes. 
Föreningen finns kvar och dess kapital för-
valtas av en styrelse, som delar ut anslag till 
olika barn- och ungdomsorganisationer.  BB

Kalmar Soroptimistklubb startades 1977 
och tillhör Soroptimist International, en av 
världens största opolitiska organisationer för 
yrkesverksamma kvinnor i alla åldrar. För 
att stärka kvinnors och flickors rättigheter i 
världen driver soroptimisterna projekt och 
deltar i opinionsbildning för att påverka 
beslutsfattare lokalt, nationellt och globalt. 
K står som värd för riksorganisationens säte 
under åren 2014–2016.  GRg

Kalmar sparbank, se ›Kalmar stads spar-
bank.

Kalmar Spelmanslag bildades 1953 
och har en omfattande verksamhet med 
ett flertal årliga framträdanden. År 2009 
spelade K in sin fjärde skiva. K spelar 

mestadels låtar från Småland och Öland 
men även från övriga Sverige.

Kalmar Sportcenter invigdes 2011 och 
är samlingsnamnet för idrottskvarteret vid 
Smålandsgatan. Där inryms sporthallar, 
Äventyrsbadet och två ishallar. Se ›Sport-
hallen, ›Simhallen och ›Ishallen.

Kalmar Sportfiskeklubb bildades 1953. 
Klubben har tillgång till olika anläggning-
ar, såsom fiskevatten med ädelfisk, klubb-
stuga med brygga och båtplatser på Jut-
nabben.

Kalmar Sportklubb bildades 1911 under 
namnet Ängö IF för att år 1929 byta namn 
till Kalmar Sportklubb. I början hade för-
eningen mest fotboll på programmet, men 
senare tillkom många sektioner för olika 
idrotter, varav de för basketboll, dam-
handboll och bridge levde kvar tills det 
1980 blev enbart friidrott. En bowlingsek-
tion, senare ›Bowlingklubben Crown, fanns 
1962–1972 då Lena Hallqvist-Lindén var 
med i landslaget. Hon deltog i EM 1965 
samt VM 1967 och 1971. ›Fredriksskans 
är arena för träning och tävling. 

Bland kända friidrottare från K kan 
nämnas Sven Dahlén på 1940-talet, kula 
och diskus, John-Erik Blomqvist, Gustav 
Hultgren och Hanna-Mia Persson, stav-
hopp samt Niklas Wiberg, tiokampare 
med ett SM och en 7:e placering på VM 
2009 som bäst. K började 1985 arrangera 
Calmar Nyckelspelen och Kalmarspelen 
som tidigare kallades Top Kvick-spelen 
samt från 1995 ›Drottning Margareta-
loppet för damer, alla med många del-
tagare. Under sommarlovet drivs en ›Frii-
drottsskola. År 2006 tog K initiativ till att 
inrätta ett friidrottsgymnasium.  JKj
 
Kalmar Spritförsäljningsbolag, existe-
rade åren 1866–1871, se ›Systembolaget 
i Kalmar.

Kalmar Spritvarubolag 1875–1918, var 

Kalmar Sockerbruk
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ett i raden av namn på det bolag som orga-
niserade spritförsäljning i staden. Se ›Sys-
tembolaget i Kalmar. 

Kalmar språk- och handelsinstitut 
startades 1906 som en efterföljare till den 
vid förra sekelskiftet av handelsläraren 
Nils Hülow öppnade Kalmar språk- och 
handelsskola. Lokalerna kom att inrym-
mas i Nisbethska skolans tidigare lokaler 
vid korsningen Norra Långgatan–Larmga-
tan. Där fanns skolan kvar till 1933 då den 
flyttade in i Gamla läroverkets gymnas-
tikbyggnad vid Norra Långgatan. År 1924 
övertogs skolan av advokat Ragnar Allmér 
och från 1928 fick skolan statsbidrag, vil-
ket innebar att den lades under skolöver-
styrelsens tillsyn. Den kommunaliserades 
1936 och dess dåvarande rektor Walter 
Fischer arbetade under många år för att få 
institutet komplett med ett handelsgym-
nasium. På grund av krigs- och kristider 
kunde detta inte genomföras förrän hös-
ten 1946 då ›Handelsgymnasiet i Kalmar 
öppnades.  BB

Kalmar Squaredansare bildades 1987. K 
har dansare i alla åldrar, från 8 år och uppåt 
och arrangerar årligen tre större dansfesti-
valer och fem klubbdanser samt genomför 
även uppvisningar vid fester och evene-
mang av olika slag. 

Kalmar stad, se sid Kort om Kalmar, sid. 11

Kalmar stadgar är det vedertagna nam-
net på det dokument som i september 
1587 undertecknades i Kalmar av ›Johan 

III och hans son Sigismund, som kort dess-
förinnan utnämnts till polsk kung. Hand-
lingen var avfattad på latin och innehöll 
45 artiklar som reglerade förhållandet 
mellan Sverige och Polen vid den tilltänk-
ta union, som skulle bildas mellan länder-
na vid Johan III:s frånfälle. K var ett sätt 
att omintettetgöra möjligheten för hertig 
Karl, Johan III:s yngre bror, att bli svensk 
kung. Bl.a. stadgades att varje rike skulle 
lyda under sina respektive lagar, att styrel-
serna skulle vara skilda från varandra, att 
Sverige skulle få behålla sin protestantiska 
lära och att Sveriges tillhörigheter och in-
komster inte skulle få föras ut ur landet. 
Vartannat eller åtminstone vart tredje år 
skulle den polske kungen resa till Sverige 
för att regera. Om konungen överträdde 
stadgarna stod det svenskarna fritt att 
uppsäga honom tro och lydnad. Redan vid 
Johans och Karls förlikning 1590 kassera-
des stadgarna. BB

Kalmar stads arbetsstuga inrättades 1907 
och var avsedd för mindre bemedlade fa-
miljers barn. Här fick de sysselsättning ef-
ter skoldagens slut med lättare arbete som 
borstbindning, slöjd, skomakeri samt väv-
ning för de större flickorna. De fick vistas i 
K från kl 17 till 19. Efter arbetets slut fick 
de kvällsmat. Lokalerna växlade under åren 
men ›Bernhardinaskolan användes i långa 
perioder. K finansierades av gåvor och för-
säljning av förfärdigade arbeten samt anslag 
från stadsfullmäktige. Folkskolestyrelsen 
hanterade det praktiska runt K Verksamhe-
ten upphörde 1938.  BB

Kalmar stadsfest arrangeras sedan 2003 
på Kvarnholmen. Tre dagar i augusti fylls 
Kalmars gator och torg av konserter, sho-
wer och tivoli. Alla konserter är gratis. 
Runt 100 000 besökare kommer till Kal-
mar under dessa dagar. 

Kalmar stadsförsamling var fram till 
1884 detsamma som ›Kalmar domkyr-
koförsamling och båda benämningarna 
användes, men detta år blev det officiella 
namnet Kalmar stadsförsamling. Samti-
digt uppgick ›Kalmar slottsförsamling i 
K. År 1925 införlivades ›Kalmar landsför-
samling med K och den nya enheten blev 
då Kalmar församling. Som juridisk enhet 

Kalmar språk- och han-
delsinstitut hade en tid 
sina lokaler här vid kors-
ningen Norra Långgatan-
Larmgatan
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fanns Kalmar församling kvar till 1989 när 
en ny indelning genomfördes. Då bildades 
Kalmar domkyrkoförsamling samt ›Heliga 
Korsets, ›S:ta Birgitta, ›Kalmar S:t Johan-
nes och ›Två Systrars församling. BB

Kalmar stads gas- och elektricitetsverk, 
se ›gasverket och ›elverket.

Kalmar stads handelsinstitut, se ›Han-
delsgymnasiet. 

Kalmar stads hembygdsförening bil-
dades 1980 och verkar inom stadsområ-
det fram till gränserna mot ›Dörby och 
›Kläckeberga socknar. K arbetar med att 
dokumentera allt som har med staden att 
göra från dess grundande fram till idag. I 
synnerhet samlar K på fotografier, kartor, 
böcker, berättelser, filmer och annat som 
kan bidra till att visa hur det var förr. Stu-
diecirklar drivs för att ta tillvara medlem-
marnas minnen. Ett antal småskrifter är 
utgivna. Stadsvandringar ger ny informa-
tion från deltagarna och en möjlighet att 
sprida kunskaper. Regionala resor vidgar 
medlemmarnas hembygdshorisont. Pro-
gramverksamhet drivs med föredrag och 
berättelser, främst om personer, industrier, 
stadsdelar och välkända företag. K arbetar 
med att på skyltar informera om bygg-
nadsminnen och byggnader av kulturhis-
toriskt intresse i samarbete med länssty-
relsen, kommunen och fastighetsägarna. 
Sist men inte minst har K drivit projektet 
Kalmar Lexikon.  GM

Kalmar Stadsmisson är en ideell fören-
ing som bildades 1998 med Svenska kyr-
kan som huvudman. K arbetar med miss-
brukare och socialt svaga grupper genom 
att ge stöd för en värdig tillvaro. En öppen 
daglig verksamhet bedrivs på Södra Lång-
gatan 36 på Kvarnholmen. Här erbjuds 
stödsamtal, kafé tre dagar i veckan samt 
dagstidningar. Dessutom görs utdelning 
av kläder och ges tillgång till telefon. För-
eningen har följande medlemmar: Kalmar 
kyrkliga samfällighet, ›Kalmar domkyr-
koförsamling samt ›Kalmar ›S:t Johannes, 
›Heliga Korsets, ›S:ta Birgitta, och ›Två 
Systrars församling. Dessutom stöds K av 
ett stort antal företag och föreningar som 
stöttar med ekonomiska bidrag. Inkomster 

kommer även från den second hand-butik 
som K bedriver. BB

Kalmar stads sparbank bildad 1831 var 
länets första bank. K bytte senare namn till 
Kalmar Sparbank. Den fusionerades 1971 
med Kalmarbygdens Sparbank, se ›Be-
sparings- och Lifränteanstalten i Kalmar, 
och senare inkorporerades Karlslunda och 
›Rockneby Sparbanker samt Vissefjärda 
Sparbank 1976. Filialkontor har funnits i 
Södercentrum, Berga Centrum, Rockneby, 
Lindsdal, Smedby, Ljungbyholm, Påryd 
och Färjestaden. Alla dessa filialkontor är 
nu nerlagda. Egna lokaler invigdes 1905 
vid korsningen Södra Långgatan–Larm-
gatan i ett hus ritat av Agi ›Lindegren. 
Från början var huvudingången från Södra 
Långgatan men ändrades på 1950-talet till 
Larmgatan 14. År 1971 flyttade banken 
in i en ny byggnad på Storgatan 25 med 
arkad längs Storgatan. Bankhuset går rakt 
igenom kvarteret till Norra Långgatan 30 
där tidigare ›Göranssons Färgeri låg. I lo-
kalerna finns en väggutsmyckning i kera-
mik av Tyra Lundgren. Kalmar Sparbank 
upphörde som egen bank och uppgick i 
Sparbanken Kronan 1986 samt Sparban-
ken Sverige 1992. Denna fusionerade 
1997 med Föreningsbanken och bytte 
namn till Föreningssparbanken och sedan 
2006 är det som en gång var K en del av 
Swedbank.

Kalmar stads tänkebok kallades de 
protokollsböcker som fördes vid Kalmar 
rådhusrätt under medeltiden och in på 
1500-talet. Den äldsta bevarade i Sverige 
kommer från Kalmar, andra finns från Ar-
boga, Jönköping och Stockholm. Boken 
innehåller mestadels anteckningar om köp, 
byten, testamenten och burskap. Stads-
skrivaren hade i uppgift att skriva ner vad 
som förekom vid rättens sammankomster. 
Eftersom många av rådmännen i staden 
inte kunde läsa och skriva hade rådet en 
skrivare till sin hjälp. Tänkeboken börjar 
1381 med orden Dit is des stades kalmeren 
denkebook, dvs. Detta är staden Kalmars 
tänkebok. Åren 1381 och 1384 skrevs den 
med plattysk text, 1402–1421 på latin 
och 1421–1490 på svenska. Anteckningar 
finns även från 1500-talet. Originalet finns 
i Uppsala universitetesbibliotek. I modern 
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form utgavs boken i två delar av Ivar 
›Modéer och Sten Engström, 1945 och 
1949. Den är utgiven diplomatariskt, vil-
ket betyder att anteckningarna är tryckta 
precis så som de står i originalet, dock ej 
i kronologisk ordning. Det finns register 
över personnamn, stånd och yrken samt 
orter. En äldre tänkebok har sannolikt fun-
nits. SHm

Kalmar stads yrkesskola, se yrkessko-
lan.

Kalmar stift började som självständigt 
kyrkligt förvaltningsområde 1555–1570 
och omfattade då Norra och Södra Möre 
samt Öland. K blev inte bestående. Efter 
vissa förvecklingar återuppstod biskops-
dömet som en superintendentia år 1603, 
omfattande hela Kalmar län och som led-
des av en ›superintendent. Ett domkapitel 
tycks ha varit knutet till stiftet även under 
perioder då en stiftschef saknades. År 1678 
blev det ett eget stift med egen biskop. I 
slutet av 1800-talet väcktes frågan om 
delning av Härnösands stift. Villkoret blev 
att något av de mindre sydsvenska stiften 
skulle dras in och K nämndes som ett al-
ternativ. Annandag påsk 1903 anordnades 
på lekmannainitiativ ett protestmöte i 
Kalmar som samlade mer än 10 000 delta-
gare på Stortorget. Riksdagen beslöt 1904 
att K skulle upphöra och uppgå i Växjö 
stift när endera biskopen avled. Beslutet 
väckte våldsamma protester i Kalmar. År 
1915, efter att Kalmarbiskopen Tottie av-
lidit 1913, upphörde K som självständig 

kyrklig enhet och infogades som en del i 
Växjö stift. När det upphörde hade K 45 
pastorat och 70 församlingar. Ända fram 
till 1878, då en domprosttjänst inrätta-
des, var stiftschefen, superintendenten el-
ler biskopen, tillika kyrkoherde i Kalmar 
församling, och dessutom prebendekyr-
koherde med tillhörande inkomster från 
Dörby resp. Ljungby församling. K leddes 
av ›Domkapitlet. JW 

Kalmar stifts bibelsällskap startades 
1818 genom beslut av dåvarande biskopen 
i ›Kalmar stift Magnus ›Stagnelius. Denne 
var påverkad av Svenska bibelsällskapet, 
som bildades 1818 med inspiration från 
Brittiska bibelsällskapet. Stagnelius ville 
sprida bibeln till folket i sitt stift. K har till 
uppgift att sprida bibeln och delar av den 
samt litteratur om densamma till försam-
lingar och enskilda inom det tidigare Kal-
mar stifts område. När tryckta böcker blev 
billigare samt genom väckelserörelserna 
i början av 1800-talet kunde enskilda få 
möjlighet att läsa i egen bibel. Dessförin-
nan hörde gemene man enbart bibeltexter 
berättas, uppläsas eller relateras i psalmer. 
K verkar idag genom att sprida bibeln samt 
bibelteologisk litteratur till bl.a. institutio-
ner såsom skolor. Sällskapet ger även före-
läsningar samt visst stöd till utgivning av 
kristen litteratur. Enligt nuvarande stadgar 
är biskopen i Växjö ordförande och kyrko-
herden i Kalmar vice ordförande. TM 

Kalmar stifts herdaminne är ett bokverk 
om det gamla Kalmarstiftets prästerskap 
från äldsta tid till våra dagar. K är ett bok-
verk av Bror ›Olsson på cirka 1 800 sidor, 
fördelat på fem band, utgivet av Kalmar 
stifts herdaminneskommitté under åren 
1948–1951 samt med ett supplementband 
av Oloph Bexell, utgivet 1980. K innehål-
ler biografiska uppgifter och personbeskriv-
ningar rörande alla präster som verkat inom 
dåvarande ›Kalmar stift från cirka 1600 till 
1915 och därefter i Kalmardelen av Växjö 
stift. Prästerna inom varje församling skild-
ras i kronologisk ordning. Enskilda präster 
samt i princip alla övriga i texten nämnda 
personer såsom prästfruar och prästbarn 
kan hittas med hjälp av det alfabetiska re-
gistret i band 5. Ett första herdaminne ut-
kom i tre delar under åren 1836–1844 och 

Kalmar stads sparbank
byggde sitt första hus vid 
korsningen Larmgatan – 
Södra Långgatan 

Kalmar stads tänkebok.
Utdrag
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benämnes ofta ›Clerus Calmariensis.  TM
 
Kalmar S:t Johannes församling, i cen-
trala Kalmars västra del, bildades 1989 ge-
nom en utbrytning ur dåvarande ›Kalmar 
församling. Kyrkan, ›S:t Johannes kyrka 
uppfördes 1979–1980 och ritades av ar-
kitekt Ivar ›Petersson. Den är belägen på 
Hanellsgatan 5 intill Falkenbergsskolan. 
Församlingsnamnet är uppkallat efter det 
år 1299 grundade Sankt Johannes Döpa-
rens nunnekloster utanför de dåvarande 
stadsmurarna, se ›Nunneklostret.  BB

Kalmar Stormarknad, se ›Baronen Köp-
center.

Kalmar Stuveri AB bildades 1916 och 
hade som föregångare bärarlagen som ar-
betade i hamnen. Ett bärargille tillkom 
1857. Stuveriarbetena ropades ut varje 
morgon och från 1936 i företagets maga-
sin på Kom Snart Igen 7. År 2007 uppgick 
K i ›Kalmar Hamn AB, som ägs av kom-
munen.

Kalmarsund har en längd av 140 km och 
en största bredd av ca 20 km. Mitt för 
Skäggenäs är bredden endast 3 km. Dju-
pet är i norr som mest 50 m och i söder 
35 m Grundast är sundet vid Kalmar. För 
att större båtar skulle kunna ta sig igenom 
sundet och in till Kalmar hamn muddra-
des före andra världskriget en 4,5 km lång 
och 8 m djup ränna. Den del av K som 
ligger i Kalmar Kommun delas in i tre om-
råden: Bockskärs skärgård i norr, söder dä-
dom centralbassängen mellan Skäggenäs 
och Kalmar stad, och det tredje området 
omfattar delen söder om Kalmar. Central-
bassängen har begränsat vattenbyte med 
resten av sundet. Vattnet i K är bräckt 
och salthalten är 6 à 7 promille att jäm-
föras med västkustens ca 30–35 promille. 
Strömmarna i sundet varierar men en syd-
gående ström dominerar. De ytliga ström-
marna kan vara mycket starka, upp till 3–4 
knop. Skärgårdar finns norr om Skäggenäs 
och söder om Kalmar. Skärgården är upp-
byggd av moränmaterial. Centralbassäng-
en, ca 65 km2, har i de djupare delarna 
och vikarna ackumulationsbottnar, som 
är viktiga som uppväxtområden för fisk. 
Södra Kalmarsundsområdets vattenutbyte 

med centralbassängen begränsas av grund-
områdena mellan Kalmar och Färjestaden. 
I området söder om Ölandsbron ligger K:s 
ändmoränsystem, ett band av submarina 
moränryggar. Dessa har bildats genom 
inlandsisens rörelser fram och tillbaka. 
Området är klassiskt i svensk kvartärgeo-
logi och av riksintresse för naturvården. 
Vattenområdet vid Västra Sjön och Hoss-
moviken utanför ›Ljungbyåns och Törne-
bybäckens mynningar är starkt påverkat 
av övergödning. Detta tillsammans med 
dålig vattenomsättning medför att vat-
tenområdet är mycket känsligt eftersom 
det är ett viktigt lekområde för fisk. Södra 
Kalmarsund till kommungränsen i söder 
har i stort en god vattenomsättning. Ack-
umulationsbottnar dominerar från Stensö 
till Hagbyhamn, söder därom sandbottnar 
till Hagbyudd. Utefter kuststräckan myn-
nar ›Hagbyån och ›Halltorpsån och här 
har abborre, gädda, sik och strömming 
lek- och uppväxtområden. Havsöring 
vandrar genom området liksom ål, som 
här dessutom har sitt uppväxtområde. 
Matfisk utöver de nämnda är torsk, ›Kal-
marflundra och piggvar. Blå-, sand-, hjärt- 
och östersjömussla samt kräftdjur utgör 
föda åt flera fiskarter. K är mindre viktigt 
för yrkesfisket. Bland fåglarna kan nämnas 
häckande änder, gäss, måsar, trutar och tär-
nor samt sothöna, rödbena och strandska-
ta. Storskarven, se ›ålakråka, har under de 
senaste decennierna spridit sig utefter hela 
kusten. Fågelsträcken av änder och vadare 
under vår och höst är betydande. Vintertid 

Kalmar Stuveri AB.
Tidigare lokaler
Foto GM

Kalmarsund
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ses även havsörn. Knubbsäl och gråsäl har 
fasta populationer i K, se ›sälskyddsområde. 

Kalmarsund, fartygen, se ›Kalmarsunds-
bolaget. 

Kalmarsundsbolaget bildades 1865 under 
namnet Ångfartygs-Bolaget Kalmar Sund 
med Johan ›Jeansson som drivande kraft 
och han kom att bli bolagets VD. Syftet 
var att bedriva färjetrafik mellan Kalmar 
och Öland. K började md att köpa en 
tioårig ensamrätt till trafik på rutten Kal-
mar–Färjestaden för 1 800 riksdaler per år. 
Familjen Jeansson var under tre generatio-
ner, fram till 1965, styrande i K. Rederiet 
blev snart framgångsrikt, utökades med fle-
ra fartyg och trafikerade flera orter utmed 
Kalmarsund, förutom Kalmar–Färjestaden, 
Kalmar–Mörbylånga–Degerhamn–Bergkva-
ra och Kalmar–Stora Rör–Borgholm. Trafik 
förekom även till Stockholm med angöring 
av Borgholm, Oskarshamn, Västervik och 
Södertälje. ›Kalmar Varv införlivades 1923 
och kom att få stor betydelse för K. Järn-
vägstransporter konkurrerade efter hand ut 
rederiets godstransporter med ångfartyg 
och endast linjen Kalmar–Färjestaden be-
stod. K kom även att syssla med lasttrafik 
men ›färjetrafiken blev den dominerande 
verksamheten.

Rederiets första färja, Kalmarsund N:o 
1, levererades 1866. Redan året efter följ-
de Kalmarsund N:o 2 och 3. Ytterligare 
färjor följde; N:o 4 och 5 1877 samt N:o 
6 1888. Både N:o 1 och 3 såldes 1887 till 
två olika bolag i Värmland och de sattes 
året efter i trafik på sjön Fryken. N:o 3 
döptes om till Freja och gick i trafik till 
1896 då hon i en storm gick till botten 
och 11 personer omkom. Båten bärgades 
1994, nästan hundra år senare, och sattes 
åter i trafik 1997. Motorn, som fått guld-
medalj på världsutställningen i Paris 1867, 
reparerades och är än i drift. Freja innehar 
ett Guiness rekord; världens äldsta ångfar-
tyg med originalmaskin.
  År 1894 ombildades rederiet till Ångbåts 
AB Kalmarsund. Nu ändrades numre-
ringen till romerska siffror och nästa färja 
blev Kalmarsund VII, sjösatt 1902, två 
år senare följd av Kalmarsund VIII. Näs-
ta båt i rederiet, Kalmarsund IX, var ett 
kombinerat last- och passagerarfartyg som 
gick mellan Kalmar och Stockholm, och 
framförallt avsett för Kalmar Ångkvarns 
mjöltranporter. Vid sidan av detta lastfar-
tyg fanns sedan tidigare lastångaren Johan 
Jeansson, från början ägt av Kalmar Ång-
kvarn. Under första världskriget byggdes 
även lastångaren Kalmarsund X. Ytterli-
gare lastfartyg inköptes, bl.a. Kalmarsund 

Kalmarsund VIII.
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V och Kalmarsund XI, som blev det sista.
En märklig händelse inträffade vid färje-

leveransen som skedde 1923; färjan döp-
tes till Kalmarsund I och numreringen 
började således om från början. Redan på 
1920-talet började man diskutera att in-
förskaffa en färja med huvuduppgift att 
vara en bilfärja. Den första, Kalmarsund 
III, sattes i drift 1935 och hade inköpts från 
Danmark,där den under några år gått i Lilla 
Bält-trafik. Efter andra världskriget tog bil-
trafiken ett stort steg framåt och behovet 
av en ny bilfärja var stort. Kalmar Varv, ett 
dotterföretag till K sedan 1923, fick upp-
draget att bygga Kalmarsund IV. Varvet 
kom därefter att leverera samtliga bilfärjor 
till K; Kalmarsund VI 1951, Kalmarsund 
VII 1955, Kalmarsund V 1959, Kalmar-
sund VIII 1963 och slutligen Kalmarsund 
IX 1965. Denna färja var utrustad med ett 
rörligt övre bildäck som togs bort vintertid 
för att kunna transportera större lastbilar 
över sundet. Efter ombyggnad försågs även 
Kalmarsund V med ett övre bildäck. Kal-
marsund VIII blev rederiets flaggskepp.

Som mest gjordes under sommarmåna-
derna 50 dagliga turer över sundet 1972, 
och året innan skeppades 300 000 bilar på 
K:s kölar. Bolaget och Kalmar Varv köptes 
1969 av Kihlbergs Rederi AB i Göteborg. 
Färjetrafiken upphörde den 30 september 
1972, samma dag som ›Ölandsbron invig-
des.

År 1999 köpte Färjestadsparet Olof och 
Eva Paradis Kalmarsund VIII, som sedan 
1972 gått i trafik i Jugoslavien. Paret bil-
dade då Kalmarsundsbolaget AB och färjan 
fick Färjestaden som hemmahamn. Under 
några år användes den som restaurang och 
utflyktsfartyg. Sedan slutet av 2013 är fär-
jan till salu. 

Kalmarsunds Bridgeklubb bildades 1950 
som Kalmar Bridgeklubb, en sektion inom 
›Kalmar AIK, och blev år 2000 en fristående 
förening som Kalmar AIK Bridgeklubb, som 
i sin tur 2009 bytte namn till Kalmar Brid-
geklubb, och som året efter fusionerades 
med Färjestadens BK. De sammanslagna 
klubbarna tog namnet Kalmarsunds BK. 
Verksamheten bedrivs i ›Bridgens Hus på 
Varvsholmen.

Kalmarsundsdansarna, se ›folkdanslag.

Kalmarsunds Gymnasieförbund är ett 
politiskt styrt kommunalförbund. Det star-
tade 1 juli 1995 och har sitt säte i Kalmar. 
Förbundet har till uppgift att bedriva och 
utveckla gymnasial utbildning och kom-
munal vuxenutbildning åt medlemskom-
munerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga 
och Torsås. Gymnasieförbundets politiska 
styrning utövas av en styrelse som består av 
11 förtroendevalda från dessa fyra kommu-
ner. Förbundets gymnasieskolor i Kalmar 
är Gymnasiesärskolan, Jenny Nyströms-
skolan, Lars Kaggskolan och Stagneliussko-
lan. Inom förbundet finns även Stage4you 
Academy i Torsås och Ölands Gymnasium 
i Borgholm. Gymnasieutbildningarna om-
fattar nationella program och program med 
profiler samt introduktionsprogram. Vux-
enutbildning finns på Axel Weüdelskolan 
i Kalmar, som även har yrkeshögskola, 
på Stage4you Academy i Torsås, samt på 
Ölands Gymnasium i Borgholm.  BB

Kalmarsundsleden är en vandringsled ge-
nom Norra och Södra Möre vilken sträck-
er sig längs hela Kalmar Kommuns kust. 
Vandringsleden är totalt 83 km lång och 
består av sju etapper som vardera är 8–19 
km långa. Den börjar vid Näfra bro vid 
den norra kommungränsen och slutar i 
Fulvik på gränsen till Torsås kommun, där 
den ansluter till Torsåsleden. Leden följer 
gamla landsvägssträckningar, banvallar, by-
vägar och kustridarevägar. Den går genom 
natursköna kustområden, som även är kul-
turhistoriskt intressanta.  KKn

Lastfartyget Johan Jeans-
son
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Kalmarsundsparken är en stadsdel mel-
lan Kalmarsund, Stensövägen, Gamla stan 
och Stensö. K är bebyggd med större villor 
efter en stadsplan av P O ›Hallman från 
1905 på mark från malmgårdarna Johan-
neslund, Stora och ›Lilla Stensvik samt 
Skanslyckorna. På ›Stora Stensvik finns 
lämningar av en ›ruddamm. Här fanns ti-
digare en skjutbana för skarpskyttarna ner 
mot dagens badplats samt under en tid 
nöjesetablissemanget ›Engelholm, byggd 
som sommarvilla för familjen Berggren. K 
var klassisk mark för majbål och midsom-
marfester.  GM

Kalmarsundssandsten breder ut sig i 
ett maximalt 15 km brett band innanför 
kusten och fortsätter under Kalmarsund 
samt under Öland. I nord-sydlig riktning 
sträcker den sig från östligaste Blekinge 
till Oskarshamnstrakten. K bildades under 
den äldre delen av perioden kambrium. 
Från denna tid saknas välbevarade fossil. 
Däremot är stenen ofta tätt genomsatt av 
grävspår efter vad som troligen varit sand-
maskar, se ›kråksten. Lösa stenar och block 
av K påträffas ofta i traktens urbergsmo-
rän. I sin typiska form är K svagt rödaktig 
eller har strimmor i rött mot en gråaktig 
bakgrund. Helt gråa eller vita varianter av 
K förekommer också. LLj

Kalmarsundsskolan i Norrliden tillkom 
2009 när ›Novaskolan slogs ihop med närlig-
gande Bergaviksskolan. I byggnaderna finns 
även stadsdels- och skolbibliotek, sporthall 

och fritidsgård. K omfattar förskola, fritids-
hem och grundskola klass 1–9.

Kalmar Södra IF startades 1945 under 
namnet BK Kalmia med fotboll och frii-
drott på programmet, som utökades med 
bordtennis två år senare och med handboll 
år 1949. Under årens lopp har fotbollen 
alltid varit huvudverksamhet, sedan 2000 
även damfotboll. Numera finns även inne-
bandy och rugby på programmet. Klub-
ben är en stadsdelsförening med ›Skyttis 
som hemmaplan. Där byggdes ny klubb-
stuga och omklädningsrum 1980. K spelar 
(2014) i div. 4. 

Kalmar Södra järnvägsstation låg ut-
med linjen Kalmar–Emmaboda, ca 1 km 
väster om Kalmar Central, mitt emot 
›Kalmar Verkstads AB. Stationen bygg-
des i trä med en våning och togs i bruk 
1933 men kallades då Sandås hållplats. K 
var en bemannad persontrafikstation mel-
lan 1936 och 1968. När järnvägssträckan 
Kalmar–Emmaboda byggdes ut med fjärr-
blockering 2008 upphörde SJ:s tågklare-
ring i stationen. Byggnaden finns kvar, nu 
med annan verksamhet.  BB

Kalmartak är en typ av takutforming som 
återfinns på ett flertal stenbyggnader från 
1600-talet då ›Kvarnholmen bebyggdes. 
Takfallets slut har en mjuk svängd kontur 
som beror på att nedre delen av taksto-
larna är påsalade för att höja taket ut från 
murväggens övre del och takfot. Taktypen 

Kalmarsundsparken ligger 
nertill i bilden
Foto Kalmar kommun
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beskrivs i äldre dokument från Kalmar och 
inbuktningen kallades däld. K återfinns bl.a. 
på ›Rådhuset, ›Rosenlundska huset, ›Hant-
verkshuset och några av de gamla stenhusen 
vid Kaggensgatan. Den svängda takfoten 
finns även på trähus från 1700-talet och 
stadsarkitekten J Fred. ›Olson tog upp 
formen på bl.a. ›Vasaskolan. Även hans 
efterföljare Nils ›Carlgren har använt sig 
av takformen på ett flertal byggnader, bl.a. 
på pensionärshemmen vid Fiskaregatan 
mellan Östra och Västra Sjögatan. Stock-
holmsarkitekten Carl ›Bergsten använde 
sig av samma linjer i sina fyra Kalmarpro-
jekt; ›Svensknabben, ›Ryttmästarvillan, 
›Villa Hertha och Villa Wranne på Söder-
portsgatan.  BB

Kalmar Tapetfabrik, se ›Kalmar Nya Ta-
petfabrik. 

Kalmar teater ligger vid ›Larmtorget på 
›Kvarnholmen och är uppförd 1861–1862, 
ritad av arkitekt Bror Carl ›Malmberg, och 
är en av få 1800-talsteatrar i landsorten. 
Salongens snidade dekor och takmålning är 
utförd av bildhuggaren Carl Ahlborn. Den 
ursprungliga elegansen i salongen med fär-
gerna vinrött, vitt och guld återskapades 
av arkitekt Evald ›Jonnergård vid restau-
reringen 1987. Från början fanns i teater-
huset en biljardsalong, restaurang samt 
schweizeri, en form av konditori, där även 
alkoholhaltiga drycker serverades. I början 
av 1900-talet fanns under en period en 
›automatrestaurang i K. Teatervallen med 
sommarservering och utedansbana ligger 
på befästningsvallen bakom teatern.  

Kalmar Teaterförening bildades 1933 
som en lokalavdelning av Riksteaterns pu-
blikorganisation och detta år gavs sex fö-
reställningar. Föreningen har även anordnat 
en del rikspremiärer på ›Kalmar Teater. 
Medlemmar i K ges möjlighet att köpa sä-
songsbiljetter och även delta i teaterresor. 
K är medlem i Riksteatern och Riksteatern 
i Kalmar län. Ett tiotal teaterföreställning-
ar arrangeras för vuxna och även för barn 
tillsammans med olika samarbetspartners. 
Sedan 2014 har föreningen möjlighet att 
på Kalmar Teater visa film, konserter, dans, 
teater och opera från världens stora scener, 
även i realtid eftersom teatern utrustats 

med en digital scen.

Kalmar Tekniska Fabrik fanns runt för-
ra sekelskiftet på Nybrogatan, nuvarande 
Malmbrogatan, och drevs av August Freis-
ner. Man tillverkade bl.a. bläck, blanksvärta 
och parfymer.
 
Kalmar Teknologklubb stiftades 1915 som 
en organisation för ingenjörer, arkitekter 
och lantmätare. K skall främja intresset 
för teknikfrågor genom föredrag och stu-
diebesök. 

Kalmartenn var ett varumärke som an-
vändes av Juvelerarfirman J G Hentzell. 
Företaget startades 1882 av juveleraren 
Johan Gustaf Hentzell och senare överläts 
det till sonen Gustaf ›Hentzell. Företaget 
tillverkade ett stort antal tennartiklar, ifrån 
bägare till spegellampetter. Produkterna 
stämplades med JGH och i en ellips tex-
ten Kalmar tenn, dessutom en årsstämpel. 
Varumärket fanns kvar till 1969. BB

Kalmar Tennisklubb bildades 1914 och 
första utomhusbanan anlades i ›Cellgra-
ven. År 1928 fick K sin första inomhus-
hall genom att det då nybildade Kalmar 
Tennishall AB hade byggt en hall på Fre-
driksskans. K kom att driva hallen fram 
till 1965 då den överlämnades till Kalmar 
kommun. År 1943 var utomhusbanorna 
på ›Gröndal färdiga för spel på tre ba-
nor. En av klubbmästarna på 1940-talet 
var Lennart ›Hyland. År 1949 startade 

Kalmar Teater
Foto från ca 1900.

Kalmartak med den ut-
svängda nedre delen
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Kalmarkannan som blev en av Sveriges 
populäraste tävlingar. På 1960-talet var K 
en av Smålands största tennisklubbar och 
A-laget spelade i allsvenskan både inom 
och utomhus. År 1978 byggdes Gröndal 
ut med 2 utomhusbanor och 1989 byggde 
K egen inomhushall med 4 banor i anslut-
ning till utomhusbanorna. Under årens 
lopp har K arrangerat Davis Cup, Kings 
Cup och Challenge Cup. Årligen arrang-
eras Kalmarspelen i juni.  BB

Kalmar Terminal var av en dragbil med 
ett baktill monterat lyftaggregat så att 
fordonet även kunde fungera som gaf-
feltruck. K hade framtagits av ›Kalmar 
Verkstads AB i samarbete med Svelast, 
SJ:s lastbilsåkeri. Avsikten med bilen var 
att ta fram ett rationellt fordon för lättare 
distributionstrafik mellan SJ:s terminaler 
och kunder. Arbetet påbörjades i slutet av 
1967 och 1970 stod första exemplaret fär-
digt. Projektet visade sig ganska snart inte 
vara hållbart och man tillverkade endast 
två prototyper. BB

Kalmar, tidning, se ›Kalmar Läns Tidning.

Kalmartidningen, se ›tidningar.

Kalmar tingsrätt är en domstol med 
kansli och säte i Kalmar och med tings-
ställen även i Oskarshamn och Västervik. 
K behandlar mål inom området för den 
domsaga som (2014) omfattar samtliga 
tolv kommuner i Kalmar län. I sin tur in-
går denna domsaga i domkretsen för Göta 
hovrätt i Jönköping.

Vid tingsrättsreformen 1971 ombilda-
des Kalmar rådhusrätt till Kalmar tings-
rätt med lokaler i Kalmar rådhus fram till 
1987 då tingshuset på Smålandsgatan 28 
togs i anspråk efter en större tillbyggnad. 
Domsagan utgjordes då av de områden 
som 1971 bildat Kalmar kommun. År 
1982 uppgick Möre och Ölands tingsrätt 
i K och domsagan utökades med Borg-
holms, Mörbylånga, Torsås, Nybro och 
Emmaboda kommuner. Borgholm hade 
tingsplats till 1983. År 2005 uppgick Väs-
terviks tingsrätt och Oskarshamns tings-
rätt i Kalmar tingsrätt och domsagan utö-
kades med Hultsfreds, Högsby, Mönsterås, 
Oskarshamns, Vimmerby och Västerviks 
kommuner. Fram till 2003 fanns ett tings-
ställe i Vimmerby.

Kalmar–Torsås Järnväg, fram till 1906 
KTJ, sedan KTsJ. Omedelbart efter att 
›Kalmar–Berga Järnväg, KBJ, stod klar i 
december 1897 överflyttades hela bygg-
nadsstyrkan till att bygga K. Även denna 
bana fick spårvidden 891 mm samt en 
längd av 39 km, från Kalmar Västra till 
Torsås. Ytterligare 1 km kunde tilläggas ef-
tersom KBJ:s spår in till ›Kalmar Central 
nyttjades. Banan invigdes i augusti 1899 
och drevs av Kalmar–Torsås Järnvägs AB. 
Tanken var från början att sammanbinda 
Kalmar med Karlskrona men svårigheter 
uppstod när de blekingska intressenterna 
bestämde sig för spårvidden 1 067 mm 
på linjen Karlskrona–Torsås. Detta inne-
bar omlastning och tågbyten i Torsås. Se-
dan 1908 fanns en anslutande bana mellan 
Ljungbyholm och Påryd, vilken drevs av 
Ljungbyholm–Carlslunda Järnvägsaktie-
bolag, se ›Ljungbyholm–Karlslunda Järn-
väg. Detta bolag hade stora ekonomiska 
svårigheter och övertogs 1929 av K. Redan 
från starten hade K gemensam förvaltning 
med de andra järnvägsbolagen i Kalmar 
och 1931 bildades ›Östra Smålands Järn-
vägsaktiebolag, som övertog driften av K 

Kalmar Teater.
Interiör efter restaureringen 
1987
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fram till den 1 juli 1940. Då tog ett statligt 
bolag över ägandet och ett år senare inkor-
porerades K i SJ:s organisation. Rälsbuss-
trafik startades 1951 och det sista ånglo-
ket försvann 1955 samtidigt som diesellok 
insattes. Sommaren 1965 upphörde all 
tågtrafik och spåren revs upp. Som mest 
fanns följande bemannade stationer i Kal-
mar kommun: Kalmar Central, Kalmar 
Västra, Hossmo, Ljungbyholm, Vassmolö-
sa, Kvarnlyckan, Gräsgärde och Halltorp. 
Mer att läsa: Björn Edman, Kalmar–Torsås 
Järnväg, 2012.  BB

Kalmar Trafik- & Fastighets AB var ett 
företag som bildades 1907 med Ragnar L 
›Jeansson som huvudman. Uppgiften var 
att exploatera den mark som han ägde i 
Berga. Huvudgata i projektet var den som 
blev Villagatan. Redan från början fanns 
det planer på en busslinje mellan staden 
och det nya bostadsområdet. Bolaget drev 
under en tid en enklare restaurang, Kal-
mar Sunds Bad-Restaurant, som serverade 
smörgåsar, kaffe, the och cigarrer. All verk-
samhet torde snart ha upphört. BB

Kalmartravet ägs av Sydöstra Sveriges Trav-
sällskap. Banan vid Karlsro invigdes 1965 
och var den tjugosjätte banan i landet. Dri-
vande krafter var Arthur Jönsson, Barkes-
torp, Vilhelm Johansson, Vassmolösa och 
Harry Gustafsson, Kalmar. Anläggningen 
har utvidgats och ändrats ett flertal gånger. 
Till K är (2014) knutna 13 professionella 
travtränare med omkring 300 hästar och 
i regionen finns cirka 120 amatörer med 
omkring 350 hästar i träning. En modern 
hästklinik med veterinärer finns på områ-
det. Ca 65 000 personer besöker varje år 
tävlingarna och spelar för ca 20 mkr. HBl

Kalmar Triathlon, se ›Ironman Kalmar.

Kalmartrissan är en jojo, med namn ef-
ter franskans joujou som på barnspråk be-
tyder leksak. K är av bokträ och började 
tillverkas 1932 på ›Elfversons träsvarveri i 
Påryd efter att en av medarbetarna, Gösta 
Elfverson, besökt England samma år och 
därifrån tagit med sig idén hem. Från bör-
jan tillverkades K i delar som limmades 
ihop men man lyckades senare att svarva 
jojon i ett stycke. På ena sidan har K ett 

foliepräglat tryck av Kalmar slott. Som 
mest har årsproduktionen varit 1 miljon 
trissor. Större delen av tillverkningen ex-
porteras till USA och Kanada.  BB

Kalmartrusten, se ›Förenade Svenska Tänd-
sticksfabriker.

Kalmar Tryckeri AB har sitt ursprung i 
Calmar Stiftsboktryckeri som startades 
1826 av Pehr ›Ahlqvist. Den första tidning 
som trycktes var ›Calmar-Bladet, senare 
ändrat till ›Calmar-Posten. Efter flera ägar-
byten trädde först August Westin in som 
ägare 1843 och senare även hans bror Otto. 
De drev företaget med olika namn under 
årens lopp, bl.a. Westinska Boktryckeriet. 
Från 1857 drevs tryckeriet i egna lokaler 
på Södra Långgatan 36. År 1878 inköptes 
tryckeriet av Carl ›Hasselquist och efter 
hans död och konkurs kom det att 1893 
övertagas av Johan ›Jeansson. Han sålde 
det omgående till det nybildade Tidningen 
Kalmars AB. Karl ›Ek var VD för tryckeriet 
från 1901 fram till 1918 då bolaget upplös-
tes och ägandet övertogs av det nybildade 
Kalmar Tryckeri AB, nu med Karl Ek som 
styrelseordförande. Samtidigt köpte det 
nya bolaget de båda frisinnade tidningarna 
Kalmar resp. ›Kalmar Läns Tidning och 
sammanslog dessa till tidningen Kalmar–
Kalmar Läns Tidning. Tryckeriet upphörde 
1961. BB

Kalmar–Torsås Järnväg

Kalmartrissan.
Foto Moritz Fingerhut
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Kalmartråd var en av allt att döma slitstark 
garnprodukt, som tillverkades i Kalmar vid 
mitten av 1400-talet, dessutom efterfrågad 
för export. Ur en gammal handling i Lü-
becks stadsarkiv kan man läsa att danske 
kungen Kristian I begärde att rådet i Lü-
beck skulle lämna tillbaka till hans tjänare 
Jörgen Snelle ett parti Kalmartråd, kalmers 
draet. Snelle hade köpt det av några av 
kungens tjänare som föregående sommar 
beslagtagit det på fiendens vatten, då det 
fördes ut från Sverige. I en skråförordning 
för Lübecks repslagare förbjöds de att blan-
da preussisk tråd med Kalmartråd.  DF

Kalmar Trädgårdsförening har utveck-
lats under 100 år och har genom informa-
tion, föredrag, råd och hjälp i trädgårds-
frågor ökat trädgårdsintresset. K bildades 
av trädgårdsmästare vid herrgårdar och 
större lantgårdar i Kalmars närhet ex-
empelvis ›Skälby Kungsgård, ›Solbacken, 
›Stensberg, Lindsberg, ›Törneby och ›Fal-
kenberg. Från Kalmarföreningen framfördes 
ett förslag att bygga ett åldringsvårdshem för 
gamla trädgårdsmästare. Handelsträdgårds-
mästarna kom att bilda egna lokalföreningar 
av Sveriges Handelsträdgårdsmästares för-
bund och lämnade därmed den gamla för-
eningen. Ett trädgårdsråd bildades, som med 
tiden blev en välväxande och blomstrande 
gren från moderföreningen. Trädgårdsrå-
det ombildades så småningom till Kalmar 
Fruktodlarförening. Under 1950-talet upp-
hörde den äldre föreningen. Medlemmarna 
fann efter hand sin plats i fruktodlarfören-
ingen som efter en tid bytte namn tillbaka 

till Kalmar Trädgårdsförening. 

Kalmar Tändsticksfabrik startades av 
bröderna Ernst och Fredrik Kreuger som 
sedan tidigare ägde Mönsterås Tänd-
sticksfabrik. Ernst drev då även ›Fredriks-
dahls Tändsticksfabrik. En ny fabrik bygg-
des 1906–1907 under ledning av Torsten 
›Kreuger, bror till Ivar ›Kreuger, vilken ock-
så kom att bli den förste fabrikschefen. K 
var belägen väster om ›Kalmar Verkstads 
AB och utmed Torsåsgatan. När K stod 
färdig ansågs den vara den modernaste 
tändsticksfabriken i världen. Produktio-
nen gick huvudsakligen på export och 
tillverkningen inriktades årsvis mot olika 
länder, t.ex. Grekland eller Peru. Fabri-
kerna i Kalmar och Mönsterås slogs 1912 
samman till AB Kalmar och Mönsterås 
Tändsticksfabriker med säte i Kalmar. Vid 
bildandet av ›Förenade Svenska Tänd-
sticksfabriker 1913 med Ivar Kreuger som 
VD uppgick bolaget i det nya företaget 
med sammanlagt 12 fabriker. När storfu-
sionen av den svenska tändsticksindustrin 
genomfördes 1917 kom K att ingå i det 
nybildade Svenska Tändsticks AB, även då 
med Ivar Kreuger som VD. Personalmäs-
sigt var K som störst under 1920-talet och 
då med en arbetsstyrka på drygt 370 per-
soner och när fabriken lades ner 1967 var 
110 personer anställda. Lokalerna kom se-
nare att övertagas av ›Kalmar Verkstad AB 
för produktion av ›Tjorven. BB

Kalmarunionen instiftades 1397 då 
Kalmar slott stod i centrum för en av de 

Kalmartravet.
Foto Kanal 75
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viktigaste politiska händelserna i Nordens 
historia. Pådrivande kraft var den mäktiga 
danska drottningen ›Margareta. K var en 
union mellan kungarikena Sverige, Dan-
mark och Norge. Den upplöstes 1523 ge-
nom ›Gustav Vasa. I förbundet ingick även 
svenska Finland, danska Färöarna, norska 
Island och Grönland, grevskapet Orkney 
samt Shetland. Unionen bildades då den 
svenska, norska och danska adeln samlats 
i ›Bykyrkan för att bevittna kröningen av 
drottning Margaretas systerson ›Erik av 
Pommern till kung i Sverige. Vid förhand-
lingarna beslutade riksråden i Sverige och 
Danmark att de tre rikena skulle vara för-
enade och aldrig skiljas åt och att de skulle 
ha en gemensam kung. Utrikespolitiken 
skulle dock skötas efter respektive lands 
lagar. Det underskrivna och sigillbestyck-
ade dokumentet förvaras på Riksarkivet i 
Köpenhamn. Under unionstiden hölls på 
›Kalmar slott ett trettiotal möten av både  
större och mindre betydelse.

I Kalmar firades 1997 600-årsminnet av 
unionen med besök av statsöverhuvudena 
från de nordiska länderna, kung Carl XVI 
Gustaf, drottning Margareta II, kung Ha-
rald V, president Martti Ahtisaari och pre-
sident Ólafur Ragnar Grímsson. Jubileet 
firades med bl.a. bankett på slottet, jubi-
leumsföreställning på Slottsfjärden och 
nordisk festhögmässa i ›Kalmar domkyrka. 
›Unionsmonumentet avtäcktes då liksom 
›Unionsstenen. SHm
 

Kalmarunionen av 1932 är en förening i 
Stockholm som stiftades 1932 med upp-
gift att sammanföra kvinnor, senare även 
män, med rötter i Kalmar och Kalmar-
bygden eller andra personer intresserade 
av stadens och bygdens historia och kul-
turella traditioner. I denna anda samlas 
föreningens medlemmar till två årliga 
sammankomster vars tema har Kalma-
rankranknytning. När K bildades i Stock-
holm samlades ett hundratal damer upp-
vuxna i eller med anknytning till Kalmar 
och de beslöt att bilda en damklubb med 
syfte att kunna ge en hjälpande hand till 
unga och nyinflyttade kvinnor från Kalmar 
och för att upprätthålla kontakten med 
gamla klasskamrater och barndomsvänner. 
Till ordförande valdes Ida ›Trotzig. Beho-
vet av hjälp i den ursprungliga meningen 
föreligger inte längre. Däremot är behovet 
och intresset av att hålla kontakten med 
Kalmar och att träffa sina ungdoms- och 
skolkamrater fortfarande mycket stort. IBÅ

Kalmar Utskänkningsbolag existerade 
åren 1856–1865, se ›Systembolaget i Kal-
mar.

Kalmar varv, har sitt ursprung i det varv 
som startade på Stora Knarrön, senare kall-
lat ›Varvsholmen, och som framförallt var 
ett örlogsvarv, se ›skeppsbyggeri. När kro-
nan hade etablerat sitt skeppsvarv i Karls-
krona 1690 försvann allt skeppsbyggeri 

Kalmar tändsticksfabrik.
Foto Blomberg
Lägg märke till de stora uppla-
gen!
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för flottan i Kalmar. Istället kom ön att 
helt disponeras för bygge av kofferdifar-
tyg, d.v.s. handelsfartyg. Flera av dessa 
fartyg byggdes av skeppsbyggmästare, 
bl.a. Christopher Tide, Anders och Jo-
han Eneman samt Johan och Olof Dufva. 
Borgerskapet startade 1763 ett varv, vars 
rötter kom att bli AB Kalmar varv. Flera 
ägarbyten skedde under senare delen av 
1700-talet och i början av 1800-talet. Var-
vet övertogs 1849 av M Roosval & Co. En 
ny era inleddes och ångfartyg började byg-
gas, bl.a. Cyklop, Sveriges första fyrskepp. 
Senare övertogs varvet av Carl ›Hassel-
qvist. Efter hans död och konkurs 1892 
blev Hypoteksföreningen ägare som två 
år senare sålde rörelsen till Kalmar Nya 
Varv vars ägare var Johan ›Jeansson och 
P A Sjögren. Rörelsen blev mindre fram-
gångsrik och vid slutet av första världskri-
get såldes varvet till Svenska Varvs- och 
Rederiaktiebolaget i Stockholm. Inte hel-
ler detta bolag hade någon större fram-
gång och i början av 1900-talet skedde en 
stagnation varpå flera ägarbyten följde. År 
1923 inköptes varvet av Ångbåtsaktiebo-
laget Kalmarsund och återigen inleddes 
en ny era. Se ›Kalmarsundsbolaget. Fyra 
år senare genomfördes en modernisering 
av maskinpark och byggnader. Samtidigt 
gjordes utfyllnadsarbeten och nya kajer 
anlades. Fast landförbindelse fick varvet 
när en träbro byggdes 1928 till Varvshol-
men i Hammarskjöldsgatans förlängning. 
År 1929 sjösattes ett motorfartyg av järn 
och arbetsstyrkan uppgick då till ca 100 
personer.

Under 1930-talet fortsatte byggandet 
av järnfartyg i mindre skala och 1940 
uppfördes nya verkstäder, plåtslageri och 

stapelbäddar. Under de följande tio åren 
byggdes 38 fartyg, däribland 20 motorfar-
tyg på 765–785 ton och två kyllastfartyg 
på 600 ton. År 1948 byggde varvet sin 
första bilfärja, Kalmarsund IV, till Kalmar-
sundsbolaget. Hon följdes av Kalmarsund 
V, VI, VII, VIII och slutligen Kalmarsund 
IX, som levererades 1965. Förutom till 
Sverige levererades fartyg till Island, Bra-
silien, Indonesien och Nya Zeeland.

I slutet av varvsepoken införskaffades en 
flytdocka som efter muddring placerades 
sydväst om holmen. Utanför denna utfyll-
des mark för en parkeringsplats, kallad P-
holmen, numera bebyggd med parhus. 

År 1969 överogs varvet av Kihlships-
koncernen i Göteborg och man moderni-
serade genom att anlägga en ny svetshall 
och kaj. Under de följande tio åren byggdes 
fartyg i storleksklassen 3 500 ton. Det sista 
fartyg som byggdes innan varvet fick akuta 
betalningsproblem var Trävind på 6 100 
ton. Efter varvets konkurs 1980 användes 
varvsanläggningen av Kalmar Fartygsrepa-
rationer AB fram till nedläggningen 1987. 
De sista fartygsbyggena blev en räktrålare 
1986 och året därpå en tankpråm. Samma 
år avvecklades Kalmar Fartygsreparationer 
AB. Därpå ändrades markanvändningen 
och området blev en ny stadsdel, ›Varvs-
holmen.                                             SHm

Kalmar Vatten, se ›Källstorps Musteri.

Kalmar Vatten AB har uppdraget att pro-
ducera och distribuera dricksvatten och rena 
avloppsvatten innan det släpps ut i Kalmar-
sund. Bolaget sköter också dagvattenhante-
ringen. K ägs av Kalmar Kommunbolag AB.

Kalmar Verkstadsaktiebolag, KVAB, 
vid Torsåsgatan mittemot ›Kalmar Södra 
station, grundades 1902 på initiativ av 
järnvägschefen, major W Jung. Ursprung-
et till K var ›Kalmar Järnvägs reparations-
verkstad. År 1905 levererades de första 
godsvagnarna och 1908 den första per-
sonvagnen till ›Ljungbyholm–Karlslunda 
Järnväg. Det första ångloket, betecknat 
KTsJ nr 15, byggdes för ›Kalmar–Torsås 
Järnväg 1919. År 1925 levererades det 
första dieselloket till ›Kalmar Järnväg och 
ett flertal bensinmotorvagnar byggdes. To-
talt byggdes 352 lok under en period av 

Kalmar varv.
Flygbild före 1928

Kalmar Vatten.
Flasketikett.
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40 år. Under depressionen på 1930-talet 
exporterades vagnar till Turkiet, vilket 
kom mycket lägligt för företaget. År 1938 
övertogs K av staten, dvs. Statens Järnvä-
gar, SJ, som ett led i försöken att stärka 
statens kontroll av de svenska järnvägarna.

Hela 1940-talet karaktäriserades av en 
jämn och god orderingång och antalet an-
ställda var drygt 330. I början av 1950-ta-
let beställde SJ moderna sovvagnar och 
1953 levererades de första rälsbussarna. 
Under slutet av 1950-talet sökte K nya 
produkter och övertog tillverkningen av 
små dragtraktorer, som bl.a. SJ använde 
som perrongtraktorer. 

I samarbete med Postverket började K 
1969 utveckla en mindre distributions- 
och brevbärarbil med kaross av glasfiber, 
vilken blev riksbekant under namnet ›Tjor-
ven. K tillverkade även första omgången av 
glasfiberkarosser till Saabs sportbil, Saab 
Sonett. År 1971 meddelades att K skulle 
läggas ned och att Volvo skulle uppföra en 
monteringsfabrik för personbilar i Kalmar, 
se ›Volvo Kalmarverken. Nedläggningsbe-
slutet revs upp och produktionen av lok 
och vagnar fortsatte.

År 1975 ingicks ett samarbetsavtal med 
Asea, senare ABB, där K skulle svara för 
viss vagnteknisk utveckling vid tillverk-
ningen av höghastighetståg för SJ. K 
byggde och levererade även person- och 
godsvagnar till järnvägsbolag i Kenya, Tan-
zania och Zambia. Som underleverantör 
till Asea fick K 1986 sin största enskilda 
order på 20 snabbtåg, ›X 2000, från SJ. 
ABB-koncernen övertog företaget 1990 
och bytte då namn till ABB Kalmar Trains 
AB. Början av 1990-talet präglades fortfa-
rande av X 2000-leveranserna. K införde 
1993 målstyrda grupper, där de anställda 
fick ta stort ansvar för planering av arbete, 
logistik och kvalitet. Detta följdes snart av 
fri planering av arbetstiden, stämpelklock-
orna slopades och tiden rapporterades av 
de anställda direkt i datorer, en uppmärk-
sammad nyhet inom svensk industri.

År 1994 bytte företaget namn till ABB 
Traction AB och två år senare, genom en 
sammanslagning av ABB:s och Daimler- 
Benz enheter för tågtillverkning, bildades 
Adtranz. En betydelsedull order kom, när 
SJ beställde tåg till trafiken över nya Öre-
sundsbron, invigd 2000. Denna leverans 

tryggade sysselsättningen fram till 2003. 
Det sista ägarbytet ägde rum 2001, då 
Adtranz förvärvades av det kanadensiska 
storföretaget Bombardier Transportation, 
som 2002 flyttade all tågtillverkning från 
Västerås till Kalmar. Där fanns design- och 
ingenjörsavdelningar med ansvar både för 
stålkonstruktion och inredning. K tillver-
kade de rostfria stålkorgarna i vilka inred-
ningen monterades och därmed byggdes 
återigen kompletta fordon i Kalmar.

Företaget firade 2002 sitt 100-årsjubi-
leum. Produktionen tryggades ytterligare 
samma år, när Storstockholms Lokaltrafik 
lade en ny order på 70 tunnelbanevagnar. 
Oberoende av detta kom chockbeskedet 
2005, att K helt skulle läggas ned. Inklu-
sive redan varslade försvann mer än 500 
arbetstillfällen från Kalmar. Kalmar kom-
mun förhandlade med Bombardier och 
i köpeskillingen för fastigheten på 14 
mkr togs också hänsyn till att kommu-
nen övertog miljöansvaret för den över 
80 000 m2 stora fastigheten. Det blev ett 
vemodigt men värdigt avslut när det sista 

Kalmar varv.
Flygbild före 1980

Kalmar Verkstadsaktiebo-
lags första lok.
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svensktillverkade Öresundståget lämnade 
vagnhallen den 21 december 2005 var-
med en lång tradition av tågtillverkning i 
Kalmar slutade. Mer att läsa, Malte Ljung-
gren, 100 år på spår Kalmar, 2002. BK

Kalmar Veterantåg är en ideell förening 
som har sitt ursprung i den 1974 grundade 
›Kalmar Järnvägars museiförening, KJmf. 
Syftet med föreningen är att hålla ett 
komplett tågsätt från 1950- och 1960-ta-
let i mycket gott skick både vad gäller 
utseende och teknisk säkerhetsstandard. 
Under många år har resor arrangerats till 
Jokkmokks vintermarknad resp. Nordka-
lotten. Passagerarna både bor och äter då 
ombord.  BB

Kalmarvisan finns belagd i tre handskriv-
na vissamlingar från 1700-talet. Längre 
tillbaka går den inte att spåra. Den äldsta 
tryckta versionen av K från 1776 finns i 
Carl Israel Hallmans pjäs Finkel eller Det 
underjordiska brännvinsbränneriet. Som 
skillingtryck är visan känd först 1901. 
Från början antas K ha haft endast en strof 
men ha utökats med flera strofer. Den 
uppträder också med olika textlydelser. 
Den äldsta utförliga versionen finns i Den 
fullständiga visboken, innehållande 540 
svenska sånger, andra utökta upplagan, 

från 1855. Vid slutet av 1800-talet var K 
känd från Skåne till Österbotten i svenska 
Finland. I våra dagar sjungs den mest i 
Kalmar och på universitets- och högsko-
leorter.  BB

Kalmar Volleybollklubb bildades 1963 
och har sin verksamhet i ›Kalmar Sport-
center. K deltar i seriespel vintertid och 
anordnar beachvolleybollturneringar som-
martid på de fyra planerna vid ›Långviken.

Kalmar Västra är en stadsdel mellan Lo-
rensbergsleden och Stagneliusgatan med 
namn efter ›Kalmar Västra järnvägssta-
tion. Denna tjänade ursprungligen järnvä-
garna Kalmar–Berga och Kalmar–Torsås. 
Bebyggelsen följer den stadsplan som P O 
›Hallman upprättade 1904 och som om-
fattade större delen av staden. Här finns 
radstående hus tätt invid gatan och många 
är byggda efter ritningar av J Fred. ›Olson, 
stadens första stadsarkitekt. Småbygg-
mästare uppförde husen med början på 
1920-talet med fyra lägenheter i varje och 
en trädgård på gårdssidan. Fasaderna, sär-
skilt portarna, är skickligt varierade och ga-
tumiljöerna av hög klass. På senare tid har 
lägenheter slagits ihop och vindar inretts. 
Här låg också malmgårdarna ›Fredriksdal, 
›Fredriksberg och Lorensberg. GM

Kalmar Verkstadsak-
tiebolag. Bild från tidigt 
1900-tal
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Kalmar Västra järnvägsstation till-
kom 1898, först som lastplats för ›Kal-
mar–Berga Järnväg, KBJ. År 1899 blev 

K förgreningsstation till ›Kalmar–Torsås 
Järnväg, KTsJ, som invigdes det året. Ur-
sprungligen hette stationen Fredriksdal 
och först omkring 1910 fick K status som 
persontrafikstation. Här fanns från början 
ett lokstall med plats för KBJ:s tre lok 
samt en vändskiva. Efter tillkomsten av 
KTsJ fördubblades stallplatserna och lok-
stallarna byggdes ut ytterligare två gånger. 
De revs efter det att smalspårstrafiken 
upphörde 1967. Stationsbyggnaden på 
Lorensbergsgatan 1 finns fortfarande kvar 
och har bl.a. använts som tapetserarverk-
stad.  BB

Kalmar Ångbageri AB har sitt ursprung i 
ett upprop om aktieteckning som gjordes 
1898 av bl.a. Axel ›Åhman, Gustav Alfred 
›Kindberg och John ›Jeansson. Det starta-
des 1900 av Gustaf Sandbäck och var in-
rymt i en större källare på Östra Sjögatan 
20, där det på gården även fanns stallar för 
bageriets hästar. K bakade hårt och mjukt 
bröd, kryddat och okryddat spisbröd samt 
något som kallades sundhetsbröd. Trots en 
betydande produktion blev konkurren-
sen för stor och verksamheten upphörde 
1908. Lokalerna togs sedan under några år 
i bruk av Kalmar Konfekt- och Karamell-
fabrik, se ›Chokladfabriken. IB

Kalmar Ångkvarn startades 1847 av S A 
Frykman, Theoder ›Jeansson d.ä. och C A 
Palme efter att dessa hade köpt ›Kronoba-
gareiet vid korsningen Södra Långgatan–
Proviantgatan. En ångmaskin på 12 hkr 
som drev anläggningens fyra par stenar 
installerades tillsammans med en sikt- och 
grynkvarn. I folkmun blev detta nu Eld-
kvarn. Ångmaskinsinstallationen kan ses 
som början på Kalmars industrialisering. 
Efter ägarbyten och konkurs 1869 köpte 
Johan ›Jeansson företaget och byggde 
omgående på huset med en våning. Mer 

Kalmarvisan från Kalmar Manskörs 
sångbok, 1948, i arrangemang av Arvid 
Andrén. Denna variant sjungs i Sancte 
Christophers Gille.
 

1 ||: Uti Calmare stad
ja, där finnes ingen kvast :||
förrän lördagen.
refr:
Hej dick och hej dack,
jag slog i och du drack.
Hej dickom dickom dack,
hej fallerallala!

Uti Calmare stad,
ja, där finnes ingen kvast
förrän lördagen.

2 ||: När som kvasten kommer in
kommer viskorna me´ :||
Var du säker på de´!
refr: Hej dick …
När som kvasten …

3 ||: När som bonden kommer hem
kommer bondegumman ut :||
Och är ful i sin trut.
refr: Hej dick …
När som bonden …

4 ||: – Var är pengarna du fått?
– Jo, dom har jag supit upp :||
Uppå Calmare slott.
refr: Hej dick …
Var är pengarna …

5 ||: – Kronbefallningsmannen vår
satt på krogen igår :||
och var full som ett får
refr: Hej dick …
Kronbefallningsmannen …

6 ||: – Jag ska klaga dig an
för vår kronbefallningsman :||
Och så får du skam.
refr: Hej dick …
Jag ska klaga …

7 (med kalmaritiskt uttal)
||: Vau skau bonden hau till maut,
sura siller å potaut :||
Det blir sillsallaut.
refr: Heij dick å hej däck,
jau slog i å du dräck
heij dickom dickom däck,
heij fälleralle rau.
Vau skau bonden …

Kalmar Västra järnvägs-
station.
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mark behövdes för att utöka kvarnen och 
Jeansson, som var ledamot i stadsfull-
mäktige, försökte förmå staden att riva 
›Preussarvallen, vilket lyckades i slutet av 
1870-talet. Genom utfyllnader i vattnet 
söder om den gamla stadsmuren skapades 
ny tomtmark för expansion mot hamnen. 
Beträffande byggnadshistorien, se ›Ång-
kvarnen. Johan Jeansson sålde 1889 K till 
det nybildade familjeföretaget Kalmar 
Ångkvarns AB. Fem år senare köpte K 
in återstående mark i kvarteret Kvarnen 
mellan Proviantgatan och Landshövding-
egatan. Verksamheten växte och K ålades 
1895 att skaffa en egen ångspruta för att 
minska försäkringsavgifterna. Kvarnen 
malde nu 150 ton spannmål per dygn 
och förfogade över en ångmaskin på 1 
000 hästkrafter. Vid faderns bortgång 
1896 övertog sonen John ›Jeansson rol-
len som VD och med, sedan några år, 
sin bror Hugo ›Jeansson som teknisk 
chef. Efter två år startades en förädling 
av risgryn i den befintliga byggnaden 
mot Södra Långgatan. K ägde redan hela 
kvarteret Mjölnaren öster om Ångkvar-
nen och byggde där senare ›Riskvarnen 

i två etapper med början 1906. Aktieka-
pitalet utökades 1899 till 1 mkr och an-
talet anställda var 100 personer. K pro-
ducerade 250 ton råg- och vetemjöl per 
dygn förutom förädling av 30 ton risgryn. 
Följande år skaffade sig K aktiemajorite-
ten i ›Kalmarsundsbolaget. Expansionen 
fortsatte genom att K 1906 arrenderade 
havregrynskvarnen Svea på Vedgårdshol-
men av Ragnar L ›Jeansson, som 1908 
sålde den till K varpå kvarnmaskinerna 
flyttades till ångkvarnskomplexet. År 
1920 efterträdde Birger ›Jeansson sin far 
som VD. Spannmålspriserna sjönk kraf-
tigt 1921. För att rädda företaget trädde 
K i likvidation 1922 och omformades till 
Kalmar Ångkvarns Kommanditbolag Joh. 
Jeansson med medlemmar av släkten 
som delägare. En del av K brann 1935, se 
›Ångkvarnsbranden. I brandskadeersätt-
ning erhöll bolaget 2 mkr. K var under 
sin storhetstid Skandinaviens största i sin 
bransch och bland de största i Europa. I 
början på 1950-talet gick företaget med 
betydande förluster. Efter en ändring i 
kommanditbolagsavtalet kunde andra än 
Jeanssonsläktingar förvärva andelar. Axel 

Kalmar Ångkvarn 
under sin storhetstid 1924



295

Wenner-Gren, ägare av ett antal andra 
kvarnar och skapare av Electroluxkoncer-
nen, köpte företaget 1957, varvid driften 
upphörde.  GM

Kalmar Öland Airport har sitt ursprung 
i Kalmar civila flygstation som öppnades 
1957. Det var Linjeflyg AB, nybildat av 
SAS, Stockholmstidningen och Dagens 
Nyheter, som fick tillstånd att använda 
›Kalmar Flygflottiljs anläggning. Kalmar 
blev bolagets första destination med re-
guljär trafik med en Douglas DC-3 på lin-
jen Bromma–Kalmar–Bulltofta. Flygplatsen 
var från början flygvapnets och en av de 
få i Sverige som hade mer än en land-
ningsbana, vilket gjorde att civilflyg och 
militärflyg från början fick var sin bana. 
Luftfartsverket betalade Försvaret för 
lokal service som t.ex. flygtrafikledning, 
fälthållning och räddningstjänst. En min-
dre byggnad anlades som ankomsthall vid 
vägen till Ebbetorp. Vid nedläggningen av 
F 12 år 1980 övertog Luftfartsverket flyg-
platsen och drev den fram till 2006, då den 
övertogs av Kalmar kommun med nam-
net Kalmar Airport AB. År 1984 invigdes 
den nya terminalen som byggts i anslut-
ning till det gamla flygledartornet.Under 
2013 ändrades namnet till Kalmar Öland 
Airport. Från K flygs (2014) reguljärt 
med Kalmarflyg till Stockholm Bromma, 
med SAS till Stockholm Arlanda samt 
med charterbolag till bl.a. Kanarieöarna, 

Thailand och Barcelona. Från hösten 2014 
finns en linje till Göteborg och Berlin. IB

Kalmar–Ölands landstormsförening, se 
›Kalmar landstormsförening.

kamel var förr ett smeknamn för flickelev 
på ›Rostads seminarium. 

kampsport ingår i bl.a. följande klubbars 
verksamhet: Fudokai Karate-do Akademi, 
›Kalmar Budoklubb, ›Kalmar Karateklubb, 
Kalmar Kung Fu-kickboxning, ›Kalmar 
Boxningsklubb, ›Kalmar Brottarklubb och 
Calmare Teakwondo Club.

kana kallas en enkel och mycket rank 
flatbottnad roddbåt. Den användes förr i 
lugnt väder i Kalmarsund vid ålfiske med 
ljuster och karbidlampa. GM

Kanaberg, se ›Karnaberg.

Kanon FM, se ›Kalmar Musikradioförening.

Kantareporten, se ›Kantorsporten.

Kantorsporten, eller ›Kantareporten, kall-
lades den stadsport på ›Kvarnholmen, vil-
ken låg vid norra änden av Östra Sjögatan. 
K grundlades 1693–1694 och är uppmurat 
och välvt till sin fullkomlighet. Porten emel-
lan Carolus Nonus och Carolus Gustavus 
samt densamma täckt med näver och torv. 

Kalmar Ångkvarn.
Byggnaderna 2012
Foto Moritz Fingerhut

Kana. Foto Rolf Lind
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Sannolikt har namnet K tillkommit i slu-
tet av 1600-talet av att ›Kalmar domkyr-
kas kantor och stadsklockare, cantor sco-
lae, Nils ›Bechstadius hade sin bostad i K:s 
närhet. Porten och intilliggande vallar revs 
på 1870-talet och stenen användes som 
utfyllnad i Malmfjärden. Innan ›Ängöbron 
blev verklighet 1878 var det i första hand 
vid K som Ängöborna lade till med sina 
båtar efter överfarten till Kvarnholmen. 
Om roddfärden hem tedde sig alltför 
vansklig på grund av storm och regn, blev 
de ibland tvungna söka övernattning hos 
någon släkting eller god vän på Kvarnhol-
men. DF

Kapitelbrödraföreningen Den Gyllene 
Kronan är en förening som tillhör Svens-
ka Frimurare Orden, se ›Frimurarorden, 
och har sin verksamhet på två olika plat-
ser; Karlskrona och Kalmar. Den startade 
sin verksamhet 2007 och verkar i grad 
7–9. Vid dess sammankomster sker ingen 
reception, dvs. gradgivning, utan centralt 
är föredrag med diskussioner. I Kalmar har 
man sin verksamhet i ›Frimurarhuset. BB

Kaplansgården, även kallad Gamla kom-
ministergården, ligger på Södra Långgatan 
38. Borgmästare Lars Rosenlund uppför-
de i slutet av 1600-talet ett trähus över en 
välvd stenkällare som enligt uppgift från 
1657 nyttjades som krutupplag. Staden 
köpte byggnaden 1779 och inrättade där 
en prästbostad. Den klassicistiska fasaden 
tillkom under förra delen av 1800-talet 
och är så bevarad. Byggnaden hade ur-
sprungligen valmat tak och det nuvarande 
sadeltaket tillkom troligen vid ombygg-
nad av fasaden. Mellan 1800 och 1835 
användes huset som rektorsbostad då en 
skola var inrymd i grannfastigheten, ›Ro-
senlundska huset. På den kullerstenslagda 
innergården ligger ett gårdshus. Gamla 
komministergården är en del av vårt lag-
skyddade kulturarv. IB

Kappmagasinet, egentligen Kalmar Kapp-
magasin, grundades 1897 av Dorotéa Larson 
som genom släktförbindelser hade anknyt-
ning med det välkända konfektionsbolaget 
Eriksson & Larsson i Borås. Affären låg 
på Storgatan 6 i hörnet mot Larmtorget. 
Försäljningen omfattade huvudsakligen 

måttbeställda kappor och dräkter. Knut 
Ericson, som hade goda kontakter med 
utlandets konfektionsindustrier, köpte K 
1915. Firman ombildades 1936 till aktie-
bolag och köptes 1946 av Herbert Grat-
te som drev K under fyra decennier, se 
›Gratte. K var då en av sydöstra Sveriges 
största specialaffärer i kappor och dräkter 
med egen ateljé samt särskilda avdelningar 
för kappor, blusar, klänningar och pälsar. 
Affären avvecklades i slutet av 1990-talet, 
dock fortsatte familjen ›Gratte verksam-
heten i mindre omfattning under namnet 
Gratells på Storgatan 14. IB

Kaptensvillan kallas den byggnad som 
ligger på Söderportsgatan 7. Den stod klar 
1913 som privatvilla vid den då nyanlag-
da Söderportsgatan. Den har namn efter 
byggherren sjökapten Isak Isaksson. Vid 
mitten av förra seklet köpte ›Katolska för-
samlingen i Kalmar villan och hade där sin 
kyrka. När församlingen flyttade till nya 
lokaler på Malmbrogatan blev K åter pri-
vatbostad och fungerar sedan 2011 även 
som hotell under namnet Kaptensvillan 
Bed & Breakfast. BB

Kargel, Axel, tidigare Karlsson, 1896–
1971, konstnär, född i Kalmar. Han stu-
derade vid olika målarskolor i Stockholm 
på 1920-talet och försörjde sig samtidigt 
som byggnadsmålare, fotograf och cirkus-
artist. K studerade vid Maison Watteau 
i Paris. Åter i Stockholm fick K kontakt 
med Klarabohemerna, bl.a. Nils Ferlin. K 
och hans hustru arrenderade sommartid 
1930–1950 serveringen Sjöstugan i Borg-
holm, som blev en mötesplats för konst-
närer och skalder, bl.a. Nils Ferlin och Ivar 
Lo-Johansson. Till en början ägnade sig K 
åt att måla landskap i traditionell stil för 
att sedan utveckla ett avskalat puristiskt 
måleri. Själv kallade han sig dock syntetisk 
purist. Motiven var huvudsakligen häm-
tade från Öland. K:s genombrott skedde 
vid en utställning på Gummesons Konst-
galleri i Stockholm 1951, då både Sveri-
ges Allmänna Konstförening och Kalmar 
konstmuseum gjorde inköp av K:s konst. 
År 1961 köpte Moderna museet in mål-
ningen Åkertegar mot havet. Tio år senare 
tilldelades K statens främsta konstnärssti-
pendium. Minnesutställningar anordnades 
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1973 på Konstnärshuset i Stockholm och 
Kalmar konstmuseum. Riksutställningar 
arrangerade 1983 en turné med ett 30-
tal av K:s målningar med premiär på Lilla 
Nyborg i Borgholm, och 1998 anordnade 
Ölands museum i Himmelsberga en stor 
retrospektiv utställning med 65 verk. 
Mer att läsa: Anders Nilsson, Axel Kargel, 
1998. JL

Karl IX, 1550–1611, riksföreståndare 1599–
1604, kung av Sverige 1604–1613. Efter 
striderna med brorsonen ›Sigismund in-
trädde några lugna år och K förbättrade 
Kalmar slotts befästningar och bestyck-
ning. År 1605 ägde en förhandling med 
Lübeck rum, rörande stadens privilegier, 
vilka man inte återfick. När ›Kalmarkriget 
mot danskarna var ett faktum 1611 var för-
svarslinjerna ännu ej färdigbyggda, endast 
tre bastioner var uppförda. Kungen avled i 
en hjärnblödning 1611 och sonen Gustav 
Adolf blev kung, Gustav II Adolf. SHm

Karl X Gustav, 1622–1660, kung av Sve-
rige 1654–1660. Som hertig tillbringade 
K sin mesta tid på Borgholms slott i sitt 
hertigdöme Öland. Hans stora svaghet 
för mat och dryck förvandlade K från en 
spenslig figur till en korpulent man. Hans 
bröllop med prinsessan Hedvig Eleonora 
av Holstein-Gottorp skulle stå i Kalmar. 
Emellertid utbröt pest i staden och bröllo-
pet flyttades till Stockholm. K är den kung 
som ägnat Kalmar och Kvarnholmens fäst-
ning störst intresse även om resurserna var 
ansträngda. År 1656 utfärdade K en oåter-
kallelig befallning från sitt fältläger i Thorn 
i Polen att den gamla staden måste flyttas 
till Kvarnholmen och att försvarsverken i 
Gamla staden skulle rivas. SHm

Karl XI, 1655–1697, kung av Sverige 1660–
1697. Åren fram till 1672 leddes riket 
dock av en förmyndarregering. År 1673 
kom kungen till Kalmar i samband med 
en rundresa genom Skåne och Blekinge. I 
samband med hans besök sattes nya mil-
stolpar upp vid gränsen för stadens freds-
mil. Kungen vistades då omväxlande på 
Kalmar resp. Borgholms slott. Kalmar var 
politiskt en medelpunkt i Sverige i sam-
band med besök av olika sändebud från 
Danmark, Polen, Spanien, Frankrike och 

Brandenburg. Sändebuden verkade för att 
Sverige skulle ta parti i den stora strid som 
utbrutit på kontinenten mellan den fran-
ske kungen Ludvig XIV och hans mot-
ståndare. 

I samband med änkedrottning Hedvig 
Eleonoras besök i Kalmar gavs på slot-
tet en stor fest och bröllop firades mellan 
kungens kusin, greven Gustav Adolf De la 
Gardie och fröken Elisabeth Oxenstierna. 
Detta blev den sista av de många lysande 
fester, som de svenska kungarna firat på 
Kalmar slott. Trots dåliga tider satsade 
kungen under sin regeringstid på ›Kalmar 
fästning. Arbetet hade slukat ofantliga 
summor och K sade att hvarje sten i Kal-
mar vallar hade kostat honom en dukat. År 
1687 besökte K för sista gången Kalmar. 
Som minne finns hans krönta namnchiffer 
inhugget i sten dels på stadsporten ›Kaval-
jeren, dels över porten till ›Kalmar dom-
kyrka. SHm

Karl-Oskarskolan, se ›Oxhagsskolan.

Karlsbo glasbruk låg i Ugglebo väster 
om Påryd och startade sin verksamhet 
1897 genom att ett aktiebolag bildades. K 
tillverkade fönster-, hushålls- och ölglas. 
Ett 20-tal personer sysselsattes. Glasblå-
sare rekryterades från annat håll och blev 
många gånger en skräck för befolkningen, 
när de kom till Påryd för att släcka sin 
törst. Under en snöstorm 1902 raserades 
hyttbyggnaden fullständigt och blev aldrig 
återuppbyggd. Axel Kargel.

Oljemålning

Karl IX
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Karlslunda hembygdsförening bilda-
des 1950. Redan stiftelseåret inköptes en 
tvåvånings mangårdsbyggnad i Mjudehult, 
byggd 1826, som flyttades till Långabrå-
na i norra utkanten av ›Påryd. Senare har 
fastigheten kompletterats med ett flertal 
byggnader. Inom K har man utfört ett 
stort arbete med att inventera och delvis 
återskapa s.k. ›jordkulor. Dessa tillkom 
som en enkla och billiga bostäder för det 
fattigaste folket under 1800-talet. Jordku-
lorna var delvis nedgrävda i marken. Flera 
sådana fanns vid ›Jordkulebacken. Sedan 
1962 anordnas på midsommarafton till-
sammans med IFK Påryd ett mycket po-
pulärt karnevalståg.

Karlslunda kyrka har sitt ursprung i en 
rymlig stuga för mässmöten belägen på 
byn Påryds ägor. Den byggdes som en 
möteslokal för befolkningen i den västliga 
skogsbygden av den då mycket stora Arby 
socken. År 1687 fick byggnaden status av 
kapell och gudstjänst firades där var fjär-
de söndag. Kapellet tillbyggdes 1741 och 
förblev gudstjänslokal till 1817 då ett ny-
byggt kapell kunde invigas. Detta ritades 
av arkitekt Axel Armfeldt från Överinten-
dentsämbetet i Stockholm och uppfördes 
i timmer med spåntak, alltsammans röd-
färgat och tjärat. På 1830-talet brädfodra-
des fasaden i viss utsträckning och 1879 
brädfodrades hela kyrkan. Kyrkogård 

anlades redan 1750 och en klockstapel 
byggdes 1840. Det gamla kapellet såldes 
på auktion till ›Lovers alunbruk där det 
blev arbetarkasern och efter brukets flytt 
till Degerhamn flyttades det dit. Arby 
kapellförsamling blev 1873 en egen för-
samling benämnd Karlslunda och kapellet 
blev församlingskyrka. Kyrkan har genom-
gått flera renoveringar. Konstnären Bror 
Marklund har utfört altarkrucifix och al-
taruppsats.  BB

Karlslunda Pappersindustri, AB, grun-
dades 1936 i liten skala i Påryd av fabrikör 
Emanuel Sandgren, som hade sin huvud-
näring vid trätoffelfabriken i Påryd, i vil-
ken han var delägare. Redan 1938 sålde 
han företaget till Hjalmar Edstein, som 
tidigare drivit en lanthandel i ›Smedby, 
›Dörby socken. Omgående överlämnades 
ledningen till sonen Gustaf Edstein. Efter 
tre år flyttade företaget till Smedby, där 
man byggt en ny fabrik. Företaget tillver-
kade i huvudsak olika typer av kuvert och 
konvolut för handel och industri. Pro-
dukterna avsattes mestadels inom landet 
men en del gick på export, särskilt under 
tiden efter andra världskriget. Helt nya 
lokaler byggdes 1965 på industriområdet 
i Smedby och åtta år senare gjordes en 
utbyggnad. År 1981 övertogs ledningen 
av dottern Ingvor Edstein som ytterligare 
utvidgade företaget. Bongs Fabriker AB i 
Kristianstad köpte företaget 1994 och la-
des då ner. Några av de anställda startade 
året efter ett nytt företag Kuvert-Tryckeri-
et som senare ändrades till ›Kalmar Kuvert 
AB. BB

Karlslunda socken ligger 30 km sydväst 
om Kalmar. Socknen har en yta på 124 
km². Ortnamnet från 1873 är bildat till 
minne av Karl XV, död 1872. K var tidi-
gare en kapellförsamling till ›Arby, kalla-
des Arby skog och bröts ut ur Arby socken 
och församling.

Två boplatser från stenåldern har loka-
liserats. Eftersom detta är en skogsbygd är 
det svårt att upptäcka lämningar från sten-
åldern, men det har gjorts flera lösfynd. 
Spår av flera boplatser kan finnas. Den helt 
dominerande gruppen av fornlämningar 
är slaggvarp. Under yngre järnålder och 
tidig medeltid var myrmalmshantering en 

Karlslunda kyrka.
Foto GM
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stor verksamhet i bygden, se ›Kalmarjärn. 
Genom kyrkoherde Otto ›Svennebrings 
fältundersökningar i början av 1970-talet 
har mängder av slaggvarpar, kallade sin-
nerskutor, lokaliserats, vilket gör området 
till ett av de mest fyndtäta i Sverige. Slagg-
högarna kan vara allt från ett par meter 
höga till knappt urskiljbara och ligger ofta 
i närheten av gamla våtmarker. Det stora 
antalet tjärdalar som hittats, drygt 150 st, 
visar på skogens betydelse. Norr om Påryd, 
mitt i motionsslingan, finns ett långsträckt 
system av fångstgropar som berättar om 
livets vedermödor i skogsbygden. 

För byarna i socknen finns skriftliga 
belägg sedan 1500-talet, men den stora 
mängden slaggvarpar talar för en betydligt 
mer långvarig bosättning. Samtliga byar 
har ursprungligen bestått av ensamgår-
dar, som under århundradenas gång i vissa 
fall har utökats till en by med flera gårdar. 
Större delen av bebyggelsen ligger på de 
små rullstensåsar som går genom sock-
nen. Rester av ›jordkulor har påträffats. I 
byarna Kettilhult, Karnagärde och Träkniv 
finns rester av pestkyrkogårdar.

Sockenkyrka är ›Karlslunda kyrka i 
Påryd. Ett stort område runt Påryd är ut-
pekat som riksintresse för kulturmiljövår-
den. Tätorten ›Påryd började byggas upp i 
början av 1900-talet när järnvägen drogs 
fram till socknens centrum. Byarna Bill-
säng och Fagerhult ingår i Påryd. Utanför 
tätorten finns ett antal små byar av vilka 
Starbäck och Sävsjö kan nämnas. 

K är till största delen skogsbygd med va-
rierande växtlighet. Jordbruket är knutet 
till byarna och kan klassas som ett typiskt 
småskaligt jordbruk, där skogen utgör en 
väsentlig del. Västra delen av socknen lig-
ger över högsta kustlinjen. Den högsta 
punkten i kommunen, ›Jungfrukullen, 
117,5 m över havet, ligger i socknen. I 
västligaste delen, söder och öster om Kam-
marbo, ligger ett stort moränbacklandskap 
med upp till 10 meter höga moränryggar. 
Från detta högre område sluttar socknen 
mot öster. Där finns även ›Dackehall. In-
sprängt i landskapet finns en del mindre 
sjöar, i norr tre st, som ligger mycket nära 
varandra, Hemsjön, Ugglebosjön och Vän-
sjösjön, i västra delen den större Skärvsjö-
sjön. I nordöstra delen bildar Hagbyån 
sockengräns mot Mortorp och genom 

Påryd och österut rinner Åleboån. I sän-
kor och mellan moränryggarna har bildats 
ett stort antal större och mindre våtmar-
ker. Området vid Furulund är rikt på små 
insprängda tallmossar och kärr. Vid sock-
engränsen mot Torsås kommun ligger ett 
relativ stort, plant kärr omgivet av barr-
skog. I närheten av Träknivsmåla finns en 
liten bokskog med inslag av andra lövträd 
och i närheten av Krumhall en liten helt 
orörd tallbevuxen mosse. Mellan Styva-
torpet och Bokatorpet ligger ett vackert 
utbildat åsnät med åsryggar, dödisgropar 
och blocksamlingar. I botten av de dju-
pare groparna har bildats små kärr. Områ-
det är bevuxet med barrblandskog och det 
är, liksom det ovan nämnda moränback-
landskapet vid Kammarbo, av riksintresse 
för naturvården. Genom socknen löper i 
nord-sydlig riktning Sävsjöåsen, Örsjöåsen 
och del av Söderåkraåsen. Vid ›Karnaberg 
i socknens sydostligaste hörn finns en stor 
samling av stora, kantiga flyttblock. Block-
samlingen är skyddad som naturminne och 
är även av riksintresse för naturvården. Vid 
Harstensbo finns en ganska stor blandlöv-
hage med små, tidigare brukade åkerlappar, 
insprängda i den tuviga och steniga hagen. 
Där marken inte är ett gungfly är den i stäl-
let mycket stenig. Runt byar och gårdar lig-
ger ett begränsat öppet landskap. Där finns 
hagar och längre in i skogen små åkertegar. 
Lantbrukarna har i huvudsak haft kött- och 
mjölkboskap vid sidan av skogsbruket.

›Hagbyån var segelled för forntidens 
människor. Under vikingatiden kunde skepp 
gå upp till Stenskallehult. Vägnätet bestod 
av smala ridstigar som slingrade sig fram på 
åsar och höjder, framför allt Söderåkra- 
och Örsjöåsarna. Först 1810 byggdes vä-
gen mellan Arby och Påryd ut så att man 
kunde färdas med vagn in i skogsbygden. 
Enskilda vägen till Träkniv är en smal 
grusväg som utgör en del av den 
gamla häradsvägen från Vis-
sefjärda till Vassmolösa. Den 
är en historiskt betydelsfull 
väg som bibehållit sin 
slingrande karaktär 
i ett variationsrikt 
landskap med åsar 
och lövskog. Vägen är 
ca 2,5 km lång och har ett högt beva-
randevärde. ›Ljungbyholm–Karlslunda 

Karlslunda socken



300

Järnväg tillkom 1908 men lades ned 1960. 
Väg 520 mellan Ljungbyholm och Påryd går 
delvis på den gamla järnvägens banvall.

I Påryd finns ›Elfverson & Co och tidigare 
har ›Karlslunda Pappersindustri och ›Sand-
grens Trätoffelfabrik funnits här. En trätoffel-
industri finns i Ugglebo. Ett 10-tal sågar och 
2 spånhyvlar har funnits, varav en i Påryd 
och en i Mjudehult. Tjära har tillverkats i 
byar som Mjudehult, Vörehult, Sävsjö och 
Fagerhult där ›Furudals Träoljefabrik fanns. 
Från 1895 fanns ett glasbruk i Ugglebo där 
det tillverkades fönsterglas, bruksglas och öl-
flaskor. Bruket sysselsatte ett 20-tal personer. 
›Karlslunda Sparbank fanns fram till 1971. 
Affär har funnits i Idehult, Skärvsjö, Sävsjö, 
Träkniv och två i Harstensbomåla. Byskolor 
fanns i Kanagärde, Sävsjö, Skärvsjö, Idehult 
och Påryd. Bygdegård byggdes i Skärvsjö 
1924 av ungdomar, som bildade föreningen 
Framtidshoppet. Mer att läsa: Karlslunda 
socken, 1981 och 1991.

Karlslunda Sparbank öppnade sin verk-
samhet 1916 i Påryd. Kontoret var inrymt 
i gamla folkskolans lokaler och banken var 
till en början öppen varannan lördag i tre 
timmar. Först 1945 ändrades detta genom 
att även onsdagsöppet infördes. Från 1959 
hade K öppet dagligen. På 1930-talet flyt-
tade banken in i en privatägd fastighet och 
från 1948 ägde man en egen byggnad. År 
1968 fusionerade K med Kalmar Sparbank. 
Kontoret lades ner 1971. BB
 
Karlsro är en lantegendom som ursprung-
ligen hade beteckningen Smedby nr 1. När 
affärsmannen Karl-Johan Lind från Kalmar 

inköpte fastigheten 1868 låg den längre 
västerut. Året därpå byggdes en ny man-
gårdsbyggnad, belägen längre österut. K 
har fått namn efter byggherren Karl-Johan 
Lind, som använde K som sommarbostad. 
Efter flera ägarbyten övertog kommunen 
marken, och här anlades ›Kalmartravet. 
Ekonomibyggnaderna köptes och byggdes 
till av ›Slakteriet som höll livdjursauktio-
ner där i många år. Under senare år har 
mangårdsbyggnaden på K fungerat som 
restaurang och konferensanläggning, men 
är numera privatbostad. Mer att läsa: Per 
Anderö, Herrgårdar runt Kalmar, 2012.

Carlsson, John F, 1864–1938, maskin-
konsulent och donator, född i Ljungby 
socken. C växte upp i Ystad under misera-
bla förhållanden. Skolgången ägde rum på 
Ystads Lancasterskola. Med stöd av prak-
tiska erfarenheter och efter självstudier 
blev han rådgivare till godsägare och bön-
der vid mekaniseringen av Östergötlands 
jordbruk. C drev en egen verksamhet, där 
han erbjöd leverans och installation av 
den maskinella utrustning som han givit 
råd om.Han gav ut ett par handböcker om 
skötsel av bl.a. ångmaskiner, lokomobiler 
och tröskor. C:s entreprenadverksamhet 
blev mycket lönsam och överskottet pla-
cerades i fastigheter i centrala Linköping. 
Under perioden 1916–1937 instiftade C 
ett antal fonder med Ljungby och Arby 
socknar samt Linköping och Ystad som 
mottagare. Det sammanlagda värdet av 
C:s alla donationer framräknat till dagens 
penningvärde (2014) är närmare 15 mkr.

Bland fonderna kan nämnas: en som 
skulle hjälpa fattiga barn under femton år 
med kläder och läkarvård, åminnelsefon-
derna, som skulle användas till extra för-
plägnad årligen på hans födelsedag den 21 
mars till de intagna på ålderdomshemmen 
i ett antal kommuner. Skyddshemsfon-
den i Arby och Ljungby församling skulle 
uppföra och driva ett vård- eller förloss-
ningshem för svikna och övergivna fattiga 
mödrar. Denna permuterades 1972 och 
medlen användes väsentligen vid uppfö-
randet av barndaghemmet i Ljungbyholm. 
C ligger begravd på Arby kyrkogård i ett 
stenmausoleum, som C lät färdigställa till 
sin 60-årsdag 1924.  MÅ

Karlsro.
Foto Thomas Hällqvist
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Carlsson, Lage, 1908–1983, konstnär, 
född i Kalmar. Han var autodidakt, myck-
et produktiv och målade ofta stadsmil-
jöer från Kvarnholmen och landskap från 
Öland.

Karlsson, Rolf Ingvar, 1938– , konstnär, 
född i Läckeby. Han är autodidakt, bör-
jade måla i mitten av 1960-talet och flyt-
tade 1973 till Blomstermåla. Oftast målar 
K landskap i täckande färgskikt samt por-
trätt av legendariska jazzmusiker. K har 
företagit ett flertal studieresor till Proven-
ce, är representerad i Kalmar läns lands-
ting och har utfört flera utsmyckningar i 
Mönsterås kommun. K deltog 1984 i en 
utställning av konstnärer från Läckeby på 
Kalmar konstmuseum. JRm

Carlsson, Thorsten, 1915–2002, källar-
mästare, född i Motala. C började där sin 
yrkesbana som smörgåsnisse på Stadsho-
tellet. Efter förkovran i Linköping kom 
han 1946 till Kalmar som källarmästare 
för ›Teaterkällaren. Året efter öppnade 
han Högvakten vid Västerport. År 1961 
övertog han Frimurarehotellet och C:s 
verksamhet utökades sedan genom ett 
flertal mindre näringsställen såsom Kag-
gensgrillen, Teatergrillen, KS-grillen, Hant-
verksgrillen och senare restaurangen i ›Nya 
vattentornet. År 1966 utvidgades rörelsen 
ytterligare genom förvärvet av Stadshotel-
let och Stadsparksrestaurangen ›Byttan. 
Till detta skall läggas alla de personalmat-
salar som ingick i verksamheten. Han drog 
sig tillbaka 1978. Se även ›Kalmar Restau-
rant AB. BB

Karnaberg, även kallad Dackes grotta, 
är beläget 5,5 kilometer sydöst om Påryd, 
strax öster om vägen Söderåkra–Påryd, 
några hundra meter söder om avtagsvä-
gen till Ålebo. Naturminnet består av en 
stor ansamling med imponerande, kantiga 
block, flera med ca 4 m i diameter, tro-
ligen en följd av sprickbildning i inlands-
isen, i vilken blocken rasat ned. Flera grot-
tor, däribland Dackes grotta, ligger i en 
enorm blocksamling, där många av block-
en antar jätteformat. Salar och krypgångar 
i flera nivåer och fint isslipade block med 
isräfflor påträffas djupt ner i grottan. 
Två större grottsystem är förenade med 

varandra genom en smal krypgång, som 
i den sydöstra delen av grottan mynnar 
högt i en tio meter lång gång med ståhöjd. 
Grottorna har troligen bildats i slutet av 
senaste istiden och förklarades som natur-
minnesmärke 1948. Dess gångar och grot-
tor var enligt sägnerna i gångna tider ett 
tillhåll för stigmän och skogstjuvar. Även 
den småländske frihetskämpen Nils Dacke 
skall ha bott där. Under 1800-talets förra 
del huserade här de ökända Karnabergs-
tjuvarna, av vilka den siste, den hemske 
›Köhlmanna-Pelle, blev halshuggen på 
Vassmolösa avrättningsplats den 26 mars 
1850. K är naturminne och av riksintresse 
för naturvården. BB/LA

karolinska stenhus benämnde landsan-
tikvarie Manne ›Hofrén ett antal större 
tidstypiska byggnader som uppfördes i 
den nya befästa staden på Kvarnholmen 
från 1651 och några årtionden framåt. 
Mer att läsa: Manne Hofrén, Kalmar Ka-
rolinska borgarhus i sten, 1970.

Kastberg, Stig, 1924–2008, konstnär, 
född i Hökön i Skåne. Han kom till Kalmar 
1940 och verkade då som frisör. Länge var 
måleriet en hobby, men i slutet av 1940-ta-
let gick K en ABF-kurs i oljemålning med 
Ölandsmålaren Rune Söderberg som lä-
rare. År 1970 blev K konstnär på heltid 
och studerade i fem år på Forums målar-
skola i Malmö. Debututställningen skedde 
1974. K tog starka intryck av Kandinsky 
efter att under studietiden ha sett dennes 
utställning i Danmark. Från att tidigare 
ha arbetat naturalistiskt utvecklades hans 
konst med åren mot det abstrakta särskilt i 
landskapsmålningarna. K är representerad 
i Kalmar konstmuseum. JRm

Kastellanvillan ligger i ›Slottsravelinen. 
Under 1870-talet öppnades slottet för 
besökare och August Brodin fick tjänsten 

Bevarade och relativt oförändrade är 
följande, som finns beskrivna under 
resp. uppslagsord:

Castenska gården, Dahmska huset, Dom-
prostgården, Gamla Apoteket,  
Hantverkshuset, Länsresidenset, Per 
Knutssons gård, Rosenlundska huset, 
Rådhuset, Sahlstenska gården. 

Karolinska stenhus.
Bokomslag

Thorsten Carlsson
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som tillsyningsman. Brodin bodde med sin 
familj i Ståthållarevåningen under åren 
1879–1905, men rummen ansågs olämpli-
ga som bostad på grund av brandfara, var-
för man beslutade att bygga en ny tjänste-
bostad utanför slottet. Byggnaden ritades 
av Gustaf Lindgren och stod klar 1911. 
En ny vaktmästare, Erik Olsson, flyttade 
då in. I början av 1950-talet övertog Erik 
Gamberg tjänsten och utnämndes då till 
kastellan. Gamberg med familj var de sista 
som, fram till 1980-talet, använde K som 

tjänstebostad. Sedan 1994 är huset kansli 
för slottsadministrationen. IB

Katolska försmlingen i Kalmar, egent-
ligen S:t Kristoffer katolska församling, 
med gudstjäntlokal i Metodistförsamling-
ens f.d. S:t Pauls kyrka på Malmbrogatan. 
Tidigare hade K sin lokal i nuvarande Kap-
tensvillan på Söderportsgatan. Försam-
lingen tillhör Stockholms katolska stift.

Kattis, är ett kortnamn för ›Kattrumpan.

Kattrumpan kallas i folkmun den östra 
och avsmalnande delen av ›Kvarnholmen. 
Namnets ursprung är oklart men kan syfta 
på den gamla fortifikationstermen katt, 
med betydelsen en slags 'förhöjning' i 
fästningsvallen. Här låg den gamla ›Holm-
porten ytterst på udden. En annan namn-
tolkning kan vara en folklig förklaring till 
att Kvarnholmens ursprungliga stadsplan 
påminner om ett utspänt kattskinn. Rum-
pa eller rompa i ortnamn anger något som 
ligger längst bort eller ytterst. IB

von Kaulbars, Lars Fredrik, landshöv-
ding 1781–1788. År 1782 utnämndes han 
till generalmajor och sex år senare läm-
nade han Kalmar för att deltaga i ryska 
kriget.

Kavaljeren är en stadsport i ›Kalmar fäst-
ning, uppförd i renässansstil 1697 av den 
tyskfödde byggmästaren Rudolf Bientz, 
som även var verksam vid byggandet av 
›Kalmar domkyrka. Ingenjören Daniel 
Schmidt som då ledde befästningsarbe-
tena under Erik ›Dahlberg hade upprät-
tat ritningarna. Ett annat namn på por-
ten var Storbrovalvet, eftersom K ledde 
ut till Storbron, en träbrygga, där i första 
hand fartyg i utrikesfart lade till. ›Karl XI:s 
namnchiffer återfinns på portens sjösida. 
In mot staden byggdes två kasematter för 
vaktstyrkan samt förråd. Här låg stadens 
lotsstation under början av 1800-talet och 
härifrån sköts även salut. Ordet kavaljer är 
i detta sammanhang en fortifikationsterm 
och betyder ett högverk, en påbyggnad på 
en befästning. SHm

Kavaljersparken kallas det grönområde 
som ligger norr om Skeppsbrogatan mel-
lan stadsporten ›Kavaljeren i öster och 

Kavaljeren.
Foto GM

Stig Kastberg 
Oljemålning
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bastionen ›Johannes Rex i väster. Namnet 
fastställdes 1960. K används emellanåt för 
olika aktiviteter, bl.a skedde så vid ›Uni-
onsjubileet.

Kemiska stationen inrättades i Kalmar 
1877 som en av rikets fyra stationer för att 
hjälpa jordbrukarna med kemiska analyser. 
Huvudman för K var Södra Kalmar läns 
Hushållningssällskap och Blekinge Hushåll-
ningssällskap. Först året efter kom lokalen 
vid Södra Långgatan, på baksidan av dåva-
rande ›Lilla Hovet, att tas i fullt bruk.Till 
föreståndare utnämndes Albert ›Atterberg 
i vilken befattningen han kvarstod till sin 
bortgång 1916. Han efterträddes då av Kris-
tian Gerner. Från 1887 hade K en underav-
delning, Frökontrollanstalten. Den verksam-
heten övertogs 1932 av Statens Centrala 
Frökontrollanstalt. K upphörde 1939 efter 
det att statsbidraget hade dragits in. BB

Kempendahl, Carl, 1870–1943, arkitekt. 
Hans tidiga produktion återfinns i Kalmar 
län, med koncentration i Västervik. I Kal-
mar ritade han ›Odd Fellowhuset, färdigt 
1905, och ›Kalmar Stadshotell, färdigt 
1906. När Kalmar stad skulle anställa sin 
första stadsarkitekt var K en av de sökan-
de. Han erbjöd sig att arbeta utan lön för-
sta året men det blev J Fred. Olson som 
fick tjänsten.    BB

Kettilen, se Kättilen.

Kexél, Olof, 1748–1796, författare, född 
i Kalmar, där fadern Peter Kiexhelius 
var domkyrkoadjunkt. K blev student i 
Uppsala 1761 och fick 1768 anställning i 
Kommerskollegium. Året innan hade han 
i Uppsala deltagit i stiftandet av det vittra 
samfundet Apollini sacra, helgat åt Apollo. 
K deltog mycket aktivt i Stockholms dåtida 
sällskapsliv och blev god vän med Carl Mi-
chael Bellman. Tillsammans utgav de 1781 
en tidskrift med namnet Hwad Behagas? K 
anlitades för politiska skrifter i hattpartiets 
anda och under några år utgav han den po-
litiska tidningen Hatten. Han levde ett vid-
lyftigt sällskapsliv och av den anledningen 
tvingades han till landsflykt under några år. 
När han återkom fick han anställning vid 
den nybildade Kungliga Teatern, senare 
som sekreterare. Samma befattning fick 

han 1795 i nummerlotteriet, en tjänst som 
tidigare innehafts av C M Bellman. Hans 
författarproduktion var mycket omfångs-
rik och hade ofta en satirisk och skämtsam 
inriktning. K står som upphovsman till det 
muntra ordenssällskapet Par Bricole instif-
tat 1779, som alltjämt består. BB

KFUK, se ›KFUM.

KFUM, Kristliga Föreningen av Unga 
Män, bildades i London 1844 och i Kal-
mar 1901. Fyra år tidigare hade KFUK, 
Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor i 
Kalmar bildats. Verksamhet har huvud-
sakligen bedrivits i en idrottsavdelning, 
en scoutkår och en dagkoloni. Scoutkåren 
bildades 1910 och har varit flitigt repre-
senterad på olika läger i Sverige. Dagko-
loniverksamheten tillkom då föreningen 
1920 som gåva fick en tomt på Bergaudd. 
Där byggdes ett sommarhem och en stu-
ga för övernattningar, där pojkar i åldern 
8–12 år sysselsattes med lekar, spel och 
tävlingar. År 1966 slogs föreningen ihop 
med KFUK, under namnet KFUK-KFUM 
Kalmar. KFUK-KFUM Sverige kallar sig 
numera KFUM, där M skall utläsas Männ-
iskor. På en donerad tomt på Tullslätten 
13 lät föreningen 1949 bygga ett elevhem, 
som främst har nyttjats av studerande. År 
1962 uppfördes ett bostadshus i fyra vå-
ningar på samma tomt. 
På 1970-talet utökades verksamheten 

med nya åldersgrupper och med flickor. 
När Bergavik och Bergaudd utbyggdes för 
villabebyggelse upphörde verksamheten 
och byggnaderna för den tidigare koloni-
verksamheten revs. Föreningens verksam-
het är nu inriktad på sport, bl.a. basket 
och cykel. JL

KFUM Basketklubb startades av ›KFUM 

Kattrumpans badplats.
Foto Thomas Hällqvist

Olof Kexél
Silhuett
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Kalmar och ett lag deltog i JSM för her-
rar 1973–1974. Året efter registrerades 
föreningen hos Svenska Basketbollförbun-
det. Den blev en självständig klubb inom 
KFUM Kalmar 1979. K bedriver basket-
boll för damer, herrar, flickor och pojkar 
under namnet KFUM Kalmar Saints.

KFUM Cykelklubb bildades 1974 och fö-
regicks av andra lokala cykelklubbar. För-
eningens medlemmar utövar ›cykelsport 
och motionscykling. K:s största framgång 
är Björn Bäckmans sjätteplats på SM 
1992. Han blev sedan professionell cy-
klist. K är medarrangör av ›Ironman Kal-
mar och Kvastaloppet.

KG:s, egentligen AB K G Johanssons skrot-
affär, startades av Karl Gusten Johansson från 
Kristvalla. År 1915 startade han företaget i 
Tvärskog och flyttade 1918 till Kaggens-
gatan 30, till en början som filial. Företaget 
handlade med tagel, lump, tidningspapper, 
flaskor och slaktben. Firman flyttade 1930 
till Ölandskajen. Han startade 1921 ett fö-
retag inom fruktbranschen med kontor och 
lagerlokaler på ›Ölandsbron och inre ›Ved-
gårdsholmen. Tveta gård, en stor fruktod-
ling på Öland, inköptes 1944. På 1950-ta-
let flyttades skrotverksamheten till den 
nedlagda ›Fredriksdahls Tändsticksfabrik. 
Sönerna övertog företaget som senare sål-
des till återvinningsföretaget Persöner AB 
i Ystad som i sin tur gick upp i PLM. I slu-
tet av 1960-talet flyttades verksamheten 
till Husängsvägen vid Svaneberg och 1978 
tog Stenakoncernen över bolaget. LLj

Kiechel, Samuel, 1563–1619, resenär 
och författare, född i Ulm, Tyskland. Han 
kom från en förmögen familj och gjorde 
ett stort antal resor under åren 1585–
1589, bl.a. till Palestina och Egypten men 
även till Sverige. Han anses vara den för-
ste turisten, en som enbart reser för nöjes 
skull, som besökte vårt land. En svensk 
översättning av hans dagbok utgavs 1892. 
Följande hände 1586 på vintern och den 
29 mars hade han och en medresenär 
kommit till ›Åby norr om Kalmar med 
sina hästar.

Några dagar senare hade han fått möj-
lighet att som åskådare följa kungafamil-
jens måltid på Kalmar slott med ›Johan III, 

drottning Katarina, deras son ›Sigismund 
och ett flertal andra gäster. På sjätte dagen 
lämnade han Kalmar och for söderut. BB

Kifab, Kalmar kommuns industrifastighe-
ter AB, bildades 1972 och övertog då det 
fastighetsbestånd, värt 21 mkr, som Kal-
mar stads fastighetsbolag ägde. K är kom-
munens redskap för att förse företag och 
andra med industri- och kontorslokaler. 
Kommunalrådet Ingvar Gustavsson var ini-
tiativtagare och till VD utsågs Carl-Henric 
Malmberg. Ombyggnaden av ›Riskvarnen 
1976 till kommunala kontor är en av K:s 
mer uppmärksammade insatser. Senare 
byggdes även en del av ›Ångkvarnen om 
till bl.a. kontor och läkarmottagning, då 
tillsammans med HSB. Dessutom kan 
nämnas ombyggnader av ›Röda Ugglan, f.d. 
Kalmar Chokladfabrik, Kalmar Nyckel f.d. 
›Teleskolan samt ›Norrgård. I K:s byggna-
der, som omfattar ca 140 000 m², är 2014 
över 10 000 personer verksamma. K ingår i 
Kalmar Kommunbolag AB. GM 

Kindberg, Gustaf Alfred, 1854–1931, 
handlare, född i Järeda. K kom till Kal-
mar i unga år och drev från 1881 egen 
handelsrörelse. Han var ledamot i stads-
fullmäktige och en av initiativtagarna till 
Kalmar Ångbageri där han en tid var dess 
VD. Han var mycket intresserad av järnvä-
gar, blev direktör för ›Ljungbyholm–Karl-
slunda Järnväg och styrelseordförande i 

Utdrag ur Kiechels dagbok

Den 30 for vi därifrån och hade icke mer 
än 2 mil till Kalmar, men vi använde 6 
timmar på denna väg, ty det hade frusit 
under natten och bar icke, så att hästarna 
jämt trampade djupt ned sig; steg man 
af hästen, så hjälpte det icke heller. Våra 
hästar tog under denna halva dagsresa 
mer skada än under de föregående åtta 
dagsresorna. Vi kom sent på eftermidda-
gen till Kalmar, då jag drog af mig stöv-
larna, som jag icke haft af fötterna på åtta 
dagar. Jag kunde icke få något stall åt min 
häst, varför det stackars djuret måste stå 
på gatan till om aftonen, och all vägsmuts 
frös fast på honom. Till slut fick jag för 
min och min kamrats häst hyra ett kök 
på nedre botten i en murares hus, och där 
ställde vi in våra hästar.
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›Kalmar–Torsås Järnväg. En av hans stora 
förtjänster var hans outtröttliga arbete för 
att försköna Svinö, Lindö, Kullö och Stensö 
genom plantering av träd och buskar. Han 
grundade G A Kindbergs understödsfond, 
där avkastningen gick till medellösa barn i 
Kalmar stad. ›Kindbergs udde på Ängö har 
namn efter honom. IB

Kindbergs udde heter det lilla parkom-
råde med badplats som ligger på Ängös 
nordöstra del med namn efter handlaren 
Gustaf Alfred ›Kindberg som i slutet av 
1800-talet ägde denna del av Ängö. Den 
tallplantering som finns mellan Horns-
gatan och Kalmarsund planterades av 
Kindberg. I många år firades här Valborgs-
mäss med brasa. Förr kallades denna plats 
Svahnska udden med namn efter Oscar 
›Svahn som runt 1880 här hade sin som-
marbostad.

Kindbom, Johan Peter, 1820–1905, 
stadsfiskal och fabrikör, född i Ödeshög. 
Han kom till staden 1855 som stadsfiskal 
och blev känd för god ordning. Kort efter 
att K börjat sitt ämbete står att läsa att han 
har på den korta tid han varit här, utveck-
lat ganska mycket varsamhet, humanitet och 
sans samt vidtagit mått och steg till det all-
männas bästa. K var den förste i sitt yrke i 
Kalmar och när polismyndigheten i staden 
tillkom 1874 verkade han här tillsammans 
med borgmästaren som var polismästare. 
Som stadsfiskal var K även poliskommis-
sarie. Han var en stor tillskyndare av att 
staden skulle få ett gasverk, se ›Kalmar gas-
verk, som 1863 stod färdigt på ›Jordbroplan 
med K som dess föreståndare. Vid sidan 
om dessa två ämbeten drev han fram till 
1867 en talgljusfabrik i Kalmar där även 
blanksvärta för skor och järnspisar tillver-
kades. Han blev mycket omtalad 1880 då 
han ute på staden av misstag avlossade ett 
vådaskott mot stadens brandmästare. BB

Kindgren, Rune, 1933–2010, konstnär, 
född i Kalmar. K var autodidakt och debu-
terade 1973 på en utställning tillsammans 
med Bengt ›Ågren. Först sex år senare 
övergick K till att utöva sitt konstnärskap 
på heltid. Till en början uttryckte sig K 
främst i teckningar och akvareller för att 
senare lägga tonvikten på oljemålningar. 

K:s konst utvecklades från ett naturly-
riskt måleri till ett nonfigurativt bildspråk, 
där färg och form blev det centrala. Tolk-
ningen av målningarna ville K överlåta 
till betraktaren. Några målningar utvaldes 
till Vårsalongen på Liljevalchs 1989 och 
1990. På senare tid ställde K ut som en 
i konstnärsgruppen Chrysaetos. K har ut-
fört utsmyckningar på bl.a. Länssjukhuset 

i Kalmar och finns representerad på Små-
lands museum och Eksjö museum. GM

klapphus har funnits på fyra platser i Kal-
mar; vid ›Malmbron, ›Slottsfjärden, och 
›Ängö samt ett på ›Kattrumpan, som är 
det enda kvarvarande i Sverige. År 1857 
beslöts vid ett sammanträde med ›magi-
straten och ›Borgerskapets äldste i Kalmar Kindbergs udde.

Foto Oscar Bladh 1951

Rune Kindgren
Oljemålning
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att låta uppföra ett klapp- och tvätthus 
för allmänheten, eftersom man ansåg det 
vara ohälsosamt att använda klappflotte, 
då sådan inte gav skydd mot snåla vindar, 
regn eller snö. Samma år öppnades inrätt-
ningen vid Kattrumpan och har alltsedan 
dess varit i bruk. Namnet klapphus kom-
mer av att man förr klappade tvätten med 
ett klappträ efter att ha blötlagt och ko-
kat den hemma. Inne i klapphuset finns 
en klappningsplats, en tunna fastsatt längs 
bassängkanten, och så sköljde, klappade 
och vred man tvätten tills allt tvättmedel 
hade gått ur. K har använts av alla, obero-
ende av socialgrupp. En del lämnade bort 
sin tvätt, andra hade bestämda tvättgum-
mor, som kom hem och tvättade, men 
den s.k. klappningen utfördes i samtliga 
fall här. K har även haft andra funktioner 
på det sociala området. Under 1930-talet 
blev det en populär samlingsplats för ung-
domar som tog med sig musikinstrument 
och bildade ett klapphuskapell. GFW

Klapphuskåren, egentligen Sällskapet 
Klapphuskåren, verkade i Kalmar under 
1970-talet på initiativ av Gunnel ›Forsberg 
Warringer och Bengt D ›Silfverstrand, båda 
då boende på Kattrumpan. Ändamålet var 
att bevara ›Klapphuset från förfall, vilket 
lyckades.
 
Klockgjutarvalvet benämndes en av kase-
matterna mot gatan i ›Västerport, där det 
under en tid på 1800-talet fanns ett klock-
gjuteri.

kloster, se ›Nunnekloster resp. ›Munkkloster.
 
KLS Ugglarps AB, se Slakteriet.

Klubbholmen är ett inofficiellt namn på 
två olika öar i Kalmars vattenområde.
• 1. ›Segelsällskapet Vikingarna har sedan 
mitten av 1930-talet ön Stora Hatten som 
sin sommarbas, vilken är känd under nam-
net Klubbholmen. Den är belägen i Västra 
sjön ca 500 m sydost om Styrsö, yttersta 
delen av Boholmarna. På K finns bryggor 
och klubbstuga. Förr arrangerade man 
under många år sommarfester på egen 
dansbana. De första åren på 1930-talet 
hade man Ekhatten, idag Stora Ekholmen, 
som klubbholme, belägen strax väster om 
Stensökanalens västra mynning.
• 2. ›Kalmar Kanotklubb hade under 1930 
och 1940-talen sommarläger på Märhol-
men i Norra fjärden, ca 200 m öster om 
›Ekudden, och den gick då under namnet 
Klubbholmen. BB

Kläckeberga gård ligger strax öster om 
Kläckeberga kyrka. År 1360 skänkte Mär-
ta Sunesdotter Bååt gården till Kalmar 
nunnekloster. Den övergick vid Gustav 
Vasas reformation 1527 till kronan. På 
1620-talet köptes K av superintendenten 
i Kalmar Nicolaus ›Eschilli som frälsegård. 
Biskop Henning ›Schütte köpte 1679 
godset som säteri. Henrik Gustaf ›Ulf-
venklou ägde en tid gården. K gick i arv 
till i början av 1800-talet då den såldes till 
häradshövdingen Gustaf af Harmens som 
1805–1809 lät uppföra den nuvarande 
byggnaden på den gamla källaren. Corps-
de-logiet blev en tvåvånings timmer-
byggnad i stram nyklassiscistisk stil med 
sadeltak belagt med skiffer. Gården kom 
efter af Harmens död att ägas av hans tre 
döttrar innan en av svågrarna, Carl Gab-
riel Jegerhjelm, köpte den 1839. Därefter 
gick den i arv tills den 1903 såldes till brö-
derna John och Claes Malmborg. K fanns 
kvar i familjens ägo tills Kalmar stad köpte 
gården 1951. Sedan dess arrenderas K ut 
och marken brukas fortfarande. År 2000 
sålde Kalmar kommun mangårdsbyggna-
den med flyglar och omgivande park till 
kakelugnsmakaren Per Dahlberg som lagt 
ner mycket arbete för att återställa miljön. 
Renoveringen renderade Dahlberg Läns-
försäkringars byggnadsvårdspris 2008. 
Mer att läsa: Per Anderö, Herrgårdar runt 
Kalmar, 2012. IB

Klapphuset vid nordöstra 
delen av Kvarnholmen
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Kläckeberga kyrka, vars äldsta delar stam-
mar från slutet av 1100-talet, har inrättats 
även för försvarsändamål. I trakten runt 
Kalmar har det funnits många medeltida 
försvarskyrkor av olika utformning. K 
tillhör de s.k. ›Kalmarkustkyrkorna, som 
karaktäriseras av att de har uppförts i tre 
våningar, källarvåning, kyrkorum och skyt-
tevåning. Fönstren var små, snarast glug-
gar, murarna tjocka och förrådsutrymme-
na stora. I källarvåningen, som inte hade 
någon direkt utgång, fanns möjlighet att 
laga mat. På tredje våningen, skyttevåning-
en, fanns manshöga fönster att skjuta eller 
slunga sten igenom. K har varit inblandad 
i strider, bl.a. under ›Engelbrektsfejden på 
1400-talet och ›Dackefejden på 1500-ta-
let. Sista gången kyrkan var inblandad i 
strider var 1611 under ›Kalmarkriget. Då 
brändes kyrkan, liksom större delen av Mö-
rebygden och Kalmar stad, av danskarna. 
Kyrkan har byggts om flera gånger. År 1690 
tillkom koret, som 1834 byggdes på till 
nuvarande höjd. År 1760 revs stenvalven 
i kyrkorummet och ersattes med nuvaran-
de brädvalv som målades av A G Wadsten 
1766. Predikstolen i rokokostil är tillver-
kad av skulptören Jonas ›Berggren. Altar-
tavlan är ett polskt arbete från 1616. Vid 
arkeologiska utgrävningar på 1980-talet i 
samband med utvidgningen av kyrkogår-
den norr om kyrkan fann man rester av vi-
kingatida gravfält samt medeltida keramik 
och byggnadsrester. Möjligen låg här en 
föregångare till Kläckeberga gård i direkt 
anslutning till kyrkan. BB

Kläckeberga socken ligger direkt norr  
om Kalmar. Socknen har en yta av 93 km². 
I ortnamnet som 1350 skrivs Klaekke-
berghae ingår kollektivbildning till klack, 
’bergshöjd’. 

Nordväst om kyrkan vid gränsen till 
Förlösa socken ligger Borgeberg eller ›Bor-
gebacke. Det är en borganläggning på en 
kulle, som har varit helt omsluten av mos-
sar. Borgen har daterats till omkring 500 
e.Kr. Socknen är för övrigt rik på fornläm-
ningar från stenålder till medeltid. I ett 
stråk från socknens mitt och nedåt sydost 
har flera stenåldersboplatser upptäckts. På 
höjderna byggde bronsåldersmänniskorna 
sina gravrösen. Järnåldern representeras 
av gravfält med stensättningar och högar. 

Vid Kläckeberga kyrka finns lämningar ef-
ter försvarsvallar och en medeltida gårds-
anläggning. Kustens långa vikar har varit 
skyddade hamnar för fartyg. I vattnen 
finns flera vrak, som också betraktas som 
fornminnen. På 1500-talet grundades un-
der Erik XIV:s tid ›Björkenäs skeppsgård. 
En annan och viktig anläggning var ›Tyska 
bruket. 

Sockenkyrka är ›Kläckeberga kyrka. Hu-
vudbyggnaden på ›Kläckeberga gård är 
av stort intresse. I K finns ›Krafslösa rad-
by och ›Kärrstorps säteri. Södra delen av 
›Lindsdals tätort ligger i socknen liksom 
›Björkenäs och en del av ›Björkudden. Ett 
stort område runt kyrkan är av riksintresse 
för kulturmiljövården.
Socknen utgörs till större delen av ett 

relativt flackt landskap. Denna slättbygd 
har innehållit stora områden med våtmar-
ker. De flesta mossarna och madsjöarna Kläckeberga gård.

Foto GM

Kläckeberga kyrka.
Foto GM
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försvann vid utdikningarna 
för jordbruksän-

damål under 
1 8 0 0 - t a l e t . 
Större delen 
av socknen är 

odlingslandskap 
och endast en 

liten del i väster 
hör till skogsbyg-

den. Kusten är flikig 
och den norra delen 
består av ett våtmarks-

område, som är åter-
stoden av Sörstävlösjön. 

Mellersta delen är ett öp-
pet odlingslandskap med in-

sprängda betes- och hagmar-
ker. Större sammanhängande 
skogsområden ligger väster om 
Kärrstorp och sådana finns även 

mellan Kalmar och Lindsdal, där 
insprängda hagmarker med stora, vidkro-
niga ekar ger landskapet ett mosaikartat 
mönster. I socknens nordöstligaste del 
ligger ›Horsö-Värsnäs naturreservat med 
omväxlande skog, öppen mark, betesha-
gar och våtmarker. Området är synner-
ligen värdefullt för friluftslivet och är av 
riksintresse för naturvården och även ut-
pekat som ett ›Natura 2000-område. I de 
gamla, grova ekarna på Värsnäs påträffas 
den sällsynta läderbaggen. Där arten fö-
rekommer inom EU är den fridlyst. Na-
turreservatet ›Svinös nordligaste del ligger 

inom socknen. Vid Kläckeberga gård ligger 
ett herrgårdspräglat odlingslandskap med 
flera hagmarker som domineras av stora, 
vidkroniga ekar. Söder om Kläckeberga 
gård ligger resterna av en engelsk park 
innehållande många olika trädslag. Söder 
om Johanneslund ligger ett litet, orört 
myrkomplex i ett för övrigt våtmarksfat-
tigt område. Det innehåller öppna, små 
kärr och svagt välvda, trädbevuxna mossar. 
Vid Kärrstorp finns en liten nu igenvuxen 
sjö, Skyttlemosse. Den omges av åkermark 
och där uppträder kärrsångare och små-
dopping. Genom socknen löper väg E22 
och den breddade järnvägen från Kalmar 
till Linköping, se ›Kalmar–Berga Järnväg. 
Här gick även den gamla ›Kungsvägen mot 
Linköping. En stor del av ›Kalmar Öland 
Airports flygplatsområde ligger i socknen.

Berga industriområde har vuxit norrut 
in i K. I socknen finns även ›Skogstorpsba-
nan, ›Skogstorps skyttecentrum och ›Kal-
mar Golfklubb. 

Kläckeberga kyrkskola byggdes 1880 
och en småskolebyggnad därintill 1920. 
Skolorna lades ner 1968. En fattigstuga 
ligger invid kyrkan och är nu hembygds-
museum. Av tidigare väderkvarnar åter-
står den i Krafslösa, vårdad av ›Kalmar 
läns museum. Mer att läsa: By och bygd i 
Dörby–Kläckeberga, flera delar.

Knapegården är en större gård i ›Rock-
neby och ägdes under lång tid på 1800-ta-
let av skogspatronen och tidningsmannen 

Kläckeberga socken

Kläckeberga socken.
Karta ur Det medeltida 
Småland



309

Jon ›Engström, som startade tidningen 
›Barometern. Han hade till en början sin 
redaktion på gården. Namnet K anses syf-
ta på att gården vid namngivningen ägdes 
av en lägre adelsman, knapadel. IA

Kniberg, Adolph Fredrik, 1783–1827, 
kyrkoherde och Stagneliusvän, född i 
Ryssby, Kronobergs län. Efter prästutbild-
ning kom han till Ås på södra Öland som 
kyrkoherde åren 1821–1827. Under den 
tiden kom han i Kalmar att ingå i den krets, 
som umgicks med Erik Johan ›Stagnelius 
under dennes vistelse i staden 1821–1822. 
K:s minne har genom Stagnelius bevarats 
till eftervärlden i dikten Knibergs Ölands-
färd. BB

Knutson, Ulrika, 1957– , kulturjournalist 
och författare, född i Göteborg och upp-
vuxen i Kalmar. Hon arbetar som kröni-
kör, bland annat i tidningen Barometern 
och i P1-programmet Godmorgon, värl-
den! K var åren 2004–2005 gästprofessor 
vid journalist- och medieutbildningen vid 
Göteborgs universitet och Publicistklub-
bens ordförande 2009–2012. K har ägnat 
litteraturforskningen intresse genom sina 
studier av Fogelstadgruppen som resulte-
rade i en uppmärksammad bok Kvinnor 
på gränsen till genombrott, 2004. K har 
belönats med flera priser och utmärkel-
ser för sina kulturella insatser, bl.a. Stora 
journalistpriset 2001, Kalmar kommuns 
jämställdhetspris 2010 och Karin Gierows 
pris 2011. JW

Kock, Peter Fredrik, 1754–1824, övers-
te, född i Karlskrona. Han utnämndes 
1794 till kommendant för ›Kalmar garni-
son och i den tjänsten kvarstod han tills 
Kalmar upphörde att vara en befäst stad. 
K var den förste chefen för Krigsskolan i 
Karlberg. Han gifte sig med Amalia Lan-
nerstierna, änka efter biskop Martin Georg 
›Wallenstråle och tillsammans köpte de en 
gård i ›Tingby, Dörby socken. K ansågs 
vara en hedersman och blev dryckesbro-
der med Erik Johan ›Stagnelius. K lät på 
egen bekostnad plantera träd tillsammans 
med landshövdingen Johan Georg De la 
Grange vid västra vallarna och utanverken 
vid ›Tullslätten, ravelinen ›Prins Carl och 
på ›Larmtorget 1813–1814. Planteringen 

utfördes av ryska krigsfångar. K gav namn 
åt ›Kockska huset vid ›Larmtorget, där nu-
varande Frimurarehuset ligger. SHm

Kockska gården kan ha varit Kalmars 
äldsta hus fram till det revs 1876. Enligt 
vissa uppgifter skall det före Kvarnhol-
mens tillblivelse ha stått i den gamla sta-
den och därifrån flyttats till Larmtorget. 
Från 1811 var kapten Carl Papke dess 
ägare och han hade som hyresgäst kom-
mendanten vid Kalmar fästning översten 
Peter Fredrik ›Kock och på grund av hy-
resgästens värdighet gick huset ofta un-
der namnet Kockska gården. Efter kapten 

Papke kom fasigheten att ägas av målar-
mästaren och tapetfabrikören Sundgren. 
I huset tillverkades de första tapeterna i 
Kalmar och ett flertal av de stockar i vilka 
tapetmönster inskars finns idag bevarade 
på ›Kalmar läns museum. År 1875 köptes 
K av ›S:t Johanneslogen Carl som rev hu-
set och byggde det nya Frimurarhuset. BB

Kolboda varv i Hagby socken anlades 
omkring 1787 av det intilliggande ›Lovers 
alunbruk för att kunna bygga egna sku-
tor som skulle hämta brukets råmaterial, 
kalksten från Öland. När alunbruket 1804 
flyttade sin tillverkning till Degerhamn på 
Öland upphörde varvet, men 1834 åter-
upptogs verksamheten av skeppsbygga-
ren löjtnant Claes Rudolph Carlsund och 
därmed kom denna kända skeppsbyggar-
släkt för första gången in i Kalmarsunds-
kustens skeppsbyggarhistoria. Varvet hette 
till en början Bröderna Carlsunds varv. C R 
Carlsund ritade och byggde en rad seglare 
och en stor del av produktionen var ång-
båtsskrov till sin berömde broders Otto 
Edvard varv i Motala. K såldes 1845 till 
skeppsbyggmästaren Herman Olsén som 
fyra år tidigare hade anställts på varvet 

E J Stagnelius vers om Kock

Överste Kock sitt punschglas nu fyller
helgar åt våren en fradgande bål.
Aftonens sol vårt halvklot förgyller
småningom tystas fåglarnas skrål.
Freja jag ser från himlarna stiga
hälsad av Neckens mystiska giga.
Vindarna sucka, björkarna niga
klädde i gröna schalarnas prål.
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och under vars ledning varvets storhetstid 
inföll. Till en början byggdes slupar, och 
senare skonerter. På 1860-talet blev det 
större byggen; briggar och barkskepp. En 
stor del av skeppen byggdes till danska 
beställare. År 1891 gick det sista skeppet 
av stapeln vilket fick sin skeppsbyggares 
namn, Herman Olsén. Huvudbyggnaden, 
Kolboda gård, finns ännu kvar som minne 
från varvstiden. BB

kolera är en tarmsjukdom som härjade 
svårt i Sverige under 1800-talet. Kalmar 
drabbades i november 1855 och i staden 
avled 91 personer fram till april 1856, 
innan man fick bukt med sjukdomen. K 
bröt åter ut 1859 och under ett par höst-
månader dog 70 av 217 insjuknade Kal-
marbor. Frånsett några enstaka kolerafall i 
augusti 1866 har staden därefter skonats 
från sjukdomen. BB

koloniträdgårdar på kommunal mark 
har i Kalmar funnits sedan 1912, då Norra 
Koloniområdet anlades öster om Galg-
gatan ner mot Norra Fjärden. Här finns 
51 stugor (2014). År 1917 tillkom Södra 
Koloniområdet söder om Länssjukhuset 
med 105 stugor och samma år Jordgub-
ben mellan Rådmansgatan och Galggatan 
med 30 stugor. Därpå följde Berga Kolo-
niområde 1947 med 82 stugor. Dessutom 
finns områden med kolonilotter och mindre 
redskapsskjul vid Skälby, öster om Pistol-
skyttebanan, vid Tegelviken samt norr om 

Ölandsleden. Koloniträdgårdsrörelsen har 
genomgått flera förändringar och har mo-
tiverats med att utgöra ett bidrag till folk-
hälsan, att genom nyttoodling trygga livs-
medelsförsörjning i kristider och att vara 
en rekreationsplats för stadsbor. Förebil-
der hämtades från Tyskland och Danmark. 
Redan 1905 inlämnade Chr. Hofberg en 
motion till stadsfullmäktige om att kolo-
niträdgårdar skulle inrättas. Stugområde-
nas gemensamma angelägenheter sköts 
av föreningar. Dessa har under åren bl.a. 
byggt klubbhus, dansbanor, brunnar samt 
ordnat med elförsörjning.  GM

Kommendanthuset låg vid korsningen 
Södra Långgatan–Larmgatan i kvarteret 
Bankmannen. Det byggdes runt 1780 som 
kasern för ›Kalmar garnison, som hade 
till uppgift att försvara ›Kalmar fästning. 
K var ett stort tvåvånings stenhus med en 
tredje våning under brutet tak. Tillkom-
sten av denna kasernbyggnad löste gamla 
problem för stadens borgare, nämligen 
den besvärande skyldigheten att inkvar-
tera soldaterna i sina hem. Stadens bor-
gare hade klagat till Kungl. Maj:t med 
begäran om att soldaterna borde förläggas 
till valven i ›Preussarvallen, vilken begäran 
dock avslogs. Istället fick garnisonen under 
en kortare tid ha sitt logement i slottet, 
innan K byggdes. När Kalmar i början på 
1800-talet hade upphört att vara en befäst 
stad, miste K sin funktion. När ›Lancas-
terskolan startade i Kalmar 1826 flyttade 
man in i denna byggnad, och stannade där 
till 1845. Därefter kom byggnaden att an-
vändas som stadens fattighus ända fram 
till 1897, då fattigvården flyttades till det 
nybyggda försörjningshemmet ›Falken-
berg. K hade då tjänat ut som byggnad och 
revs. På platsen byggdes ›Riksbankshuset 
1898. Romanen Det gamla kommendants-
huset, 1914, av Waldemar ›Swahn, beskri-
ver tiden, då K var fattighus. BB

kommuner ersatte 1863 ›socknar som lo-
kala administrativa enheter för världsliga 
frågor. Olika former av kommuner inrät-
tades: stad, köping, municipalsamhälle 
och landskommun. Stadsfullmäktige be-
slutade i staden och kommunalstämman 
i landskommunen. De lokala kyrkliga frå-
gorna hanterades av ›församlingarna och 

koloniträdgårdar
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fram till 1911 även skolfrågorna i Kalmar 
stad. Följande socknar blev 1863 lands-
kommuner: Arby, Dörby, Förlösa, Hagby, 
Halltorp, Hossmo, Karlslunda, Kläcke-
berga, Ljungby, Mortorp, Ryssby, Voxtorp 
och Åby. Kalmar var stad. 
  År 1952 bildades genom sammanlägg-
ning följande nya landskommuner:
• Dörby av Dörby, Hossmo och Kläcke-
 berga

• Ljungby av Ljungby och S:t Sigfrid
• Läckeby av Förlösa, Läckeby och Åby
• Mortorp av Karlslunda, Mortorp och       
   Oskar
• Södermöre av Arby, Hagby, Halltorp                                 
   och Voxtorp.
Ryssby och Kalmar stad ändrades inte.

Nästa sammanläggning skedde 1965 
då Kalmar stad bildades av Dörby lands-
kommun och Kalmar stad. Övriga lands-
kommuner kallades sedan bara kommun. 
År 1969 överflyttades Oskars och S:t Sig-
frids landskommuner till Nybro.
Dagens Kalmar kommun bildades 1971 

av kommunerna Dörby, Ljungby, Läck-
eby, Mortorp, Södermöre och Kalmar 
stad. GM

kommunfullmäktige är sedan kommunsam-
manslagningarna 1971 kommunens högsta 
politiska beslutande instans med kommun-
styrelsen som beredande och verkställande 
organ. Se även ›Kalmar kommun. sid 17

kommunsammanläggningar, se ›kom-
muner.

Konfektions AB Nibe, se AB Sig. ›Levin.

Kongliga Skeppsvarfvet vid Kalmar kall-
lades enligt stadens officiella handlingar 

det varv som ›Amiralitetskollegium lät 
anlägga 1681 på Stora och Lilla Knorrhol-
men, idag ›Varvsholmen och ›Laboratorie-
holmen, som då försågs med broförbindel-
ser med ›Kattrumpan. Det första skeppet, 
Prins Carl, stod klart året efter med namn 
efter den då nyfödde prins Karl, sedermera 
›Karl XII. Fram till 1688 byggdes 8 stora 
örlogsskepp, innan all verksamhet flytta-
des till den nyanlagda staden Karlskrona. 
K kallades även Kongliga Amiralitetsvarf-
vet vid Kalmar. BB

Konstnärer i Kalmar, KIK, är en fören-
ing för konstnärer med egna lokaler i det 
gamla ›Epidemisjukhuset på Lindö i Kal-
mar. Där finns ateljéer för tio konstnärer, 
en gästateljé, grafikverkstad, ramverkstad, 
monumentalverkstad för trä och sten samt 
färgeri för textilkonstnärer. BB

Konsulns kallades skogsägor som tidi-
gare tillhört Berga nr 2 i ›Berga by. Mar-
ken hade i slutet av 1800-talet köpts av 
konsul John ›Jeansson på ›Svensknabben. 
I köpet ingick inte bara skogen söder om 

Kommendanthuset vid Larmgatan.
Teckning av John Sjöström.
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nuvarande Villagatans förlängning ner till 
stranden utan även öarna Törnskär, Gul-
land och Kalvholmarna. I folkmun gick 
fastlandsdelen under benämningen Kon-
sulns. Jeansson var känd för sina ridturer 
om morgnarna. Han kom ridande väs-
terifrån på det som sedan blev Villagatan 
och via en grind fortsatte ridturen genom 
skogen till Svensknabben. Den tidens barn 
var kvicka att öppna och stänga grinden 
åt konsuln, som belönade tjänsten med att 
kasta ut en näve småpengar, som på den 
tiden utgjordes av ett-, två-, fem- och möj-
ligen tioöringar. LLj

Konsumbagarn, se ›Kalmar Allmänna Ba-
geriförening.

konsumtionsföreningar hade bildats på 
flera håll i landet under nödåren i slutet 
av 1860-talet. En kommitté bildades 1868 
med rektor O E L ›Dahm som ordförande. 
Den utarbetade ett förslag där medlems-
avgiften var 10 kronor samt 75 öre till en 
reservfond. Då femtio medlemmar anslu-
tit sig, bildades året därpå Kalmar Inköps-
förening med egen lokal vid Stortorget. 
Medlemsantalet avtog efter hand och inre 
stridigheter ledde till att föreningen upp-
löstes 1873. En ny förening, Kalmar och 
Engö nya Inköpsförening bildades samma 
år med medlemmar huvudsakligen från 
Ängö. Då medlemsantalet var för litet star-
tades aldrig någon verksamhet. År 1901 
bildades Kooperativa Föreningen Union. 
Intresset var stort och föreningen öppna-
de en enkel butik på Nybrogatan 20 och 
ytterligare en året därefter på Proviantga-
tan 8. Inre konflikter och medlemmarnas 
bristande betalningsvilja ledde till att för-
eningen upplöstes 1903. Senare startades 
Kalmar Handelsförening som ombildades 
till ›Kalmar konsumtionsförening. IB

Konsumtionsföreningen Kalmar med 
omnejd, se ›Kalmar konsumtionsförening.

konterfejare, ett äldre namn för por-
trättmålare, hörde till målarnas skrå. På 
1600-talet bodde i Kalmar Peter ›Bundi, 
som framför allt blivit känd för att ha må-
lat de gatunamnsskyltar, som rådet 1659 
betalade honom 2 daler silvermynt för. 
Hans son Jonas fortsatte i faderns yrke. 

Kollegor till Bundi var under denna tid 
Anders Andersson Berg, Peter Conterfe-
jare, möjligen med efternamnet Cant eller 
von Röhlen samt Hans, David och Mårten 
Bremer. Från 1800-talets första hälft kan 
nämnas A Friske, Sven Gustaf ›Lindholm, 
Olof Peter Wigfors och hans son J G F 
Wigfors. GM

Kontiki, se ›Kalmar-flundran.

Kopparslagaren var det första större 
kvarter på Kvarnholmen, där den äldre 
bebyggelsen revs i sin helhet. Det skedde i 
fyra etapper: 1939, 1958, 1972 och 1973. 
Nya byggnader uppfördes, vilket på den 
tiden kallades sanering. K lades ut i den 
första 1600-talsplanen för ›Kvarnholmen 
och i Westra qwarteret, som låg norr om 
Storgatan och väster om Västra Sjögatan. 
Kvarteren kallades då för ›rundlar och K 
benämndes nr 5. K bestod ursprungligen 
av nitton tomter med en längd mot gatan 
på 20 alnar, dvs. 12 m och med varierande 
djup. I kvarteret har det funnits handlare 
och hantverkare med sina verkstäder, bl.a. 
kopparslagare. 

I slutet av 1930-talet byggdes hörnhu-
set, den s.k. Tolvan, vid korsningen Larm-
gatan–Norra Långgatan. Det ritades i fun-
kisstil av arkitekt Gösta ›Gerdsiö. I mitten 
av 1950-talet skedde nästa förändring, då 
det s.k. Kopparhuset uppfördes av N. J. 
›Andersson & Son. I slutet av 1960 kom 
Gösta Lilienberg med tankar om en total 
förvandling av kvarteret. Efter hand för-
värvade KB Kopparslagaren, under led-
ning av Lilienberg, alla fastigheterna i 
kvarteret. Bolaget kom fram till att den 
befintliga bebyggelsen i K:s östra del inte 
gick att rädda och utlyste då en arkitekt-
tävling om utformningen av nybebyg-
gelsen. ›Atrio arkitekter genom arkitekt 
SAR Evald ›Jonnergård vann tävlingen. 
Förslaget innehöll byggnader i två och till 
en mindre del tre våningar med en serie 
korta huskroppar med tegeltak och med 
länkar emellan. Fasaderna var till stor del 
klädda med träpanel med kalkstensramar, 
allt för att så långt som möjligt anknyta till 
Kvarnholmens traditionella miljö. Kvarte-
rets inre byggdes inte över helt, vilket var 
det då gängse, utan där skapades ett min-
dre torg förutom några lokaler i en våning. 
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K inrymmer ett stort antal butiker i ga-
tuplanet och mestadels i de övre planen. 
Bostäder finns i viss omfattning. Mer att 
läsa: Ingvar Särne; Trehundra år med Kop-
parslagaren, 1976. GM

Korpen Kalmar bildades 1946 och består 
av korporationer, anställda i företag eller 
myndigheter, som vill idrotta eller motio-
nera. Inom K utövas fotboll, innebandy, 
rinkbandy, cykling, löpning, vattenträning 
och bowling. K arrangerar även tipspro-
menader på Stensö.

Korsseman, Gustaf, 1748–1837, apote-
kare, född i Längbro utanför Örebro. Han 
utbildades vid Åbo Akademi i Finland. K 
antogs som elev vid apoteket i Ystad och 
avlade där examen 1776. Han kom till 
Kalmar samma år och köpte av apotekare 
Johan Nordstedts änka det av henne ärvda 
apoteket. Tre år senare köpte K stadens an-
dra apotek av Samuel Lundh och fick privi-
legium för sammanslagning. År 1777 köpte 
K av källarmästare Lars Hedströms änka 
huset vid korsningen Kaggensgatan–Södra 
Långgatan, där han inrättade apoteket Le-
jonet, se ›Gamla Apoteket. K drev apoteket 
till 1807, då sonen Johan Peter Korsseman 
fick arrendera det. Då denne avled 1827 
återtog K ansvaret för verksamheten innan 
han senare överlämnade ägandet till sin an-
dre son Daniel. Då denne inte var apoteks-
utbildad sålde han 1836 apoteket vidare 
till apotekare Alfred Richter från Ronneby. 
År 1797 köpte K en lycka utanför staden 
och anlade här en park som han öppnade 
upp för allmänheten, vilken blev ett popu-
lärt utflyktsmål för Kalmarborna, se ›Kors-
semanska trädgården, senare ›Rostad.  IB

Korssemanska trädgården, ibland kall-
lad Apotekarens trädgård, var en större 
trädgård vid nuvarande Rostad som äg-
des av apotekaren Gustaf ›Korsseman. På 
1600-talet kallades platsen för Kråklyck-
an, efter den tidigare ägaren, borgmästa-
re Nils Krååk. Efter flera ägarbyten kom 
lyckan i slutet av 1700-talet i Korssemans 
ägo. Här anlade han en stor park, bl.a. med 
de stora lindar som ännu finns kvar. Par-
ken döptes till Marielund efter hustrun. 
Den öppnade för allmänheten, vilket var 
mycket ovanligt vid den tiden, och blev 

ett populärt utflyktsmål för Kalmarborna. 
Efter Korssemans död 1837 såldes K till 
Calmar Carlsbader Brunns Inrättning som 
bildats på initiativ av C A ›Palme. Bolaget i 
sin tur utarrenderade efter några år parken 
till Heinrich ›Witt som 1849 blev ägare 
till K. Korsseman var uppvuxen på gården 
Rostad utanför Örebro och namnet Ros-
tad på trädgården kan ha tillkommit efter 
det att hans hustru avlidit. BB

korsvirkeshus fanns redan i det medelti-
da Kalmar, även om trähusen dominerade. 
Gustaf Vasa anmodade borgarna i staden 
att förbättra sin stad med stenhus eller 
byggnader i standelsverke, dvs. korsvirke, 
som i de tyska städerna. Även i Johan III:s 
stadsprivilegier från 1572 fanns kravet på 
borgarna, att de skulle bygga i sten och att 
korsvirkeshusens fasad mot gatan skulle 
putsas. Den nya staden på Kvarnholmen 
skulle ha byggts helt i sten men borgar-
nas ekonomi tillät inte detta. Staden kom 
därför att präglas av trähus, putsade kors-
virkeshus och ett fåtal stenhus. Ritningar 
från sekelskiftet runt 1700 på korsvirkes-
hus finns bevarade. Det Fränkelska huset, 
Storgatan 29 vid Stortorget, var det störs-
ta huset i staden med korsvirkesstomme. 
Det uppfördes efter branden 1765 och 
revs 1936. År 2014 återstår två korsvir-
keshus i staden med synligt korsvirke, på 
Södra Långgatan 54 och Västra Vallgatan 
invid Västerport. På Norra Långgatan 65 
finns ett hus där korsvirket i stort sett är 

Kopparslagaren
Foto Christer Carlqvist
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överputsat men konturer av virket syns. På 
ett och annat trä- och stenhus förekom-
mer korsvirke i vindskuporna. Tekniken 
med korsvirke spred sig ut på landet och 
ståtliga ladugårdar finns bl.a. på Värnanäs 
och Björnö. AG

Kowner, Josef, 1895–1967, konstnär, född 
i Kiev, Ukraina. Han började sina konststu-
dier i Łódž, Polen och i Düsseldorf, Tysk-
land men senare även i Paris. K återvände 
till hemlandet 1919 och tvångsförflytta-
des under andra världskriget till ghettona i 
Litzmannstadt och Auschwitz. Efter krigs-
slutet kom K till Sverige och Kalmar. Han 
hade flera utställningar i länets städer men 
även i Stockholm. Motiven bestod av por-
trätt, landskap och stilleben, ej sällan må-
lade i akvarell. K är representerad i flera 
polska museer, Kalmar konstmuseum och 
Nationalmuseum. JRm

KPK Plåt och Maskin AB är ett verk-
stadsföretag, som startade 1992 efter en 
avknoppning från ›Arenco. Företaget finns 

på det gamla Arencoområdet på ›Sandås, 
vägg i vägg med det samtidigt avknop-
pade ›Norden Machinery. K:s affärsidé är 
att vara komplett leverantör av lösning-
ar inom plåtbearbetning, laserskärning, 
svetsning och ytlackering. I företagets 
koncept ingår även montage av maskiner. 
Till ett flertal företag, bl.a. ›Atlas Copco 
i Kalmar, bistår K med service i form av 
reparationer och underhållsarbeten. Atlas 
Copco hade tidigare en egen underhålls-
avdelning i Kalmar, men när avdelningen 
lades ned köpte K maskinparken. BB

von Krafft, David, 1655–1724, konstnär 
och hovmålare, född i Hamburg. Han blev 
1675 kallad till Sverige av sin morbror, 
hovmålaren David Klökker Ehrenstrahl. 
Efter flera års studieresor utomlands hem-
kallades han av ›Karl XI 1698 till Sverige 
för att efterträda sin morbror som hovmå-
lare. Han anses ha målat altartavlan i ›Kal-
mar domkyrka. Den är en spegelvänd ko-
pia av den franske hovmålaren Charles Le 
Bruns Descente de croix, på svenska Ned-
tagningen från korset, som i original finns 
på Musée des beaux-arts i Rennes. Tavlan 
i Kalmar bekostades av Gerhard von ›Zalt-
zau och hans hustru Christina Witte och 
kom på plats 1712. BB
 
Krafslösa är en stadsdel i Kläckeberga 
norr om ›Berga industriområde mellan 
väg E22 och Norra vägen samt i öster  
gränsande mot ›Vimpeltorpet. K är känt 
sedan 1400-talet och hette då Knaplösa. 
Här ligger ›Krafslösa radby. Byns utmar-
ker sträckte sig ner till ›Kalmarsund mel-
lan Krafslösaviken och Kläckebergaviken. 
Längs med riksvägen växte randbebyggel-
se upp under 1800-talets andra hälft med 
bl.a. väderkvarn och småindustrier. K har 
sedan mitten av 1980-talet expanderat 
och är ett utbyggnadsområde för småhus. 

Krafslösa radby ligger längs med Krafs-
lösavägen mellan järnvägsövergången 
och väg E22. K finns omnämnd redan på 
1540-talet och i 1718 års jordebok finns 
omtalat sju gårdar i byn. I dag finns fem 
hemman kvar, de övriga två är utbrutna 
och flyttade. Byn är ett exempel på hur 
bebyggelsen lokaliserades före skiftenas 
tid. Fyra av gårdarna är så kallade götiska 

korsvirkeshus.
Foto Thomas Hällqvist

Josef Kowner. Akvarell från Gamla Kungsgatan
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gårdar med skilda manbyggnader och fä-
gårdar. K är den enda bevarade radbyn i 
Kalmar kommun. 

Kramers snus- och kardusfabrik starta-
des i Kalmar 1811 av Johan Wilhelm Kra-
mer som tidigare hade varit fabriksmäs-
tare i Äldre Tobaksfabrikerna i Karlskrona. 
Efter hans död 1814 drev änkan Anna So-
phia Rettig företaget vidare tillsammans 
med sina två unga döttrar. Änkan gifte om 
sig 1817 med Christian Friedrich Harm-
sen som även han hade arbetat på fabriken 
i Karlskrona. Tillsammans drev de företa-
get till 1826, då rörelsen upphörde. BB

Kreditbanken, se ›banker.

krematorium, det första byggdes 1935 på 
›Norra kyrkogården och ritades av stads-
arkitekten J Fred. ›Olson som en klassisk 
tempelbyggnad. Det används numera som 
gravkapell för icke kristna begravningar 
och har namnet ›Skogssalen. Ett nytt 
krematorium uppfördes år 1963 i direkt 
anslutning till ›Heliga Korsets kyrka. Det 
om- och tillbyggdes 2014. SHm

Kreuger, även Kröger och Kreüger, är en 
Kalmarsläkt som gjorde betydande insat-
ser som handelsmän, redare och industria-
lister. Släktens förste kände medlem, ba-
garen Johan Kröger, kom till Kalmar 1710 
från Tyskland och fick det året burskap i 
staden. Han fick tre söner: Peter, 1712–
1769, som blev amiralitetssekreterare i 
Karlskrona, Sven, 1737–1792, som blev 
bagare liksom sin far, dock kronobagare 
på ›Kronobageriet i Kalmar samt Anders, 
1720–1778, som blev kopparslagarålder-
man. Peter ändrade stavningen av famil-
jenamnet enligt fransysk method från Krö-
ger till Kreuger dock med bibehållet uttal 
kröger. Anders blev den som kom att föra 
släkten vidare i Kalmar.

Anders son Johan Fredrik blev statstjäns-
teman i Stockholm och flyttade så små-
ningom till Finland då han i Sverige som 
mösspartist kände sig förföljd av hattpar-
tiet. Han blev stamfader för den finländska 
grenen av K och slutade som tullförvaltare 
i Helsingfors. Av hans 18 barn blev 5 höga 
officerare och främst bland dem var Johan 
Henrik Kreuger som slutade som amiral 

för svenska flottan.
Anders Kreugers andre son Peter kom 

att bli köpman i Kalmar och han hade 
även liten rederirörelse. Nästa generation i 
Kalmar som gjorde sig ett namn var Peters 
son Anders Lorentz ›Kreuger och även 
han verkade som köpman men i större 
skala. Bland de övriga barnen kan nämnas 
Pehr Edvard ›Kreuger som blev en fram-
gångsrik affärsman, Johan August Kreu-
ger som blev handlare i trä och koks, Eric 
Lorenz ›Kreuger som blev den förste i fa-
miljen som kom in i tändsticksbranschen 
och slutligen dottern Ulrika Elisabeth som 
kom att gifta sig med engelsmannen Jo-
seph ›Jennings.

Johan August Kreugers son Nils ›Kreu-
ger kom att bli en stor konstnär och ett 
barnbarn till Johan August var konstnä-
ren Sven ›Kreuger. Pehr Edvards tre sö-
ner Oscar ›Kreüger, Ernst ›Kreuger och 
Fredrik ›Kreuger kom alla att verka inom 
tändsticksindustrin. Nästa generation blev 
sjunde generationen Kreuger i Kalmar. Os-
cars två söner Henrik ›Kreüger och Claes 
Kreüger kom båda att bli civilingenjörer 
i byggnadsbranschen och Ernst Kreugers 
söner Ivar ›Kreuger och Torsten ›Kreuger 
kom att bli några av sin tids mest upp-
märksammade affärsmän både i Sverige 
och utomlands. Ivar ändrade släktnamnets 
uttal från kröger till kryger vilket gäller för 
släkten sedan dess. BB

Kreuger, Anders Lorentz, 1791–1869, 
grosshandlare, skeppsredare och rysk kon-
sul, född i Kalmar. Han började som köp-
man i mindre skala men genom giftermål 
och arv kunde rörelsen utökas till gross-
handel med trävaror samt ett skeppsrede-
ri. Detta resulterade i att han kom att bli 
en av Kalmars mest framgångsrika affärs-
män. K ägde en malmgård i ›gamla staden, 
kallad Kreugerska trädgården, som senare 
blev ›Krusenstiernska gården. I slutet av 
1840-talet överlät han rederiet till sonen 
Pehr Edvard ›Kreuger och svärsonen Jo-
seph ›Jennings samt trävarurörelsen till 
sonen Johan August. K flyttade då till det 
förvärvade Högsrums säteri i Fliseryd. Un-
der sina två sista år bodde han i Påskalla-
vik. BB

Kreuger, Eric Lorentz, 1823–1913, 
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godsägare och tändsticksfabrikör, född i 
Kalmar och son till Anders Lorentz ›Kreu-
ger. Han började 1839 som kadett vid 
Krigsakademien i Karlsberg. Sju år senare 
fick han vid en provskjutning splitter i 
ögat, vilket innebar en obotlig ögonskada. 
Han lämnade då officersbanan och blev is-
tället jordbrukare. År 1857 köpte han går-
den Broslätt vid Mönsterås samtidigt som 
han etablerade sig som fotograf. År 1868 
bytte han åter bana och associerade sig 
med F O ›Åberg som ägde ›Fredriksdahls 
Tändsticksfabrik och blev därmed den 
förste Kreuger i tändsticksindustrin. År 
1871 köpte K fabriken tillsammans med 
brodern Pehr Edvard som 1876 blev en-
sam ägare. K blev istället godsägare i Öst-
ergötland innan han återvände en tid till 
Kalmartrakten och Skällby i Arby socken. 
Han kom att starkt engagera sig i den teo-
sofiska rörelsen, en gemenskap utan åt-
skillnad med avseende på ras, trosbekän-
nelse, kön, samhällsställning och hudfärg. 
K gav ut flera skrifter, mestadels med teo-
sofiskt innehåll. BB

Kreuger, Ernst, 1852–1942, disponent 
och rysk konsul, född i Kalmar, son till Pehr 

Edvard ›Kreuger. Efter studier på Frans 
Schartaus handelsinstitut anställdes han 
i faderns firma ›Kreuger & Jennings. Se-
dan fadern ensam övertagit ›Fredriksdahls 
Tändsticksfabrik utnämndes K till dis-
ponent i företaget. Tillsammans med sin 
bror Fredrik Kreuger anlade de Mönsterås 
Tändsticksfabrik. Bröderna byggde 1906–
1907 tillsammans med K:s son Torsten 
›Kreuger ›Kalmar Tändsticksfabrik. År 
1912 sammanslogs dessa under namnet 
AB Kalmar och Mönsterås Tändsticksfa-
briker. Året efter gick de in i AB ›Förenade 
Svenska Tändsticksfabriker som i sin tur 
1917 uppgick i Svenska Tändsticksbo-
laget, då med E:s son Ivar ›Kreuger som 
ny VD. K var gift med den från Sydafrika 
återvändande Jenny Forssman, se ›Sydafri-
kaemigrationen. BB

Kreuger, Fredrik, 1858–1932, grosshand-
lare, född i Kalmar och son till Pehr Edvard 
›Kreuger. Efter skolstudier i Kalmar och 
några års anställning vid faderns kontor 
begav han sig 1882 till London där han 
etablerade sig som grosshandlare i tänd-
sticksbranschen med sitt företag F Kreu-
ger & Co Ltd. Tillsammans med brodern 
Ernst ›Kreuger grundade K 1892 Mönster-
ås Tändsticksfabrik och 1906–1907 ›Kal-
mar Tändsticksfabrik. Eftersom en stor 
del av tändsticksindustrins dåtida vinster 
genererades i grossistledet försökte Ivar 
Kreuger köpa sin farbrors agenturföretag i 
London. Affären kunde genomföras i sam-
band med bildandet av ›Förenade Svenska 
Tändsticksfabriker 1913. BB

Kreüger, Henrik, 1882–1953, civilingen-
jör och professor, född i Kalmar, son till 
Ocar ›Kreüger. Efter studentexamen i Kal-
mar utbildade han sig vid Kungl. Tekniska 
högskolan, KTH, till civilingenjör i väg- 
och vattenbyggnadsteknik. År 1908 star-
tade han egen ingenjörsfirma och tillsam-
mans med sin kusin Ivar ›Kreuger kom de 
att introducera den armerade betongen i 
Sverige. K ritade och beräknade konstruk-
tionerna till Stockholms Stadion, Stock-
holms stadshus, Stockholms konserthus, 
Svenska Tändsticksbolagets huvudkontor 
i Stockholm liksom till Nordiska Kompa-
niet, NK. Efter att i flera år samtidigt ha 
innehaft en professur i byggnadsteknik vid 

Familjen Kreugers antavla
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KTH blev han 1931 skolans rektor, vilken 
post han innehade till 1943. K var leda-
mot av såväl Ingenjörsvetenskapsakade-
mien som Vetenskapsakademien. År 1944 
utnämndes han till teknologie hedersdok-
tor vid KTH. Han var en framstående fors-
kare inom ljud- och värmeisolering samt 
utarbetade statliga bestämmelser för både 
järnkonstruktioner och för byggnadsverk 
av armerad betong. BB

Kreuger, Ivar, 1880–1932, ingenjör, fö-
retagsledare, finansman och grundare av 
Kreugerkoncernen, född i Kalmar och son 
till Ernst ›Kreuger. K avlade studentexa-
men i Kalmar som 16-åring. Efter avslutad 
dubbel civilingenjörsutbildning i bygg-
nads- resp. maskinteknik på Kungl. Tek-
niska högskolan, KTH, arbetade han sju år 
utomlands framförallt i USA, men även i 
bl.a. Mexiko och Sydafrika. Han kom ti-
digt i kontakt med den nya byggmetoden 
armerad betong och deltog i uppförandet 
av flera skyskrapor i New York.

Efter att ha blivit representant för det 
patentskyddade byggsystemet med arme-
rad betong återvände han till Sverige och 
startade 1908 tillsammans med Paul Toll 
byggnadsfirman Kreuger & Toll. Som kon-
sult hade de K:s kusin Henrik ›Kreüger. 
Företaget kom att medverka i flera större, 
uppmärksammade byggprojekt som ex-
empelvis Stockholms stadion, samt Nord-
iska Kompaniet, NK, och grundläggningen 
av Stockholms stadshus. K:s intressen kom 
med tiden att utvidgas till köp av fastig-
heter och tomtmark i de centrala delarna 
av Stockholm. Detta resulterade 1915 i 
grundandet av Fastighetsbolaget Hufvud-
staden.

Sedan 1868 var familjen Kreuger invol-
verad i Kalmarbygdens tändsticksindustri 
och i början på 1900-talet blev Ivars yngre 
bror Torsten ›Kreuger engagerad. För att 
kunna göra en behövlig omstruktuering av 
branscehen bildades 1913 AB ›Förenade 
Svenska Tändsticksfabriker med K som 
VD. Genom sammanslagning av detta 
bolag med Jönköpings och Vulcan Tänd-
sticksfabriks AB 1917 bildades Svenska 
Tändsticksaktiebolaget med K som VD. 
Samtidigt tog K kontrollen över Kreuger 
& Toll AB som blev ett holdingbolag och 
störste ägare i det nya tändsticksbolaget. 

Byggbolaget blev då ett eget bolag, Kreu-
ger & Toll Byggnads AB. 

Under 1920-talets senare hälft började 
koncernen låna ut pengar till stater med 
förmånlig ränta och mycket långa amor-
teringstider. Lånen var oftast förknippade 
med avtal om monopol på tillverkning av 
tändstickor. Denna konstruktion gjorde 
att koncernen blev världsdominerande på 
tändstickor och kunde därmed också i allt 
högre grad börja styra prissättningen. När 
tändstickskoncernen var som störst omfat-
tade den 250 fabriker i 43 länder. Detta 
motsvarade omkring 75 % av hela värl-
dens dåvarande tändsticksproduktion. AB 
Kreuger & Toll hade också aktiemajoritet i 
flera stora svenska industriföretag som LM 
Ericsson, Svenska Cellulosa AB och Boli-
den AB. Koncernen svarade 1930 för 64 % 
av den totala omsättningen på fondbörsen 
i Stockholm.

Efter börskraschen 1929 i New York 
fick K allt svårare att uppbringa kapital till 
verksamheterna. Detta ledde till en likvidi-
tetskris som kulminerade i oktober 1931. 
Kreugerkoncernen hamnade på grund av 
detta i en svår ekonomisk kris och K hit-
tades död den 12 mars 1932 i Paris. Om-
ständigheterna kring hans död har inte bli-
vit helt klarlagda, till största del beroende 
på bristerna i den franska polisens under-
sökning av lägenheten. Spekulationer om 

Ernst Kreuger

Ivar Kreuger
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huruvida K verkligen tog sitt liv förekom-
mer ännu. Hans död utlöste den så kallade 
Kreugerkraschen. Sammanbrottet är en av 
historiens mest omfattande konkurser och 
fick långtgående politiska, personliga och 
ekonomiska konsekvenser i Sverige och i 
många andra länder. Många företag och 
privatpersoner hade investerat stora delar 
av sitt kapital i K:s bolag, tillgångar som 
gick förlorade när AB Kreuger & Toll för-
klarades i konkurs.

Många av företagen i Kreugerkoncer-
nen levde vidare och övertogs av de ban-
ker som hade fordringar. Stora delar av 
de s.k. Wallenbergs-, Handelsbanks- och 
Stenbeckssfärerna kom att utvecklas från 
Kreugers företagsimperium. BB

Kreuger, Nils, 1858–1930, konstnär, 
född i Kalmar, son till Johan August 
›Kreuger, studerade vid Konstakademien 
1874–1878 samt vid Perséus målarskola i 
Stockholm. År 1881 kom K till Paris, där 
han påverkades av franskt friluftsmåleri. 
Han återvände 1887 till hemlandet och 
bosatte sig i Varberg, där han 1893 till-
sammans med Richard Bergh och Karl 
Nordström bildade Varbergsskolan. De 
målade i skymningsromantisk stil, ofta 
landskap med betande boskap. I oppo-
sition mot Konstakademien var K ak-
tiv vid bildandet av Konstnärsförbundet 
1886 och dessutom lärare vid dess skola. 
År 1896 bosatte sig K i Stockholm men 
tillbringade somrarna på Öland. Under 
påverkan av van Gogh utvecklade han 
en teknik med prickar och streck i tusch 

ovanpå oljefärgen, vilken blev karakteris-
tisk för hans populära målningar av hästar 
och kor under hög himmel på öländska 
alvaret och strandängarna. Han är repre-
senterad på de större museerna i Norden. 
K är begravd på ›Södra kyrkogården i Kal-
mar. Skulptören Christian Eriksson skapa-
de gravvården. Mer att läsa: Hans-Henrik 
Brummer, Nils Kreuger, 2004. JL

Kreüger, Oscar, 1848–1936, grosshand-
lare och dansk konsul, född i Kalmar, son 
till Pehr Edward ›Kreuger. Efter studier i 
Kalmar fortsatte han på Göteborgs han-
delsinstitut. Därefter återvände han till 
hemstaden och en anställning i ›Kreuger 
& Jennings. Senare kom han att ägna sig 
åt grosshandel inom tändsticksbranschen. 
År 1917 avvecklade han sitt företag och 
bosatte sig i Stockholm. BB

Kreuger, Pehr Edvard, 1820–1894, 
skeppsredare samt rysk och nederländsk 
konsul, född i Kalmar, son till Anders Lo-
rentz ›Kreuger. Efter tre års studier på 
Göteborgs handelsinstitut började han i 
faderns företag som sysslade med skeppsre-
deri och grosshandel med trävaror. I slutet 
av 1840-talet överlät fadern rederirörelsen 
till K, som då ingick kompanjonskap med 
svågern Joseph ›Jennings och de startade 
firman P E ›Kreuger & Jennings. Efter att 
Jennings avlidit 1850 drev K själv företaget 
vidare med oförändrat firmanamn. Företa-
get som nu blivit ett handelsföretag med 
rederi kom att bli ett av stadens största fö-
retag. K anlade Emsfors pappersbruk och 
tillsammans med brodern Eric Lorentz 
övertog han 1871 ›Fredriksdahls Tänd-
sticksfabrik i Kalmar, till vilken han fem år 
senare blev ensam ägare. År 1878 startade 
han på initiativ av den ingifte släktingen 
Pehr Ambjörn Sparre ett sidenväveri, se 
›Sparres Sidenväveri, men fabriken gick 
med stor förlust och verksamheten fick 
läggas ned. Denna affär kostade K större 
delen av hans tillgångar och vid sin död 
hade han kvar endast fastigheten på Södra 
Långgatan 44. BB
 
Kreuger, Sven, 1891–1967, född i Kal-
mar, konstnär, var brorson till konstnären 
Nils Kreuger. Åren 1910–1911 studerade 
han vid Valands målarskola i Göteborg 

Oscar Kreüger

Nils Kreuger.
Nedan blandteknik av Nils 
Kreuger

Ivar Kreuger. 
Exlibris
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och 1911–1913 vid Carl Wilhelmssons 
skola i Stockholm. Han blev därefter elev 
vid Académie Russe och La Palette i Paris. 
K vistades flera år i Paris och företog resor 
till Italien, Spanien, Nordafrika, Tyskland 
och England. Hans motiv bestod huvud-
sakligen av figurkompositioner, djurmotiv 
och landskap. I sitt tidiga måleri var han 
påverkad av kubism och primitiv konst 
men övergick senare till ett mera natura-
listiskt utförande. S utförde 1933 en vägg-
målning i ›Kalmar högre allmänna läro-
verk. K deltog i flera samlingsutställningar 
på Liljevalchs konsthall i Stockholm samt 
i Paris. K är representerad på Nationalmu-
seum och Kalmar konstmuseum. JRm

Kreuger, Torsten, 1884–1973, civilin-
genjör, bankman och industrialist, född 
i Kalmar och son till Ernst ›Kreuger. Ef-
ter att ha avlagt studentexamen i Kalmar 
fortsatte han studierna till civilingenjör på 
Chalmers i Göteborg. Året efter fick han 
av sin far Ernst och farbror Fredrik ›Kreu-
ger i uppdrag att bygga en ny fabrik i Kal-
mar, ›Kalmar Tändsticksfabrik. Den stod 
klar som en mönsteranläggning 1907. K 
var chef för fabriken fram till 1912 och 
därefter VD för Kalmar-Mönsterås Tänd-
sticksfabrik i ett år. År 1908 påbörjade han 
ett nära samarbete med ›Siefvert & For-
nander i Kalmar och 1910 blev han störste 
ägare i företaget som fyra år senare inlem-
mades i ›Förenade Svenska Tändsticksfa-
briker. Där hade hans bror Ivar ›Kreuger 
tillträtt som VD efter att K först hade bli-
vit tillfrågad men tackat nej. Efter detta 
lämnade han företagsgruppen och bosatte 
sig i Stockholm där han byggde upp en 
egen företagsgrupp. Han grundade Ame-
rikanska banken i Warszawa och hjälpte 
brodern Ivar att etablera tändsticksfa-
briker i Polen. Som ett resultat av detta 
utnämndes han till polsk generalkonsul i 
Stockholm.

Genom en donation av Torsten Kreuger 
kunde Blå Jungfrun, som då höll på att 
exploateras sönder av ett stenbrytnings-
företag, friköpas 1925 och överlämnas 
till staten för att 1926 bli nationalpark. 
På 1930-talet köpte han Stockholms-Tid-
ningen och Aftonbladet vilka han behöll 
till 1956 då de såldes till LO. Ett styrelse-
uppdrag som Torsten Kreuger hade åren 

innan Kreugerkraschen var i Högbrofor-
sens Industri AB, ett trämassetillverkande 
företag. Företaget blev vid Kreugerkra-
schen föremål för det så kallade Högbro-
forsmålet. Under hösten 1932 inleddes 
vid Stockholms Rådhusrätt en serie rätte-
gångar mot K och slutligen dömdes han 
till 1 års fängelse. Efter avtjänat straff sök-
te han inte mindre än fyra gånger resning i 
målet, men Högsta Domstolen biföll inte 
någon av dessa. Den sista resningsansökan 
avslogs 1960.

När hemligstämpeln efter trettio år 
ströks på en mängd dokument runt bro-
dern Ivars död, publicerade han först bo-
ken Kreuger & Toll, 1963, där han beskrev 
hur företaget Kreuger & Toll liksom öv-
riga företag i Kreugerkoncernen hade ta-
gits över efter broderns död. Tre år senare 
publicerade han boken Sanningen om Ivar 
Kreuger där han hävdade tesen att brodern 
blivit mördad. Under slutet av sitt liv var 
han bosatt i Genève. BB

Kreuger & Jennings, egentligen P. E. 
Kreuger & Jennings, har sitt ursprung i den 
rederirörelse som drevs av Anders Lorentz 
›Kreuger och som under 1840-talet över-
lät verksamheten på sonen Pehr Edvard 
›Kreuger och svärsonen Joseph Jennings. 
De nya ägarna startade 1844 företaget P. E. 
Kreuger & Jennings. År 1850 dog Jennings 
men företagsnamnet bibehölls och företa-
get drevs vidare av Pehr Edvard. K kom 
att bli stadens största rederi och verksam-
heten utvidgades med handel, framförallt 
träexport och blev ett av Kalmars största 
handelshus. År 1868 gick K in i företaget 
Emsfors Pappersbruk och byggde där en 
ny fabrik. Tre år senare etablerade sig K 
i tändsticksbranschen genom att köpa in 
sig i ›Fredriksdahls Tändsticksfabrik. Ef-
ter att ›Kalmar Sockerbruk hade upphört 
med sin verksamhet, köpte K 1875 dess 
fastighet, ›Tyghuset, på Södra Långgatan. 
Två år senare startade ›Sparres Sidenväve-
ri i fastigheten med hjälp av K. Affärerna 
gick mycket dåligt och väveriet upphörde 
redan efter två år och denna verksamhet 
ruinerade både företaget K och Pehr Ed-
vard Kreuger personligen.  BB

Kreugerska huset ligger på Norra Lång-
gatan 51 på Kvarnholmen, Borgmästaren 
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Didrik ›Mühlenbruch lät bygga detta trä-
hus 1697. C A ›Palme, farfars far till Olof 
Palme, ägde huset till 1854, då han sålde 
det till skeppsredaren J A Kreuger. Hans 
son, konstnären Nils ›Kreuger, hade här 
under flera år sin ateljé. Tändstickskungen 
Ivar ›Kreuger föddes i huset 1880. Bygg-
naden låg ursprungligen på Östra Sjögatan 
4 vid stadsporten Kavaljeren men flytta-
des 1967 till Norra Långgatan 51.  

Kreugerska tändsticksfabriken var ett 
folkligt namn på den av familjen Kreuger 
ägda ›Fredriksdahls Tändsticksfabrik.

Kris Kalmar, Kriminellas revansch i sam-
hället, är en kamratförening bestående 
av före detta kriminella och missbrukare. 
Medlemmarna hjälper människor efter 
frigivning från fängelse med att avhålla 
sig från kriminalitet och droger genom att 
erbjuda dem ett hederligt och drogfritt 
socialt nätverk. K:s medlemmar gör åter-
kommande anstaltsbesök för att förbereda 
intagna inför frigivningen och föreläser för 
bl.a. skolor och socialförvaltningar. Fören-
ingen har ett boendeprogram i samarbe-
te med ›Kalmarhem där den som saknar 
bostad efter villkorlig frigivning erbjuds 
sådan. K har lokaler i Möllarhuset, Stor-
gatan 57. Det finns en ungdomsavdelning, 
Unga Kris Kalmar för ungdomar mellan 
13 och 25 år, som tidigare varit intagna för 
ungdomsvård. BB

Kristian IV, 1577–1648, dansk och norsk 
kung, född på Fredriksborgs slott. Han 
regerade 1588–1648 som i Danmark är 

ihågkommen som dess mest populäre och 
ambitiöse kungen. C ledde de danska trup-
perna under ›Kalmarkriget och anfallet 
på staden 1611. C grundade flera städer, 
Christianshavn, Gluckstadt, Kristianstad, 
Kristianopel, Kristiansand samt Christia-
nia, nuvarande Oslo. SHm

Kristina, 1626–1689, drottning av Sveri-
ge, när hon som omyndig ärvde kronan ef-
ter sin far Gustav II Adolfs död 1632. Hon 
blev myndigförklarad 1644 och började då 
regera. Efter tronavsägelsen 1654 övergick 
hon officiellt till katolicismen. K flyttade 
till Rom där hon avled och begravdes i S:t 
Peterskyrkan. Kvarnholmens befästnings-
ritning approberades 1651 av drottningen 
genom att hon satte sin namnteckning på 
förslaget som upprättats av generalkvar-
termästaren Johan ›Wärnschöld. SHm

Kristvalla socken och församling tillkom 
1656 och var ursprungligen en skogsbygd 
tillhörande ›Dörby och ›Förlösa socknar. 
Befolkningen i de där ensligt belägna går-
dar uppförde ett eget kapell, ofta kallat 
Gunnabo kapell och gudstjänster förrätta-
des växelvis av prästerna i Dörby och För-
lösa. Den nybildade socknen fick namnet 
Kristvalla. Byn Ingelsryd överfördes 1795 
till K från Kläckeberga socken. K är nu-
mera en del av Nybro kommun. BB

krocket har utövats i Kalmar sedan bör-
jan på 1900-talet. År 1949 bildades Tall-
hagens Krocketklubb, följd året därpå av 
Stensö Krocketklubb och tio år senare av 
Kalmarsundsparkens Krocketklubb. Krock-
et har sitt ursprung i Frankrike, där det 
heter croquet. Tävlingsformen heter fält-
krocket till skillnad från trädgårdskrocket. 
Tallhagens Krocketklubb har sin bana där 
Tallhagens festplats en gång låg och Stensö-
klubbens plan ligger mellan ›Stensökanalen 
och Stensötorpet. I Kalmar bedrivs tävling-
ar dels inom, dels mellan klubbarna. Även 
nationella krockettävlingar förekommer, 
där Tallhagens Krocketklubbs och ›Kalmar 
FF:s tidigare fotbollsspelare Jan-Åke Lund-
berg nått stora framgångar med en serie 
SM-vinster och Kalmarmästerskap. LLj

Kronan, även kallad Stora Kronan, var ett 
svenskt örlogsfartyg och ett av världens 

Kreugerska huset
Foto Thomas Hällqvist
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största fartyg under sin tid. Det var ett 
regalskepp, vilket under den svenska stor-
maktstiden var beteckningen för flottans 
största skepp. K byggdes 1668–1672 på 
Skeppsholmen i Stockholm. Efter bara 
några års tjänst och två sjöslag mot danska 
och nederländska flottor förliste hon un-
der slaget vid Ölands södra udde den 1 juni 
1676. Förlisningen orsakades av att skep-
pet kantrade i en tvär gir. Under kantring-
en antändes krutförrådet, som förvarades 
längst fram i skeppet och huvuddelen av 
fören sprängdes bort på styrbordssidan. 
Över 800 man dog när K sjönk och med 
i djupet följde över 100 kanoner, värde-
full utrustning, privata ägodelar och stora 
summor pengar i form av krigskassor. Vid 
hennes förlisning dog förutom nästan 10 
% av den svenska flottans aktiva manskap 
också flottans överbefälhavare, riksamira-
len Lorentz Creutz och en rad andra höga 
officerare.

K återfanns 1980 av en grupp med den 
kände vrakforskaren Anders Franzén i 
spetsen. Resterna av vraket ligger på drygt 
25 meters djup omkring 6 km öster om 
byn Hulterstad på sydöstra Öland. Året 
efter påbörjade ›Kalmar läns museum de 
marinarkeologiska undersökningarna av re-
galskeppet under ledning av marinarkeolo-
gen Lars Einarsson. Sedan dess bedrivs ar-
betet som en del av museets verksamhet. 
Varje år sedan upptäckten har man gjort 
dykningar för att kartlägga vrakplatsen 
och bärga föremål. Hittills har över 30 000 
föremål tagits upp och konserverats och 
många av dem har ställts ut, framförallt 
på Kalmar läns museum, som idag har an-
svaret för de arkeologiska utgrävningarna 
och den permanenta utställningen över K. 
Genom museet redovisas resultaten av de 
fortlöpande undersökningarna av vraket.

I Kronanutställningen finns modeller, 
bildspel, storbildsvideo, rekonstruerade 
miljöer och mängder av bärgade föremål. 
Här finns också en rekonstruktion av ami-
ralens kajuta, kanondäcket samt en skal-
enlig och mycket detaljrik modell av vrak-
platsen. Utställningen visar också en kopia 
av den sorts dykarklocka som användes 
vid bärgandet av kanoner från vraket un-
der 1680-talet. Mer att läsa: Björn Axel 
Johansson, Regalskeppet Kronan, 1985. BB

Kronobageriet, nu Södra Långgatan 56, 
började byggas i slutet av 1740-talet ef-
ter förslag av 1724 års fästningskommis-
sion, som då dömt ut kronans bageri på 
slottet. Bageriets uppgift var att tillgodose 
kronans behov av bröd, främst för ›Kalmar 
garnison. Till en början var K utrustat med 
6 ugnar för brödbak och en hästeqvarn, 
sannolikt för 8 hästar, som skulle orka 
driva 4 par kvarnstenar. Här bakades san-
nolikt både ankarstock och succariebröd, 
även kallade knallar, vilket var en sorts 
skorpor. Från 1825 var K privatägt och in-
köptes 1847 av Theodor ›Jaensson d.ä., C 
A Palme och doktor S A Frykman som där 
startade ›Kalmar Ångkvarn. Efter ägarbyte 
och konkurs köptes fastigheten av gross-
handlare Johan ›Jeansson som byggde på 
en våning. Övervåningen rymde spann-
måls- och mjölmagasin och 1901–1902 
byggdes på med ytterligare tre våningar. 
När kvarnen i detta hus skulle tas i drift 
efter en genomgripande upprustning ut-
bröt en förödande brand den 6 juli 1935, 

Kronan.
Slaget vid Öland den 1 
juni 1676. Kronan explo-
derar. Detalj ur oljemål-
ning av Claus Møinichen. 
(1686). Frederiksborgs 
slott. Danmark 
Foto Rolf Lind/Kalmar 
läns museum.



322

känd som ›Ångkvarnsbranden. Byggna-
den återställdes och användes till 1957 då 
verksamheten lades ner. År 1985 köpte 
Kalmar läns Byggmästarförening huset, se 
›Kalmar Byggmästarförening, genomförde 
en rivning av de översta våningarna och 
byggde om det till dagens utseende. Mer 
att läsa: Gunnel Forsberg Warringer, Byg-
garnas hus, 1987. GM

Kronobränneriet på Kalmar slott tillkom 
1776 som en följd av ett kungligt beslut 
av Gustav III året innan, samtidigt som 
kronan med skärpa utfärdade ett brän-
ningsförbud för enskilda. Anledningen var 
att kronan ville få in skatter och förslaget 
hade framlagts av friherre Georg Gustaf 
Wrangel, kallad Brännvins-Wrangel. Stör-
re delen av slottet togs i anspråk för brän-
neriet och till magasinering av spannmål. 
I västra flygelns källarvåning, nuvarande 
Borgstugan, byggdes 8 stycken brännvins-
pannor och de grova murstockarna med 
9 pipor drogs upp genom nuvarande Stu-
resalen och ›Gröna salen. På hösten 1776 
kom Gustav III på besök under en resa till 
Karlskrona och hans medföljare skriver i 
sin dagbok förfärat att slottet blifvit inredt 
till spannmålsmagasin och brännvinsbrän-
neri. I länskungörelsen uppgavs att från 
slottet tillhandahålles rent och godt bränn-
win och känt är att kummin huvudsakli-
gen användes för att krydda brännvinet. 
För att kunna klara vattenförsörjningen för 
bl.a. kylning gjordes stora ingrepp i slottet. 
Kuretornets topp revs ner och på dess stäl-
le byggdes 1782–1783 en stor väderkvarn. 
Den tillkom för att bespara bränneriet de 
dryga kostnaderna för malning och trans-
port av mälden. Verksamheten fortsatte 
till 1788, då alla kronobrännerier i landet 
upphörde. De hade inte gett kronan de 
inkomster, som man hade förväntat sig, 
bränningsrättigheterna utarrenderades is-
tället till enskilda personer. Därefter fung-
erade slottet enbart som spannmålsmaga-
sin och fängelse. Den stora väderkvarnen 
nedmonterades 1791 sedan den inköpts 
till Gustav III:s nyligen påbörjade bygge 
av Haga slott. Den var tänkt att användas 
för att pumpa upp vatten till stallarna, 
men den blev aldrig uppförd. Kuretornets 
topp försågs med ett pyramidformat tak 
av mycket enkelt slag och rödfärgades. 

När Vitterhetsakademiens tecknare Carl 
Hilfeling besökte Kalmar 1797 skriver han 
att slottet nu genom Bränneriets anläggning 
nära nog förvandlats till en Stor Ruine.  BB

Kronomagasinet, se ›Tyghuset.

Krusenstiernska gården är en bygg-
nadsminnesförklarad ›malmgård i Gamla 
stan med anor från 1700-talet. Handels-
mannen Jonas Löfberg skapade den stora 
tomten 1762 genom att köpa till mark. 
Under senare ägare kallades K för Kreuger-
ska trädgården och senare Kraefftens träd-
gård. Hermina von ›Krusenstierna köpte 
malmgården 1874 och gifte sig med sin 
kusin Philip von Krusenstierna tre år se-
nare. Det barnlösa parets trotjänare, Hul-
da Nydell, fick ärva K och donerade 1940 
fastigheten till Kalmar stad och inventari-
erna ›till ›Kalmar läns fornminnesförening, 
nu ›Kalmar läns museum. Huvudbyggna-
den är ett trähus med herrgårdskaraktär, i 
ett plan med inredd vind under brutet tak, 
sannolikt från slutet av 1700-talet. Mindre 
ändringar kan ha utförts senare. Möbler 
och inventarier speglar ett inredningsi-
deal från 1880-talet. Mitt emot tjänstefol-
kets köksingång på gaveln vidtar en länga 
med brygghus, bagarstuga och ladugård 
för fyra kor. Familjen drev förutom träd-
gårdsodling lantbruk i liten skala. Längan 
avslutas med gårdens hemlighus. Därin-
till låg en liten hönsgård, sammanbyggd 
med vagnskjul, mangelbod och en i sen 
tid byggd verkstad. Husraden mot gatan 
avslutas med trädgårdsmästarens bostad. 
En viktig del av hushållets inkomster kom 
från försäljning av trädgårdsprodukter. 
Trädgården inramas idag av plank och var 
fram till 1949 betydligt större. Då byggdes 
nya Kungsgatan ut liksom Västerlångga-
tan. Detta kompenserades genom tillägg 
av mark i sydöstra och sydvästra hörnet. 

Till höger
Kronobageriet.
Vinjett från aktiebrev vid
ångkvarnsbolagets bildande.
Dvs. när kronobageriet blev
ångkvarn.
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Trädgården närmast Kungsgatan med den 
stora gräsplanen är av fransk typ med raka 
gångar och träd i raka rader. Där finns 
också ett lusthus. Framför huvudbyggna-
den vidtar ett parti i tysk stil från omkring 
1870 med slingrande gångar, en 14 m djup 
stensatt brunn, sannolikt från medeltiden. 
Tidigare ägde familjen Krusenstierna en 
gård i den blivande ›Stadsparken, även den 
kallad Krusenstiernska gården. Varje år 
anordnar Krusenstiernas Vänner en som-
marfest. Sedan 2002 anordnas välbesökta 
sommarteatrar med välkända artister. GM

kråksten, troligen förvanskning av krok-
sten, är en folklig benämning på en i Kal-
marsundstrakten förekommande, till ne-
dre kambrium hörande, gröngrå, lerhaltig 
och glimmerrik sandsten, rik på slingran-
de, krokiga spår efter mask. LLj

Kråkvinkel var ett förtäckt namn på Kalmar 

som användes av Jon ›Engström i sina båda 
nyckel- och nidromaner Nybyggarne, 1838, 
och Björn Ulftand och konsorter, 1840. 
Böckerna blev mycket uppmärksammade 
på sin tid då de innehöll angrepp på or-
tens aristokrati och byråkrati. En stor del 
av upplagorna förstördes av de angripna 
personerna. Namnet K tros vara inspirerat 
av den tyska fiktiva orten Krähwinkel, som 
förekom i August von Kotzebues komedier 
i början av 1800-talet. BB

Krönmark, Eric, 1931– , landshövding 
1981–1996, född i Södra Vi. K var riks-
dagsman och försvarsminister. Länsstyrel-
sen omorganiserades under hans tid ge-
nom att bl.a. länsbostads-, lantbruks- och 
fiskenämnderna infogades och skatteför-
valtningen bröts ur. K verkade för länsjärn-
vägarnas upprustning. Han var även civil-
befälhavare i Civilförsvarsområde Syd.

Kullander, Henrik, 1971– , författare, 
född i Ljungbyholm. Efter två år på Sku-
rups folkhögskola fortsatte han med stu-
dier i litteraturvetenskap. K debuterade 
2002 med romanen Elfenbenssvart, med 
handlingen förlagd till Ljungbyholm. År 
2005 kom Någonting odödligt och Med-
an floden stiger, 2008. Romanerna är en 
blandning av magisk realism och psykolo-
gisk thriller.
 
af Kullberg, Anders, 1771–1851, biskop 
i Kalmar, född i Strö, Malmöhus län. Efter 

Krusenstiernska gården.
Akvarell av Johan Persson

Kronobränneriet med maltkvarn på Kuretornet. 
Teckning av Bengt Bengtsson

Kråkvinkel. Bokomslag till 
Jon Engströms bok.
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studentexamen i Lund och ytterligare stu-
dier vid Lunds universitet började han en 
lång och framgångsrik ämbetsmannabana. 
Han var docent i grekiska och österländ-
ska språk, senare kanslist och sekreterare 
vid hovkanslerämbetet, handsekreterare 
hos kronprins Karl August, kansliråd och 
slutligen statssekreterare, innan han 1830 
utnämndes till biskop i Kalmar stift. K 
innehade ämbetet från 1831 och till sin 
död. År1817 blev K en av de aderton i 
Svenska akademien och året efter adlades 
han. K var även ledamot av Kungl. Musi-
kaliska akademien. Mer att läsa: Bror Ols-
son, Kalmar stifts herdaminne, del 1.

af Kullberg, Karl, 1813–1857, kammar-
junkare och författare, född i Stockholm, 
son till Anders af ›Kullberg. Efter utbild-
ning i Uppsala verkade han en period som 
domare men kom i allt större omfattning 
att ägna sig åt resor och författarskap. K 
vistades 1846 i Kalmar som då var centr-
um för ett område med livsmedelsbrist, 
svält och umbäranden. Hans uppmärk-
sammade roman En sommar i Småland 
utgavs 1847 i efterdyningarna av den svå-
ra missväxten år 1845. Han beskriver en 
godsägare som pinar sina underlydande. 
K gjorde flera resor i utlandet och vista-
des däremellan mestadels i Kalmar åren 
1846–1856. Efter faderns död år 1851 
blev han adelsman såsom huvudman för 
ätten af Kullberg. Mer att läsa, Arvid Ahn-
feldt, Ur Karl af Kullbergs portfölj: efter-
lämnade papper, berättelser och humoresker, 
1879.  BB

Kulltorps slätt i Arby socken väster 
om Vassmolösa blev 1844 mötesplats 
för ›Kalmar Regementes beväringar från 
framför allt Södra Möre och Öland, efter-
som Hultsfred ansågs ligga för långt bort. 
Beväringarna utrustades och klädde om 
på slottet för att sedan marschera ner till 
K. Eftersläntrare togs upp på vagnar. År 
1880 fanns på fältet 68 rödfärgsstrukna 
halmhyddor och dessutom två vakthyd-
dor, ett sjukhus i ett plan, krutkapell, pro-
visoriska marketenterier, kokhus och från 
1880 en proviantbod. K drogs in 1884 då 
denna exercisplats inte tillät samövning 
med stamtrupp och då järnvägen nu kun-
de transportera beväringarna till andra 

exercishedar. En minnessten restes 1934. 
Kokhuset flyttades till Vassmolösa, söder 
om Tingshuset och på östra sidan om 
landsvägen för att användas som smedja 
till ett stycke in på 1970-talet. Byggna-
den finns ännu kvar. GM

Kullzén, Henning, 1896–1985, köpman, 
född i Kalmar. Han övertog tillsammans 
med brodern Karl föräldrarnas tryckeri, 
bokbinderi och pappershandel. När Karl 
dog tog systern Signe ›Kullzén hand om 
pappershandeln, som låg till vänster i fa-
miljens hus, ›Kullzénska gården. Henning 
hade sin verksamhet i lokalen mitt emot. 
Där drev han ett antikvariat och sålde 
även frimärken och mynt, vilket han blev 
känd för långt utanför stadens gränser. 
Här kunde man även köpa modellflyg-
plan och allt vad som tillhörde en mo-
delljärnväg. Bokförrådet fanns inte bara i 
bottenvåningen utan även en trappa upp, 
där syskonen bodde. Henning gjorde från 
1920-talet årliga utlandsresor till södra 
Europa och England för att turista, köpa 
in böcker och frimärken. Bl.a. besökte 
han olympiska spelen i Berlin 1936 till-
sammans med andra Kalmarbor. Resorna 
återspeglas i hans samling av vykort samt 
dagböcker, bevarade på Kalmar läns mu-
seum. Herr Kullzén, som han titulerades, 
och hans syster blev i början av 1960-talet 
tillfrågade om de ville sälja fastigheten till 
Kooperativa Förbundet, men de vägrade, 
vilket gjorde att de räddades. GM

Kullzén, Signe, 1898–1985, pappers-
handlare, född i Kalmar. Hon arbetade till 
en början på bank. Föräldrarna drev tryck-
eri och pappershandel. Tre av hennes sys-
kon dog i unga år; Gustav vid sex års ålder, 
Karl 1939 och tvillingsystern Rut 1942. 
När Karl avled gick Signe in i familjeföre-
taget och drev pappershandeln, först till-
sammans med sin mor och fortsatte sedan 
ensam fram till sin död. Hon skötte också 
hem och hushåll liksom bokföring och de-
klarationer för sig och sin bror Henning 
›Kullzén. Sortimentet omfattade bl.a. vy-
kort, tidningar, bordslöpare, klippdockor, 
ritblock, pussel och inte minst bokmär-
ken. Signe, som tilltalades fröken Kullzén, 
kunde verka tvär och sade emellanåt nej 
till att sälja önskad vara. Hon hade god 
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ordning på allting och var mycket ekono-
misk. En viktig del i hennes liv var kolo-
nilotten på Norra koloniområdet. Tillsam-
mans med brodern vägrade hon i början på 
1960-talet att sälja huset till Kooperativa 
Förbundet, se ›Kullzénska gården. Under 
några somrar belystes hennes originalitet 
genom Byteaterns och Lars Sonnesjös ge-
staltning av Signe. Mer att läsa: Birgit Jans-
son, På min gård sa´ fröken Kullzén, 1990. 
GM

Kullzénska Bridgesällskapet, se ›Lilla 
Sällskapet.

Kullzénska gården vid korsningen Kag-
gensgatan–Norra Långgatan är en välbe-
varad handelsgård bestående av två sam-
manbyggda trähus samt gårdsbyggnader 
runt en trång innergård. Husen är troligen 
uppförda 1771 och förklarade som bygg-
nadsminnen. En bit in på 1900-talet ritade 
stadsarkitekten J Fred. ›Olson ett förslag 
där K skulle byggas om till biograf.

Familjen Kullzén ägde gården större 
delen av 1900-talet fram till 1985, då de 
ogifta syskonen Signe Kullzén och Hen-
ning ›Kullzén avled med några veckors 
mellanrum och utan att efterlämna några 
arvingar. Syskonen blev mycket uppmärk-
sammade i början av 1960-talet när de 
vägrade sälja gården till Kooperativa För-
bundet trots ett rekordhögt bud. Man av-
såg att riva all gammal bebyggelse i västra 
delen av kvarteret och bygga ett nytt va-
ruhus, ›Domus. ›Berggrens hörna, som låg 
intill, och flera andra fastigheter var redan 

förvärvade. Gården såldes av Allmänna 
arvsfonden efter syskonens död på auk-
tion till privatpersoner och förvaltas nu 
i syskonens anda. I bottenvåningen, där 
pappershandeln låg till vänster, finns bu-
tiken Smycken och Antikt och till höger 
återfinns Kalmar Antikvariat, som kan ses 
som en fortsättning på Henning K:s butik. 
I övervåningen, där syskonen K bodde, har 
inretts ett kafé, Kullzénska Caféet med 
möbler i stil med syskonens föräldrahem 
i slutet av 1800-talet. Gården är mycket 
välbevarad och i stort sett i samma skick 
som på familjen Kullzéns tid.  GM

Kung Johans förmak, Rustkamma-
ren, på Kalmar slott inreddes 1583–1585 
över Kungsköket. ›Johan III kallade den 
Stora salen östan om borggården över kö-
ket. Den ingick då i Johan III:s kungsvå-
ning. Salen hade två spisar, varav en idag 

Kullzénska gården.
Foto GM

Signe Kullzén var noga 
med att hålla snyggt runt 
Kullzénska huset

Hennig Kullzén t v
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är rekonstruerad. Den andra, som saknade 
omfattning, fanns i norra väggen. På sam-
ma vägg finns en fragmentarisk och oläslig 
inskrift i röd färg. Under denna kan man 
se bokstäverna I R, som står för Iohannes 
Rex, dvs. Kung Johan. Den stora mur-
stock, som upptar större delen av norra 
väggen kommer från spisen i Kungsköket. 
Väggarna är dekorerade med draperimål-
ningar, som troligen tillkommit 1618, när 
den norra längans nedre våning målades. 
Golvet lades nytt på 1920-talet, men bjäl-
karna i taket är gamla. Under 1600-talet 
var salen rustkammare. Den disponerades 
av tygmästaren ännu 1722 och fram till 
1807 omnämns rummet som Luntekam-
maren. Lunta kallades eldvapnens tändan-
ordning. LWA

Kungsbron kallas den trappförsedda land-
stigningsplats i södra delen av ›Tullhamnen. 
Den stod klar i mitten på 1880-talet. K an-
vändes förr för att via mindre båtar landsät-
ta passagerare från större fartyg, som låg på 
redden p.g.a. av otillräckligt djup i ›Kalmar 
hamn. Här har både Oscar II och Gustaf V 
landstigit. BB

Kungsgemaket, Erik XIV:s gemak, i det 
12-kantiga Kungsmakstornet var kung-
arnas privata gemak på Kalmar slott. 
Takhöjd och utseende har dock skiftat. 
Merparten av den nuvarande inredningen 
tillkom omkring 1560 på beställning av 
hertig Erik, senare ›Erik XIV. Taket består 
av fyra stora kassetter med intarsia samt 
19 mindre med reliefer och beslagsorna-
ment, bl.a. Eriks kungavapen. Målningen 
i den västra fönsternischen föreställer den 
grekiske sagohjälten Herkules, en uppskat-
tad förebild under renässansen. Intarsiapa-
nelerna är komponerade av Jacob Richter 
och tillverkade av tyska mästare. ›Johan 
III lät tillföra den målade jaktscensfrisen i 
stuck på 1570-talet. Målning och förgyll-
ning tillkom först 1585. Väggstycket till 
vänster om spisen är en lönndörr som le-
der till det kungliga hemlighuset. Dörren 
pryds av en intarsiabild av Kalmar slott.

Kungsgemakets intarsia utfördes i sam-
band med att K inreddes 1558–1560. Vid 
denna tid var tysken Jacob Richter bygg-
mästare på slottet. Snickarmästare var tys-
karna Urban Schultz och Marcus Ulf-rum. 

Intarsiapanelen indelas av korintiska halv-
kolonner i ek. Två av intarsiapanelens ar-
kitektur- och landskapsbilder har verklig 
förlaga, dels Kalmar slotts 1500-talsfasad 
på dörren till hemlighuset, för övrigt den 
äldsta kända bilden av slottet, dels bilden 
på Gamla Uppsala med de tre väldiga 
kungshögarna. Vid restaureringen i slutet 
av 1850-talet nytillverkades stora delar av 
intarsiapanelen, men de ursprungliga for-
merna bibehölls noggrant. Dock blev en 
del väggfält helt nykomponerade.

Jaktfrisen i Kungsgemaket är en bemå-
lad stuckaturfris, som skildrar en jakt på 
1500-talets svenska storvilt med hundar 
och fotfolk med jakthorn och enkla stöt-
vapen. Frisen kan vara utförd av Antonius 
Watz och då under 1572–1573. Jaktfrisen 
restaurerades genomgripande på 1850-ta-
let. Björnen lär från början ha framställts 
aggressiv med blottade tänder, men när fi-
gurerna målades om på 1800-talet togs tän-
derna bort. Konsthistorikern Nils Månsson 
›Mandelgren avbildade frisen på 1840-ta-
let och arkitekten Fredrik Wilhelm ›Scho-
lander på 1850-talet, före restaureringen. 
Bilder visar kompositionen i en betydligt 
mildare färgskala. LWA

Kung Skägges hög, Ryssby socken, är ett 
stort bronsåldersröse på Skäggenäshalvön, 
även kallad Skägges rör. K ligger 350 m väs-
ter om ›Dragkanalen på södra sidan om vä-
gen mot ›Revsudden. Högen eller röset har 
en diameter av ca 25 m och en höjd av 4–5 
m. Enligt en skröna skall jätten eller höv-
dingen Skägge ligga begravd i högen. IA

Kungsväg kallades förr i tiden bl.a. vägen 
från Kalmar mot Linköping och Stock-
holm. Sträckningen gick från Värnanässko-
gen via Hagby, Vassmolösa, Ljungbyholm, 
Smedby, Kalmar, Lindsdal, Rockneby, Slak-
möre mot Ålem och vidare norrut. Från 
›Gustav Vasas dagar byggdes denna typ 
av vägar för att kungen och hovet skulle 
kunna förflytta sig någorlunda bekvämt 
mellan de slott där de höll hov en tid. När 
Blekinge blev svenskt 1658 utsträcktes K 
söderut mot Karlskrona. Delar av vägen 
nyttjas ännu. GM

Kung Valdemars segelled sträckte sig 
från Utlängan i sydöstra delen av Blekinge 

Kung Johans förmak

Kungsgemaket
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skärgård till Reval, dagens Tallinn i Estland. 
En detaljerad beskrivning finns i kung Valde-
mars jordebok från omkring år 1230 i danska 
riksarkivet. Den kallas Det danska itinerariet, 
från latinets itineris, dvs. ’resa’, eller Kung Val-
demars segelled. Beskrivningen ger korthug-
get uppgifter om 101 platser från Utlängan 
utefter svenska Östersjökusten, huvudsakli-
gen inomskärs upp till Arholma, vidare ge-
nom Ålands och Finlands södra skärgård till 
Porkala och över Finska viken till Reval. De 
platser, som beskrivs är någorlunda trygga 
ankringshamnar. Några platser angavs som 
kungshamnar, bl.a. Kungshamn på Runnö i 
Kalmarsund. Beskrivningen anger också av-
stånd som mäts i veckosjö, ett medeltida dis-
tansmått som härleds ur ’vika sig’, dvs. när ett 
roddarlag behöver vila inför nästa etapp. En 
veckosjö kan uppskattas till ca 4 sjömil el-
ler 7,4 km. Avståndet mellan Utlängan och 
Kalmar var 10 veckosjöar. BE

Kuretornet är ›Kalmar slotts största torn. 
Det uppfördes sannolikt under 1200-talet 
i anslutning till den smala landtunga som 
fanns kvar ända till 1734. Då grävdes den 
igenom och slottsvallgraven tillkom för att 
skilja slottet från gamla staden. Namnet 
tyder på att det var ett vakttorn eftersom 
det fornordiska ordet kure betyder ’speja, 
hålla utkik’. SHm

Kurhuset, se ›Hospitalet.

Kust till Kust-banan är namnet på den 
tåglinje som sammanbinder Kalmar med 
Göteborg och med ett i Emmaboda anslu-
tande spår från Karlskrona. Från Alvesta 
finns även anslutning till Köpenhamn via 
Malmö. Den är ett samarbete mellan Kal-
mar Läns Trafik, Blekingetrafiken, Länstra-
fiken Kronoberg, Jönköpings Länstrafik, 
Västtrafik och SJ. BB

KVAB, se ›Kalmar Verkstadsaktibolag.

Kvarnholmen är stadens centrum med 
›Kalmar domkyrka, ›Rådhuset ›Stadshu-
set, ›Residenset, ›Kalmar Teater, ›Kalmar 
läns museum med Kronanutställningen, 
ett antal karolinska stenhus från 1600-ta-
let, ›Kalmar sjöfartsmuseum, hotell, res-
tauranger, butiker, ›Kalmarsalen, ›Central-
stationen med resecentrum, gästhamn, 

klapphus, kontor och bostäder. Av ›Kalmar 
fästning återstår sevärda fästningsvallar.
K ligger på en ö, som ursprungligen hette 

Systraholmen eftersom den var kopplad 
till ›Nunneklostret på fastlandet. När det 
på 1640-talet beslöts att flytta ›Kalmar 
stad till K bodde där fiskare och annat 
mindre bemedlat folk. De flyttades till den 
likaledes nyanlagda stadsdelen ›Malmen 
och Kalmar fästning började byggas upp 
av soldater ledda av fortifikationsoffice-
rare. Området innanför fästningsvallarna 
fick en renässansplan utformad av Johan 
›Wärnschöld med närmare 400 tomter, ett 
rätvinkligt gatunät och två torg, ›Stortor-
get och ›Larmtorget. Enda tillfarten från 
fastlandet gick över en bro genom ›Väster-
port. K började bebyggas 1651och det för-
sta privata huset var ›Rosenlundska huset. 
De två första monumentala byggnaderna 
var ›Kalmar domkyrka, påbörjad 1660, 
och ›Rådhuset 1684. Ett antal s.k. ›karo-
linska stenhus från 1650–1670 finns be-
varade. Se ›byggnadsminnen. De byggdes 
av välbeställda Kalmarborgare som fick 
ekonomiskt stöd till sitt påtvingade byg-
gande. För att höja stadens status som den 
svenska stormaktstiden krävde, och även 
ur brandsynpunkt, var bara stenhus till-
låtna till en början, men ganska snart tilläts 
även timmerhus. Redan 1695 inträffade 
den första av tre stora ›stadsbränder. Trots 
dessa finns det gott om trähus från 1700- 
och 1800-talen. På södra delen av K bygg-
des en rad större hus av handelsmän, som 
sökte närhet till hamnen. Kronan inrättade 
ett tyghus, se ›Tyghuset, med artillerigård 

Kung Skägges hög.
Foto GM

Kuretornet
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på 1600-talets slut och på 1740-talet ›Kro-
nobageriet.

K började förändras från mitten av 
1800-talet som en följd av att Kalmar 
fästning upphörde och dess fästningsmu-
rar och vallar började raseras. För att öpp-
na upp staden byggdes en ny tillfartsbro, 
›Tullbron. Hamnen utvecklades åt söder 
på utfyllnader och ›Ångkvarnen krävde 
mark och kajer i sydost. Stadens indu-
striepok hade påbörjats. På Kvarnholmen 
tillkom bl.a. ›Kalmar Bryggeri, ›Bryggeriet 
Nordstjernan, nytt läroverk, senare om-
byggt till stadshus, samt ›Kalmar teater 
och ›Frimurarhuset. På utfyllnader mot 
hamnen byggdes ›Gasverket och ›Tullhu-
set och i samband med att ›Kalmar Järn-
väg tillkom byggdes ›Centralstationen. På 
utfyllnader i norr byggdes bostäder.

I början av 1900-talet tillkom en rad större 
byggnader, bl.a. ›Riksbankshuset, ›Ludvigs-
huset, ›Odd Fellowhuset, Gamla Sparban-
ken, ›Handelsbankshuset, ›Gamla badhuset, 
›Stadshotellet, ›Brandstationen, en tillbygg-
nad av ›Residenset och flera tillbyggnader av 
Ångkvarnen. Dessa stora byggnader ändrade 
K:s profil. På 1960-talet följde en rad av riv-
ningar följda av nybyggnader som också på-
verkade centrum. Affärs- och bankkomplex 

växte nu upp, bl.a. ›Domus, Skandiahuset, 
›Kopparslagaren, SEB-huset, ›EPA, Spar-
bankshuset, PK-Bankhuset, Kalmarsund 
Hotell och Hotell Witt. Storgatan blev ›gå-
gata. Rivningarna fortsatte och många tom-
ter blev under lång tid obebyggda, bl.a. rakt 
igenom kvarteret Guldsmeden, där, efter 
långvariga diskussioner, Gallerian uppfördes, 
stora delar av kvarteret Mästaren, vars par-
keringar ›Länsförsäkringar bebyggde först 
in på 2010-talet och kvarteret Gesällen, 
där parkeringar ännu finns kvar, men ny-
bebyggelse är planerad. Kalmarborna rea-
gerade och opinionen talade för ett ökat 
bevarande, bl.a. på grund av en studie av 
Konsthögskolans arkitektstuderande 1971 
och dåvarande stadsarkitekten Ulf Lied-
ström. Flera stora byggnader byggdes om 
för nya funktioner, bl.a. ›Riskvarnen, ›Ång-
kvarnen, ›Bryggeriet Nordstjernan, ›Gamla 
vattentornet, ›Gamla badhuset och ›Riks-
bankshuset. Detta bevarande tillsammans 
med till miljön väl anpassade nybyggna-
der ledde till att Kalmar erhöll två Europa 
Nostrautmärkelser. K var länge detaljhan-
delns hjärtpunkt, men utmanades 1985 
när halvexterna ›Giraffen köpcentrum 
etablerades av ›Kooperativa Förbundet och 
än mer när ›Hansa City påbörjades av Ikea 

Kvarnholmen.
Foto Kalmar kommun
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2006. ›Unionsjubileet 1997 ledde till en 
upprustning av stadens allmänna områden, 
främst Larmtorget och senare Stortorget. 
Det förra blev en mötesplats med pubar, 
restauranger och uteserveringar. Fler och 
fler har tillkommit efter hand som butiks-
lokaler har blivit tillgängliga. K har kom-
pletterats med bostäder på sin östra del, 
både nybyggda och efter ombyggnader. 
Nu (2014) planeras bl.a. för nybebyggelse 
på den långvariga parkeringen i kvarteret 
Gesällen och ett parkeringshus i tre plan i 
kvarteret Lustgården.  GM

Kvarnholmen runt, se Kalmar kanalsim-
ning.

kvarter var den äldre indelningen av 
Kvarnholmen. Det fanns fyra kvarter; nor-
ra, östra, södra samt västra, och de delades 
av Storgatan och Västra Sjögatan. Dagens 
benämning kvarter hette förr rundel. BB

Kvastastan var förr ett vanligt förekom-
mande namn på Kalmar stad och använ-
des mest av folket i socknarna runt Kal-
mar. Namnet härrör enligt uppteckning 
av folklivsforskaren Ivar Modéer från att 
bönderna på lördagarna sålde sina kvas-
tar inne i staden. Kända är raderna från 
›Kalmarvisan Uti Kalmare stad, ja där fin-
nes ingen kvast, förrän lördagen. En annan 
tolkning är att det fanns en befallningsman 
vid namn Quast som styrde och ställde i 

Kalmar, när han inte var alltför berusad. 
Dessutom hade han tvenne döttrar som 
kallades för viskorna, de små borstarna. 
En senare tolkning, troligen konstruerad, 
är att sundet rakt utanför staden var fullt 
med kvastprickar, speciellt i farleden till 
Färjestaden. 
En mer trolig förklaring kan ha tyskt ur-

sprung. Under medeltiden och fram till 
1600-talet var nämligen många av stadens 
borgare tyskar eller av tyskt ursprung. Det 
enklaste sättet att i Tyskland visa att man 
sålde vin och öl var att hänga ut en kvast, 
då man kanske ville visa, att man städat 
för att kunna ta emot gäster i sin enkla 
krog. Än idag finns det kvastkrogar i Tysk-
land, då i form av tillfälliga sådana, t.ex. 
i samband med de lokala vinfesterna. De 
kallas Besenwirtschaft, kvastkrog, där Besen 
betyder ’kvast’. Det finns inga skriftliga 
spår i Kalmar stads tänkebok efter någon 
krogrörelse under medeltiden. Dagmar 
Selling skriver i Kalmar stads historia om 
avsaknaden av gästgiverier trots att påbud 
fanns att det skulle finnas: Kanske har rätt-
en till sådan rörelse varit uthyrd och försig-
gått i privata gårdar, att påbudet inte skulle 
ha åtlytts är otänkbart. Det kan således ha 
varit så att utskänkning sköttes helt privat 
av stadsbor och inför lördagens besök från 
landsorten öppnades vissa hem för att ta 
emot besök och att en utsatt kvast marke-
rade dessa enkla krogar. BB

Kvarnholmen. 
Förslag till bebyggelse och 
även ett nytt slott på Labo-
ratorieholemn
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Kåhre, Truls, 1600–1672, rådman och riks-
dagsledamot, född i Ryssby socken. Han var 
son till en bonde i ›Kåremo, därav namnet. 
Efter avbruten skolgång i Kalmar på grund 
av faderns död började K istället som skräd-
dare. Sedan modern gift om sig kunde han 
åter sättas i skola i Kalmar. Senare reste han 
till Stockholm där han verkade som musicus 
eller basunist vid Trivialskolan. Därefter stu-
derade K vid Uppsala universitet, då hans 
begåvning uppmärksammades med resul-
tat att Matthias Soop, riksråd och tidigare 
ståthållare på Kalmar slott, anställde K för 
att vara informator till hans söner, som då 
påbörjat studier i Uppsala. År 1641 erhöll 
K det ›Mornayska stipendiet, som gjorde 
att han kunde göra en lång och äventyrlig 
resa, som bl.a. gick till Holland, Portugal, 
Marocko, Spanien, Italien, Malta, Turkiet, 
Syrien och Mellanöstern, Egypten, arabiska 
halvön, Grekland och Frankrike innan han 
återvände till Sverige via Rom där han be-
vittnade påven Innocentius X:s kröning. K 
ankom till Stockholm på julafton 1645 och 
hans hemkomst väckte stor uppmärksam-
het. K blev rådman i Stockholm 1647 och 
hans epitafium finns i Storkyrkan i Stock-
holm. BB

Kåremo, Ryssby socken, var ursprung-
ligen en bondby och då ›Kalmar–Berga 
Järnväg byggdes 1896 fick byn en järn-
vägsstation. Ett litet stationssamhälle väx-
te fram på byns område och in på grann-
byn Marielunds marker. Namnet anses 
komma från det fornsvenska mansnamnet 
Kare, som genom omljud blivit Kåre. IA

Kåremo Flygmuseum öppnades 1981 i 
Kåremo av Gennart Claesson efter att han 
köpt och senare utökat de lokaler som tidi-
gare ägts av ›Kalmarlist. Av utställda plan 
märktes bl.a. en Saab J 29F, prototypen 
till Saab J 32 Lansen och den helikopter 
som ägaren själv byggt, en Scorpion. Stor 
uppmärksamhet fick museet när det utö-
kades med det sovjetiska planet Antonov-
An2. Det hade nödlandat i strandkanten 
på Gotlands östkust efter att ha använts 
som flyktplan av en sovjetisk pilot. Som 
mest visades 26 plan i museet, där det 
även fanns en restaurang i anslutning till 
museet. K stängdes 1997 och alla flygplan 
och inventarier såldes till Visby och det 

Kvasten, se ›Domus.

Kvinnliga Diskussionsföreningen, se 
›Barnstugan Lilla Dammgatan.

Kvinnojouren i Kalmar startade sin 
verksamhet i början på 1990-talet och 
drivs till större delen av volontärer. K har 
som syfte att ge stöd till våldsutsatta kvin-
nor och deras närstående. Den ger prak-
tiska råd för att hjälpa till att förändra si-
tuationen för dem som utsatts för fysiskt, 
psykiskt och sexuellt våld. K har tillgång 
till ett skyddat boende för utsatta kvinnor 
och drivs med bidrag från bl.a. stat, kom-
muner föreningar och företag.  BB

Kylberg, Hjalmar, 1824–1885, agronom, 
född i Tuns socken, Skaraborgs län. Efter 
utbildning på Degeberga lantbruksinsti-
tut ägnade han sig åt praktiskt jordbruk 
och lantbruksundervisning. Genom gif-
termål med en dotter till Adam Christi-
an ›Raab, ägare till ›Ryssbylund samt ›Bo 
gård i Dörby socken, kom han att under 
åren 1847–1856 leda undervisningen vid 
lantbruksskolan vid den senare egendo-
men. Därefter flyttade skolan under två 
år till Ryssbylund som han då övertagit 
efter svärfadern. Efter en kort sejour på 
svärfaderns nya gård i Stockholmstrakten, 
återvände han till Ryssbylund för att dri-
va jordbruket samt fortsatt undervisning. 
Där skapade han en mer avancerad skol-
form för lantbruket och inrättade 1863 
en s.k. lantbrukselemantarskola samtidigt 
som Ryssbylund blev en mönstergård. 
År 1871 utnämndes han till föreståndare 
för Ultuna lantbruksinstitut och sålde då 
Ryssbylund samtidigt som skolan upphör-
de där. Han var ledamot av Kungl. Lant-
bruksakademien. BB

kyrkomötet 1266 var ett möte där Birger 
Jarl sammanträdde på Kalmar slott med 
den påvliga delegaten Guido. I mötet del-
tog bl.a. Birger Jarls söner och minst fem 
biskopar. Kalmar var en betydande stad 
som hade möjlighet att hysa Guido med 
sitt stora följe under tre månaders tid. 
Mycket litet från förhandlingarna är känt 
men gällde antagligen Birger Jarls kyrkopo-
litik.  IB

Hjalmar Kylberg.
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där nystartade Visby Flygmuseum. BB

kägelbanan på ›Svensknabben uppfördes 
i början av 1900-talet av den dåvarande 
ägaren John ›Jeansson. Kägelspel anses 
vara en av världens äldsta sporter och fö-
regångare till bl.a. bowling. ›Capitex AB 
köpte och renoverade kägelbanan 1995 
på ett varsamt sätt. Den har använts för 
konstutställningar men togs åter i bruk 
som kägelbana 2013. Den är en av få kvar-
varande kägelbanor i Sverige och kultur-
märkt i gällande detaljplan. IB

Källén, Per, 1961– , läkare och författa-
re, född i Uppsala, bosatt i Kalmar. K har 
skrivit tre deckare med rättsmedicinläka-
ren David Lagerquist som huvudperson, 
vars doktorand Tomako Tamura har fått 
samma roll i den fjärde boken Adipocere. 
Miljöerna är delvis från Kalmar.

Källstorp var Johan ›Jeanssons sommar-
ställe nordost om ›Trekanten. Han köpte 
jordbruket Källstorp Norregård 1872, som 
senare utökades med Källstorp Södragård. 
Snart efter köpet byggde Johan Jeansson 
en större sommarbostad, som i stora drag 
var en kopia av hans villa på Slottsvägen. 
Kalmars första telefonlinje byggdes 1881 
i privat regi av Johan Jeansson från hans 
kontor på ›Ångkvarnen ut till K. Sonen 
Ernst ›Jeansson kom att driva jordbruket 
från 1889 och 1900 stod en ny byggnad 
klar för honom och hans familj, Nya Källs-
torp. Samtidigt blev den stora villan om-
döpt till Gamla Källstorp. Den behölls i 
släkten till en bit in på 1950-talet. Köpare 
var då Folkets Husföreningen i Trekanten 
som på bottenvåningen iordningställde en 
stor samlingssal för danstillställningar och 
filmförevisningar. Sedan Folkets Husföre-
ningen kommit på obestånd såldes Gamla 
Källstorp 1959 till Enok Theander som 
redan 1943 hade köpt jordbruket och där 
senare startade ›Källstorps Musteri. Gam-
la Källstorp brann ner julen 1967.  BB

Källstorps musteri har sitt ursprung i den 
äppelodling som Enok Theander startade 
1939 i Källstorp. När ägaren till Källstorps 
gård, Ernst ›Jeansson, avlidit köpte Thean-
der gården. Fruktodlingen övertogs 1949 
av sonen Bo Theander som 1952 startade 

Källstorps Musteri i de tidigare mejeriloka-
lerna på gården. På 1980-talet tillverkades 
även cider och på 1990-talet började man 
tappa mineralvatten åt Ronneby Helso-
brunn och Solliden. Från Råsbäcks källa 
norr om Tvärskog tog K det källvatten, som 
salufördes under namnet Kalmar Vatten. 
Familjen drev företaget till 2002.          BB 

Källström, Arvid, 1893–1967, konstnär 
och skulptör, född i Oskarshamn. Redan 
i barndomen visade K konstnärliga anlag 
och han blev uppmuntrad av Döderhul-
tarn, skulptören Axel Petersson, som var 
verksam i Oskarshamn. Hos skulptören 
Kai Nielsen i Köpenhamn fick K 1916–
1919 sin första egentliga utbildning, som 
han sedan fortsatte i Paris 1920–1926 
som Ester Lindahl-stipendiat. K åter-
vände till Sverige 1934 och var verksam 
i Stockholm, tills han 1939 slog sig ned 
i Påskallavik, där han 1940 startade en 
konstskola. År 1948 bildade han tillsam-
mans med några elever Källströmgruppen 
som regelbundet ställde ut i Oskarshamn. 
K:s produktion är omfattande, bortåt 3 
000 originalskulpturer. Några av dem pry-
der parker och torg i Kalmar: Sjöjungfrun 
på Lilla torget, Springflickan och porträtt-
bysten av Johan Jeansson i ›Stadsparken 
samt Sancte Christopher på ›Gamla kyrko-
gården. K är representerad på National-
museum i Stockholm och Kalmar konstmu-
seum. JRm

Källtorp, säteri i Förlösa socken, som om-
nämns redan på 1300-talet. På 1600-talets 
mitt uppfördes på K en envåningsbyggnad 
uppe på en höjd. Den utgör grunden för 
nuvarande corps-de-logiet. Vid storskiftet 
1796 ägdes K av riksdagsmannen Anders 

kägelbanan.
Svensknabbens bana 2014

Per Källén
Bokomslag.
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Siljeström, som i början av 1800-talet lät 
bygga på huvudbyggnaden med en våning 
i empirstil. Efter flera ägarbyten köptes 
K 1945 av Alf Lindgren som gjorde en 
grundlig renovering av huvudbyggnaden. 
Han inrättade ett litet gårdsmuseum där 
från gården påträffade stenyxor, gamla 
vapen och mynt visades. År 2008 köptes 
byggnader och skogsmark av granngården 
Ödingstorp. Övrig mark sambrukas med 
närliggande gårdar. Mer att läsa: Per An-
derö, Herrgårdar runt Kalmar, 2012. IB

kämnärsrätten var i äldre tider en under-
rätt, bl.a. i Kalmar stad. Enligt Magnus Er-
ikssons stadslag från mitten av 1300-talet 
skulle det utom rådstuvurätten finnas en 
lägre domstol på torget, viken skulle bestå 
av tre medlemmar, en å kungens och två å 
stadens vägnar, vilka skulle döma i smärre 
mål, s.k. torgrätt. Kämnärerna hade från 
början att övervaka, uppbära och redovisa 
stadens inkomster. Under Gustav II Adolfs 
regering fick de även utöva den lägre doms-
rätten inom en stad, kämnärsrätten, som 
sammanträdde i rådhuset. Under 1700-ta-
let bestod rätten av en rådman som var 
ordförande och två kämnärer. Enligt lag 
från 1734 skulle kämnärsrätten  som första 

instans i städerna rannsaka och döma i alla 
tvister och brottmål, som inte enligt lag eller 
särskilda stadgar skulle avgöras i annan rätt. I 
grövre brottmål skulle kämnärsrätten rann-
saka men inte döma utan fallen överföras till 
rådhusrätten. År 1849 skedde en reform av 
domstolsorganisationen och kämnärsrätten 
avskaffades.                                           SHm

Kämpabacken är ett gammalt namn på 
området vid ›Tullslätten och är 1651 om-
nämnd i stadens räkenskaper. Platsen be-
nämndes även Kampen eller Kampback-
en. Namnet syftar på en öppen slätt som 
användes som militär övningsplats. K har 
även gamla anor som torgplats. Ännu på 
senare delen av 1870-talet förekom torg-
handel mellan folk från landsbygden och 
stadsborna. IB

Kärringalåret är namnet på en udde i 
›Malmfjärden öster om ›Rävspelet. Enligt 
John ›Sjöstrand hade den fått namnet ef-
ter de damer, som när de skurade mattor i 
strandkanten var tvungna att dra upp kjo-
larna för att skydda dem från att bli blöta.
 
Kärrstorp, säteri i ›Kläckeberga socken, 
är känt sedan mitten av 1500-talet. Går-
den är troligen äldre och på ägorna finns 
fornminnen från järnåldern. År 1798 köp-
tes K av landshövdingen Michael Cosswa 
›Anckarswärd. Denna lilla gård utökades 
av Anckarswärd genom inköp av fyra an-
gränsande gårdar. År 1808 uppfördes nu-
varande corps-de-logi i sengustaviansk 
stil. Strax väster om huvudbyggnaden lig-
ger en låg och lång träbyggnad som antas 
vara säteriets första mangårdsbyggnad. 
Flera byggnader uppfördes och enligt ett 
protokoll från 1853 fanns 26 hus på hu-
vudgården och fem torpställen. Efter ett 
flertal ägarbyten köptes gården 1967 av 
Gösta Jeansson. Huvudbyggnaden och de 
fyra flyglarna genomgick en omfattande 
renovering och stora investeringar gjordes 
i åker- och skogsmark. Nya ägare tillträdde 
2006 och utökade ägorna framförallt ge-
nom köp av skogsmark. Mer att läsa: Per 
Anderö, Herrgårdar runt Kalmar, 2012. IB

Kättilen var namnet på hamnen i det 
medeltida Kalmar, mellan slottet och 
Kvarnholmen. Nuvarande ›Slottsfjärden 

Arvid Källström. Fontän 
på Lilla torget med Sjöjung-
frun
Foto GM

Källstorps musteri
Flasketikett.
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Den är i kronologisk ordning från 1585 till 
1859. Stommen i förteckningen av planer 
över Kalmar stad och slott utgörs av ori-
ginalritningar och kopior i KRA. Ritning-
arna härstammar från generalkvartermäs-
taren och chefen för fortifikationens arkiv 
under 1600- och 1700-talet samt från 2:a 
fortifikationsbrigadens arkiv. Samlingen 
omfattar bl.a. 486 kartor och är redovisa-
de i ett särtryck: Kungl. krigsarkivets kartor 
och ritningar rörande Kalmar, 1938.  SHm

Köhlmanna-Pelle, se Peter ›Danielsson.

Kölby gård är en av de största gårdarna i 
Kalmar kommun med ägor i tre socknar, 
Ljungby, Hossmo och Mortorp. Ljungbyån 
rinner genom gårdens ägor. Förstavelsen 
köl betyder ’höjd’. Första gången K omtalas 
i skrift är 1391, men bebyggelse har funnits 
i området sedan stenåldern. Utgrävningar, 
som gjordes 1968–1969, av Kölbygraven 
bekräftar bosättning under yngre bronsålder. 
En rad kända familjer har under århundra-
denas lopp bott på gården, bl.a. Traill, Klint 
och Hoppenstedt. Emerentia ›Bäckerström, 
född Hoppenstedt, blev genom arv mycket 
förmögen och hon visade stor generositet, 
se ›Ljungby sockenmagasin. På K finns två 
gamla magasin, som antas ha stått som fö-
rebilder till sockenmagasinet. Löjtnant Bero 
Wahlbom anlade ett tegelbruk på gården, 
där det också fanns mejeri och porterbryg-
geri. Konsul Viktor Elfverson, direktör vid 

ingår som en liten del av den forna K. Den 
tidens skepp seglade till och från stadens 
bryggor och kajer över K, lastade, lossade 
eller låg där på svaj. Läget var relativt väl 
skyddat av slottets och ›Grimskärs kano-
ner samt för svårare sjö. K var en förutsätt-
ning för den handel, som var en av flera 
anledningar till att staden Kalmar grunda-
des i slutet av 1100-talet. Insegling skedde 
från nordost. När staden flyttades i mitten 
av 1650-talet, anlades nya bryggor och ka-
jer på Kvarnholmen. Stora utfyllnader på 
norra sidan av K följde, när järnvägen anla-
des på 1870-talet och senare på den västra 
sidan, när ›Stadsparken skapades. Många 
skeppsrester och mängder av föremål från 
medeltiden återfanns vid torrläggning och 
utgrävningar av ›Slottsfjärden på 1930-ta-
let. Ordet kättil hade förr betydelsen 'skål' 
och finns kvar i ordet kittel. Till Sverige 
kom det från tyska kattila som i sin tur 
fått det från latinets catillus i betydelsen 
’vattenkittel’ eller ’skål’. GM

von Köhler, Fredrik, vice landshövding 
1788–1790. K var friherre och gjorde en 
lång militär karriär. Han var överstelöjt-
nant vid ›Kalmar regemente. År 1797 fick 
han generalmajors grad.

Köhlin, Harald, 1888–1965, kapten och 
arkivofficer vid krigsarkivet. K har upprät-
tat en förteckning över kartor och ritning-
ar i Krigsarkivet, KRA, rörande Kalmar. 

Kättilen med inseglings-
rännor markerade
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Kalmar Kol och Trä, köpte K 1891. Den 
gamla manbyggnaden med anor från slutet 
av 1600-talet ödelades av en brand 1941. 
Den nuvarande manbyggnaden, uppförd 
1840, fungerade i början troligen som 
brunnsanstalt. Tack vare egen kraftstation i 
Ljungbyån, där Glysings kvarn låg en gång i 
tiden, är K självförsörjande med el. Mer att 
läsa, Per Anderö, Herrgårdar runt Kalmar, 
2012.  LLj
 
Königsson, Lars-König, 1933–2001, 
professor i kvartärgeologi, född i Borg-
holm. K växte upp i Borgholm och Rin-
kabyholm. Han blev student i Kalmar 
1956. Vid Uppsala universitet studerade 
K kvartärgeologi, naturgeografi, botanik 
och arkeologi samt fördjupade därpå sina 
studier i pollenanalys i Köpenhamn. Dok-
torsavhandlingen The Holocene History 
of the great Alvar of Öland, 1968, grunda-
de sig på studier av Ölands alvar. I avhand-
lingen utredde K med hjälp av pollenana-
lytiska metoder vegetationsutvecklingen 

på Stora alvaret och människans inverkan 
på landskapet. Fortsatt forskning samt för-
fattarskap resulterade i över hundra publi-
kationer på åtta språk. Detta meriterade K 
för en professur och han blev även före-
ståndare för kvartärgeologiska avdelning-
en vid Uppsala universitet 1971–1998. K 
utförde också internationella uppdrag åt 
Kvartärforskarunionen och Unesco. LLj


