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F 12, se ›Kalmar Flygflottilj.

F 12:s musikkår blev 1943 en del av 
Kalmar flygflottilj. Kåren upphörde 1957. 
Under dessa år var F en av 55 militärmu-
sikkårer i Sverige. F gjorde uppskattade 
framträdanden på F 12 samt vid konser-
ter och parader i Kalmar. Dirigent under 
alla år var Bo Hartog, som även kompone-
rade Kalmar flygflottiljs marsch. Musiker i 
musikkåren kom att få stor betydelse för 
musiklivet i Kalmar, inte minst för dans-
musiken. LLj

Fabriksskolan inrättades i Kalmar stad 
1871 och var ett sätt för fabriksarbetan-
de barn att kunna kombinera arbete med 
undervisning. Inrättandet av F var föran-
ledd av att barn som förvärvsarbetade ofta 
skolkade från undervisningen i folkskolans 
högre klasser. För att råda bot på detta 
beslutade skolrådet först att ha undervis-
ning på söndagarna för dessa ungdomar 
men resultatet var klent. Då började man 

istället med undervisning två eftermidda-
gar i veckan, onsdagar och lördagar, mel-
lan kl 15 och 18. Undervisningen leddes 
av en manlig lärare för gossklassen och en 
kvinnlig lärare för flicklassen. Det är inte 
känt när denna skolform upphörde men 
troligen då ›Tullskolan invigdes 1878. BB

fackföreningsrörelsen, se ›arbetarrörel-
sen.

Fagerlund, Carl Adolf, landshövding 
1896–1903, tidigare länsnotarie resp. lands-
sekreterare i Gävleborgs län. År 1889 kom 
han till Kalmar som t.f. landshövding inn-
an han blev ordinarie landshövding 1896. 
Under sin tid i Kalmar ägnade han särskilt 
intresse åt kommunikationsfrågorna och 
många järnvägsföretag i länet tillkom un-
der hans tid. F var även riksdagsman.

Falk, Johan, landshövding 1917–1938, 
verkade bl.a. för Ölands elektrifiering, in-
rättande av ålderdomshem och tandvård.

F12 Musikkår

F 12:s musikkår
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Han hade en mängd uppdrag i institutioner 
och föreningar samt var riksdagsman. Mer 
att läsa: Johan Falk, Från livets färdvägar, 
1946.

Falkenberg är en stadsdel mellan Södra 
vägen, ›Broslätt, och ›Länssjukhuset med 
namn efter den stora lantegendomen ›Fal-
kenbergs gård som en gång fanns i området. 
Namnet är belagt redan 1538. Där återfinns 
nu Falkenbergsskolan, ›S:t Johanneskyrkan, 
delar av lasarettet, den till grundskola m.m. 
ombyggda sjuksköterskeskolan, f.d. ålder-
domshemmet Falkenberg, nu studentbostä-
der samt bostäder i småhus och flerfamiljs-
hus i 2–7 våningar. GM

von Falkenberg, Conrad, landshövding 
1637–1645, var tidigare bl.a. kapten vid 
Södermanlands regemente, kommissarie i 
Holland och hade rekommendationer av 
Axel Oxenstierna. F övertog Skälby som 
landshövdingeboställe 1638, begärde av-

sked p.g.a. sjuklighet och blev sedermera 
riksråd 1651–1654. 

Falkenbergs gård låg i västra delen av 
staden mellan ›Folkets park och lasaretts-
området. Namnet kan härröra från den 
i ›Kalmar stads tänkebok på 1430-talet 
omnämnde borgaren Hans Falkenberg. 
Den obebyggda åkermarken Falkenbergs-
lyckan utvecklades och 1759 omnämns 
gården Falkenberg som då var ägd av L 
Åbrandt, senare ägd av Frans Didrik For-
nander. En bit in på 1800-talet fanns där 
prydliga karaktärsbyggnader, ladugårds-
hus, trädgård och lustpark med fruktträd. 
Trädgårdsmästarbostaden finns ännu 
kvar. Konsul Carl ›Hasselquist hade F 
som sommarställe fram till 1892. Staden 
köpte in gården fem år senare och byggde 
en tidsenlig fattiggård, Försörjningshem-
met Falkenberg, som stod färdig året där-
på, se ›fattigvård. Visst lantbruk bedrevs 
till i mitten på 1950-talet. Ekonomibygg-
naderna revs liksom föreståndarbostaden 
när gårdens mark efter hand togs i an-
språk för bebyggelse med villor med bör-
jan på 1940-talet, vårdbyggnader samt 
höghus från 1968. Försörjningshemmet 
blev 1993 ombyggt till studentbostäder. 
Gården har givit namn åt stadsdelen ›Fal-
kenberg.  LNn

Falkenbergsskolan på Falkenbergsvä-
gen 12 invigdes 1955 och är ritad av Nils 
›Carlgren. F har under åren totalrenove-
rats och byggts till i omgångar. Aulans ut-
formning gör den sevärd. I huvudentrén 
återfinns en utsmyckning i glas av Kjell 
Engman. En sporthall på skolgården in-
vigdes 2013. F omfattar förskola, fritids-
hem och grundskola 1–9. 

Falken IK, se ›Kalmar AIK.

Falkens Scoutkår bildades 1957 med 
Erik, Falköga, Andersson som förste kår-
chef. Verksamheten kom igång året efter. 
Pojkscouterna höll till på Silkeborgsgatan 
9B och flickscouterna på Silkeborgsga-
tan 7B. År 1967 byggdes egen scoutgård 
på Ståthållaregatan 51, och nio år senare 
byggdes den till men brann ner 1978 av 
okänd anledning. Den återuppbyggdes 
året efter. F har verksamhet för miniorer 

Falkenbergs gård.
Foto Thomas Hällqvist

Falkenbergsskolan.
Foto Thomas Hällqvist
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upp till seniorer. Kåren tillhör riksorgani-
sationen Scouterna. Se även ›Tallhagens 
scoutkår.

falskt kön uppgav Wilhelm Edstedt på 
1720-talet men han var i verkligheten 
kvinna och hette Ulrika Eleonora Stål-
hammar. Hennes far var överstelöjtnan-
ten Johan Stålhammar på Stensjö säteri i 
Jönköpings län. Under stora nordiska kri-
get rymde hon hemifrån, kallade sig Wil-
helm Edstedt och tjänstgjorde under åren 
1715–1724 som artillerist. Falsariet kom i 
dagen på Solberga gård, numera ›Ulfsborg 
i Dörby socken, där det uppdagades att 
soldaten visade sig vara kvinna. Hon hade 
gift sig med pigan Maria Lönman 1716 
och sammanlevt med henne i 11 år. Lön-
man hade redan anställning på Solberga 
och de båda makarna hade vid avslöjandet 
ansvaret för trädgården. Ulrika Eleonora 
lagfördes och domen blev efter en kraft-
full intervention från släktens överhuvud, 
fru Sofia Drake på Salshult, ovanligt mild 
för en tid då dödsdom kunde avkunnas 
enbart på grund av att någon klädde ut sig 
till en person av motsatt kön. Stålhammar 
dömdes till en månads fängelse och för-
visning från Kalmartrakten och Lönman 
dömdes till endast fjorton dagars fängelse 
trots att sanningen undanhållits i tio år. 
Hon överklagade ändå domen och för-
mådde kung Fredrik I att sänka straffet till 
åtta dagar med kyrkoplikt på skampallen 
i Kalmar slottskyrka. Anledningen till att 
Stålhammar ändrade identitet var att hon 
såg bättre utkomstmöjligheter som man 
och att hon alltid varit mer intresserad av 
jakt och ridning än vanliga kvinnosysslor. 
Mer att läsa: Colobrine Sandström, Ulrika 
Eleonora, Karl XII:s amazon, 2012.

Fama, se ›Cigarr- och Tobaksfabriken Fama. 

Fanerdun Group AB ingick i en kine-
sisk koncern baserad i Yiwu, Zhejiang-
provinsen, en provins med vilken ›Regi-
onförbundet i Kalmar län sedan 2004 har 
ett samarbetsavtal. F:s ledare Luo Jinxing 
undertecknade i augusti 2006 ett invest-
eringsavtal med Kalmar kommun för att 
vid ›Snurrom i Kläckeberga bygga ett in-
ternationellt handelscentrum under nam-
net China Europe Business & Exhibition 

Center. Affärsidén, som utvecklades med 
stöd från Invest in Sweden Agency, inne-
bar att utländska grossistföretag, främst 
från Kina, skulle ges möjlighet att mark-
nadsföra produkter mot Europa. Gros-
sisterna skulle ges möjlighet att hyra en 
utställningsplats i mässhallen. Stora mark-
områden inköptes av Kalmar kommun i 
Kläckeberga, främst den fastighet som ti-
digare ägts av ›Chokladfabriken, och även 
i Smedby. F övertog även Möre Hotell i 
Söderåkra. Första etappen invigdes den 28 
september 2007 och bestod av 9 000 m2 

där 240 utställare var inhysta på Torsåsga-
tan i provisoriska lokaler som tidigare till-
hört ›Kalmar Verkstad.Den andra etappen 
skulle stått klar vid ›Snurrom sommaren 
2008 och utställningscentret skulle blivit 
70 000 m2 med plats för 1 100 utställare 
inom sport och fritid, skor och väskor, lek-
saker, verktyg, köksredskap samt hantverk. 
I anslutning till handelscentret skulle ett 
fyrstjärnigt hotell och restauranger, 300 
bostäder och ett spa byggas. Dessa pla-
ner innefattade även utbyggnad av Kal-
mar flygplats till internationell standard. 
Under hösten 2008 stannade projektet 
på grund av obetalda skulder efter att F 
inte lyckats föra över pengar från Kina till 
Sverige. År 2009 begärdes F i konkurs av 
fordringsägare. Fastigheterna övertogs av 
nya ägare, byggnaderna vid Snurrom revs 
och den stora grop som hade påbörjats för 
hotellbygget på andra sidan vägen igen-
fylldes. BB

Fanketorps hage, Ryssby socken, består 
av 13 hektar f.d. åkermark utmed Norre-
bäcken, är bevuxen med ekar och mycket 
artrik. Lågstarräng, riktigt artrik rödven-
äng, örtrik friskäng och stagghed finns re-
presenterade. Här återfinns ett 70-tal ex-
emplar av fältgentiana och i rikt mått den 
mycket sällsynta granspiran. Hagen har 
högsta naturvärde enligt länsstyrelsen och 
är av riksintresse för naturvården. Den lig-
ger ett stycke norr om vägen Rockneby–
Rugstorp.

fattigvård har funnits i en rad olika former 
och utgör nu under andra beteckningar en 
del av dagens socialtjänst. Under medel-
tiden sköttes fattigvården av klostren och 
gillena. Man upprättade ›Helgeandshuset 

Fanerdun Group AB.
Översiktsbild av projektet 
vid full utbyggnad
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för de sjuka och där sköttes vården bättre 
än vad som kom att ske under 1700-ta-
let. På 1440-talet omtalas ett Eländahus, 
vilket tyder på att de som inte kunde ta 
hand om sig själva inte bara behövde lita 
till sin familj, om det fanns någon, eller till 
tiggeri, utan även hade något annat att ty 
sig till. Redan 1642 stadgades att fattig-
stugor skulle byggas i alla landets socknar, 
där de barn, gamla, handikappade och 
sjuka, som drabbats av fattigdom, skulle 
hysas. Alternativ till detta var rotegång el-
ler utauktionering till lägstbjudande. För-
samlingarna fick 1686 ansvaret för denna 
grupp som inte kunde försörja sig. Detta 
ansvar gick över till socknarna och staden, 
där det i Kalmar omkring 1700 fanns en 
fattigdirektion och ett fattighus. År 1811 
startades en arbetsinrättning för arbetsföra 
fattighjon och 1832 fanns 22 personer på 
fattighuset i Kalmar. Det gamla ›Kom-
mendanthuset vid korsningen Larmga-
tan–Södra Långgatan blev fattighus 1839. 
Först 1847 tillkom en allmän lag om fat-
tigvård som ålade socknen att svara för 
försörjningen av fattiga med hemortsrätt i 
socknen. Tiggeri förbjöds i hela landet. En 
privat välgörenhetsinrättning i Kalmar var 
Heilbornska soppkokningsanstalten, som 
verkade fram till 1865. En ny fattigvårds-

lag 1871 satte fattighjonen under förmyn-
dare och en lokal fattigvårdsstyrelse och 
fattigvårdsnämnd bildades. ›Falkenbergs 
gård inköptes 1897 av staden och där 
byggdes Försörjningshemmet Falkenberg 
som invigdes 1898. Till detta hörde ett 
lantbruk, där de arbetsföra hjonen arbe-
tade. En ny situation skapades i början 
av 1900-talet med en allmän pensions-
försäkring 1913, obligatorisk olycksfalls-
försäkring 1916, fattigvårdslag 1918 och 
allmänna sjukkassor 1931. På Falkenberg 
uppförde staden ett kommunalt sinnes-
sjukhus 1927, ett sjukhem 1935 och året 
därpå ett ålderdomshem. 

År 1956 försvann begreppet fattigvård 
genom att lagen om socialhjälp infördes, 
som 1983 blev socialtjänstlagen. Det för-
sta moderna åldringsboendet, Oxhags-
hemmet på S:t Kristoffers väg 3, uppför-
des 1969 och kompletterades sedan med 
servicelägenheter strax söder därom 1986. 
›Wollinska stiftelsen bekostade 1980 
Stensbergshemmet på Ståthållargatan 35. 
I samband med den s.k. ädelreformen år 
1992 reglerades ansvaret för vård och om-
sorg och fördelades mellan kommun och 
landsting på ett nytt sätt. Fattigvården 
utanför staden beskrivs under respektive 
socken. JW/GM

FBC Kalmarsund, innebandyklubb, bil-
dades år 2011 genom en sammanslagning 
av Färjestadens IBK och CL98IC, Calmare 
Lindsdals Innebandy Club. Dessförinnan 
hade 1988 Kvarnholmens IBF, startad 1992, 
och Lindsdals IBK, från 1991, slagits ihop 
till CL98IC. F har herr-, dam- och pojklag. 
Dessutom genomförde CL98IC under någ-
ra år Fair Play Cup, en av de större turne-
ringarna för ungdomar, med upp till 1 800 
deltagare. CL98IC utsågs 1999 till Årets 
innebandyförening i Småland av Smålands 
Innebandyförbund. GM

Femöresföreningen i Kalmar startades 
1879. Ändamålet var att genom eget spa-
rande och räntemedel samla kapital som 
skulle utbetalas då vederbörande blev 
myndig, gifte sig eller avled. Månadsav-
giften var fem öre. Varje medlem kunde, 
i mån av tillgångar i föreningen, låna tre-
fjärdedelar av sitt innestående kapital. IB

Oxhagshemmet

Kommendanthuset tecknat 
av John Sjöstrand
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festplatser med utedansbanor var från 
början samlingsplatser på landsbygden 
för de många ungdomar som bodde där 
fram till den stora inflyttningen till stä-
der och tätorter efter andra världskriget. 
Nöjesvanorna har därefter ändrats. Några 
få utedansbanor finns kvar, på Revsudden, 
på Drag där den kallas Sanna, i Karlslunda 
hembygdspark i Påryd, i Folkets Park och 
på Teatervallen i Kalmar. 

Innan dansbanor byggdes samlades trak-
tens ungdomar i närmaste vägskäl eller på 
en äng och dansade till byns spelman. Ett 
exempel är vägskälet Lundagrindar vid 
Christinelund. Senare dansades på bara 
marken i ängen intill, Trånget kallat, där 
nu Väntorps rastplats är byggd. I övrigt 
dansades det även på logar och i ödehus 
som låg ostört. Några var Brudhyltan, Ols-
torp, Hejet i Gräsgärde, Paradiset i Resby 
och Kolboda vägskäl. 

Försvunna festplatser och utedansbanor:
I Böle mitt emot skolan hade Böle idrotts-
förening en dansbana. Verksamheten 
upphörde före 1940. I Kåremo ordnades 
dans vid järnvägsstationen 1902 och i byn 
fanns till frampå 1940-talet en festplats, 
Torolfs hage, med dansbana, lotteristånd 
och skjutbana. Den drevs av Kåremo skyt-
teförening. Den mest kända och största 
festplatsen i Rockneby var Skjutshagen, 
som fanns redan 1900 och låg inte långt 
från dåvarande järnvägsstationen. Anlägg-
ningen byggdes och drevs av den frivilliga 
brandkåren fram till 1945 då Rockneby 
Byggnadsförening tog över och hyrde ut 
till arrangörer. Festplatsen var mycket 
frekventerad och exempelvis då Gösta 
Snoddas Nordgren uppträdde kom uppe-
mot 2 000 personer. Som de flesta andra 
utefestplatser drabbades Skjutshagen av 
publiktorka varför verksamheten fick läg-
gas ner en bit in på 1960-talet.

Dans ordnades på Revsudden 1904. På 
Nöbble gård hade Rockneby idrottsför-
ening på 1930- och 1940-talen festplats 
med dansbana vid sin dåvarande idrotts-
plats Lunnäng. Vid vägen mot Revsudden 
på en plats kallad Surbrunn fanns till fram 
på 1930- och 1940-talen en danspavil-
jong, som kunde användas även vintertid. 
Ägare och speleman var Viktor Karlsson, 
kallad Spele-Vicke. I Läckeby dansades 
1902 i Hjorthagen, senare i Skyttekullen 

och Åbergs hage. I Förlösa ordnades dans i 
Ekekullen 1902 och senare på festplatsen 
vid Gamla häradsvägen 17. Björkängens 
festplats fanns i Krafslösa.

Tallhagens festplats låg mellan cykelvä-
gen och den östra påfarten till Ölands-
bron. På Svinö öster om gångbrons land-
fäste. I Oxhagen, där Ängö IF ordnade 
fester på 1920-talet. På yttre borggården 
på slottet i början av 1900-talet. På Stensö 
vid kanalen. 

I Smedby nämns dans i Backhagen 1902 
och Skogslund 1914. Lillängen mellan 
järnvägen och Nybrovägens avfart mot 
Ebbetorp. F 12:s Idrottsförenings fest-
plats kallades Skojarbacken och låg nära 
Törnebyalléns korsning med järnvägen. I 
Trekanten förekom dans 1902 vid skjut-
banan, 1910 i Källstorpsängen och senare 
i Brogårdsängen i Trekanten.

År 1910 nämns dans i Kölbygärdeängen 
och senare förekommer Mellanmoängen 
i Ljungbyholm. Redan 1902 annonseras 
om dans i Ölvingstorp och två år senare 
i Långaström för att följas av Tvärskog 
1910. Lövängen i Skällby, från tidigt 1950-
tal till långt in på 1960-talet. Den drevs av 
Gräsgärde Skyttegille och Kulltorps BK. I 
Sandvik i Hagby socken nära Kalmarsund 
hade Loverslunds BK en festplats i gång 
till fram emot 2000. Annonser om dans 
i Arby, Kristinelund och Vallby förekom 
1910.

På Storön utanför Näset på Wärnanäs 
omtalas en dansbana 1902. Där var det 
omöjligt att planka in, besökarna frakta-
des i en eka som drogs med rep. Senare 
fanns en i Djurängen vid ån mellan Wär-
nanäs och Riksvägen, fram till julistormen 
1931 då de stora ekarna föll och dansen 
där upphörde. Denna drevs av Wärnanäs 

Tallhagens festplats.
Foto Stig Westerlund
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Skarpskytteförening.
Utedansbanorna försvann när logdan-

serna lanserades på 1960–1970-talen. Se 
även ›logdanser. Mer att läsa: Lennart K 
Persson, Dansbanor, dansorkestrar opch 
festarrangemang i sydöstra Småland ca 
1900– ca 1970, 2013.

Filialbanken i Kalmar började sin verk-
samhet 1858 vid en tid då det rådde de-
pression i landet och lånebehovet var stort 
bland stadens affärsmän och skeppsredare. 
Initiativtagare till den nya banken var bl.a. 
hovstallmästare Jacob Wilhelm ›Beijer. 
Det var en bank som för sin rörelse var 
helt beroende av krediter hos Riksbanken. 
I längden svarade F inte mot tidens krav 
på en effektiv bankrörelse och när ›Kal-
mar Enskilda Bank startade 1867 övergick 
personalen till den nya banken som på så 
sätt delvis blev en efterföljare till F. BB

Filippa, 1394–1430, drottning. Hon var 
dotter till kung Henrik IV av England. F 
blev bortgift i Lunds domkyrka vid 12 års 
ålder med den dubbelt så gamle ›Erik av 
Pommern, som då regerade över unionen 
Sverige, Danmark och Norge tillsammans 
med drottning Margareta. Vid giftermålet 
blev F samtidigt krönt till drottning över 
unionsländerna. Kungaparet bodde några 
år på Kalmar slott men sedan sällan till-
sammans. Eftersom Erik oftast vistades i 
Danmark hos sin älskarinna var drottning 
Filippa den som under nästan 20 år rege-
rade i Sverige. Under åren 1423–1425 var 
hon formellt utsedd till regent över alla 
tre länderna. Vid tyskarnas angrepp 1428 
mot Köpenhamn var det hon som ledde 
motståndet. F ansågs bry sig om vanligt 
folk, hon var mycket populär och skildras 
som klok, god och handlingskraftig. Mer 
att läsa: Axel Lundegård, Drottning Filip-
pa, 1912. SHm

filminspelningar med Kalmaranknytning.
TV-serierna Dubbelstötarna, Dubbelsvind-
larna och Studierektorns sista strid, grun-
dade på Thomas Arvidssons böcker, har 
delvis spelats in i Kalmar med Björn Gus-
tafson som den brottslige studierektorn 
Jan Bertilsson.  JW

Finngrundet var förr ett grund eller rev 

i hamnen och blev efter utfyllnader Kal-
mars virkeshamn med ett flertal virkesma-
gasin. Under åren 1956–1961 förlängdes 
Barlastholmen ut till F. På äldre kartor är 
platsen utmärkt som Finsten eller Finn-
stenen. Troligt är att F fått namn efter en 
finsk grundstötning. Fram till mitten på 
1950-talet, innan utfyllningarna börjat, 
låg det utrangerade fartyg på F. BB

Fiskehamnen tillkom 1925 genom att 
›Ölandshamnen fick en ny kaj när den 
enkla bron från fastlandet till Barlasthol-
men ersattes av stora utfyllningar. Nyfång-
ad fisk såldes här fram till 1950-talet. BB

fjärrvärme har sitt ursprung i att olika 
fastighetsägare omkring 1965 började byg-
ga lokala mindre värmeverk, dels i centrala 
staden och dels i Norrliden. Dessa kunde 
senare kopplas till ett fjärrvärmenät. Kom-
munens bolag, Kalmar Energiverk, fick 
1972 i uppdrag att sköta fjärrvärmeförsörj-
ningen och övertog befintliga anläggningar. 

Filminspelningar

1911 Opiumhålan, ej offentligt visad.
1928 Gustav Wasa med Gösta Ekman  
 och Edvin Adolphson i ett
 par roller.
1941 Snapphanar som delvis spelades  
 in på Kalmar slott med Edvard  
 Persson i huvudrollen.
1951 Biffen och bananen, som delvis  
 spelades in på Kalmar slott och
 med sexdagarsloppet i Kalmar
 som en del av handlingen.
1954 Gula divisionen som delvis spela 
 des in på Kalmar flygflottilj, F 12,
 och i Sandby på Öland.
1954 Herr Arnes penningar och Karin  
 Månsdotter som delvis spelades  
 in på Kalmar slott med Ulla
 Jacobson och Ulf Palme i
 huvudrollerna.
1985 Mitt liv som hund i regi av Lasse  
 Hallström spelades delvis in i
 Kalmar.
1988 Vargens tid som delvis spelades
 in på Kalmar slott med manus  
 och regi av Hans Alfredson.
2009 En skateboardåkares dagdröm,  
 där en skateboardåkare
 projiceras i taket i Kalmar
 domkyrka.
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Utbyggnad skedde bl.a. i Norrliden, Lind-
sdal och Smedby. År 1978 byggdes en ol-
jeeldad fjärrvärmecentral i kvarteret Dra-
ken på Malmen. Den har senare utbyggts 
avsevärt för eldning med träbränsle och 
återvinning av energi från avloppsvatten. I 
Smedby togs en träbränsleeldad panncen-
tral i drift 1976. Efter hand har stora delar 
av tätbebyggelsen anslutits till fjärrvärme 
och bundits ihop till ett omfattande nät. 
År 2009 togs ett stort värmekraftverk 
placerat i ›Moskogen väster om Smedby i 
bruk. Det eldas med träbränsle och står nu 
för huvuddelen av hetvattenproduktionen 
till fjärrvärmenätet. 514 GWh fjärrvärme 
producerades 2014 och dessutom el mot-
svarande 1/3 av Kalmars behov. TPn

Fjölebro är en ny stadsdel strax söder om 
›Lindsdal. Här planeras för både bostäder 
och verksamheter. Även ett idrottsområde 
finns, Lindsdals Idrottsplats. Stadsplanen 
ger utrymme för upp emot 400 bostäder 
med äldreboende, förskola samt 10–15 
tomter för företagande. Byggandet av bo-
städer har påbörjats och en förskola invig-
des 2010. Företagstomter ligger ut mot 
väg E22 för att få ett bra exponeringsläge.

Fleetwood, Georg Wilhelm, landshöv-
ding 1721–1728, generalmajor och chef 
för Upplands regemente. F var 1725 en 
av grundarna av Flerohopps bruk utanför 
Nybro. De andra grundarna var G F Roth-
lieb och C D Hoppenstedt. Deras namns 
första stavelser kom att bilda brukets 
namn, Fle-Ro-Hopp.

Flickskolan grundades 1862 och har sitt 
ursprung i en privatskola, ›Nisbethska 
skolan, startad av Fredegunda ›Nisbeth i 
hennes föräldrahem på Ölandsgatan 45. 
Systern Georgina övertog skolan vid sys-
terns död 1875 och flyttade den då till 
›Lilla Hovet vid Larmtorget. Skolan var 
nu 8-klassig och systern Alma anslöts till 
kollegiet där även några av läroverkets 
skickligaste lärare ingick. Vid denna tid 
fanns ett flertal privatskolor. Nya loka-
ler inköptes 1888 på Norra Långgatan 1, 
som senare inhyste biografen ›Palladium. 
Georgina Nisbeth lämnade flickskolan 
1902. Den leddes sedan av en styrelse med 
bl.a. biskop ›Tottie samt ledamöter, valda 

av stadsfullmäktige och landstinget, vilka 
även lämnade bidrag utöver tidigare erhål-
let statsbidrag. Nu blev namnet Elementar-
skolan för flickor i Kalmar. Den hade 192 
elever i nio klasser och dessutom två för-
beredande klasser, som ovanligt nog hade 
fler pojkar än flickor ända fram till början 
av 1930-talet, men pojkarna flyttades till 
annan skola efter sina år i förberedande 
klasser. År 1907 stod F:s nya byggnad, ri-
tad av stadsarkitekten J Fred. ›Olson, färdig 
på Linnégatan 5. Från 1956 kunde eleverna 
vid morgonbönen vila ögonen på Märta 
Afzelius väggbonad Näcken. Viss undervis-
ning flyttades en tid 1948 till ›Carlbergsvil-
lan. F fick redan 1910 rätt att utdela nor-
malskolekompetens och ombildades 1936 
till kommunal flickskola med 6- och 7-årig 
utbildning. År 1955 fick F en 5-årig real-
skolelinje. Skolformen flickskola upphörde 
1961 när enhetsskolan infördes, och de sis-

Flickskolan.
Linnégatan 5
Foto Jan Magnusson

fjärrvärme.
Moskogens kraftvärmeverk
Foto GM
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ta eleverna tog examen 1967, som sedvan-
ligt firades med en bal. Namnet Nisbethska 
skolan har återkommit i sen tid. GM

Floras kulle ligger mellan Larmgatan, 
Ölandsgatan och Stationsgatan, som från 
1600-talets senare del ingick i bastionen 
›Christina Regina. När denna revs bit för 
bit i samband med bl.a. järnvägens fram-
dragning på 1870-talet, återstod en ca 6 
m hög kulle som innehöll rester av bas-
tionens murar. Albert ›Atterberg väckte 
1899 frågan om att anlägga en plantering 
här och vann först gehör för detta i stads-
fullmäktige, men beslutet ändrades 1905 
och bastionresterna transporterades bort.

På 1920-talet byggdes bensinstationer på 
platsen. De fanns kvar fram till 1990-talet. 
Till ›Unionsjubiléet 1997 byggdes en ny 
liten blomsterklädd kulle försedd med ett 
litet lusthus på toppen.

Flottans män Kalmarsund är en fören-
ing i Kalmar som startade 2003. Verksam-
heten syftar till att främja det gemensam-
ma intresset för sjön och flottan. För att 
bli medlem skall man ha tjänstgjort inom 
flottan, antingen som värnpliktig eller an-

ställd. Det finns en riksorganisation, Flot-
tans män, sedan 1935. BB

Flyghamnen, se ›Kalmar flyghamn.

Flygplatsområdet är en stadsdel som 
växte fram efter att ›Kalmar Flygflot-
tilj nedlagts 1980. F är beläget söder om 
Kalmar Öland Airport ner mot Kalmar–
Emmaboda järnväg. Flottiljbyggnaderna 
har efterhand byggts om för en rad olika 
verksamheter, framförallt kontor och viss 
tillverkningsindustri. F har även komplet-
teras med ett flertal nya näringslivsbyggna-
der. Centralt i området ligger flygplatsens 
terminal med ankomst- och avgångshall. 
›Törneby gårds corps de logis var officers-
mäss under flottiljtiden och byggdes se-
nare om till hotell. Underofficersmässen 
är numera kontorsbyggnad. Ny väg, som 
förbinder F med Smedby och Kalmartra-
vet, invigdes 2008.

Flygvapnets väderskola inrättades 
1951 vid F 2 i Hägernäs för att utblida vä-
derbiträden och värnpliktiga meteorolo-
ger. Skolan omlokaliserades 1962 till ›F 12 
i Kalmar. Sedan flottiljen avvecklats 1980 
blev F kvar i Kalmar under beteckning F 
17 K, som ett detachement till F 17 i Kal-
linge. År 1983 omlokaliserades skolan till 
F 5 i Ljungbyhed. BB

fläskahös var förr öknamn på en pojke i 
stadens folkskolor, främst använt av ›skank, 
elev på Storskolan. 

Fläsket, öknamn på Läroverket, troligen 
runt förra sekelskiftet. Användes främst i 
nedsättande betydelse av ›Ängölaxar och 
›tullsnokar. 

Foenander, Theodor, 1758–1811, gross-
handlare och skeppsredare, född i Köping 
på Öland. Från 1785 var han verksam i 
Kalmar som framgångsrik affärsman och 
under slutet av 1700-talet redare för en av 
Kalmars större fartygsflottor. Han lät upp-
föra ›Lilla Hovet, en magnifik tvåvånings-
byggnad vid ›Larmtorget. I samband med 
Bourbonernas besök i Kalmar 1804, se 
›Ludvig XVIII, kom F att spela en betydel-
sefull roll i egenskap av värd för en del av 
det franska hovet. F grundade tillsammans 

Floras kulle.
Foto Blomberg ca 1905,
Nedan 2014
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med ryttmästare Axel Adlersparre 1804 
ett nytt alunbruk i Degerhamn, Ölands 
Alunbruk. År 1806 startade han ›Foenan-
derska varvet, även kallat Nya varvet, på 
›Labratorieholmen. Troligen var det han 
som initierade ett sockerbruk i Kalmar. Ef-
ter att F avlidit startade hans efterlämnade 
hustru Anna i kompanjonskap med C H 
›Anckarsvärd ›Kalmar Sockerbruk. IB

Foenanderska varvet, även kallat Nya 
Varvet, anlades 1806 på Laboratorie-
holmen av skeppsredaren Theodor ›Foe-
nander. Varvet byggde många större far-
tyg mest för det egna rederiet men även 
1808–1809 för svenska flottan. Ett större 
bygge var fregatten General Anckarsvärd 
1807. Efter Foenanders död gick varvet i 
konkurs och på 1860-talet köptes anlägg-
ningen av Kalmar Varv som där anlade en 
mekanisk verkstad. IB

Fojo, Institutet för Fortbildning av Jour-
nalister, bildades på försök 1972 och verk-
samheten decentraliserades till ›Kalmar. 
Kurserna startade i blygsam skala på Ho-
tell Ritz. År 1974 blev verksamheten per-
manent och fick en styrelse, Fojostyrelsen, 
som då utgjorde Sveriges minsta myndig-
het. Utbildningen flyttades samma år till 
›Östra Smålands gamla lokaler på Unions-
gatan 10. F integrerades med ›Kalmar hög-
skola 1977. År 1991 flyttade F till Norra 
vägen 40. Den internationella verksamhe-
ten ökade, med finansiering från bistånds-
organen Bits och Sida. Delar av institutet 
flyttade till Stockholm 1996 och under 
2000-talet har verksamhet etablerats i 
bl.a. Vietnam, Sri Lanka, Zimbabwe, Mel-
lanöstern och Sydsudan. Sedan 2004 finns 
F i ›Brofästet och är en del av ›Linnéuni-
versitetet.  IB

folkdanslag har till syfte att skapa in-
tresse för svensk bygdekultur, vilket i Kal-
mar sker genom tre lag. Förutom folkdans 
sysslar de med folkmusik, folkdräkter och 
slöjd. Dansuppvisningar liksom utbyte 
med andra folkdansare, såväl i Sverige 
som utomlands, förekommer. Möre Dan-
sare bildades 1906 under namnet SGU:s 
folkdanslag men bytte namn 1975. Kal-
mar Folkdanslag bildades 1944, då några 
folkdansutövande medlemmar i teater-

gruppen Regi inom NTO bildade ett eget 
folkdanslag. Ganska snart efter delningen 
upphörde föreningen med folkdans, med-
an teaterverksamheten pågick till 1978. 
Kalmarsundsdansarna bildades 1993, se-
dan ett flertal av Möre Dansares medlem-
mar valt att bilda en ny förening JM

Folkets Hus finns i Förlösa-Lindsdal, Rin-
kabyholm och Rockneby. F i Kalmar se 
›Kalmar Folkets hus. Oftast är detta för-
eningsägda samlingslokaler med rötter i 
arbetarrörelsen. Se även ›bygdegårdar.

Folkets Park, beläget i Kalmar vid Södra 
vägen, invigdes i september 1900 sedan ar-
betarrörelsen tidigare under året köpt riks-
banksdirektör Ernst Anckers sommarställe 
›Lindsberg och utvecklat det till en rekrea-
tionsplats för sina medlemmar. Samtidigt 
bytte den namn till Folkets Park. F:s för-
sta vaktmästare var Karl ›Magnusson som 
där fick sin tjänstebostad. Till en början 
fanns bara en utefestplats men redan året 
efter byggdes en permanent utedansbana 
som sedan användes i 34 år. En teater-
scen uppfördes 1902 och den byggdes till 
1917. Teaterbyggnaden, som egentligen 
bara var ett tak över sittplatserna och en 
scenbyggnad utan väggar stod klar 1917. 
Flera år senare tillkom ytterväggar. Många 
av de stora aktörerna har här framträtt på 
scenen, bl.a. Anders de Wahl och Gösta 
Ekman. Där framförde lokala krafter som-
marrevyer och även ambulerande sällskap. 
Gula paviljongen tillkom 1922. Den stora 

folkdanslag.
Folkdansare i Möredräkten
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huvudbyggnaden uppfördes 1942 och in-
vigdes våren 1943. En större ombyggnad 
skedde 1973–1974 då byggnaden fick sitt 
nuvarande utseende. År 2005 såldes F till 
Kalmar kommun efter att föreningen i 
flera år haft dålig ekonomi. Mer att läsa: 
Robert Andersson, Kalmar Folkparks his-
toria 1900–1950. BB

Fornander, Daniel, 1835–1910, ingen-
jör, född i Kalmar. Han tillhörde en av 
Kalmarbygdens mer kända släkter. F an-
ställdes 1862 på ›Fredriksströms bruk 
utanför Trekanten där han vid sidan om 
andra arbetsuppgiften fick tillfälle att ex-
perimentera och utveckla maskiner för 
tändsticksindustrin. Under en kort tid 
vid Växjö mekaniska verkstad blev F be-
kant med ingenjörskollegan Sten Siefvert 
och idén föddes att tillsammans starta en 
mekanisk verkstad i Kalmar. De av F kon-
struerade och patenterade tändsticksma-
skinerna kom att bli basen i produktionen 

då han 1877 tillsammans med Sten Sief-
vert grundade AB ›Siefvert & Fornander. F 
bodde på Strandgatan 25 i det s.k. Fornan-
derska huset, där han även var född. IB

fornlämningar finns i kommunen i stort 
antal, framförallt vid stränder och vatten-
drag. Idag ligger många fornlämningsom-
råden långt från kustlinjen som flyttats 
österut på grund av landhöjningen. Land-
höjningen anges nuförtiden vara 0,7 mm 
per år. Av ca 2 500 fornlämningar är de 
flesta gravar i form av rösen, högar, resta 
stenar, stensättningar och stenkretsar. Två 
fornborgar finns, Borge backe och en i 
Mortorps socken. Båda tillhör den på fast-
landet vanliga typen av borgar som anlagts 
på höjder där man utnyttjat det skydd som 
naturen erbjudit. I ›Kläckeberga socken vid 
gränsen till Förlösa socken ligger Borgeberg 
eller Borge backe på en kulle som omges 
av en numera utdikad och uppodlad mos-
se. Borgen har en oval form och är ungefär 
200 m lång. Vallen, som är delvis raserad 
har öppningar i öster och väster. Området 
innanför vallarna utgöres av en jämn platå 
beväxt med ekar och enbuskar.

Den andra är belägen i ›Mortorps socken 
SSO om Långaström i närheten av Hagby-
ån. Ringvallen är delvis raserad utåt och be-
växt med granar, tallar och enstaka björkar.

I Kalmar stad kan följande fornläm-
ningsområden nämnas: Brukshagen, Djur-
ängsbacken, Djurängshagen, Dösebacken, 
Fölehagen, Hagbygärde, Hagbynäs, Hag-
torpsbacken, Mobacken, Tjuvbackarna och 
Trångsund. 

Fornlämningar utanför Kalmar stad redo-
visas under resp. socken.

Fornminnesföreningen, se ›Kalmar läns 
fornminnesförening.

Forsberg, Tage, chefredaktör, se ›Baro-
metern. 

Forsberg Warringer, Gunnel, 1939–2012, 
fil.kand. och bitr. landsantikvarie, född i 
Stockholm. Hon studerade etnografi, folk-
livsforskning och arkeologi i Uppsala för 
att från 1962 ägna sitt yrkesliv åt Kalmar 
läns museum. F verkade för bevarandet av 
stadens äldre byggnader. Efter studier vid 
Konsthögskolans arkitekturskola skrev F 

fornlämningar i Fölehagen.
Foto Thomas Hällqvist

Folkets Park.
Sommarrestaurangen och 
dansbanan1973
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1988 Kvarteret Repslagaren. Hon blev på 
länsmuseet ansvarig för Jenny Nyström 
och Curt Stoopendahls stiftelse med till-
hörande samlingar. F skrev flera böcker rö-
rande konstnärinnan Jenny Nyström och 
en rad artiklar, bl.a. i länsmuseets årsbok 
samt i bokverket Kalmar stads historia.

Forsell, Tomas, 1951– , musiker, född i 
Eksjö. F tillhörde på 1970-talet proggrörel-
sen och var medlem av rockgruppen Nyn-
ningen från Göteborg. I slutet av 1970-talet 
bildade han tillsammans med Ted Ström 
Skottes Musikorkester som sedermera blev 
Skottes Musikteater. Under senare år har 
han gjort sig känd genom den Grammisbe-
lönade Kalmarbaserade barnmusikgruppen 
Häjkån Bäjkån band. UBx

Forsman, Bror, 1905–1981, fil.dr i ma-
rinbiologi och docent, född i Uppsala. Ef-
ter lärartjänst i Mariestad och Nyköping 
innehade han under åren 1948 fram till 
pensioneringen en tjänst som lektor vid 
Kalmar högre allmänna läroverk, nuva-
rande ›Stagneliusskolan. F har författat ett 
stort antal skrifter med främst marinzoo-
logiskt innehåll om Östersjöns och Kal-
marsunds lägre fauna, ryggradslösa djur 
och även om vegetation och flora. Hans 
stora intressen var fiske och filateli.

Forssman, Alarik, 1822–1889, ingenjör 
och affärsman, född i Kråksmåla. Han väx-
te upp på Öbbestorp i Ljungby socken som 
då ägdes av hans far krigsrådet Jonas Forss-
man. F utvandrade till republiken Transvaal 
i Sydafrika 1844, gifte sig med en holländ-
ska och köpte där i början av 1850-talet en 
lantegendom. Han etablerade ett handels-
hus i Potchefstroom och handlade med bl.a. 
strutsfjädrar och krut på sin farm Scandina-
via. År 1862 återvände F till Kalmar med 
familjen och två afrikanska tjänarinnor, 
Dina Maria och ›Svarta Sara. Avsikten var 
att förbereda en skandinavisk kolonisation 
i Transvaal. I Kalmar planerade F återresan 
i ett års tid, han behövde handelsvaror, ar-
betskraft och ett skepp för ›Sydafrikaemi-
grationen. År 1863 avseglade ›Octavia till 
Sydafrika och F fortsatte där sin framgångs-
rika affärsrörelse. Han utnämndes 1879 till 
Portugals generalkonsul i Transvaal. Från 
att ha sålt krut och ammunition till bo-

erna ställde sig F på engelsmännens sida 
och blev då hatad av boerna. När boernas 
uppror mot engelsmännen startade 1880 
fick han tillsammans med engelsmännen 
fly undan. Han förlorade mark, egendom 
och en stor del av förmögenheten. F avled i 
Pretoria och ligger begravd där tillsammans 
med sin bror Magnus ›Forsman. IB

Forssman, John, 1868–1947, profes-
sor, född i Kalmar. Föräldrarna Magnus 
›Forssman och hans maka Gustava tillhör-
de ›Sydafrikaemigrationen till Transvaal 
1863. Efter att en dotter avlidit där be-
gav sig Magnus Forsmans gravida hustrun 
hem till Kalmar och sonen John föddes. 
Efter studentexamen och medicinska stu-
dier i Lund blev John F professor i allmän 
patologi, bakteriologi och allmän hälso-
vård vid Lunds universitet. F vann världs-
berömmelse för sin upptäckt av hetero-
genetiska antigener, kända under namnet 
Forssman-antigener. Upptäckten fick stor 
betydelse för blodgruppsforskningen. Han 
blev ledamot i Fysiografiska sällskapet i 
Lund 1902 och invaldes 1920 till ledamot 
av Kungliga Vetenskapsakademien. BB

Forssman, Magnus, 1820–1876, ge-
nerallantmätare, född i Kråksmåla. Han 
växte upp på Öbbestorp i Ljungby socken 
som då ägdes av hans far krigsrådet Jo-
nas Forssman. Han blev liksom sin farfar 
lantmätare och 1858 utnämndes han till 
kommissionslantmätare i Kalmar län. F 
anslöt sig med hustru och fem döttrar till 
den grupp som brodern Alarik › Forss-
man värvat, se ›Sydafrikaemigrationen. I 
augusti 1863 avseglade man från Kalmar 
med briggen Octavia och i januari 1864 
var man framme. Här kom F snart i tjänst 
som lantmätare, en viktig befattning i ett 
nybyggarland, och 1866 utnämndes han 
till landets första generallantmätare och 
till chef för lantmäteriet i republiken 
Transvaal. Han var där med om att upp-
rätta den första kartan över republiken. 
Efter att en dotter, född i Transvaal, hade 
avlidit 1868 bestämde sig F att hustrun, 
som väntade ytterligare ett barn, tillsam-
mans med döttrarna skulle återvända till 
Sverige vilket de gjorde samma år. Han 
stannade kvar med tanken att senare åter-
förenas med familjen. F kom att bli en 
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etablerad man i samhället, han satt med i 
en jordbrukskommitté och kom i det so-
ciala livet att bli ledare för en frimurarloge 
i Pretoria. Efter att ha varit delaktig i en 
gränstraktat med Portugal och dess koloni 
Mozambique utnämndes han till riddare 
av portugisiska Kristusorden. År 1875 pla-
nerade han att återvända till Sverige och 
familjen men sjukdom tillstötte dessförin-
nan och han avled i Pretoria 1874. Fram 
till sin död hade han varit tjänstledig från 
sin befattning som kommissionslantmäta-
re i Kalmar län. Genom sin stora betydelse 
för Sydafrika kom han att få en statsman-
nabegravning där presidenten och flera 
medlemmar från landets parlament del-
tog. Av parets döttrar gifte sig i Kalmar 
en med Ernst ›Kreuger och en annan med 
Albert ›Atterberg. Sonen John ›Forssman 
som föddes i Kalmar efter moderns an-
komst blev en framgångsrik läkare. BB

fortifikationsjordarna i Kalmar var mark 
som fram till 1859 ägdes av staten. Mar-
ken togs i anspråk vid 1600-talets mitt för 
›Kalmar Fästning, dvs. stadens befästning 
och försvar, när Kvarnholmen anlades. Ef-
ter att en fästning i slutet av 1700-talet ge-
nom kungligt beslut ej längre skulle anses 
såsom fästning kom fortifikationsjordarna 
att disponeras på evärderlig tid av Kal-
mar domkyrka. År 1863 överläts dock all 
denna mark till Kalmar stad och den kom 
att bli mycket betydelsefull för stadens 
utveckling. Marken bestod av vallarna på 
Kvarnholmen och kustremsan från nuva-
rande Sveaplan i norr till Danska kullar-
na i söder. Överlåtelsen grundades på en 

karta med beskrivning upprättad 1860 av 
lantmätare C J A ›Magnét. Staden använ-
de dessa områden genom att riva större 
delen av de norra vallarna där dessa murar 
till stor del användes som fyllnadsmassor 
för att utöka Kvarnholmens areal. Återsto-
den av vallarna planterades, se ›Dryaden 
och Peter Fredrik ›Kock. Rivningsarbetet 
började i januari 1864 och som skäl anför-
des nödvändigheten att bereda den fattiga 
delen av befolkningen arbetsförtjänst. Där-
med förlorade Kvarnholmen sin fästnings-
karaktär. Delar av marken kom att nyttjas 
vid anläggandet av Stadsparken och Södra 
kyrkogården samt för stora tillbyggnader 
av ›Kalmar Ångkvarn. BB

fotboll spelas bl.a. av lag organiserade av 
Halltorps IK, Hossmo BK, ›IFK Berga, ›IFK 
Kalmar, ›IFK Kåremo, ›IFK Påryd, ›Kalmar 
AIK, ›Kalmar FF, Kalmar Södra IF, Möre 
BK, ›Lindsdals IF, Ljungbyholms GoIF, 
Läckeby GoIF, Nickebo IK, Norrlidens IF, 
Rockneby IK, ›Smedby BoIK, ›Trekantens 
IF, Tvärskogs IF, och ›Ängö BK.

framanför är kalmaritiska för framför.

Framsta är namnet på det kvarter som 
gränsar till Rostadsparken och omges av 
Södra vägen, Linnégatan, Unionsgatan 
och Smålandsgatan. Det började bebyg-
gas 1910. Den närmaste omgivningen har 
även den fått namnet F. Mellan kvarteret 
F och Bremerlyckan korsas Södra vägen 
av järnvägen och denna skärningspunkt 
kallas Framstabommarna. Betr. namnets 
ursprung finns tankar att det är en sam-
mandragning av ’framstad’, dvs. framför 
staden. BB

Fram till val var ett lokalt politiskt parti 
knutet till Kalmar som genom dess ini-
tiativtagare Sune ›Hellroth, Kalmars siste 
borgmästare, deltog i riksdagsvalet 1970. 
Han hade tidigare varit medlem i socialde-
mokratiska partiet men där inte fått gehör 
för sina tankar på järnvägssatsningar. Då 
bildade han ett eget parti med två frågor 
på partiprogrammet; sänkt landstingsskatt 
och utökad satsning på och utbyggnad av 
järnvägsnätet. F fick ett fåtal röster och 
partiet upplöstes efter valet. Inför 1998 
års riksdagsval övervägde Hellroth att åter 

fortifikationsjordarna.
C J A Magnéts karta
1860
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ställa upp med eget parti men så blev icke 
fallet. BB

Fredriksberg var en malmgård belägen 
mellan nuvarande Tegnérgatan 37 och Lo-
rensbergsgatan 44. Den ägdes under senare 
delen av 1800-talet av Daniel ›Fornander, 
en av grundarna av ›Siefvert & Fornan-
der. Mangårdsbyggnaden revs i slutet av 
1960-talet, då ett hyreshus i två våningar 
byggdes strax söder om Totties väg. 

Fredriksdahls Tändsticksfabrik har sitt 
ursprung i den tändsticksfabrik som star-
tades 1847 i Vassmolösa av Frans Otto 
›Åberg. År 1855 flyttades tillverkningen 
till Kalmar och firman fick då namnet 
Fredriksdahls Tändsticksfabrik, belägen på 
gränsen till ›Manilla på den s.k. Kantors-
gården. Fastigheten kom senare att ingå 
i Arencos område. Tidvis kallades F även 
Gamla Tändsticksfabriken, Manilla Tänd-
sticksfabrik resp. Kalmar Tändsticksfabrik, 
ej att förväxla med det företag som star-
tade 1906 med samma namn. Åberg drev 
fabriken fram till 1870, dock med produk-
tionsuppehåll 1861–1866. Under en kort 
period stod Frans Fagerström som ägare. 
Fotografen Erik ›Kreuger gick in som 
delägare 1868 och två år senare övertog 
hans bror Pehr Edvard ›Kreuger företaget 
genom sin firma Kreuger & Jennings. Till 
fabriksledare utsågs Ernst ›Kreuger, son till 
P E Kreuger och far till Ivar och Torsten 
›Kreuger. 

Genom familjen Kreugers insteg som 
ägare i denna fabrik kom F framöver att 
indirekt få stor betydelse för hela värl-
dens tändsticksindustri. Liksom flera an-
dra svenska ›tändsticksfabriker såldes F 
1887 till det nya försäljningsbolaget The 
Swedish Match Company i London som 
emellertid gjorde konkurs några år senare 
men fabrikerna drevs vidare under likvi-
dation fram till 1910. Då gick familjen 
Kreuger åter in som ägare fram till 1913, 
då F gick upp i det nybildade bolaget ›För-
enade Svenska Tändsticksfabriker, ofta 
kallat Kalmartrusten, under Ivar Kreugers 
ledning. År 1917 bildades det stora bola-
get Svenska Tändsticks AB genom sam-
manslagning av Jönköpingstrusten och 
Kalmartrusten, även det med Ivar Kreu-
ger som VD. F som var byggd i trä brann 

ner 1907 men återbyggdes följande år 
och fabriken placerades då på andra sidan 
järnvägen där Postens terminal numera är 
belägen. Fabriken byggdes ut 1916 men 
1924 upphörde verksamheten och all pro-
duktion i Kalmar koncentrerades till ›Kal-
mar Tändsticksfabrik. Som mest var 240 
personer sysselsatta vid F. Lokalerna över-
togs av AB K G Johansson Metallskrot, se 
›KG:s. BB

Fredriksdals järnvägsstation, se ›Kal-
mar Västra.

Fredriksskans var en försvarsskans byggd 
1737 på ett skär i den då icke utfyllda 
Malmfjärden ungefär på den plats Stagne-
liusskolan ligger idag. F är namngiven efter 
kung Fredrik I. Skansen raserades under 
1800-talet. BB

Fredriksskansgården, se ›Tårarnas pa-
lats.

Fredriksskans idrottsplats är Kalmars 
idrottsarena sedan 1919, vackert belägen 
vid Malmfjärden. F hette från början Kal-
mar Idrottspark. Först 1943 fick den det 
officiella namnet Fredriksskans. F bekos-
tades dels med bidrag från Kalmar stad 
men även av ›Kalmar Stads Sparbank och 
ett flertal andra företag, Idrottsplatskom-
mittén samt privatpersoner. Den största 
privata bidraget kom från ›Ivar Kreuger. F 
är hemmaarena för fotbollslaget ›Kalmar 
AIK och Ängö BK. Publikrekordet är från 
4 september 1949, 15 243 personer, vid 
en allsvensk match mellan ›Kalmar FF och 
Malmö FF. Anläggningen används även 

Framsta med järnvägs-
bommarna nedfällda.
Foto Thomas Hällqvist
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för friidrott. Den nuvarande södra sitt-
platsläktaren byggdes 1976 och den norra 
1995. Dagens publikkapacitet är knappt 9 
000 personer. Vid sidan om huvudarenan 
finns ytterligare två gräsplaner samt en 
konstgräsplan. En tennishall tillkom 1928 
och den var i bruk till 1989 då ›Kalmar 
Tennisklubb byggde egen hall. Idag an-
vänds den tidigare tennishallen av ›Kalmar 
gymnastikförening och kallas Gymnasten. 
Sedan 2011 är ›Guldfågeln Arena hem-
maplan för KFF. BB

Fredriksskanskanalen är ett resultat av 
utfyllnader i Malmfjärden och av norra 
delen av Kvarnholmen. Kanalen sträcker 
sig mellan ›Systraströmmen i väster och 
Malmfjärden i öster. Mitt över kanalen 
passerar Fredriksskansbron. Utmed kana-
lens hela södra sida löper Södra Kanal-

gatan och på den motsatta sidan gränsar 
kanalen till ›Stagneliusskolan och på den 
andra sidan om Fredriksskansbron till 
›Rävspelet. På den stensatta promenaden 
framför Stagneliusskolans gymnastikbygg-
nad pryds platsen av en av de mest kända 
statyerna i Kalmar, Simhopparen av Carl  
›Eldh. Förr i tiden var F en populär till-
läggsplats för fritidsbåtar. LLj

Fredriksströms bruk byggdes upp vid 
vattenfall i Ljungbyån någon km norr 
om ›Trekanten, där det redan i början av 
1700-talet fanns en vadmalsstamp. Ett 
handpappersbruk anlades 1851 av Fred-
rik Fagerström, därav namnet Fredriks-
ström, och nyare teknisk utrustning, som 
en papperscylindermaskin, installerades på 
1870-talet. Tillverkningen omfattade tid-
ningspapper bl.a. till tidningarna Kalmar 
samt Barometern, skriv-, tryck-, spänn- 
och karduspapper samt makulatur och 
förhydningspapp. Runt 1890 produce-
rades uteslutande s.k. tändstickspapper. 
Nedströms byggdes på 1860-talet ett gju-
teri med mekanisk verkstad och modell-
snickeri. År 1862 anställdes Daniel ›For-
nander som konstruktör och under 13 år 
svarade han för ett flertal uppfinningar, 
bl.a. av tändsticksmaskiner som senare 
kom att bli en huvudprodukt i det av ho-
nom och Sten Siefvert år 1877 startade 
företaget ›Siefvert & Fornander. Sortimen-
tet på F var brett och omfattade många 
olika slags gjutjärnsprodukter såsom föns-
terbågar, pelare, lyktstolpar, gravvårdar, 
gravstaket, urnor, spisar och trädgårds-
soffor. Verksamheten pågick till 1906. Av 
bruksmiljön återstår idag de byggnader 
som hyste handpappersbruket och gjute-
riet samt dammarna. De senare användes 
även för karpodling. Av arbetarbostäderna 
finns inget kvar och den bruksmiljö, som 
byggdes upp innan Trekanten fanns, exis-
terar inte längre. GM

fredsmil, eller frihetsmil, fanns runt några 
städer och kungsgårdar i landet och var 
lika med en gammal svensk mil, 10 689 
m. Enligt 1655 års riksdagsbeslut skulle 
bl.a. vid Kalmar denna mil från slottets 
centrum längs de vanliga landsvägarna. F 
hade till uppgift att befria de frälsebönder 
som var verksamma inom området från 

Fredriksskans IP.
Foto Thomas Hällqvist



135

krigstjänst. Beslutet togs inte av omsorg 
om bönderna utan för att adelsmännen 
skulle ha fri tillgång till sina lantbrukare. 
Det var ett utökat privilegium i linje med 
Erik XIV:s adelsvänliga politik. Från 1617 
innefattade fredsmilen även befrielse från 
gästnings- och skjutsningsplikt. Den är 
markerad med en fredsmilssten en mil 
västerut längs Växjövägen i Smedby och 
en mil norr om Kalmar i Lindsdal, se även 
›Milslund. SHm

Frigelianska samlingen, se Petrus ›Fri-
gelius.

Frigel, Pehr, 1750–1842, ämbetsman 
och tonsättare, född i Kalmar. År 1766 
blev F fil.mag. i Uppsala och innehade en 
tid en privat lärarbefattning i Stockholm. 
F fick sin musikaliska grundutbildning 
i Kalmar av domkyrkoorganisten Hans 
Hansson ›Björkman och fortsatte sina stu-
dier inom musiken under Johann Gott-
lieb Naumann och Joseph Martin Kraus 
i Stockholm. Han var ledamot av Kungl. 
Musikaliska akademien och dess sekre-
terare 1797–1841. Åren 1811–1834 var 
F direktör, inspector, vid Musikkonserva-
toriet och 1814–1830 även lärare i har-
moni och komposition Han var ledamot 
av psalmbokskommittén 1811–1818. F:s 
främsta komposition är oratoriet Försona-
ren på Oljoberget. AG

Frigelius, Petrus, 1708–1791, kyrko-
herde samt upptecknare och tecknare, 
född i ›Åby socken. Han disputerade i 
matematik och teologi samt blev 1740 
fil.mag. Från 1742 arbetade F vid gymna-
siet i Kalmar, först som lektor i matema-
tik och från 1752 som lektor i teologi. År 
1753 blev han även pastor i ›Slottskyrkan 
och två år senare flyttade F till Madesjö 
där han fått tjänsten som kyrkoherde. 
Han blev 1764 kontraktsprost över Söd-
ra Möre kontrakt. Somrarna 1746–1755 
reste F runt i det dåvarande ›Kalmar stift 
och ritade av kyrkor, kapell, gravstenar 
och fornborgar. Teckningarna är inte skal-
enliga men noggrant utförda och mycket 
detaljrika. Inne i kyrkorna skrev han ofta 
av inskriptioner på inventarier vilket gör 
hans arbete till ett ovärderligt komple-
ment till de ofta ofullständiga kyrkoarki-

ven. F ritade även av borgar, gravfält och 
platser där historiska händelser ägt rum. 
På vintrarna samlade han äldre uppteck-
ningar om Kalmar stads och läns historia 
och skrev av detta. Hans nedteckningar 
och teckningar, Frigelianska samlingen, 
finns samlade på ›Kalmar stifts- och gym-
nasiebibliotek och har digitaliserats av 
›Kalmar läns museum. IB

friidrott utövades 1903 av IF Glad Ungdom 
och från 1904 av IF Kamraterna på ›Gamla 
idrottsplatsen. I stort sett alla idrottsklub-
bar hade tidigt friidrott på programmet 
innan specialklubbar bildades som ›Kalmar 
Sportklubb, Föreningen idrottsliga Kalmar 
studenter, Kalmar Running Club, en rad 
skolidrottsföreningar. Bättre tränings- och 
tävlingsvillkor skapades när ›Fredriksskans 
IP togs i bruk följd av Gröndals IP, Skyttis 
och en rad anläggningar i anslutning till fot-
bollsplaner. Vinterhalvåret utnyttjas även 
sporthallar och banor i den norra läktaren 
på Fredriksskans IP. 

fredsmil. Karta upprättad 
1669, här i en version från 
1796, utvisande fredsmilens 
utbredning.

Petrus Frigelius. Teckning 
av Arby kyrka
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frikyrkoförsamlingar som är verksamma 
2014: Adventkyrkan, ›Evangeliska Foster-
landsstiftelsen, EFS, församlingen Klippan 
i Rockneby, Jehovas vittnen, ›Pingstförsam-
lingen, Sjundedagsadventistsamfundet och 
›Västerportkyrkans församling. 

friluftsbad som är officiella och kommu-
nalt skötta finns på drygt 20 ställen. Alla är 
belägna längs kusten – från Slakmöre i norr 
till Ekenäs i söder. De officiella friluftsbaden 
är norrifrån räknat Slakmöre strand, Ljung-
näs, Skäggenäs-Enerevet, Rafshagen, Värs-
näs naturistbad, Värsnäs södra, Björkenäs, 
Kouddens handikappbad, Norrliden, Berga-
vik, Jutnabben, Talludden, Svinö, Kindbergs 
udde, Kattrumpan, Kallbadhuset Tjärho-
vet, Vågbrytarbadet Tjärhovet, Kalmar-
sundsparken, Långviksbadet, Stensö, Ekö, 
Vita Sand, Sandvik och Ekenäs. 

Ett flertal inofficiella badplatser, som 
framförallt används av närboende, finns 
också. Dessutom finns ett stort antal s.k. 
fribad av naturtyp längs hela kuststräckan. 
Av dessa kan nämnas Svinö norra, Stensö-
Högås, Dragviksudden, Stensö udde, Dun-
öudd, Bottorp och Hagby hamn. Dessutom 
finns inomhusbassänger i Äventyrsbadet i 
Kalmar och utomhusbassänger i Påryd och 
Kolboda. BB

Friluftsfrämjandets lokalavdelning bil-
dades 1936, då under namnet Skid- och 
Friluftsfrämjandet med den skidande varg-
jägaren som symbol. Aktiviteterna bestod 
till en början av promenader och skidut-

flykter, och verksamheten låg nere under 
en tid för att återupptas 1970. Då lansera-
des Mulleskolan, Strövare, Frilufsare, barn-
skidskola, skridskoskola för barn, och en 
rad arrangemang ordnades även för vuxna. 
Värsnäsgården, som F byggde 1981, ligger 
i ›Horsö-Värsnäs naturreservat invid ett 
elbelyst motionsspår och är avdelningens 
fasta punkt. AS

Frimurarhuset, Larmtorget 2, invigdes 
1878. Arkitekt var Johan Fredrik Åbom, 
Stockholm. I den översta våningen finns 
frimurarnas möteslokaler och bibliotek. 
Se ›S:t Andreaslogen Gustaf Adolf och 
›S:t Johanneslogen Carl. Redan från bör-
jan fanns i huset ett hotell, strategiskt pla-
cerat nära järnvägsstationen. Sedan 1905 
finns här även en restaurang. År 1928 stod 
en tillbyggnad mot söder och Södra Lång-
gatan klar ritad av stadsarkitekten J Fred. 
Olson. Den är delvis uppförd på 1600-tals-
bastionen ›Gustavus Magnus. ›Gamla Fri-
murarhuset låg vid korsningen Södra Lång-
gatan–Kaggensgatan.

Frimurarorden, egentligen Svenska Fri-
murare Orden, arbetar i 10 allmänna gra-
der, och har i Kalmar verksamhet i två 
olika loger; ›S:t Johanneslogen Carl i grad 
1–3 och ›S:t Andreaslogen Gustaf Adolf 
i grad 4–6. I dessa loger sker receptioner, 
gradgivningar. Dessutom finns en fören-
ing, ›Kapitelbrödraföreningen Den Gyl-
lene Kronan som verkar i grad 7–9. Där 
hålls föredrag och diskussioner. Receptio-
ner i graderna 7–10 ges i Skånska Provin-
siallogen som har sitt säte i Kristianstad. 
F bygger på kristen grund och arbetar 
för personlig utveckling, gemenskap och 
barmhärtighet. Varje år utdelar F i Kalmar 
pengar till välgörenhetsorganisationer i dess 
närområde. BB

friluftsbad. Långviken

frimärken. Emigrantfarty-
get Calmare Nyckel
Republiken Togo i Afrika 
2012
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frimärken med anknytning till Kalmar 
som utgivits av Postverket, från 1994 i 
namn av Posten AB, är Nya Sverige-min-
net med ›Calmare Nyckel 1938, Svenska 
flottan 1944, Gammaldags jul med motiv 
av Jenny ›Nyström 1971, ›Kalmar slott 
1972, ›Ölandsbron 1972, Karta med far-
tyget Calmare Nyckel 1988, ›Svenska Ar-
betarrörelsen 100 år med motiv av Nils 
›Kreuger 1992, ›Ljungbyholms socken-
magasin 1996, ›Hagby kyrka 1997, ›Kal-
marunionen 1997, ›Alice Babs 1999 och 
Näcken 2006 som syftar på Erik Johan 
›Stagnelius dikt. Dessutom finns det lo-
kala frimärken, se ›Kalmar Lokalpost och 
›Postbudet Kalmar. Frimärken i samband 
med unionsjubileet 1997 har även utgi-
vits i Danmark, Färöarna och Åland. Emi-
grantfartyget Calmar Nyckel utgavs i USA 
1938 och Togo i Afrika 2012. BB

Friskis & Svettis i Kalmar ingår i en riks-
organisation som startade 1978 i Stock-
holm. På initiativ av Agneta Stenkula kom 
F till Kalmar våren 1983 och startade verk-
samheten i ›Malkars lokaler på Ölandsga-
tan. Året efter började F med utomhus-
gymnastik i Kalmarsundsparken under 
sommaren. Hösten 1989 flyttade F in i 
›Tullskolans nyrenoverade gymnastiksal. 
Eftersom tillströmningen av medlemmar 
var stor sökte man så småningom större 
lokaler och kunde på hösten 2001 flytta 
in i ›Röda Ugglan, f.d. Kalmar Chokladfa-
brik, där man idag förfogar över ca 3 000 
m2. F har i Kalmar ca 7 000 medlemmar. 
Grundidén är att erbjuda lustfylld och lät-
tillgänglig träning av hög kvalitet till alla. 
Den vanligaste och ursprungliga verksam-
heten inom F är motionsgymnastik men 
andra inomhus- och utomhusverksamhe-
ter förekommer också. BB

fritidshem, se ›förskola.

fritomt var en benämning på de tomter på 
Kvarnholmen som hade skänkts till privat-
personer av kronan vid 1600-talets mitt 
i samband med att Kvarnholmen skulle 
bebyggas. Det ställdes då krav att alla nya 
hus skulle byggas i sten. Borgarna protes-
terade mot detta och de erbjöds då stats-
bidrag för att uppfylla kravet. Protesterna 
fortsatte och i nästa steg will Kong. Maij:tt 

skänkia alle dem … tompter på bemälte 
Qwarnholm frij och uthan någre tomptörens 
uttgörande. Dessa tomter kom senare att 
kallas fritomter. Regeringen tvangs dock 
ge vika för stenhuskravet och medgav i 
oktober 1652 att man tilläts bygga zierlige 
och nyttige byggningar av trää eller korsvär-
ke. Se även ›korsvirkeshus. BB

fritrappa var en trappa som gick ut mot 
gatumarken och utanför tomtgränsen. Så-
dana trappor var vanliga på Kvarnholmen 
men enligt en 1875 reviderad byggnads-
ordning för Kalmar stad skulle denna typ 
av trappa vara borta senast 1879, högst ett 
steg fick förläggas utom tomtlinjen. Fort-
farande finns dock enstaka hus med flera 
trappsteg utanför tomtgränsen. SHm

Fromén, Valdemar, Fille, 1882–1927, 
konstnär, född i Kalmar. F studerade vid 
Althins målareskola 1906 och därefter vid 
Konstakademien. Han umgicks med Nils 
von Dardel, som målade ett uppmärksam-
mat porträtt av F i helfigur och också an-

Frimurarhuset.
Foto Bengt Strand

Valdemar, Fille, Fromén.
Karikatyrteckning av Ivan 
Hoflund, t v oljemålning

fritrappa
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vände honom som modell för den metan-
de figuren i Visit hos excentrisk dam 1921. 
Efter akademitiden vistades han ett år för 
studier i Köpenhamn tillsammans med 
Ivan ›Hoflund. Han återvände därefter 
till Kalmar och levde ett bohemliv, ofta 
tillsammans med Hoflund. F var främst 
landskapsmålare, ofta med ett par staffa-
gefigurer i förgrunden och inte sällan med 
öländska kvarnar i motiven. En minnesut-
ställning visades på Kalmar konstmuseum 
1951. Manne Hofrén har i sin bok om 
Hoflund beskrivit F som en ganska häp-
nadsväckande gestalt, liten som en dvärg, 
med puckelrygg och ett ansikte fullt av ryn-
kor och veck under huvudets väldiga kalufs, 
intelligenta ögon lyste upp denna sällsamma 
komposition. JRm

Fryxell, Cecilia, 1806–1883, pedagog och 
flickpensionsföreståndare, född i Värmland. 
F var en föregångsgestalt i den pedagogiska 
rörelsen för flickors utbildningsmöjlig-
heter. Hon försörjde sig först som guver-
nant för barn till förmögna föräldrar. Åren 
1843–1847 begav sig F ut på studieresa 
till Tyskland och Schweiz för att lära sig 
mer om så kallade flickpensionat, ett slags 
internatskolor för flickor. Återkommen 
till Sverige startade hon en flickpension i 
Helsingborg. Senare fick hon stöd av rika 
bekanta inom den herrnhutiska kristna 
rörelsen till att själv starta en liknande 
helpension för flickor på ›Rostad i Kalmar 
vilket skedde 1858. Skolan blev den tredje 
flickskolan av större betydelse i Sverige. I 
hennes pension och verksamhet på Ros-
tad arbetade hushållerskan ›Svarta Sara. 
F:s skola upphörde 1877 och hon skänkte 
då Rostad till staten som förlade det nybil-
dade folkskollärarinneseminariet i Kalmar 
dit. BB

Fryxellska flickpensionen, se ›lärarut-
bildning resp. ›Rostad seminarium.

Frälsningsarmén satte 1891 upp en kår i 
Kalmar. De första åren hölls mötena i ›Ar-
ken, en förhyrd lokal i nuvarande kvarteret 
›Arkagården, uppförd av August ›Anders-
son. Några år senare revs byggnaden då 
Unionsgatan tillkom. En ny byggnad, som 
rymde 350 personer, uppfördes på Ny-
brogatan 14. I början hyrdes men senare 

inköptes den av F. Strängmusikkåren var 
verksam från starten medan hornmusikkå-
ren endast fanns vissa perioder. Söndags-
skolan startade omkring 1894, ungdoms-
förbundet 1908, Solstrålebrigaden 1933 
och flickscoutkåren 1938. En syförening 
fanns tidvis. En återkommande del av 
verksamheten var under sommarens fri-
luftsmöten då man tågade med flaggspel 
och musik från Nybrogatan till den öpp-
na platsen norr om ›Gamla vattentornet. 
Slumsystrarna svarade för verksamheten i 
den sommarkoloni, som ›Kalmar sommar-
stuga bedrev i Färjestaden. Vid ›Berggrens 
hörna återfanns på lördagarna den gryta, 
som kåren med hjälp av sina musikanter 
ville att allmänheten skulle hålla kokande, 
dvs. skänka bidrag. Lokalen vid Nybroga-
tan revs i mitten av 1960-talet då byggna-
der för polishus och länsstyrelse uppför-
des i kvarteret. Frälsningsarmén flyttade 
till Fabriksgatan 24 och var verksam där 
till 2011 då kåren i Kalmar upphörde. IB

främmat är ett dialektalt uttryck för främ-
mande eller gäster.

Fränkel, Henrik David, 1886–1967, af-
färsinnehavare och Kalmaroriginal, född i 
Kalmar. Föräldrarna Levi och Berta Fraen-
kel var polska judar som kom till Västervik 
innan de flyttade till Kalmar runt 1875. 
Han drev klädeshandeln Bröderna Fränkel 
& Co vid Stortorget vid korsningen Storga-
tan–Västra Sjögatan. Namnet ändrades se-
nare till Göteborgsmagasinet. Efter att ha 

Cecilia Fryxell

Henrik David Fränkel



139

lämnat sin rörelse sågs den då kutryggige F 
i många år vandra omkring på stadens gator 
med en tidningsbunt under armen. BB

Fröberg, Magnus Gudmundsson, 
1774–1842, ekonomidirektör och donator, 
född på ett rusthållarhemman i Urshults 
socken, Kronobergs län. Modern lärde ho-
nom läsa men den stränge fadern nekade 
honom vidare utbildning och satte honom 
i hårt arbete på sin lilla gård. Vid 13 års 
ålder rymde han hemifrån för att aldrig 
återvända. Efter olika anställningar på 
landsbygden kom han till Kalmartrakten 
och blev först inspektor på ›Ebbetorp inn-
an han 1802 anställdes av landshövdingen 
Mikael Cosswa ›Anckarsvärd på ›Skälby 
Kungsgård. Här stannade han i 12 år sam-
tidigt som han började med handel och 
sjöfart. Efter att ha slutat sin anställning 
flyttade han in till Kalmar och fortsatte 
där sin handel och skapade sig en ansenlig 
handelsflotta. Vid Larmtorget bosatte sig 
F i den stora byggnad som kallades ›Lilla 
Hovet. Genom arbetsamhet och sparsam-
het skapade han sig en stor förmögenhet 
som han till större delen testamenterade 
till den av honom inrättade ›Fröbergska 
stiftelsen som byggde ›Norrgård.  BB

Fröbergska stiftelsen, se ›Norrgård.

Frökontrollanstalten, se ›Kemiska sta-
tionen.

Fröstorps naturreservat i Ljungby och 
Mortorps socknar, ligger norr om vägen 
mellan Vassmolösa och Tvärskog. F är 
geologiskt intressant och här låg Baltiska 
issjöns strandlinje under många hundra år 
och skapade ett brant strandhak. Reserva-
tet ligger på sydsluttningen av den mäk-
tiga Nybroåsen. Strandhaket syns tydligt 
som en brant bevuxen backe, är välutfor-
mat och löper genom hela området. Det 
bildades under Baltiska issjöns avsänkning, 
då havsytan låg i höjd med reservatet. Vå-
gorna formade strandlinjen under många 
hundra år. Området är till största delen 
barrskogsbevuxet med tall som det domi-
nerande trädslaget. I området växer mo-
sippa.  Lst 

Funkabo är en stadsdel öster om Norra 

vägen, mellan Berga och Ölandsleden. 
Namnet efter Funkabotorpet under Skäl-
by Kungsgård. Detta torp låg på Östra 
›Funkaboskolans tomt. Västra Funkabo-
skolan byggdes 1934 och torpet på skol-
tomten, vars bostadshus ligger kvar, heter 
Hagtorpet. F bebyggdes i övrigt från söder 
med början 1951 med bostadshus i 3–7 
våningar, senaste komplettering skedde 
2008 i öster. Ett antal mindre butiker finns 
liksom förskola och äldreboenden GM

Funkaboskolan invigdes 1935, ritad av J 
Fred. Olson som små- och folkskola, nu-
mera låg- och mellanstadieskola. Denna 
första etapps skola kallas nu Västra Funka-
boskolan. I källarplanet låg bl.a. skolkök, 
träslöjd och ett badrum med ett större 
antal zinkbaljor, anpassade enbart för de 
minsta barnen. En fotbollsplan, som var 
hemmaarena för ›IFK Berga, hörde till. Ti-
digare fanns en skolträdgård nedanför den 
förra vaktmästarbostaden, som en gång 
varit torp under Skälby, Hagtorpet. Skolan 
utökades i slutet av 1940-talet med en ba-
rack strax norr om skolan som på 1990-ta-
let ersattes av en småskalig skolbyggnad.

Östra Funkaboskolan uppfördes i två 
etapper i början av 1960-talet, efter rit-
ningar av Arne ›Delborn och Evald ›Jon-
nergård. Först byggdes en låg- och mel-
lanstadiedel kallad Glashuset. Från början 
fanns även ett stadsdelsbibliotek, nu fri-
tidsgård. Skolan inrymmer idag årskurs 
6–9.

Furudals Träoljefabrik, Karslunda sock-
en, grundades 1871 av lantbruksdirektör 
H A ›Wulff, Applerum, riksdagsman Nils 

Fröstorps naturreservat

Funkabo.
Foto A/B Flygtrafik 1964
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›Pettersson, Runtorp samt grosshandlare 
Johan ›Jeansson, Kalmar. Man produce-
rade tjära, terpentin och kreosotolja. Till-
gången på råmaterialet, furustubbar, var 
god i omgivningen. Fabriken placerades 
utanför Påryd på prästbostället Fagerhults 
ägor. Under åren bytte bolaget ägare vid 
flera tillfällen. År 1914 byggdes en filial i 
Runtorp. Den siste tjärbrännaren var Erik 
Andersson i Runtorp och han brände ca 
50 bränn per år. Varje bränn tog 12–18 
timmar och gav 300–350 kg per gång. Det 
sista brännet gjorde han 1957. BB

fyrar i Kalmarsund är av sent datum. En fyr 
och en lotsplats anlades dock redan 1837 
på ›Grimskär. Först 1939 beviljades anslag 
till uppförande av fem bottenfasta fyrar i 
Kalmarsunds djupränna, Skansgrundet, Hu-
vudet, Osvaldsgrundet, Krongrundet samt 
Omböjningen, se ›Hedningen. Några år se-
nare byggdes Masknaggen och Sillåsen norr 
om Kalmar och en angöringsboj lades ut vid 
Trädgårdsgrund.

Fyrkappen kallas huset på Esplanaden 18 
närmast väster om f.d. ›Församlingshuset. 
Huset tillhörde ›Kalmar regemente och 
var tidigare officersbostad på ›Kulltorps 
slätt. År 1874 monterades byggnaden ner 
och uppfördes på nuvarande plats med 
adress Spikgatan då Esplanaden inte var 
anlagd. Huset ligger på en medeltida epi-
demikyrkogård tillhörande den rivna ›S:ta 
Gertruds kyrka.

Fågelsången, eller Fåglasången, nämns 
1428 i ›Kalmar stads tänkebok. I medel-
tida städer förekom F som namn på träd-
gårdar eller lunder vid staden. I Kalmar låg 
F i wranne , vrån, mot stadsmuren i gamla 
stadens sydvästra hörn vid nuvarande 
›Södra Kyrkogården. Än idag finns F kvar 
som namn på flera platser runt om i Sve-
rige.  
 

Fängelset, ursprungligen Kalmar cell-
fängelse, stod klart 1852 med 102 platser 
och är idag ett av Sveriges äldsta fängelser 
i bruk. F byggdes på ravelinen ›Prins Carl 
som då låg strax utanför staden. Byggna-
den, som är ritad av arkitekt Carl Fredrik 
Hjelm, omslöts av en nu torrlagd vallgrav, 
se ›Cellgraven. Det utdömda länsfängelset 
på ›Kalmar slott stängdes och fångarna 
flyttades över till F. De fyra hörntornen var 
under 1800-talet bemannade dygnet runt. 
Senare har tillbyggts verkstäder. F uppför-
des enligt Philadelphiasystemet, dvs. med 
enskilda celler istället för gemensamma 
rum, vilket blev en radikal omställning för 
de hitflyttade fångarna från slottsfängelset. 
Under 1800-talet fanns en kvinnlig avdel-
ning som drogs in efter sekelskiftet 1900. 
Fängelset hade under andra världskriget 
ett flertal politiska krigsfångar som flytt till 
Sverige. Mellan åren 1948 och 1973 var F 
en anstalt för grova brottslingar. Fram till 
1960 fanns av praktiska skäl här en tings-
sal och till 1974 ett häkte. Fängelset har 
(2014) 57 platser i säkerhetsklass två och 
lyder under Kriminalvården Region Öst. 
Anstalten anses vara föråldrad. IB

Färdstallarna, eller mer folkligt Bonna-
stallarna, var som namnen antyder stallar 
för böndernas hästar vid ärenden i staden. 
F uppfördes 1906 i kvarteret Lärlingen 
längs en bit av Strömgatan. Besöken gäll-
de vanligen försäljning av egna produkter i 
›torghandeln. Vagnen placerades på något 
av torgen, varefter hästen leddes till F, som 
tillkom för att få bättre ordning på häst-
uppställningarna. Södra Vallgatan hade 
tidigare använts för hästparkering. Bygg-
naden revs 1951. LLj

färjetrafik över Kalmarsund har bedrivits 
så länge behov har funnits och är enligt 
Göran P D ›Adolfson belagd år 1389.

Från Kalmar
Namnet Färjestaden förekommer redan 
på 1400-talet. Sundstrafiken hade tidigt 
en fast organisation där gästgivarna i Kal-
mar och Färjestaden samt postbönderna i 
Björnhovda hade ansvaret. Färjeägarna och 
gästgivarna på Öland fick tidigt ensamrätt. 
Fast färjkarl utsågs i början på 1600-talet 
och han hade hjälp av roddarbönder från 
öländska byar i närheten. Färjetrafik Fängelset från Tullbron.
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förekom mellan Kalmar och Färjestaden, 
Röhälla, Fröbygårda, senare Beijershamn, 
och från 1854 även Karlevi och Möllstorp. 
Dessutom drevs trafik mellan ›Revsudden 
och Stora Rör med roddfärjor från början 
på 1700-talet. 

Färjorna var utan däck och seglades el-
ler roddes. Även passagerarna sattes till 
årorna. Manne ›Hofrén beskriver båtarna 
som snipiga i för och akter, med en mast 
som förde bredsegel fästat i ett rå. År 1817 
skulle sjögästgivaren Petter Möller enligt 
åtagande kunna transportera 2 åkdon el-
ler täckta vagnar och 2 par hästar. Största 
färjan kunde ta 13 passagerare. I mitten 
av 1800-talet ersattes de av färjor av ble-

kingsekans typ med platt akter, tacklade 
med storsegel på spri och snedfock. De 
kunde kryssa och rodd behövde då sällan 
tillgripas.

Ångdrivna färjor slog långsamt ut segel-
färjorna med början 1841, då hjulångaren 
Öland sattes i trafik, dock bara under någ-
ra år. Först i början av 1860-talet gjordes 
nya försök men först genom tillkomsten 
av Ångfartygsbolaget Kalmarsund, se ›Kal-
marsundsbolaget, var färjetrafik i modern 
mening etablerad och segelepoken slut. 
Bolaget bedrev som mest reguljär trafik 
mellan Kalmar och hamnarna i Borgholm, 
Stora Rör, Mörbylånga och Degerhamn. 
Färjetrafik med turlista Kalmar–Färjesta-

den öppnades 1923. Ångbåten Kalmar-
sund I d.y. under befäl av kapten B F Ap-
pelin med Oskar Klintvall som styrman 
genomförde premiärturen mellan Kalmar 
och Färjestaden. År 1931 utökades trafi-
ken med postångaren Öland men bara 
under vinterhalvåret. Den var extra isför-
stärkt liksom Kalmarsund I. 

Bilfärjetrafik i egentlig mening kom till 
stånd 1935, sedan Kalmarsundsbolaget 
köpt en liten dieseldriven färja i Danmark. 
Den fick namnet Kalmarsund III, eller 
Trean som den vanligen benämndes. Fär-
jan, som tog 16 bilar och 150 passagerare, 
fick sin tilläggsplats i ett nybyggt färjeläge 
längst in i Ölandshamnen. Fram till andra 
världskriget gjorde Trean fyra dagliga turer 
till Färjestaden. 

Under kriget trafikerades sträckan enbart 
av ångbåtarna Kalmarsund I och postång-
aren Öland på grund av brist på bränsle 
till dieseldrivna Kalmarsund III. Under 

Kalmarsund I d.y.

Tidig segelfärja, som roddes när vinden var för klen. 
Även passagerarna engagerades i rodden

Till vänster.
Färjetrafikens utbredning i 
Kalmarsund vid förra sekel-
skiftet.
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åren 1949–1962 drev Statens Järnvägar 
trafik med ›tågfärjor mellan Kalmar och 
Färjestaden. År 1948 sattes den isbrytan-
de Kalmarsund IV i trafik. Den byggdes 
i likhet med efterföljande färjor på ›Kal-
mar varv. Kalmarsundsbolaget hade som 

målsättning att vart tredje år färdigställa 
en ny färja på Kalmar varv. Så skedde och 
den sista färjan levererades 1965 och fick 
namnet Kalmarsund IX med plats för ca 
60 personbilar och 300 passagerare. De 
nya stora färjorna fick sina färjelägen vid 
Skeppsbron i Kalmar. Med fyra färjor sam-
tidigt i trafik kunde dagligen 50 dubbeltu-
rer genomföras då trafiken var som störst i 
midsommartid och under de mest hektis-

ka semesterperioderna. Det hindrade ändå 
inte att köerna ringlade långa både i Kal-
mar, ibland ända till Sandås i väntan på att 
få köra bilen ombord. År 1972 transporte-
rades 300 000 bilar på Kalmarsundsbola-
gets kölar. För att göra det bekvämt för pas-
sagerarna hade samtliga färjor salonger på 
både undre och övre däck liksom sittplat-
ser utomhus på övre däck. Servering fanns 
också. De större färjorna tog även lastbilar. 
Femman och Nian var utrustade med ett 
övre bildäck, som kunde höjas och sänkas 
hydrauliskt. Med däcket i upphöjt läge 
blev det möjligt att ta ombord långtradare. 
Ofta riktades passagerarnas uppmärksam-
het på vem som var befälhavare ombord. 
Kaptensnamn som faller i åtanke är Oskar 
Klintvall, Ivar Nyquist, Gustav Strömberg, 
Tage Håkansson och Olof Palm. År 1967 
startade bygget av ›Ölandsbron och de fles-
ta färjor såldes efter Ölandsbrons tillkomst 
1972 till dåvarande Jugoslavien. Kalmar-
sund VIII, Kalmarsundsbolagets eget flagg-
skepp, har återköpts av en privatperson och 
ligger förankrad i Färjestadens hamn. 

Rederi AB Ölandssund drev färjetrafik 
mellan Kalmar och Borgholm under under 
1971 och därpå Kalmar–Färjestaden till de-
cember 1972. Från sommaren 2011 sattes 
cykelfärjan ›Dessi in mellan Kalmar och 
Färjestaden. Hon kan ta upp till 50 cyklar.

Ångbåtstrafik började i mitten på 1800-ta-
let och blev livlig med betoning på reguljär 
passagerartrafik längs kusten och till Got-
land, men även till Lübeck med hjulång-
arna Gauthiod och Svithiod. ›Sveabolaget 
hade under många år trafik på Visby. Andra 
internationella färjeförbindelser har före-
kommit i modern tid, bl.a. till Bornholm 
sommaren 1980 med M/S Pomerania, ge-
nom rederiet ›Kalmar Line, och 1963 på 
traden Helsingfors–Kalmar–Travemünde 

Kalmarsund V

Rederi AB Ölandssunds katamaran

Kalmarsund III
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med Hansa Express, genom rederiet Finn-
lines.

Från Revsudden 
Rederi AB Ölandssund bildades 1959 med 
familjen Hagman som majoritetsägare för 
att driva färjetrafik bl.a. mellan Revsudden 
och Stora Rör. Hjalmar Hagman fick 1956 
tillstånd att anlägga färjelägen där och trafi-
ken kom igång följande år med lastfartyget 
Ölandssund och plats för 13 personbilar. 
De flesta passagerarna kom norrifrån med 
resmål på norra Öland. Prinsessan Sibylla 
valde denna väg för sina resor till och från 
Solliden. Färjorna var små, den största tog 
48 personbilar. Den katamaran, som rede-
riet lät bygga, var särskilt uppmärksammad 
som den första i sin sort. Trafiken över Kal-
marsund upphörde när Ölandsbron stod 
klar 1972. 

Fästningskommissionen besökte Kalmar 
1724 och konstaterade att fästningsverken 
var förfallna och inte var utförda enligt Erik 
Dahlbergs ritningar och anvisningar. F före-
slog då en omfattande förstärkning av fäst-
ningens utanverk. Redutter, mindre slutna 
befästningar, på omgivande öar och en djup 
landfront omfattande både slottet och Kal-
mar fästning ingick i förslaget till åtgärder. 
En del av detta kom senare att utföras i en-
lighet med kommissionens förslag fram till 
1750-talet. ›Kalmar fästning avfördes 1822 
från rikets försvar.  SHm

Förbrända salen, även kallad Stora Öst-
ra Salen, är med sina nära 400 m2 Kalmar 
slotts största sal. Hertig Erik, sedemera 
›Erik XIV lät uppföra salen 1559, delvis på 
en befintlig medeltida byggnad. F användes 
som bankett- och festsal. Den nuvarande 
planformen kom till omkring 1585 när ›Jo-
han III lät sänka golvet, förstora fönstren 
och utöka salens yta. Den fick dock varken 
träpaneler eller kassettak som många andra 
praktsalar, istället kläddes de enkla vitput-
sade väggarna med vävda tapeter när salen 
användes. De båda spisarna är original. Den 
norra är från början av 1600-talet, möjli-
gen 1629, och den sydöstra från Johan III:s 
tid, omkring 1585. Golvet blev helt nylagt 
vid restaureringen på 1920-talet. Efter den 
förödande branden 1642 kallas den för 
Förbrända salen, vilket skedde första gång-
en 1647. LWA

Förbundet Brage N 3, från början För-
bundet Brage, var en sammanslutning av 
gymnasister vid ›Kalmar högre allmänna lä-
roverk, senare Stagneliusskolan, och bildades 
1898 på initiativ av skolans rektor, Marcus 
Rosberg, och företrädare för lärarkåren. 
F hade till uppgift att underhålla och liva 
hågen för modersmålets språk och littera-
tur. Programmen vid F:s sammankomster 
omfattade föredrag, sång, deklamation 
och emellanåt även diskussion över aktu-
ella ämnen. Vid de soaréer, som emellanåt 
anordnades i egen regi eller tillsammans 
med någon annan gymnasistförening och 
till vilka även allmänheten hade tillträde, 
spelades även teater. Ett mycket upp-
skattat inslag vid F:s sammankomster var 
musik av läroverkets orkester, ofta under 
ledning av dess musikdirektör. F utgav 
en tidning, Bragemjöd, vilken innehöll av 
medlemmarna författade dikter och pro-
sastycken. När Förbundet N 3 upplösts 
1895 kom det att i viss mån återuppstå 
genom att Förbundet Brages namn ändra-
des till Förbundet Brage N 3.

Ännu i mitten av 1960-talet var F syn-
nerligen aktivt men efter 1968, då stu-
dentexamen för sista gången avlades en-
ligt den 1862 införda examensordningen, 
kom verksamheten inom F att delvis få en 
ändrad inriktning. Under 1970-talet äg-
nades sammankomsterna fortfarande hu-
vudsakligen åt litterära ämnen men efter-
hand kom mötesprogrammen att omfatta 
olika aktiviteter på musikens område, från 
konserter med klassisk repertoar till träf-
far med lättare musikformer som jazz och 
pop men även folkmusik. Efter hand mins-

Förbrända salen

Kalmarsund VIII.
Foto Thomas Hällqvist

Förbundet Enigheten.
Ur stadgan
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kade intresset för föreningens verksamhet 
och det medförde att F upphörde kring 
övergången till 1980-talet. SC

Förbundet Enigheten stiftades den 12 
september 1830 av den då 14-årige Gus-
taf Volmar ›Sylvander tillsammans med 
jämnåriga skolkamrater vid dåvarande 
›Storskolan. Från början ett hemligt och 
slutet sällskap som senare förändrades till 
att skaffa läroböcker till mindre bemed-
lade elever vid skolan. F lever än idag kvar 
på skolan, numera Stagneliusskolan, och 
ur dess fonder utdelas medel till elever vid 
skolan med akuta ekonomiska bekymmer. 
Medlemmar i förbundet är i första hand 
personal vid skolan. BB

Förbundet N 3 var en sammanslutning 
som bildades den 3 november 1864 av 
ett 10-tal gymnasister vid Kalmar högre 
elementarläroverk, senare Kalmar högre 
allmänna läroverk och från 1966 Stagne-
liusskolan. Initiativtagare var C G Herlin, 
sedermera prost i Högsby och J O ›Åberg, 
blivande författare av ett stort antal his-
toriska romaner. Datum för F:s bildande, 
som kom att ingå i dess namn var, så när 
som på en dag, 50 år efter föreningen mel-
lan Sverige och Norge. Enligt F:s stadgar 
hade detta tre syften av vilka de två första 
var att sammanhålla lärjungarna i de tre 
högsta klasserna och efter slutad skoltid ut-
göra ett föreningsband till gemensam glädje 
och gemensamt stöd. Den tredje punkten 
på F:s program var poetisk produktion och 

att i samband därmed anordna litterära 
tävlingar, spela teater och ge ut en tidning. 
F var en livaktig och på alla sätt ambitiös 
sammanslutning. Dess valspråk, Det san-
na – det sköna, blev en ledstjärna för N 
3-arnas diktning, som framför allt kom att 
blomstra på 1880- och 1890-talen med i 
första hand Israel Ahlqvist och Albert Er-
iksson men också Ernst Ekman, alla tre 
ölänningar, som de stora namnen.

När det gällde att spela teater visade 
medlemmarna ett stort engagemang. 
Vissa av föreställningarna var offentliga 
och F bidrog i hög grad till stadens nöj-
esliv. Ett annat uttryck för F:s kulturella 
ambitioner var framträdandena av dess 
sångkör vid de turnéer, som emellanåt fö-
retogs till större och mindre samhällen i 
de södra och mellersta delarna av länet. En 
uttömmande skildring av F:s verksamhet 
finns i boken Skola för skalder – Förbundet 
N 3 1864–1895, författad av chefredak-
tör Ch. Pierre ›Backman och framlagd vid 
firandet i Kalmar 1964 av 100-årsminnet 
av F:s bildande. År 1895, dvs. ett år efter 
det att F firat sitt 30-års-jubileum, visade 
det sig att, i en fråga av principiell natur, 
det förelåg meningsskiljaktigheter mellan 
rektorn Marcus Rosberg, själv Kalmarstu-
dent, och F:s ledning. Då dessa inte kunde 
överbryggas på ett för parterna tillfreds-
ställande sätt såg sig rektorn nödsakad att 
upplösa F. Saknaden efter F ledde till att 
detta på kort tid inte fick mindre än två 
efterträdare, nämligen dels det 1896 hem-
liga ›Thalias Vänner dels det 1898 på ini-
tiativ av rektor Rosberg och lärarhåll stif-
tade ›Förbundet Brage, vars namn år 1907 
kompletterades med N 3. SC

Förenade Svenska Tändsticksfabri-
ker bildades 1913 efter att flera av landets 
tändsticksfabriker visat dålig lönsamhet. 
Initiativtagare var Ivar ›Kreuger och han 
kom att bli företagets VD. I styrelsen in-
gick förutom Ivar Kreuger även hans far 
Ernst ›Kreuger. Företaget hade till en bör-
jan sitt säte i Kalmar men flyttade snart till 
Stockholm. I det nya bolaget ingick flera 
företag från Kalmar och dess närhet, bl.a. 
Kalmar och Mönsterås Tändsticksfabriker, 
se ›Kalmar Tändsticksfabrik, ›Fredriksdals 
Tändsticksfabrik, ›Gustafsbergs Tändsticks-
fabrik, ›Lovers Tändsticksfabrik och Nybro 

Förbundet N 3.
Elever spelar teater

Förbundet N 3
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Säkerhetständsticksfabrik. Ofta kallades F 
för Kalmartrusten, detta som en motsats till 
F:s största konkurrent, Jönköpingstrusten. 
Denna bestod framförallt av de två störst 
aktörerna Jönköpings Tändsticksfabrik och 
Vulcans Tändsticksfabrik i Tidaholm. Un-
der Ivar Kreugers ledning ökades produk-
tionen i F genom stora förvärv, utbyggnader 
och investeringar. F köpte bl.a. ›Siefvert & 
Fornander, tillverkare av tändsticksmaskiner 
i Kalmar. Slutet på kampen mellan trusterna 
kom 1917 när Kalmartrusten och Jönkö-
pingstrusten gick samman i Svenska Tänd-
sticks AB. Det nya företagets VD blev Ivar 
Kreuger. Mer att läsa: Walter Loewe m.fl., 
Det tändes en eld, 1997. BB

Föreningen för fattiga barns beklädnad 
bildades på 1880-talet av lärarinnor vid 
Kalmar Folkskola med syfte att ge fattiga 
barn vid skolan beklädnadshjälp. F sam-
lades i en upplåten skolsal för att genom 
stickning förfärdiga plaggen som skulle 
utdelas och för övrigt idka kamratligt um-
gänge. Kostnaderna för ullgarnet finansiera-
des genom en medlemsavgift. F anordnade 
små soaréer i Tullskolan där programmet 
brukade uppta sång, musik och deklama-
tioner. Stickmötena upphörde under för-
sta världskriget och förekom sedan endast 
sporadiskt. Verksamheten finansierades ge-
nom insamlade medel, bl.a. skänkte 1906 
Kommittén för ›Barnens dag 600 kronor. 
År 1932 och 1941 gav Porgeskvartetten 
konserter till förmån för F. Ofta underhöll 
Eric ›Bojs med att rita och berätta varvid 
intäkterna tillföll föreningen. Då allmänt 
barnbidrag infördes 1947 avvecklades F. IB

Föreningen för fattiga barns bespis-
ning var en sammanslutning som bilda-
des omkring 1890 i Kalmar. F lämnade 
1892 in en framställning till skolrådet om 
fri lokal i Tullskolans källarvåning men 
ärendet återförvisades till F för nytt för-

slag. Utspisningen skedde till en början 
i ›Calmar Ångcichoriefabriks nedlagda 
lokal på Smålandsgatan. Där samlades 
barnen varje arbetsdag efter skolans slut 
och utspisades med ärtvälling fyra dagar i 
veckan och risgrynsvälling två dagar samt 
bröd. Den drivande kraften i verksamhe-
ten synes ha varit Bernhard Jeansson som 
i regel avsmakade maten innan den serve-
rades. Efter ett uppehåll återupprättades 
verksamheten 1909 och utspisningen för-
lades till ›Tullskolan och ›Ängöskolan. F 
fick lita på enskild offervilja men lyckades 
1912 för första gången utverka ett kommu-
nalt anslag med 1 200 kr. På sin 50–årsdag 
1915 donerade John ›Jeansson 10 000 kr 
för bespisande av fattiga barn inom staden. 
Med donationen följde ett gåvobrev från 
›Kalmar Ångkvarnsaktiebolag enligt vil-
ket F under tio år årligen tillförsäkrades 
mjöl och gryn till 500 kronors värde. År 
1937 beviljade staten bidrag för skolbe-
spisning till barn som hade störst behov 
av ett gratis mål mat. Riksdagen fattade 
1946 beslut om skolmåltidsverksamhet 
vilket innebar kostnadsfria måltider för 
alla barn. F upphörde under 1950-talet då 
stadsfullmäktige anslog medel för utspis-
ning varav en del i form av stadsbidrag. 
Utspisningen skedde nu vid varje folksko-
lebyggnad för sig och vid Tullskolan i den 
gamla ›Bernhardinaskolan, som för ända-
målet tillbyggts 1954. IB

Föreningen för fattiga sjuka, 1912–2003, 
hade till uppgift att söka lindra nöden 
bland församlingens fattiga sjuka. F bestod 
till en början av i Kalmar stad bosatta 
kvinnor och bytte senare namn till ›För-
eningen de sjukas vänner. År 1929 hade 
F 300 medlemmar. Donationer, försälj-
ning av handarbetsalster och olika arrang-
emang gav möjlighet att ge hjälp åt behö-
vande. Insamlade medel, varor och annat 
förmedlades av församlingssystrar och dia-
konissor. GM

Föreningen Gamla kalmariter är en 
sammanslutning av studenter som till-
hört ›Kalmar nation i Uppsala under sin 
tid vid universitetet. Den fungerar som en 
länk mellan gårdagens och dagens studen-
ter. Sedan 1924 ger F ut Kalmar nations 
Skriftserie. Den utkommer numera vartan-
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nat år. Skriften är ett forum där händelser 
på nationen presenteras och den har även 
många kulturartiklar med anknytning till 
Kalmar och Kalmarbygden. BB

Förlösabäcken, se ›Surrebäcken.

Förlösa GoIF grundades 1935 och sysslar 
med gymnastik och motionsaktiviteter för 
barn och vuxna i Lindsdal och Förlösa.

Förlösa hembygdsförening bilda-
des 1961 eftersom Trangärde väder-
kvarn och mjölnarbostäder var till salu 
och ortsborna ville bevara dem. F ge-
nomförde köpet och rustade upp kvarn 
och bostäder. En skvaltkvarn i Årtebäck 
skänktes till F 1979 av ›Kalmar läns hem-

bygdsförbund och den har renoverats till 
malbart skick. År 1994 utgavs sockenbo-
ken Förlösa socken och fr.o.m. 2008 ges en 
årskrönika ut. Ett antal hembygdsfilmer 
har digitaliserats. Återkommande arrange-
mang är Valborgsmässfirande tillsammans 
med scouterna samt nationaldagsfirande 
och berättaraftnar.

Förlösa kyrka antas vara byggd i slutet av 
1200-talet. Denna kyrka brändes av danskar-
na under ›Kalmarkriget 1611. En ny kyrka 
uppfördes på 1620-talet. Kyrkan, avbildad 
av Rhezelius år 1634, bestod av ett långhus 
med torn och hade sakristia i norr och va-
penhus i söder. Under åren 1768–1769 repa-
rerades F och byggdes till mot väster. Denna 
kyrka kom att brukas fram till 1855 då den 
revs. Den nya kyrkan uppfördes vid sidan 
om den medeltida kyrkan. Ritningarna upp-
gjordes av byggmästare Nordström från Kal-
mar och justerades av arkitekten vid Över-
intendentsämbetet Johan Fredrik ›Åbom. 
Arbetet leddes av byggmästare M Olander 
från Kalmar och kyrkan stod färdig och in-
vigdes 1858. F är byggd i brytningstiden 
mellan nyklassicistisk och historiserande stil 
vilket präglar både exteriör och interiör. Ett 
par modernare tillskott i form av korfönster 
och orgelfasad från 1950-talet bryter mot de 
äldre stilarna. Kyrkans interiör omgestalta-
des vid samma renovering och kyrkan fick 
då nya bänkar, ny läktare med läktarunder-
byggnad samt ny orgel. En ny läktarunder-
byggnad byggdes 1973 KLM

Förlösa Lervaru- och Fajansfabrik, se-
nare Nya Fajansfabriken, har sitt ursprung 
från mitten av 1880-talet då kakelugnsma-
kare Josef Karlsson startade tillverkning av 
kakelugnar och lerkärl under firmanamnet 
J Karlsson. Runt 1930 lades produktio-
nen av kakelugnar ner och F övergick till 

Förlösa kyrka.
Foto GM

Förlösa socken. Västra delen numera i Kristvalla socken
Karta ur det medeltida Småland
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en omfattande tillverkning av framför allt 
blomkrukor under sonen Evald Josefssons 
ledning. Fabriken eldhärjades och en ny 
uppfördes 1938. Byggnaden är relativt väl-
bevarad och representerar den för Kalmar-
bygden typiska ler- och tegelindustrin. F:s 
läge intill järnvägen visar på järnvägens be-
tydelse för etableringar av industrier i bör-
jan av 1900-talet. Verksamheten lades ned 
i slutet av 1990-talet.  IB

Förlösa socken ligger 8 km norr om Kal-
mar. Socknen har en yta av 93 km2 Samtli-
ga byar i socknen har medeltida ursprung. 
Ortnamnet skrivs 1376 Førløso sokn och 
kan innehålla ett ord föra ’talldunge’. Ef-
terleden är lösa ’äng’, ’betesmark’.

Mellan Lindsdal och Förlösa kyrkby har 
flera stenåldersboplatser påträffats. Det är 
också i detta område som de flesta fornläm-
ningarna i övrigt finns. Där ligger brons-
åldersrösen och gravfält från järnåldern 
med en stor koncentration av domarringar 
och resta stenar på Tingskullen, väster om 
gården Karlshöjd. På gränsen mot Kläck-
eberga socken återfinns fornborgen Borge 
backe. Socknen har sin tyngdpunkt i den 
enda tätorten ›Lindsdal, som till större 
delen ligger i socknen, vars äldsta medel-
punkt var Förlösa kyrkby. Vid början av 
1900-talet ändrades detta förhållande när 
Förlösa stationssamhälle bildades, som nu 
ingår i tätorten Lindsdal. Den största om-
daningen av bygden genomfördes när Lind-
sdals samhälle började byggas ut kraftigt i 
slutet av 1960-talet.

Sockenkyrka är ›Förlösa kyrka. Större byar 
är Förlösa kyrkby och Vedby. Byarna Gös-
bäck, Borshorva och Balltorp har till stor 
del tagits i anspråk för bebyggelse. Huvud-
byggnaden på ›Källtorps säteri är bevarad. 
Adliga ägare har funnits till Förlösa gård 
och Årtebäck. Fyra gårdar i byarna Vedby 
och Årtebäck lades under senare delen av 
1800-talet samman till Christiansborgs 
herrgård.

Socknen delas ungefär på mitten med 
ett öppet odlingslandskap i östra delen 
och skogsbygd i den västra. Slättbygden är 
bördig med goda jordar medan skogsbyg-
den på moränunderlag mestadels består av 
barrskogar med kärr och mossar inspräng-
da i de lägre liggande delarna.

Terrängen är relativt flack utan större 

höjdskillnader. Västerifrån rinner Surre-
bäcken, som är det enda större vattendra-
get. Sporsjöåsen löper genom socknens 
nordvästra hörn. Vid Gösbäck, väster om 
Lindsdal, finns en av stor, välhävdad hage 
med ett stort antal gamla ekar och på an-
dra sidan vägen en fårbetad blandlövhage. 
Här finns rikligt med odlingsrösen och sten-
murar. Söder om Förlösa kyrka vid Källtorp 
ligger en igenväxande hage med ett tju-
gofemtal grova lindar på en moränkulle. 
I socknens nordligaste del ligger vid Årte-
bäck en liten blandlövhage på en stenrik, 
tuvig mark. 

Genom socknen löper väg E22 och den 
breddade järnvägen Kalmar–Linköping, ur-
sprungligen ›Kalmar–Berga järnväg byggd 
1897. Den gamla ›Kungsvägen mot Linkö-
ping gick genom socknen. Längs landsvä-
gen växte det upp en randbebyggelse med 
hantverkare, galgbacke, vägkrog och små 
jordbruk. Slättbygdsvägen mellan Förlösa 
och Åby kyrka är väl ansluten till det om-
givande odlingslandskapet och dess väg-
miljö har höga natur- och kulturvärden. 
Vägen mellan Förlösa och Kristvalla har 
högt bevarandevärde och har artrika väg-
kanter i övergången mellan skog och jord-
bruksbygd. 

I flera byar med medeltida ursprung är 
de gamla bykärnorna klart urskiljbara ef-
tersom byarna inte splittrades vid laga skif-
tet. Medan området runt kyrkbyn Förlösa 
förmodligen är gammal jordbruksmark, 
så kan Mossebo långt inne i skogsbyg-
den ursprungligen ha varit en fä-
bodby av namnet att döma. Dagens 
åkermark stämmer väl överens med 
den sockenkarta som upprättades 
1856–1857.

Ett bördigt odlingslandskap 
börjar i F och fortsätter 
söderut genom hela 
Mörebygden.

Fattigstuga fanns 
vid kyrkan och 
ersattes av en 
fattiggård 
i Årtebäck 
1908 som 
såldes 1928. 
Där byggdes också ett epide-
misjukhus 1913 dock aldrig an-
vänt som sådant Det stod tomt tidvis 

Förlösa socken
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och under några år blev det ålderdomshem 
innan det såldes 1936. 

En skola byggdes söder om kyrkan 1848 
och användes in på 1960-talet. År 1970 
byggdes den om till församlingshem. Väs-
ter om kyrkan tillkom 1891 en småskola 
som blev bostad på 1960-talet. Skolan i 
Årtebäck uppfördes 1909 och var i bruk 
till omkring 1930. Mossebo skola, byggd 
1910, blev församlingshem 1948 och drevs 
från 1970 av ›Evangeliska Fosterlandsstif-
telsen för att bli bostad 1987. Gösbäcks-
skolan uppfördes 1922 och blev scoutlokal 
1968 då Lindsdalsskolan stod färdig.

Kyrkan byggde om- och till ›Garvaregår-
den för sina behov 1978. ›Milslund bygg-
des av en frikyrkoförsamling 1897.

›Folkets Hus uppfördes 1939 och om- och 
tillbyggdes 1984. Nykterhetslogen Enighe-
ten har funnits och Ödingstorps byför-
ening arbetar sedan 1982 med att bevara 

en skomakarstuga. Brandstation byggdes 
1948.

I Årtebäck finns en restaurerad vatten-
kvarn som ägs av ›Förlösa hembygdsför-
ening. Av tidigare väderkvarnar återstår 
den i Trangärde och den vårdas av ›För-
lösa hembygdsförening. I byn fanns även 
Trangärde Ångbränneri på 1860-talet. Ett 
såpsjuderi existerade på 1850-talet vid 
Förlösa gård. Tre mejerier har funnits, vid 
Christiansborgs gård i slutet av 1800-talet, 
vid Förlösa station när järnvägen kom och 
i Trangärde på 1930-talet.

Ödingstorp hade tegelbruk från 1850-ta-
let till 1911. Smålands Vaxförädlingsfabrik 
anlades i början av 1900-talet men flytta-
de 1943 till Berga i Högsby kommun. 

Förlösa Såg- och Ångkvarn anlades 1904 
av ›Ludvigssons Trävaruaffär, som även hade 
ambulerande sågar. Anläggningen brann ned 
1956, varefter endast hyvleri och kvarn 
drevs vidare fram till 1998. Idag står 
kvarnbyggnaden kvar. Även ›Förlösa Ler-
varu- & Fajans AB var under 1900-talet en 
betydande arbetsplats. Se även ›Lindsdal. 
Mer att läsa: Förlösa socken, 1994.

församlingar är Svenska kyrkans minsta 
organisatoriska enheter. I Kalmar kommun 
finns (2014) följande församlingar: Arby-
Hagby, Dörby, Förlösa-Kläckeberga, Hall-
torp-Voxtorp, ›Heliga Korsets, Hossmo, 
›Kalmar domkyrkoförsamling, ›Kalmar S:t 
Johannes, Karlslunda-Mortorp, Ljungby, 
Ryssby, ›S:ta Birgitta, ›Två Systrars, och 
Åby. Vissa församlingar samverkar i kyrkli-
ga samfälligheter. Mestadels sammanfaller 
församlingsgränsen med en sockengräns.

Församlingshuset, Esplanaden 20, in-
vigdes 1909 och ritades av stadsarkitek-
ten J Fred. ›Olson. Detta församlingshus 
var en frukt av domprosten J A ›Eklunds 
kyrkliga handlingsprogram och var ett av 
de första i sitt slag i Svenska kyrkan. På 
platsen hade tidigare ›Sankta Gertruds 
kyrka legat och i det omedelbara grann-
skapet även en pestkyrkogård. Den stora 
kyrkolika samlingssalen med hög rymd 
hade plats för 400 besökare i bänkar med 
ornamenterade gavlar. I F hölls regelbun-
det gudstjänster och konfirmander under-
visades där, men den rymliga lokalen var 
även en tillgång för skolor som för sina av-

Församlingshuset.
Esplanaden 20
Foto GM

Förlösa Såg- och Ångkvarn.
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slutningar och andra större samlingar drog 
nytta av lokalerna. F användes senare av 
Högskolan och även av ›XL-labbet, som 
till en början drevs av Högskolan i Kalmar. 
Huset är (2014) ombyggt till friskola, Es-
planadenskolan. LLj

förskola för barn under skolåldern kall-
lades tidigare daghem och bedrevs från 
tidigt 1900-tal under namnet kindergarten 
i privata hem och hade låg terminsavgift 
för dem som kunde betala. Föregångare 
till daghemmen var ›Barnhemmet, som 
startades 1866. År 1908 startades ›Barn-
stugan på Lilla Dammgatan, som föregick 
våra dagars fritidshem för barn i skolål-
dern. Från år 1915 tog Föreningen Kalmar 
Barnkrubba emot barn i olika åldrar i en 
förskola och även skolbarn vid ›Vasaskolan 
i ett fritidshem. Barnen blev omhänder-
tagna för en låg avgift, fick äta sig mätta 
och lärde känna andra barn. Staden beslöt 
att överta all barnkrubbe- och barnträd-
gårdsverksamhet från år 1942 för att ge 
kvinnor möjlighet att komma ut i arbets-
livet. Följande år öppnades daghems- och 
barnträdgårdsverksamhet under namnet 
Barnens gård i provisoriska lokaler vid 
Slottsvägen. År 1948 började i Fransson-
ska villan på Fabriksgatan 19 en lekskola 
för ett hundratal förskolebarn med två 
förskollärare och två barnsköterskor. I Te-
gelviken startade en lekskola i en källarlo-
kal 1953 följt av lekskolan Lövbaggen vid 
Matrosgatan två år senare. En helt ny an-
läggning byggdes 1956 på Fogdegatan med 
både förskola, daghem och fritidshem. 
Därpå följde barnstugan Topasen i Oxha-
gen 1957. Ytterligare en för 120 barn stod 
klar vid Falkenbergsskolan 1967. För barn 
som krävde särskild omvårdnad och tillsyn 
fanns ›Gudmundsgården och dessförinnan 
›Norrgård.

Den stora utbyggnaden av barnomsor-
gen i Kalmar stad genomfördes under 
1970-talet. År 2014 finns 28 förskolor och 
22 fritidshem.

Första maj har i olika sammanhang sam-
lat folk i Kalmar och Kalmarbygden. Äldst 
är seden bland allmogen. Det var tradi-
tion sedan århundraden att byalaget möt-
tes den dagen för att dryfta gemensamma 
ärenden. Det sker än i dag i ›Vassmolösa 

byalag, lantbrukarna träffas då för att ta 
upp ärenden bl.a. beträffande samfälld 
mark och utarrendering av fiskerätt. Även 
byn ›Vadstena håller fortfarande bystäm-
ma. Från 1890 och flera år framåt hade 
›Kalmar Handelsklubb sin årliga fest den 
1 maj med middag på Hotell Witt.

Den första svenska förstamaj-demon-
strationen arrangerades i Stockholm 1890. 
Eftersom ›arbetarrörelsen redan var orga-
niserad i Kalmar lyckades man det året 
arrangera ett tåg, men då 1 maj var en ar-
betsdag blev det demonstration söndagen 
den 4 maj, inte förrän 1939 blev första maj 
allmän helgdag i landet. Tåget som utgick 
från ›Tullslätten och i oordnad trupp, utan 
musik och fanor, gick till ›Södra Utmar-
ken. Året efter organiserade man ett stort 
demonstrationståg, då den 3 maj. Under 
musik och fanor tågade ett tusental de-
monstranter från ›Kattrumpan via Södra 
vägen och ›Falkenberg åter till Södra ut-
marken. År 1899 hölls demonstrationerna 
på ›Sveaplan och året efter på den ännu 
obebyggda ›Bremerlyckan. Efter det att 
›Lindsberg, senare ›Folkets Park, inköpts 
1900, blev från 1901 detta slutmålet för 
Förstamaj-tågen. År 1901 utgick man från 
Kattrumpan och eftersom 1 maj det året 
var en onsdag och ännu inte helgdag fick 
de 1 200 demontranterna ta ledigt på ef-
termiddagen.  BB

försvunna gator finns det gott om. Bor-
gavägen eller -gatan, idag som gata från 
Birgittakyrkan fram till Örtagårdsvägen 
låg längst i norr. Därifrån gick den norrut 
upp till Björkenäs och är idag cykelväg.
•  Svarta gatan, namn i folkmun, bygg-

förskola. Barnens gård 
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des på 1970-talet som en förlängning av 
Kungsgårdsvägen norrut till Djurängsvä-
gen, och blev felaktigt bilväg. Den är idag 
cykelväg.
•  Oxhagsgatan, troligen en medeltida 
väg, ledde från Skvallertorget mot nord-
väst-norr till Skälby kungsgård. Stensatta 
rester finns kvar från entrén till Jenny Ny-
strömsskolan till Erik Dahlbergs väg och 
från Axel Oxenstiernas väg upp till Skälby 
kungsgård.
•  Lindölundsgatan fortsatte förr i tiden 
norrut rakt genom kvarteret Stören upp 
till Lindöskolan.
•  Kreugergatan tillkom och löpte från 
Torsåsgatan till Verkstadsgatan rakt ige-
nom kvarteret Gumsen. Den lades igen 
och och blev kvartersmark 1967. Gatu-
namnet återfinns idag på Varvsholmen.
•  Ekmansgatan, med namn efter uppfin-
naren Carl Daniel ›Ekman, tillkom 1952 
på Gamla industriområdet och gick mel-
lan Polhemsgatan och Verkstadsgatan. 
Gatan igenlades 1977 och ingick senare i 
köpcentret Giraffen.
•  Carlsbergsvägen gick västerut från Små-
landsgatan mellan Sporthallen och Jenny 
Nyströmsskolan till Lorensbergsleden.
•  Kyrkogårdsgatan gick rakt söderut från 
korsningen Fabriksgatan-Norra vägen, pas-
serade Esplanaden och därpå ner till Spik-
gatan, som finns bevarad från Unionsga-
tan-Norra vägen till Smålandsgatan, där 
den tidigare fortsatte i en båge förbi Ros-

tad till Södra vägen.
•  Norra Vallgatan på Kvarnholmen bör-
jade vid Larmgatan norr om ›Tripp Trapp 
Trull och följde stadsmuren i mitten av 
kvarteren Tenngjutaren och Gesällen för 
att vika av i riktning mot bastionen ›Ca-
rolus Philippus till Landshövdingegatan. 
Sista delen genom kvarteret Skoflickaren 
kallas Pråmman. 
•  ›Stensögatan var föregångare till en del 
av Stensövägen.
•  ›Södra Esplanaden var en kort sidogata 
till Stensögatan. 
•  Stensövägens fortsättning åt söder från 
korsningen med Baldersvägen strax öster 
om ›Engelholm ner till Kalmarsundspar-
ken har också försvunnit.
•  Lillegårdsgatan hade en förlängning åt 
väster från Stensbergsgatan ner till Stensö 
genom Södra koloniområdet innan Stens-
övägen byggdes ut. 

Enligt gamla kartor har det funnits en 
allé från Södra vägen ner till Stensbergs 
huvudbyggnad. Gamla stadens gator från 
medeltiden redovisas inte, inte heller gator 
som bytt namn. Kalmars gatunamn, 2007 
av Per Jarlbo ger utförlig information om 
dagens gatunamn, personer, händelser och 
verksamheter knutna till dessa.  GM

försäkringar av olika slag har erbjudits av 
bl.a. en sjöassuransförening, brandstodsbo-
lag både för staden, socknar och häraden, 
Kalmar allmänna sjuk- och begrafnings-
kassa, som är noterad 1884, samt Första 
och Andra hundramannaföreningen, som 
hade samma inriktning. Se även ›Eke-
näs tvåhundramannaförening. Dessutom 
fanns från 1800-talet en rad företag, som 
erbjöd försäkringar genom lokala agenter.
Se även ›Länsförsäkringar Kalmar Län

försvunna gator.
Stensögatan och i vinkel 
mot denna Södra Espla-
naden


