Gg
Gadh, Hemming, tidigare Hemming
Olofsson, ca 1450–1520, biskop, diplomat och politiker, född i Hossmo. Han
läste bland annat vid Rostocks universitet
och blev 1479 kansler och sekreterare hos
Henrik Tidemansson, biskop i Linköpings
stift. Senare samma år blev han Sten Stures påvliga sändebud i Rom till 1500. Han
blev 1491 domprost i Linköpings stift
men tillträdde inte den tjänsten, liksom
flera liknande tjänster, utan sålde den. G
blev biskop i Linköpings stift 1501 efter att företrädaren Henrik Tidemansson
dött. Eventuellt blev Henrik dödad av G
eller Sten Sture då de bägge besökte honom vid tidpunkten för hans död. G var
nära allierad med Sten Sture och mycket
stark motståndare till Danmark och ›Kalmarunionen. Han lyckades dock inte få
sin biskopspost bekräftad av påven inom
de tre månader som var fastställda. Därför kom påven att utse den spanska kardinalen Jacobus Serra till administrator för
stiftet. G blev 1506 bannlyst av påven då
denne ansåg att han på felaktigt sätt kommit över intäkterna av biskopstjänsten.
År 1513 fick Hans Brask ta över posten
som biskop. Mellan 1510 och 1512 var G
svensk ambassadör i Lübeck. Han blev i
oktober 1518 tillfångatagen av danskarna
och fanns med på Kristian II:s flotta som
kom till Stockholm 1520 och bidrog till
att danskarna tilläts komma in i staden. G
fördes därefter till Raseborgs slott i Finland och halshöggs den 16 december 1520
på kung Kristian II:s order. I brev skrivna
av G framgår att han knappast följde alla
kyrkans regler då han omtalar besök på
krogar och bordeller, samtidigt som han
svär flitigt. Detta gav även upphov till en
tämligen negativ ryktesspridning om honom. Han medverkade vid flera militära

händelser, bland annat när Kalmar slott
efter belägring 1510 blev intaget.
BB
Gamla Apoteket, nuvarande Södra Långgatan 16, inrymde under åren 1777–1839
ett apotek. Stenbyggnaden stod färdig
1659. Ägare var då rådmannen och handlaren Carl Jönsson och hustrun Katharina
Gerdtsdotter von Glaën, vilkas monogram
CIS och KVG pryder portalens krönkartusch. Huset är närmast kubiskt, byggt i
två våningar på en hög kryssvälvd källare. Taket är valmat med branta takfall.
Huvudingången ligger mot Södra Långgatan och har en rikt utsmyckad portal.
Framför denna fanns tidigare en ›fritrappa.
G eldhärjades i den stora branden 1679,

Gamla Apoteket.
Foto Christer Carlqvist

Gamla Apoteket
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se ›stadsbränder, och stod därefter länge
öde. Huset köptes sedan av Riksens ständers kontor som lät iståndsätta byggnaden. Fastigheten inropades vid en auktion
1739 av landshövding Georg Bogislaus
›Staël von Holstein, som 1743 lät uppföra en tillbyggnad på gården. År 1745
köpte fabrikör Anders Hanell huset och
tillverkade där lärft-, bomulls- och linnetyger samt grövre och finare dukar. Huset
förstördes även vid stadsbranden 1765.
Hanell avyttrade fastigheten till källarmästare Lars Hedström som bebyggde
den intilliggande tomten på Södra Långgatan 18 med ett stenhus. År 1777 köpte
apotekare Gustaf ›Korsseman fastigheten
och inrättade där stadens apotek som blev
kvar här till 1839. Byggnaden förändrades
i början 1900-talet när butikslokal inreddes mot Kaggensgatan.
IB

Gamla Brandstationen
låg t h om Rådhuset. När
brandstation inreddes i
Rådhusannexet mot Södra
Långgatan försvann de
fyra portarna, men inte
slangtornet.

Gamla brandstationen tillkom efter ett
beslut av stadens magistrat 1760. Detta blev
Kalmars första brandstation, idag med adress
Stortorget 38, och granne med ›Rådhuset.
Huset är byggt i korsvirke. Inför kung Karl
XIV Johans besök i staden 1837 snyggades staden upp och spruthuset försågs
med den gavelkuliss som vi ser idag. År
1889 spikades portarna igen, fönster och
dörrar togs upp och byggnaden inledde
sin 60-åriga period som köttbesiktningsbyrå, här synades torghandelns kött, och
fick med anledning av denna verksamhet
smeknamnet ›Synagogan. Under denna
period inreddes också delar av huset med
allmänna toaletter med entré även från
›promman mot grannen i väster. G är numera kontor.
SS

Gamla frimurarhuset, se ›Nils Bremers
gård.
Gamla Idrottsplatsen var Kalmars första
idrottsplats, belägen mellan Malmfjärden
och Fiskaregatan, öster om Östra Sjögatan.
Den började att användas vid förra sekelskiftet och var i bruk fram till ›Fredriksskans Idrottsplats var färdig 1918. Den
kallades för ›Muddern eftersom G var uppbyggd av muddermassor. Planen var gropig
och tuvig med gångvägar tvärs över. Efter
idrottsepoken användes den stora planen
för gästande tivolin och cirkussällskap. G
används nu som parkering.
BB
Gamla industriområdet ligger mellan
järnvägen, ›Västra Malmen och Erik Dahlbergs väg. G har traditioner sedan 1900-talets början. Då etablerades först ›Fredriksdahls Tändsticksfabrik liksom ›Kalmar
Tändsticksfabrik och ›Kalmar Verkstadsbolag. Senare följde bl.a. ›Kalmarkök, ›Skånska Cementgjuteriets betongelementfabrik,
›Kalmar Lådfabrik, Nibe konfektion och
många andra företag. Stadsdelen är under
ständig förändring, vilket tidigast märktes
när stadens första större halvexterna köpcentrum utanför Kvarnholmen, ›Giraffen,
byggdes upp i f.d. Kalmarköks fabrikslokaler. En större utbyggnad stod klar 2007.
I områdets västra och södra delar återfinns
mindre och medelstora industrier samt
serviceverksamheter av olika slag. Norr
om Erik Dahlbergs väg finns ›mejeriet och
ett 2008 nybyggt ›polishus strax intill nu
nedlagda ›Evox/Rifa.
GM
Gamla kalmariter, se ›Föreningen Gamla
kalmariter.
Gamla komministergården, se ›Kaplansgården.
Gamla kyrkogården, belägen i ›Gamla
stan, är stadens äldsta bevarade kyrkogård.
Den anlades under 1200-talets första hälft
tillsammans med ›Bykyrkan och var centralt placerad i Gamla stan. På kyrkogården finns bevarat såväl stående som liggande gravvårdar, många med annorlunda
motiv och utformning. Ett antal gravhällar
har flyttats till ›Kalmar domkyrka där de
lagts ut som golv. Det ›Stagnelska grav-
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koret på kyrkogården uppfördes för John
›Stagnel och hans maka. En del av G togs
i anspråk då ›Gamla lasarettet byggdes
till 1908. Under ledning av Sven ›Rosman
gjordes arkeologiska utgrävningar 1924,
och då hittades rester av grundmurarna
och kyrkans läge kunde fastställas. En minnestavla och stenar markerar grunden. På
ett postament av röd granit står S:t Kristoffer, en staty av Arvid ›Källström. G var i
bruk till 1863 då ›Södra kyrkogården stod
klar. År 1997 restes ›Unionsstenen.
En omtalad gravhäll avbildar en riddare
och en jungfru, Christopher Andersson
Grip och hans maka Gertrud Ulfsdotter
Snakenborg. Grip tillhörde kung Sigismunds trogna män och avrättades därför
av den blivande Karl IX då denne intog
Kalmar 1599, se ›Kalmar blodbad. Enligt
en tradition lät ›Karl IX sin hämnd gå ut
över Grips sista viloplats genom att hugga
av stenen varvid kroppsbilderna blev huvudlösa.
IB

Gamla kyrkogården. Foto Thomas Hällqvis

Gamla lasarettet, då det nya länslasarettet, ersatte ›Hospitalet vid Södra vägen.
Landsting inrättades 1863 och sjukvården
överfördes då från staten till dessa. Först
1877 stod ett av nytänkande präglat hy-

gieniskt sjukhus färdigt vid Slottsvägen,
ritat av Johan Fredrik ›Åbom. Det utökades i etapper genom om-, till-, och nybyggnader. År 1908 stod ett nytt hus klart,
som kopplades ihop med det tidigare. Arkitekt var Socialstyrelsens arkitekt Hjalmar Kumlin med stadsarkitekten J Fred.
›Olson som lokalt ansvarig. Detta hus blev
på 1930-talet stadsbibliotek och konstmuseum.
På lasarettet tillkom 1923 en barnbördsavdelning. Sjukhuset delades 1929 i en
invärtesmedicinsk och en kirurgisk avdelning. En separat röntgenavdelning tillkom
1935 och en långt gående specialisering
av vården hade inletts. År 1937 flyttades verksamheten till nya byggnader vid
Stensberg, se ›sjukvård och ›länssjukhuset
i Kalmar. Byggnaderna vid Slottsvägen har
efter 1937 använts bl.a. av ›Praktiska realskolan, ›Kalmar stads yrkesskola, ›Söderportsskolan, för vuxenundervisning och som
elevbostäder. G är idag ombyggt till bostäder. I de gamla sidobyggnaderna återfinns
idag en restaurang samt ›Galleri Monica
Strandberg.

Gamla lasarettet.
Foto GM

Gamla Malmen är en stadsdel till vilken
fiskare och annat småfolk hänvisades att
bygga på 1650-talet, när de avhystes från
den då karga Kvarnholmen, den ö som då
skulle byggas ut till en fästningsstad. Med
G avses kvarteren längs Södra Malmgatan,
Nybrogatan, nu Malmbrogatan, Trädgårdsgatan, Norra Malmgatan och Strandgatan.
De ritades in på en befästnings- och stadsplan som drottning Kristina signerade
1651. På G bodde småfolk, hantverkare,
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der uppföras för Televerket, Polisen, Länsstyrelsen och Skatteförvaltningen. Den
småskaliga bebyggelsen sopades bokstavligen bort så gott som helt. Av äldre bebyggelse återstår nu endast den på Strandgatans nordvästra sida och några hus på
Södra Malmgatans sydvästra sida. G ingår
i ›Östra Malmen.
GM
gamla staden, historik, se ›Kort om Kalmar, gamla staden, sidan 9.

Gamla Malmen
Litografi av Åke Petersson
Nåw

Gamla varmbadhuset.
Foto: GM

sjömän och lägre tjänstemän i enkla trähus, grannar med större trädgårdar ägda
av borgmästare och rådmän. En naturlig
träffpunkt från slutet av 1800-talet var
›Skvallertorget där det fanns flera butiker
och en brunn, som låg ungefär där Trädgårdsgatan mynnar i Norra vägen. På nittonhundratalet tillkom en bilverkstad, en
batterifabrik, en möbelfabrik, en fotoateljé, lokaler för ›Tempelriddarorden, ›Metodistförsamlingen och ›Frälsningsarmén.
År 1954 påbörjades en utredning om att
finna mark för ›höghusbebyggelse. G blev
målet eftersom bebyggelsen där ansågs
saneringsmogen och bostadshus på 3–5
våningar föreslogs. Se ›höghusbebyggelse.
Zonexpropriation godkändes och under
tiden förföll bebyggelsen. Rivningar följde
och 1965 började nya förvaltningsbyggna-

Gamla stan, stadsdel, är belägen mellan
Slottsfjärden, ›Bremerlyckan och ›Kalmarsundsparken, i huvudsak inom det ›medeltida Kalmars murar, varav några rester är
synliga. Här finns idag ›Stadsparken med
restaurang och ›Kalmar konstmuseum,
hotell, Södra kyrkogården med ›Mosaiska begravningsplatsen liksom ›Gamla
kyrkogården och ›Krusenstiernska gården
samt ›Skansenvillan på bastionen ›S:t Erik.
›Gamla lasarettets byggnader på Slottsvägen är till större delen ombyggda till
bostäder. Slottsvägen med sin praktfulla
lindallé anlades på 1870-talet. Ett antal
större villor byggdes i början på 1900-talet, många ligger i den tidigare ›Wahlbomska trädgården. Här finns också ett antal
mindre stugor från 1700- och 1800-talet.
Gamla telegrafhuset var beläget utmed
Södra Vallgatan och var inbyggt i vallen,
öster om den då enkla Jordbroporten. Här
inrättades Kalmars första telegrafstation år
1862.
BB
Gamla Tändsticksfabriken, se ›Fredriksdahls Tändsticksfabrik.
Gamla varmbadhuset, Östra Vallgatan
2, invigdes 1909 och var ritat av J Fred.
›Olson. Bildhuggaren J A ›Schmid har utformat utsmyckningarna, bl.a. portalen som
fortfarande pryder entrén. Den bekanta
valrossen, som tjänstgjorde som utskov för
returvatten, finns idag bevarad i trädgården. Badhuset hade två avdelningar med
var sin bassäng, där man badade utan baddräkt. Bassängen i 1:a klass hade längden
12,5 yards eller 11,4 m, dåtidens simtävlingsmått. I 2:a klass fanns en bassäng med
måtten 3 × 4 m. Damer och herrar hade
skilda badtider. G stängdes 1970 då den

154

nya ›Simhallen stod klar. Därpå var huset
rivningshotat i många år, men 1982 blev V
trots allt omvandlat till bostadsrättslägenheter.
BE
Gamla varvet, se ›Skäggenäs varv.
Gamla vattentornet, beläget på Kvarnholmen, är byggt på den gamla bastionen
›Gustavus Primus. Efter flera års diskussioner om vattenförsörjningen i staden beslutade stadsfullmäktige 1897 att bygga ett
vattentorn och redan samma år var bygget
igång. Grundarbetet tog ett år att genomföra och går ner hela 7 meter under markytan. Enbart den stora vattencisternen på
toppen vägde när den var fylld drygt 400
ton. År 1900 invigdes det 50 meter höga
tornet. Det blev ett populärt utflyktsmål
med storslagen utsikt. ›Nya vattentornet
ute vid Trollbacken stod klart 1972 och
då hade G tjänat ut i sin roll som vattenförsörjare. I många år stod byggnaden tom
innan K-Konsult kom med ett förslag att
bygga bostäder i tornet. Ägaren, kommunen, och förvaltaren, fastighetskontoret,
godkände planerna och 1983 påbörjades
ombyggnaden som stod klar 1986. Tornet
fick 11 runda lägenheter med hiss i kärnan; 9 enrumslägenheter och högst upp 2
tvårumslägenheter.
BB
Garvaregården i Lindsdal var en del av
den gamla hantverksbyn. G byggdes om
från garveri till kapell, Simon Garvarens
kapell, och utökades med församlingsgård
för Förlösa-Kläckeberga församling. Kapellet invigdes tacksägelsedagen 1978. G,
ritad av arkitekt Evald Jonnergård, förenar
gammalt och nytt. Den gamle garvarens
arbetsbänk har blivit altarskiva.

Garvaregården. Äldre delen.

Gamla vattentornet.
Foto Thomas Hällqvist

Gas-Jacob var ett folkligt namn på John
Oscar ›Jacobsson.
Gasverket gjorde det möjligt att 1862 för
första gången tända gaslyktor för gatubelysning på Kvarnholmen från den anläggning som då byggts av staden på nuvarande
Jordbroplan väster om Kaggensgatan. Gaslyktorna var efterlängtade och tändes och
släcktes manuellt av särskilda lykttändare.
Snart anslöts även hushåll till gasnätet.
Behovet av gas ökade och ett nytt gasverk
byggdes därför på Sandås vid Södra vägen
och var färdigt 1908, samtidigt som ›Elverket togs i bruk på Trädgårdsgatan. En
legendarisk chef var John Oscar ›Jacobson, kallad Gas-Jacob. Av det nya gasverket
återstår endast kontors- och bostadshuset
på Södra vägen 56. Gasleveranserna upphörde helt så sent som 1967 och ugnshuset
revs genom att sprängas.
GM

Gasverket vid Södra vägen.
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gasverksstrejken utbröt vid ›Gasverket
1925 eftersom arbetarna var missnöjda
med såväl arbetsförhållanden som lön. På
sommaren 1925 ägde den första demonstrationen rum. Då stormades grindarna
och sten kastades mot kontorsbyggnaden
där chefen hade sin bostad. De strejkandes krav accepterades inte och därför rekvirerades ridande polis från Malmö till
skydd för de inkallade strejkbrytarna.
Några kvällar senare uppstod åter kravaller och arbetarna fortsatte att spärra grindarna. Poliserna drog då sina sablar, högg
och skadade en del av de tätt packade demonstranterna. Polisen anhöll ett antal arbetare som därefter åtalades och dömdes
till fängelse i upp till två år. Arbetarörelsen
i Kalmar samlade in 20 000 kronor till de
dömda arbetarnas familjer.
SHm

gelbgjuterier.
Ljuskrona i mässing av
Lindstedt & Son.

gatubelysning tändes på Kvarnholmen
i blygsam skala 1828, då på stadens bekostnad en oljelykta uppsattes i inkörsvalvet vid Västerport. De enskilda husägarna
hade ofta en lykta uppsatt utanför sin port.
År 1832 sattes även en lykta upp vid den
allmänna brunnen på Stortorget. En ordnad belysning kom till stånd först 1845 då
30 oljelyktor sattes upp på Kvarnholmen.
›Gasverket vid ›Jordbron stod färdigt 1862
och utbyggnaden av gaslyktor som belysning startade, till att börja med på Kvarnholmen. År 1908 stod ›Elverket färdigt
och de första elleveranserna skedde, först
till de på Västerlånggatan och Molinsgatan
uppsatta lyktorna, medan Kvarnholmen
länge hade kvar gasbelysning.
IB
gatunamnsskyltar, målade, sattes upp
1659 på Kvarnholmen som de första i
Sverige; 37 år före Karlskrona och 104 år
före kungliga huvudstaden. G målades av
konterfejaren och målaren Petter ›Bundi.
Detta vet vi genom en notis i 1659 års
stadsräkenskaper för Kalmar. Där upptas
2 dlr silvermynt för 22 st. målade taflor,
som äro vid gatumoten upphängda att efter
KM:ts order namngifva gatorna på nya staden.
SHm
Gavle, Hilding, 1901–1969, skådespelare,
född i Kalmar som Hilding Svensson. G
började tidigt med amatörteater men var
tvungen att hjälpa till med försörjningen i
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hemmet. Han fick anställning som möbeltapetserare i faderns firma och som springpojke vid järnvägen. År 1930 började han
studera teater i Stockholm för Julia Håkansson och debuterade året därpå. G fick
1933 engagemang hos Gösta Ekman och
efter arbete på flera olika teatrar kom han
1949 till Dramaten där han debuterade i
En handelsresandes död. Han stannade där
till 1960 då han fick engagemang på Stockholms Stadsteater. Filmdebuten skedde
1930 i en statistroll i Fridas visor och han
gjorde ett 40-tal filmroller. G hade talang
att skapa originella, lite finurliga typer och
han kom att behålla sin kalmaritiska dialekt under hela sin karriär.
JJ
af Geijerstam, Gustaf, 1858–1909, tidningsskribent, författare, dramatiker och
samhällsdebattör. G hade från slutet av
1870-talet sitt föräldrahem i Kalmar, där
fadern var seminarierektor och folkskoleinspektör. G ägnade sig till en början åt
bygde- och folklivsskildringar med Öland
i centrum. Med Fattigt folk, 1884, fick han
sitt litterära genombrott. Boken ger en
bild av Öland och dess folk med en kriminalpsykologisk inriktning med öländska
rättegångsprotokoll som förlaga och inspirationskälla.
JW
Gejvall, Nils-Gustav, 1911–1991, professor, född i Karlslunda. Han gjorde sig
känd som antropolog samt human- och
animalosteolog. G grundade Osteologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms
universitet samt tidskriften Ossa. Hans
metoder för analys av brända människoben har fått stor betydelse vid arkeologiska och medicinska undersökningar. G har
utgivit ett stort antal skrifter i osteologi
och arkeologi.
gelbgjuterier, annat namn för mässingsgjuterier, nämns i Sverige i början av 1700-talet. Först i slutet av 1800-talet fanns en
gelbgjutarmästare, P Liljeqvist, i staden.
Familjen Lindstedt drev sitt gelbgjuteri
från 1875 inne på gården till Fiskargatan
22 fram till 1989 då det flyttades till nya
lokaler på Öland. Det är nedlagt sedan
2012. Företaget tillverkade ljuskronor,
ljusplåtar och ljusarmar i mässing bl.a. till
Kalmar domkyrka.

Albert Theodor Gellerstedt.
Akvarell i Kalmar konstmuseum

Karl Molin hade från 1915 sitt gelbgjuteri på Esplanaden fram till 1930, då han
flyttade det till sin bostadstomt på Marsvägen 17. Ljuskronan vid orgeln i ›Slottskyrkan är hans verk liksom en ljuskrona,
som hänger i Gärdslösa prästgård. Han göt
även detaljer åt ›Kalmar Verkstads AB.
Gellerstedt, Albert Theodor, 1836– 1912,
konstnär, arkitekt och poet, född i Säterbo, Västmanland. Han var från 1843 bosatt i Stockholm. G studerade arkitektur
vid Konstakademien 1852–1862 och blev
akademiens resestipendiat under två år.
Han företog då studieresor till bl.a. Rom,
Pompeji och Capri. Studierna inriktades
på såväl konst som arkitektur. Efter hemkomsten tjänstgjorde G som ingenjör och
arkitekt vid fyrbyggen. Mellan 1870 och
1871 arbetade G på Öland och Kapelluddens fyr uppfördes efter hans ritningar.
Under sin Ölandstid reste han ofta till Kalmar för att besöka slottet. G värderade
Vasaarkitekturen mycket högt och hade
förhoppningar att få ta hand om det totala
iståndsättandet. Han gjorde en del utkast
till restaurering av exteriören. Uppdraget
lämnades dock 1885 till Helgo ›Zettervall.
G:s verksamhet som konstnär hör samman med det moderna friluftsmåleriets
genombrott. Hans betydelse ligger främst

på akvarellens område och som sådan anses han som en av landets främsta. Under
den tid han verkade beräknas han ha utfört
1 700 akvareller, 600 etsningar och ett par
tusen skisser. Konsul John ›Jeansson donerade 1916 ett 40-tal verk, mestadels akvareller, till Kalmar konstmuseum och dessa
blev grunden i museets samlingar. Med
sin konst är G främst representerad på
Konstakademien och Nordiska Museet
med sammanlagt över 1 500 verk. G var
även poet och publicerade fyra diktsamlingar åren 1871–1900. Han var ledamot i
Konstakademien från 1881 och från 1901
ledamot i Svenska akademien där han efterträddes av Selma Lagerlöf. Mer att läsa:
Harald Schiller, A T Gellerstedt – Diktare
och konstnär, 1931.
JRm
Genberg, Paul, 1811–1875, biskop i
Kalmar stift, född i Brunflo, Jämtlands län.
Som ung pojke kom han att biträda uppfinnaren John Ericsson vid fältmätningar
i Jämtland, men fadern lyckades få sonen
att börja studera vid Frösö skola för att sedan bli student i Lund. Han fortsatte sina
studier vid universitetet och blev 1835
fil.mag. Sedan var G under drygt tio år
knuten till universitetet, bl.a. som professor i praktisk filosofi. År 1848 blev han
statsråd och chef för ecklesiastikdepar-

Paul Genberg
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Gerdsiö, Gösta, 1904–1989, arkitekt,
född i Stockholm. Efter utbildning vid
Kungliga Tekniska högskolan till arkitekt
började G sin verksamhet i Kalmar 1936
och drev eget arkitektkontor till sin pensionering. Han var stadsarkitekt i Nybro
1937–1946. G:s mest kända byggnad är
Borgholms stadshus, 1942, dessutom bör
nämnas bl.a. första etappen av Strand Hotell i Borgholm, första etappen av › Chokladfabrikens nybyggnad på Norra vägen i
Kalmar 1940, framtidshuset Södra vägen–
Smålandsgatan samt ett flertal andra industribyggnader och hyreshus.
Gösta Gerdsiö var arkitekt
för Framtidshuset i hörnet
Södra vägen–Smålandsgatan.

Gösta Gerdsiö,

Carl Gethe
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tementet innan han 1852 utnämndes till
biskop för ›Kalmar stift. Han var då inte
prästvigd men det skedde strax därefter.
År 1871 kallades han att vara ledamot i
Svenska akademien och i flera perioder
var han riksdagsman. G räknas som en av
de mest framstående av stiftets biskopar
som kyrkoman, ämbetsman och vältalare.
Som biskop hade han kyrkoherdetjänsten
i Ljungby som prebende och de medlemmar av släkten Genberg som sedan denna
tid äger ›Ljungbyholms gård, härstammar
från honom. Mer att läsa: Bror Olsson,
Kalmar stifts herdaminne del 1.
Gerdes, Ture, 1907–2002, journalist och
författare, född i Kalmar. Utan formell utbildning började G karriären som volontär
på ›Kalmar Läns Tidning och tvingades för
att kunna försörja sin familj ta ett bättre
betalt arbete på ›Margarinfabriken Svea.
Därpå hamnade G i arbetslöshet, när detta företag såldes till Unilever i början på
1930-talet, och fick som en följd av detta
nödhjälpsarbete bl.a. vid Stensökanalen
och utgrävningar i Slottsfjärden. Journalistbanan återupptogs på Ny Dag 1937 för
att fortsätta på Aftontidningen och Aftonbladet där han bedrev undersökande journalistik på arbetsplatser genom att samla
material som vanlig anställd. Upplevelserna från tiden som nödhjälpsarbetare i Kalmar låg till grund för boken Det blågula
repet som skrevs först 1976, då G började
sin författarbana. Han medverkade under
30 år i tidningen Metallarbetaren under
signaturen Tidlund. Ytterligare böcker
följde, av vilka Jag minns min dag, 1978,
skildrar barndomens Kalmar.
GM

Gerhard Arén & Co, se ›Arenco.
Gerner, Kristian, 1942– , historiker. Han
var under en tid journalist på Barometern
och disputerade 1984 i Lund på en avhandling The Soviet Union and Central Europe in
the Postwar Era. G blev docent vid Lunds
universitet 1985 och från 1994 professor i
Östeuropas historia och kultur vid Uppsala
universitet. Han återvände till Lund och en
professur i historia år 2002 efter en akademisk strid vid tillsättningen. G har beskrivit
sovjetiska miljöproblem och gränskonflikter
samt Centraleuropas kultur, bl.a. i böckerna
Svårt att vara ryss, 1989, och Centraleuropas historia, 1997. Massmedia utnyttjar ofta
hans expertkunskaper ifråga om Centraloch Östeuropa.
GM
Gethe, Carl, 1830–1906, kunglig sekter,
dvs. sekreterare, född i Östra Ed, norra
Kalmar län. G var under senare hälften
av 1800-talet och en bit in på 1900-talet en av de mer tongivande personerna i
Kalmar. Efter studier i Uppsala och några
statliga anställningar i Stockholm kom han
1858 att bosätta sig på ›Haraldsmåla gård,
då ägd av svågern Axel Raab. Redan året
efter flyttade G till Kalmar. Här började
han som medarbetare i ›Kalmar-Posten
och senare i ›Barometern. Tillsammans
med Oscar ›Swahn övertogs tidningen
›Kalmar 1869. G var starkt engagerad i
samhällslivet och var en av de pådrivande
vid tillkomsten av ›Kalmar teater. År 1867
blev han ledamot av stadsfullmäktige och
efter 20 år vice ordförande till 1895, därefter ordförande i 8 år som avslutning på
sin 36 år långa fullmäktigeperiod. Under

Getingen.
Foto Oscar Bladh 1951

åren 1891–1899 var han dessutom riksdagsman i andra kammaren och tillhörde
där Frihandelsvänliga centern. Efter dess
upplösning 1897 var han vilde i riksdagen. Som tjänsteman blev han anlitad av
›Hushållningssällskapet som sekreterare
1873–1905, och av landstinget från 1887
som syssloman vid länslasarettet till sin
död. Vidare satt han i styrelsen för ›Navigationsskolan och för ›Systembolaget i
Kalmar samt var under en längre period
vice ordförande resp. ordförande i ›Kalmar
Läns Fornminnesförening. Han arbetade
ivrigt för de lokala järnvägarna och hade
många olika uppdrag i ›Kalmar Nya Järnvägsbolag, från sekreterare till ordförande.
Han grundade ›Skarpskytterörelsen och
var under många år dess sekreterare. Under Uppsalaåren kom han med i Sällskapet
SHT och när Filiallogen ›Epicur instiftades
i Kalmar 1859 blev G dess ledare.
BB
Getingen är en stadsdel mellan Hantverkaregatan, Norra vägen och Brändtorpsvägen in mot Tallhagen, belägen inom Norra
Utmarken. Namnet efter kvarteret G i
söder, som började bebyggas 1921–1922.
Det var stadens första område med egnahemsbebyggelse och tomtköparna fick
förmånliga avbetalningsvillkor. Senare tillkom ›Broslätt, ›Johannesborg och ›Nyhem.
Många hus var små, där ägaren bodde i 2
rum och kök på bottenvåningen och hyrde

ut en mindre lägenhet på vinden. De flesta
ritades av stadsarkitekten J Fred. ›Olson
och hans medarbetare åt bl.a. kvarnarbetare, hantverkare, lägre tjänstemän och
småbyggmästare. Husen byggdes med tegeltak och träpanel, som senare ofta putsades. Matbristen under första världskriget
fick nybyggarna att anlägga köksträdgårdar
och plantera många fruktträd.
GM
gillen i städer var en för medeltiden typisk inrättning och ett flertal sådana fanns
i Kalmar. Gillena var ofta av religiös natur
och syftade till gemensam hjälp och understöd. Sannolikt kommer ordet gille från
det germanska gäld och syftar på medlemmarnas bidrag till en gemensamma kassa.
Gillesbröderna skulle understödja varandra, inför domstol, inför nöd och fara samt
vid sjukdom och lidande. Gillet samlades
oftast två gånger om året till fest. Under
Medeltida gillen i Kalmar
Vårfrugillet
›S:t Christophers gille
›S:ta Annas gille
›S:t Olofs gille
›S:t Nicolaus gille
›Helga lekamens gille
›S:t Laurentius gille
›S:t Erasmus gille
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Giraffen köpcentrum.
Foto Moritz Fingerhut

åldermannens ledning hölls gästabud där
skålar utbringades för Jungfru Maria och
gillets skyddspatron. I vissa gillen fick
även kvinnor deltaga. För att inträda i gillet måste man högtidligt avlägga en ed och
blev så manssvuren sina bröder. Gillena
hade en ålderman som föreståndare och
vid hans sida en eller flera präster som officianter. Större gillen hade egen präst som
avlönades av gillet eller från avkastningen
av donationer till gillet. Nästan alla gillen
hade ett manligt eller kvinnligt helgon
som beskyddare.
SHm
Giraffen köpcentrum har sitt ursprung i
den handelsetablering som tillkom i den
nedlagda ›Kalmarköks fabriksbyggnad på
Verkstadsgatan 6 och i början på 1980-talet inköpts av Konsumentföreningen i
Kalmar. År 1985 öppnades varuhuset
OBS! Senare har det skett ett flertal ägarskiften av G och ett flertal om- och tillbyggnader har utökat försäljningsytorna
som (2014) inrymmer närmare 40 butiker och restauranger. G har fått sitt namn
efter kvartersnamnet Giraffen och ligger
mellan Verkstadsgatan och Polhemsgatan.
Se även ›Perstorp.
Gittsan kallades en primitiv konstnärsatelje på Nybrogatan 6 på Malmen. Den
var ett nav kring den unga konsten i Kalmar på 1950-talet. Verkade där gjorde
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konstnärerna i ›Grupp 50; Edvin ›Lindholm-Houge, Sven ›And, Valter ›Lindberg,
Bengt ›Ågren och Åke ›Pettersson Nåw.
Gjerulf, Folke, 1904–1994, kyrkoherde
och psalmförfattare, född i Voxtorp, Jönköpings län. Han verkade som sjömanspräst i Genua 1932–1934 och kyrkoherde
i Ryssby 1954–1969. I samverkan med
Gustaf ›Bjarnegård bearbetade han vokala
verk av Johan Helmich ›Roman. G tog initiativ till bildandet av ›Ryssby hembygdsförening i Ryssby. Till invigningen 1964
skrev han ett krönikespel om bygdens historia. G var även konstnärligt verksam och
utförde väggmålningar i församlingshemmen i Kånna och Ryssby.
LSm
Glad Ungdom, se ›Kalmar AIK.
glasbruk har tidigare funnits i kommunen: ›Bökenbergs glasbruk i Halltorps socken, ›Karlsbo glasbruk i Karlslunda socken,
Trekantens glasbruk i Ljungby socken och
›Kalmar glasbruk.
BB
Glasholmsån ligger i söder vid gränsen mot Torsås kommun. Den rinner ut
i Bruatorpsån, som har sitt flöde i Torsås
kommun, någon km innan dess mynning
strax norr om Djursvik. I G:s avrinningsområde ligger Mörkaflyet och Björnaflyet,
våtmarker med naturvärde. Glasholmsån

har ett stationärt bestånd av öring, vilket
är ovanligt för vattendrag i den södra kommundelen.
KKn
Glebe, Ivar, 1914–2011, byggnadsingenjör, född i Hässleholm. Han studerade i
Hässleholm, Malmö och på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Under andra
världskriget arbetade han med befästningar tillsammans med stadsarkitekten Nils
›Carlgren och denne anställde G på stadsarkitektkontoret i Kalmar 1940. G verkade som byggmästare i Kalmar 1944–1985
i Byggnadsfirma Ivar Glebe AB samt fastighetsägare och -förvaltare i Glebes Fastighets AB. G var initiativtagare till Kalmar
Lexikon och dess ekonomiske garant.
Godtemplarhuset på Strömgatan 12 invigdes 1885. De båda godtemplarlogerna
Kalmar och Dryckenskapens Besegrare
hade tidigare ingen egen lokal utan samlades på olika platser bl.a. i ›Metodistkyrkan på Nybrogatan och i ›Tullskolan. På
Strömgatan uppfördes en tegelbyggnad
med möteslokal försedd med läktare.
Huset byggdes tvärs över en del av norra
stadsmuren vilket medförde att byggnaden
satte sig. För att finansiera bygget hyrde

Gota Media AB är ett tidningsföretag med
huvudkontor i Kalmar. Det startade genom en sammanslagning av ›Sydostpress,
ägt av Stiftelsen ›Barometern och Borås
Tidning, ägd av Tore G Wärenstams stiftelse. Efter ett visst samarbete och korsvis
ägande sedan 1997 började diskussionerna
om ett gemensamt driftbolag hösten 2002
och sedan 2003 ägs G till lika delar av de
båda stiftelserna. I koncernen ingår bl.a.
tidningarna ›Barometern, OskarshamnsTidningen, ›Östra Småland, ›Kalmar Läns
Tidning, Ölandsbladet, Blekinge Läns Tidning, Sydöstran, SmålandsPosten samt ett
antal tidningar i Skåne och Västsverige. BB

Ivar Glebe
Foto Atelje Wallander

Grafik 99 Bildverket startades 1999 och
är ett konstnärskollektiv av grafikintresserade som aktivt arbetar med grafik.
Ursprunget var en studiecirkel under
Åke ›Sjölunds ledning, men efter att det
ansvariga studieförbundet upphört med
grafikkurser beslöt de tolv cirkelmedlemmarna att starta en egen förening, Grafik
99. En för grafikproduktion fullt utrustad
lokal med bl.a. fem pressar finns i Oxhagen. Numera arbetar man även med foto
och fotoetsning. Efter några år hade G sin
första utställning och har sedan anordnat

Grand var en biograf på
Larmgatan 4.
Godtemplarhuset. Foto GM

godtemplarna ut lokalen till utomstående,
första gången 1887. År 1907 uppfördes
på gården en flygelbyggnad innehållande
vaktmästarebostad. Åren 1907–1934 hyrdes den stora salen ut till ›Kalmarbiografen. ›Pingstförsamlingen hyrde lokalen
fram till 1935. Lokalerna har även nyttjats
för bl.a. auktioner, mässor och musikevenemang. År 2013 sålde IOGT–NTO fastigheten till ›HSB Sydost som efter rivning
har för avsikt att där uppföra bostäder. Se
även ›nykterhetsrörelsen.
IB

årliga utställningar. Senare tillkom flera
medlemmar som huvudsakligen arbetade
i olja och akryl. Den gruppen kom att
kalla sig Bildverket. År 2006 slogs de båda
grupperna samman och namnet Grafik 99
Bildverket antogs.
BB
Grand, biograf på Larmgatan 4, öppnades 1939 av Europafilm i den av ›Hantverksföreningen ägda nya byggnaden ritad
av Stockholmsarkitekten Sten Ivar ›Lind.
Biografen hade ett vackert valvformat
skärmtak i betong som påminde om det
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utstickande taket på Byttan även den ritad av Lind. Skärmtaket revs på 1980-talet. Biografen rymde 234 platser och hade
ingen balkong. G drevs senare av en privatperson i Stockholm. År 1972 köpte
Ove Sjöros genom sitt bolag Stockholms
Film AB biografen och drev den fram till
1995 då ›Biostaden invigdes i ›Baronen.
Lokalerna inrymde sedan under en tid
ett större akvarium. Idag nyttjas lokalerna
som second-hand-butik av Lindra Second
Hand.
BB
Granhammer, Ann, 1948– , konstnär,
född i Stockholm. Hon studerade vid
Konstfack till bildlärare och var en i den
grupp som skapade ›Byteatern. G:s konstnärsskap präglas av bredd och mångfald,
inom teatern arbetar hon med dramatik,
scenografi och kostym, ibland regi och
skriver böcker och dramatik både för barn
och vuxna. År 1997 gav G ut Den indianska krassens blickande. Hon har deltagit i
samlings- och separatutställningar och har
skapat rum och utställningar för särskilda
projekt.
Gratte är en familj av handlare som härstammar från Lorens Carlsson, 1873–
1958, född i Oscars socken och från 1910
verksam i Påryd. Barnen bytte efternamn
till Gratte på 1920-talet. Konrad, 1902–
1992, drev en sko- och beklädnadsaffär i
Påryd och därefter Grattes Herrkonfektion i Odd Fellowhuset på Larmgatan 1.
Herbert, 1907–1990, hade affär i Torsås
1941, ägde ›Kalmar Kappmagasin på
Larmtorget, som sonen Bo tog över för att
senare ägna sig åt Gratells Mode på Storgatan 14. Torsten, 1911–2002, hade konfektionsaffär i Nybro, Kappaffären Drott
på Larmtorget och Grattes i Smedby. En
mode- och sybehörsaffär i Påryd drevs
av Bojan Gratte. Ett barnbarn till Lorens
Carlsson har fortsatt i branschen och driver butiken PiaMia.
BEn
grevskapet Södermöre gavs den 20 november 1645 av drottning Kristina som
ärftligt grevskap åt rikskanslern Axel
›Oxenstierna. Hans fullständiga grevenamn blev Axel Gustafsson Oxenstierna
af Södermöre. Grevskapet innebar att
Oxenstierna hade rätt att beskatta alla går162

dar i de 11 socknarna i ›Södra Möre härad.
Oxenstierna hade företrätt Sverige i fredsförhandlingarna med Danmark och grevskapet var en belöning för hans insattser
som slutade med freden i Brömsebro den
13 augusti 1645. ›Värnanäs gods blev huvudsätet i grevskapet som i tidens latinska
handlingar omtalas under namnet Morea
australis, samma australis som i Australien
med betydelsen sydlig, det vill säga Sydliga
Möre. Detta var då det sjätte grevskapet i
Sveriges historia. Det första var Visingsön
som 1562 gavs av Erik XIV till Per Brahe
och det sista var Sölvesborg som 1660
gavs av Karl X Gustav till Lars ›Kagg. Efter
Karl XI:s reduktion 1680 drogs alla grevoch friherreskap in till kronan, grevskapet
Södermöre 1681.
BB
Grimskär är en holme i Kalmarsund belägen strax utanför ›Kalmar slott. Den har
haft betydelse för försvaret av Kalmar och
Kalmarsund sedan sen medeltid. Namnet
Grimskär är känt sedan 1534 och lär syfta
på att det då fanns en grima, ett grinande
huvud på en stolpe, som ska ha varnat för
revet och även fungerat som inseglingsmärke. G befästes på 1560-talet med en
skans, som byggdes om 1622–1623 och
förstärktes 1678. Skansen avfördes från rikets fasta försvar 1822 och övertogs 15 år
senare av Kungliga Lotsverket som anlade
fyr, lotsplats samt ett hus för lotsmästaren.
Fyrplatsen fungerade fram till 1941 och
där byggdes då en hemlig och för allmänheten okänd minstation. Från den kunde
ett stort antal minor fjärrdetoneras i en
minspärr, som skulle hindra fiendefartyg
i farleden. Kustartilleriet hade bevakning

i skansen fram till 1988 då minstationen
lades ner och avmilitariserades. Den visas
för allmänheten emellanåt. Grimskär är
byggnadsminne.
LH

vilminister. Landssekreterare. Carl Adolf
›Fagerlund vikarierade då i en övergångsperiod innan han utnämndes till landshövding.

Groll, Viktor Emanuel, landshövding
1888–1896, tidigare expeditionschef i civildepartementet där han bl.a. arbetade
med kommunikationsfrågor och därpå i
justitiedepartementet. Redan efter ett år
som landshövding utnämndes G till ci-

Grubbe, Christopher Larsson, 1594–
1681, stadspresident, född i Linköping.
Efter akademiska studier och utrikes
tjänst kom G till Kalmar som sekreterare
på slottet 1621. Efter några år i Tyskland
återvände han och blev stadspresident i
Kalmar från 1636, häradshövding 1641 i
Södra motet på Öland, vice landshövding,
major och kommendant i Kalmar 1665
samt överstelöjtnant 1676. Senare blev G
kommendant på Kungsholmens fästning i
Karlshamn. År 1665 utgav han ordspråksboken ›Penu proverbiale. G ägde det som
idag kallas ›Domprostgården. Han var känd
för sträng laglydnad och omutlighet. G är
begravd i ›Kalmar domkyrka.
SHm
grundskola och folkskola har sitt ursprung i folkskolestadgan som infördes
1842. Fram till dess var skolundervisningen
förbehållen ett fåtal. Den nya stadgan föreskrev att det skulle finnas minst en folkskola i varje församling. Under 1800-talet
kontrollerade präster och biskopar folkskolan vid sina kyrkliga visitationer.
Föregångare till den obligatoriska folkskolan i Kalmar var en fattigskola på
slottet, där det undervisades i religion,
läsning och skrivning. Biskop Martin Georg ›Wallenstråle förverkligade detta med

Grimskär.
Teckning av Erik Dahlbergh
som förlaga till Suecia Antiqua et Hodierna

Till vänster.
Grimskär. Ritning av
Carl Magnus Råberg.
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Grå salen
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insamlade medel under tio år från 1792.
Ambulerande lärare fanns bl.a. i Mortorp
och Ljungby socknar som resultat av ett
Kungligt brev 1768. Landshövding Johan
Georg ›De la Grange initierade i början av
1800-talet en skola för hantverkslärlingar
på söndagar. Mellan åren 1826 och 1842
drevs undervisning i ›Lancasterskolan, som
därpå blev folkskola till 1845, då ›Malmskolan stod klar. Från 1837 undervisades
flickor i ›Bernhardinaskolan och från 1862
i bl.a. Nisbethska elementarskolan. Skolhus och fast anställda lärare fanns 1839
i Kläckeberga, Dörby, Hossmo och Halltorp.
År 1842 inrättades fast folkskola med
tidsenligt utbildad lärarpersonal i gamla
gästgivaregården på Norra Långgatan 15–
17. År 1862 fanns i staden ca 1 200 barn i
skolåldern, varav 60 från landsförsamlingen. Folkmängden var då omkring 9 000.
Några privatskolor fanns, bl.a. Ingeborg
Jonssons från 1877 till 1916 i det hus som
ännu står kvar på Västerlånggatan 17.
Efter beslutet om folkskolereformen
byggdes ett flertal nya skolhus. På Malmen i Kalmar byggdes 1845 ett skolhus,
benämnt Malmskolan. Vid ›Tullslätten
byggdes ett stort skolhus som folkskola
1878. Det hette länge ›Tullskolan, döptes om till Tullbroskolan och sedan till
›Axel Weüdelskolan. Ängös första skolhus
låg på en liten höjd där Hammarskjöldsgatan mynnar ut i Öhnellsgatan, tillkom
1862 och ersattes 1898 av ›Ängöskolan.
År 1882 fick Skälby vid nuvarande Tim-

mermansgatan sin skola. Den ersattes av
›Lindöskolan som kom till 1945. ›Vasaskolan vid Kungstorget stod klar 1917 och
1926 fick man ute i Berga by ett skolhus
för ett par småskoleklasser. ›Funkaboskolan
invigdes 1935 och Lindöskolan 1945. Vid
Falkenbergsvägen invigdes hösten 1955
›Falkenbergsskolan. Ytterligare grundskolor har tillkommit i Norrliden, Djurängen
och Oxhagen. Skolor utanför Kalmar stad:
se resp. tätort och socken.
År 2014 finns 25 grundskolor både kommunala och friskolor med 5 710 elever i
kommunen.
Grupp 50 var en krets av Kalmarkonstnärer som 1950 och några år framåt bedrev
verksamhet genom att anordna gemensamma utställningar. Namnet lanserades i
samband med en utställning som man anordnade på Frimurarhotellet 1950. I gruppen ingick Edvin ›Lindholm-Houge, ›SvenAnd, Valter ›Lindberg, Bengt ›Ågren och
Åke ›Pettersson-Nåw. De hade en ateljé
kallad ›Gittsan.
Grynkvarnen, se Hafregrynsfabriken Svea.
Grå salen å Kalmar slott bestod ursprungligen av två mindre rum, vilka Johan III
kallade Thenn lille fyrekanntte Saal som är
Paneledt och Thenn lille fyrekanntte Saal
som Konung:e M:tt pläger fhå sigh maatt
vdi. Salen fick sin nuvarande storlek och
inredning 1585 och användes som gemensam matsal för både kung och drottning.
Väggarna dekorerades med frescomålningar i grisaille, måleri i gråtoner, med
motiv från historien om Simson och Delila. I taket fanns ett dekorerat kassettak
av vilket idag endast ramverket återstår.
Väggarnas nedre delar täcktes av träpaneler med intarsiadekor. Salen fick under
1600-talets slut förfalla och kom vid flera
tillfällen under 1700-talet att användas
som magasin.
Simson och Delila utgör motiv för de
målningar på salens väggar som Arent
›Lambrechtz utförde 1584–1585. Berättelsen återges i Domarbokens kapitel 13–
16. Simson var domare i Israel. Enligt moderns löfte skulle han leva för Gud, helgat
och avskilt och aldrig klippa sitt hår. Simson blev känd för sin enorma styrka som

satt i det långa håret. Han var så stark att
han en gång slet ett lejon i stycken med
bara händerna.
I samband med ett bråk slog han ihjäl
tusen filistéer med en åsnekäke. Simson
mötte och förälskade sig i Delila, som var
lierad med filistéerna. Hon lockade ur
Simson hemligheten med hans styrka och
när han somnat klippte hon av lockarna
och Simson kunde fängslas. Men håret
växte ut. Simson tog tag om de båda pelare huset vilade på, raserade hela byggnaden och dödade alla inklusive sig själv.
Scenerna föreställer Simson i Dans läger
mellan Sorga och Estaol, Trettio bröllopssvenner som uppvaktar Simson, Simson
slår filistéerna med en åsnekäke, Simson bär
bort Gasas portar, Simson störtar Dagons
tempel, Simson river lejonet och Simson
sover hos Delila.
LWA
Gröna salen i Kalmar slott ligger i en
byggnad som uppfördes redan på 1480-talet. Omkring 1540 inredde ›Gustav Vasa
den övre våningen till festsal, den stora
västra salen. Vid ›Johan III:s ombyggnadsoch inredningsarbeten på 1580-talet fick
salen sitt nuvarande utseende. Den smyckades då med ett tak av polygona kassetter i
grönt och guld som också kom att ge salen
dess namn. All utsmyckning från 1580-talet, utom målningarna i fönsternischerna,
förstördes på 1700-talet. År 1622 delades
salen in i tre kammare, troligen för att få
fler bostäder till Maria Eleonoras hov inför
hennes besök samma år. Senare blev G bostad åt landshövdingen och inför Karl XI:s
eriksgata 1673 inreddes salen åter som stor
festsal. På 1770-talet inrättade ›Gustav III
ett kronobränneri i husets källarplan och
skorstenarna från pannorna drogs då rakt
igenom G:s golv och kassettak.
LWA

byrå var kvar till 1983. Ägaren Kalmar
kommun sålde fastigheten och byggnaden
inreddes till restaurang som återupplivade
det gamla namnet Gröna stugan.
BB
Gröne man är liten holme i Malmfjärden
25 meter öster om ›Rävspelets udde.
Gudmundsgården på lasarettsområdet
i Kalmar bedrev vårdverksamhet 1942–
1968 för barn och ungdomar från hela
riket. Verksamheten har skildrats litterärt
av Lasse Strömstedt i några av hans självbiografiska böcker. G tillkom sedan ›Norrgård utmönstrats som otidsenligt 1938
och den fick namn efter Norrgårds donator, Magnus Gudmundsson ›Fröberg. Hela
anläggningen med inventarier överlämnades till staten 1950. Staten överlät i sin
tur G till landstinget 1968 och Fröbergska
stiftelsen erhöll 1 460 000 kr i ersättning.
På 1970-talet användes G för lättvård av
nyblivna mammor innan de skrevs ut från
sjukhuset. Numera finns där barnmorskemottagning och mödravård i landstingets
regi.
Gula Faran var namnet på en omdiskuterad tillfällighetstidning som utkom i december 1905 med endast ett nummer. Den
var 8-sidig, i tabloidformat och utgavs av
Kalmar Socialistiska Ungdomsklubb. Man
hade först kontaktat tidningen Kalmar,
men tryckeriföreståndaren hade vägrat
trycka den. Istället sändes manuskriptet till
Karlskrona och G trycktes på socialdemokratiska Blekinge Folkblads tryckeri, mot
tidningsredaktionens vilja, i hemlighet en
natt. Tidningsledningen upptäckte detta

Gröna salen

Gula Faran

Gröna salen

Gröna stugan, även Gröna lådan, var
namnet på en liten bod på Larmgatan,
längst ner mot hamnen. Genom en lucka
ut mot gatan serverades under åren 1927–
1930 både kaffe och kroppkakor. Det sägs
att man även kunde få en kaffekask. Här
möttes folk från staden, landsbygden och
Öland. På denna plats byggdes i början av
1960-talet en paviljong för ›Kalmar turistbyrå. Under de första åren delades stället
med Reso Bygdesemester. Kalmar Turist165

Förutom arenans fotbollsplan finns även
tre träningsplaner norr om arenan, en med
konstgräs och två med naturgräs. Arenan
kostade 250 miljoner kronor att bygga och
ritades av Tengbomgruppen i Kalmar. Under
internationella mästerskapsmatcher kommer arenan att heta Kalmar Arena på grund
av Fifas sponsorregler. Publikrekordet är 11
911, när Malmö FF var på besök (2014). BB

Guldfågeln Arena.
Foto Mattias Rubin
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och den 19 december belade borgmästaren i Karlskrona tidningen med kvarstad.
Tidningen lär ha tryckts i 3 000 exemplar
och endast ett fåtal tidningar påträffades
på tryckeriet eftersom upplagan redan
sänts till Kalmar. Myndigheterna i Kalmar
fick telegrafiskt bud att beslagta tidningen
men delar av upplagan hade redan distribuerats. Innehållet var explosivt, hänsynslöst, delvis ganska ohyvlat råvirke utan
ans med angrepp mot både kung Oskar II
och John ›Jeansson i Kalmar. Den beslagtagna tidningen väckte stor uppståndelse
på riksplanet med stor riksdagsdebatt och
detta ledde till åtal av tryckerifaktor August Andersson i Karlskrona. Sedan bagaren Johan Nilsson framträtt som ansvarig
utgivare blev i stället denne åtalad. När
målet upptogs vid rådhusrätten i Karlskrona den 19 januari 1906 hade Nilsson
redan lämnat landet. Senare slog han sig
ner i USA.
BB

guldsmeder, som även arbetade i silver,
finns i Kalmar omnämnda på 1400-talet
med namn. De var då inte mindre än ca 25
stycken av vilka kan nämnas Bertel Surow,
1412–1440, och Erik Guldsmed som från
1475 bodde på Västerportgatan. På ›Länssjukhuset brukas ännu en nattvardskalk
som tidigare använts på ›Helgeandshuset.
Den är tillkommen i början av 1500-talet,
stämplad av en okänd mästare och sannolikt det första kända arbetet från en Kalmarverkstad. År 1593 finns 8 guldsmedsverkstäder omnämnda och från 1600-talet
redovisar Gunnar Håkansson 21 guldsmeder. Ett för Småland och Blekinge
gemensamt guldsmedsämbete med säte i
Kalmar inrättades 1690 och ålderman var
Hans Olofsson Sturk. År 1705 flyttades
ämbetet till Jönköping för att 1738 åter
placeras i Kalmar, då med Hans ›Wiggman
som ålderman. Guldarbeten från Kalmar
stämplades med ett lejon, stundom även
med ett armborst. Den siste guldsmedsåldermannen var Anders Engelfeldt, död
1844. Under perioden 1720–1820 fanns
4–6 verkstäder, vilken numerär i stort bibehållits in i nutid.

Guldfågeln Arena är hemmaarena för ›Kalmar FF sedan 2011 och är belägen i ›Hansa
City. Det första spadtaget togs gemensamt
av 700 supportrar i december 2008 och
den 11 april 2011 spelades premiärmatchen
mellan Kalmar FF och Djurgårdens IF, resultat 3–2. G ägs av Kalmar FF Fastigheter
AB. Arenan består av två läktaretage på alla
läktarsidor förutom den västra läktaren som
består av tre etage. Publikkapaciteten är 12
182 platser, varav 10 605 sittande och 1 500
stående. Vid konserter på innerplan ökas kapaciteten till 15 000 åskådare. Utöver dessa
platser finns även 11 loger. Det är tak över
alla platser och G är försedd med 13 publikingångar. Planens underlag är naturgräs.

Gullbrandssonska lyckan kallas den
stora gräsyta i ›Gamla stan som begränsas av Kungsgatan, Västra Långgatan och
Lilla Dammgatan. G har troligen kal�lats så sedan mitten av 1800-talet och är
uppkallad efter den tidigare ägaren, grosshandlare Viktor Ferdinand Gullbrandsson
som drev ett företag med spannmåls- och
fröhandel. Han köpte lyckan av handlanden Knut Löfberg och under dennes tid
kallades den Löfbergska lyckan. Under
årens lopp har många planer för området
diskuterats. På 1950-talet byggdes Kungsgatan ut i sin nuvarande sträckning varvid
en del av ›Krusenstiernska gårdens tomt
togs i anspråk. På 1970-talet fanns ett för-

slag att ›Kalmar läns museum skulle bygga
nytt här men museet flyttade istället till
›Ångkvarnen.
BB
Gustaf Adolfs-minnet firades sedan
gammalt vid flera skolor i Kalmar. Mest
känt är dock firandet vid Kalmar läroverk.
Om Gustaf Adolfs-firandet 1899 berättas
följande: Allmänna läroverkets lärjungar,
de äldre försedda med gevär och de yngre
med fanor, tågade ut till Tullslätten, där
samtliga folkskolegossarna försedda med
var sin lilla blågula fana, ansenligt ökade
den unga skaran, som inkommen på Slottens borggård bildade fyrkant varefter sångarna sjöngo Vårt Land samt Hjältar som
bedjen. Ännu på 1950-talet vajade den
svenska flaggan på alla offentliga byggnader i Kalmar den 6 november. Stadens
folkskolor firade minnet med föredrag,
sång, musik och deklamation. Flickskolan
firade med gudstjänst i domkyrkan. Handelsgymnasiet och handelsinstitutet samlades till en andaktsstund i ›Slottskyrkan
tidigt på morgonen. Läroverkets elever
tågade med läroverkets musikkår i spetsen från läroverkets skolgård genom centrala Kalmar till slottet, samtliga iförda
skolmössor. På slottets borggård vidtog en
ca 45 minuters högtid med tal, deklamation, körsång och ett rektorsleve för Gustav II Adolf. Någon av skolans elever fick
äran att framföra ett tal som behandlade
den tid i svensk historia som benämns den
svenska stormaktstiden. Firandet av Gustaf Adolfs-minnet fortsatte till 1967, så
länge som den gamla ordningen med studentexamen gällde.
JW
Gustafsbergs Tändsticksfabrik starta-

des 1858 av firman P Lundblad & Co. vid
Norra landsvägen på den tomt som senare
kom att hysa ›Chokladfabriken. Namnet
Gustafsberg syftar på den lantgård som
tidigare låg på denna plats. G bytte ägare
några gånger innan handlanden C G Säfström övertog fabriken 1868. Han drev
den sedan till 1887 då den såldes till det
nystartade ›Swedish Match som kom att
äga ett flertal fabriker. I samband med det
bolagets konkurs lades driften ner 1889
men återupptogs 1893 efter att ›Lindahls
Tändsticksfabrik i Kalmar hade brunnit.
Även Lindahls ingick i Swedish Match. År
1897 brann G men återuppbyggdes och
driften var åter igång året efter. G uppgick
1913 i det nystartade bolaget ›Förenade
Svenska Tändsticksfabriker och året efter
nedlades fabriken för alltid. Fastigheten
övertogs samma år av Kalmar Konfektoch Karamellfabrik som senare kom att bli
Kalmar Chokladfabrik.
BB

Gullbrandssonska lyckan.
Foto GM

Gustafson, K G Jan, 1933–2011, professor, född i Växjö. Han studerade geografi
och historia vid Lunds universitet. G:s
licentiatavhandling 1959 fick titeln Jöran
Persson och Erik XIV. Efter lärarutbildning
tjänstgjorde G som lektor i historia i Nybro och vid ›Stagneliusskolan i Kalmar.
Under åren 1968–1971 verkade han vid
seminariet och lärarhögskolan i Kalmar
som lektor i historia, ämnesmetodik och
ämnesteori, men var tjänstledig de två senaste åren för att planera den nya högskolan. Här fortsatte G, som bedrev historiedidaktisk forskning som universitetslektor.
År 1997 blev G utnämnd till professor.
Vid sidan om yrkeskarriären tog G initiativ
till att bilda ›Hossmo sockens hembygds167

förening och blev dess förste ordförande.
I Hemvärnet avancerade G till major och
kretshemvärnschef. I Smålands Akademi
innehade G stol nr 4. Förutom läroböcker
och den lokalhistoriska handboken På jakt
efter en hembygd tillsammans med C G
Holdar har G gett ut flerat verk, bl.a. Tankar i skymningen och sin livshistoria Den
snubblande lyktbäraren.
RS
Gustav II Adolf, 1594–1632, kung av
Sverige 1612–1632. Han deltog som
17-åring i ›Kalmarkriget 1611–1613 och
ledde plundringen av det då danska och
befästa Kristianopel. Efter kriget lät G
den flamländske arkitekten och fortifikatören Anders ›Sersander upprätta en ny
plan för det förstörda Kalmar. År 1614
påbörjades återuppbyggnaden och arbetarna avlönades med ›nävermynt stämplade efter arbetets art. G besökte ofta
Kalmar och tänkte 1620 fira sitt bröllop
med Maria Eleonora av Brandenburg här
då hon anlände från Wismar. Slottet och
staden rustades för bröllopet, dock var
staden alltför utblottad efter kriget, varför sällskapet efter fjorton dagar avreste
till Stockholm där bröllopet firades. G besökte Kalmar även 1623, 1626 och 1628
på väg till olika krigsskådeplatser. SHm
Gustav V, 1858–1950, kung av Sverige
1907–1950, passerade under sina aktiva
år Kalmar vid minst två tillfällen om året.
Varje sommar anlände G med kungavagn
till Kalmar Central och till ›Ölandshamnen där Kalmarsundsbåtarna och postångaren Öland lade till. En lång röd matta
rullades ut, en blomsterbukett överlämnades programenligt till kungen, som leende och vinkande gick ombord för vidare
färd till Öland och Solliden. Det tillhörde
den tidens folknöje att bevittna kungens
ankomst till Kalmar. På höstarna jagade
kungen älg i Böda-skogen, dovhjort och
annat vilt på södra Öland, men passagen
över Kalmar och sundet skedde då mer
obemärkt.
LLj
Gustavsdotter, Maria, 1948– , författare, född i Bromma. G utbildade sig till
tandläkare men arbetar sedan 2001 som
författare på heltid. Hon skriver framför
allt historiska romaner med tonvikt på
168

det kvinnliga perspektivet. I Kalmartrilogin Fem pärlor till jungfruns krona, med
huvudtitlarna Dottern, Hustru resp. Änkan, 2008, 2009 och 2010, är huvudpersonen Gertraud. Hon är dotter till Hans
Lübecker som är en handelsman i Kalmar
med rötterna i Lübeck. Tiden är början
av 1500-talet. I jag-form får läsaren följa
Gertrauds uppväxt och leverne. Serien har
följts upp med en fristående bok, Spegelskärvor, 2012, som handlar om Gertrauds
dotterdotter Agda.
BB
Gustavus Magnus Rex, bastion med
namn efter Gustav II Adolf, låg på sydvästra Kvarnholmen vid ›Systraströmmen, ursprungligen vid ›Kättilen mellan Kvarnholmen och slottet. Skjutriktning var mot
fastlandet i väster och mot slottet i söder.
Bygget påbörjades år 1647 och var klart
omkring 1660. Byggnadsarbeten förekom
så sent som i början på 1700-talet. G innehåller valv, så kallade ›kasematter, där soldater och vapenförråd inrymdes. När
Storgatan förlängdes åt väster på 1850-talet, och det skapades en ny infart till
Kvarnholmen via ›Tullbron, revs en del av
G. Ännu mera försvann när järnvägen, klar
1874, och Stationsgatan anlades. En stenbeläggning på Stationsgatan markerar murarnas ursprungliga lägen.
SHm

Gustav Vasa

Gustavus Primus Rex, bastion med
namn efter Gustav Vasa, låg på nordvästra
delen av Kvarnholmen vid ›Systraströmmen. Idag är Larmgatan utbyggd i bastionens östra del. Skjutriktning var mot fastlandet i väster och mot Malmfjärden i norr.
G påbörjades 1647 och var färdigbyggd
omkring 1683, dock förekom byggnadsarbeten så sent som i början på 1700-talet.
Delar av G finns kvar med en mur mot
Systraströmmen. Grundläggningen och

stenkistorna kan ses i vattnet nedanför
muren i väster. Vissa delar av bastionen
störtade ner i Malmfjärden 1775, men
återuppbyggdes. G revs till sin norra del
med början 1864. Staden fick då möjlighet att växa utanför fästningsmurarna och
utfyllnader började i Systraströmmen och
Malmfjärden. Genom rivningen skapades
en brant och lång backe, ›Långlisa, som användes som kälkbacke på vintern. SHm
Gustav Vasa, 1496–1560, riksföreståndare 1521–1523, kung i Sverige 1523–
1560, född på Lindholmens gods, Uppsala
län. G ingick i den gisslan som Kristian II
svekfullt förde bort till fångenskap i Danmark efter slaget vid Brännkyrka. Han
rymde från sin fångenskap på Jylland
1519 till Lübeck och skapade kontakter
för framtiden. Den 31 maj 1520 landsteg
han på Stensö udde i Kalmar efter att i
hemlighet ha rest från Lübeck med den
snabbseglande Warnemündeskutan Korpen. G besökte slottet för att få hjälp av
Anna ›Bielke, svensk befälhavare på slottet
och änka efter hövitsmannen Johan Månsson. Men slottsbesättningen, som bestod
av tyska knektar, ville ej hjälpa G utan
han fick därför smyga sig ut ur staden.
Kalmar förblev danskt till 1523 då staden
stormades av svenskarna och danskarna
gav upp slottet. ›Kalmarunionens tid var
därmed slut, den hade varat i 126 år. Riddaren Berendt von Melen hade utnämnts
till hövitsman på slottet av G men ville
inte överlämna det till kungen eftersom
von Melen ansåg att slottet och länet var
en förläning på livstid. Det ansåg inte G
som anföll slottet 1525 med 1 400 man
varav endast fyra överlevde. Kungen grät
över sitt nederlag och sina stupade. Dagen
efter gav von Melen upp slottet. Eftersom
besättningen tidigare svurit kungen trohet dömdes de till döden. G satte Arvid

Västgöte till befälhavare på slottet. Som
en följd av grevefejden i Danmark och
stridigheter med Lübeck möttes G och
Kristian II vid Brömsebro 1541 och upprättade en förbundstraktat mellan Sverige
och Danmark.
År 1542 blossade Dackefejden upp och
på sommaren 1542 anföll Nils ›Dacke
Kalmar slott men slogs tillbaka. Dacke anföll åter slottet 1543, men slottshövdingen
genomförde ett motanfall mot bondehärens läger vid Skälby. Många i bondehären
stupade, bland andra en av ledarna, Peder
Spännare, som steglades vid nuvarande
›Spännarebacken.
Kungen vistades mycket på Kalmar slott
och lät bygga dess försvarsverk med material från det närbelägna dominikanerkonventet, se ›Munkklostret Sista gången
G besökte Kalmar var i november 1552
tillsammans med sin gemål Katarina Stenbock, sina barn och sitt hov, totalt 365
personer. Julen firades i Kalmar och besöket varade i tretton veckor.
SHm

Gustav Vasa

Gustav Vasastenen restes 1933 på Stensö
udde och består av ett stort gråstenblock
med inskriptionen Här landsteg Gustav
Vasa 31 maj 1520. Det vilar på mindre stenar.

Gustav Vasastenen.

Gyllenanckar, Gabriel, landshövding
1645–1655, tidigare underståthållare på
Stockholms slott. G samarbetade med
Lars ›Kagg och Johan ›Wärnschiöld om
byggandet av ›Kalmar fästning och stadens överförande till Kvarnholmen, som
inleddes under hans tid. När gamla staden
brann 1647 utverkade G hos regeringen
att invånarna skulle få bo kvar tills vidare, vilket beviljades. G har gett namn åt
Landshövdingegatan och anses som en av
169

Kalmars dugligaste och populäraste landshövdingar.

Gyllene salen

Gyllene salen i Kalmar slott har fått sitt
namn efter det rikt bladguldsdekorerade
kassettaket som färdigställdes 1576 på beställning av ›Johan III. Taket är till största
del bevarat i originalskick. En kassett var
så förstörd att den fick nykomponeras, vilket också har markerats med årtalet 1872.
Knoppen i mitten är cirka en meter hög
och väger omkring 100 kg. G var kungens
representationssal och har när den använts
varit inredd med vävda tapeter på väggarna. Fönstret till vänster om eldstaden
var tidigare en dörr som ledde ut till den
av Johan III överdådigt utsmyckade ›Sommarpaviljongen på västra vallen. Efter
slottets storhetstid användes G bl.a. som
spannmålsmagasin.
LWA
Gyllengrip, Gabriel, landshövding 1711–
1721, kom från en tjänst som assessor vid
Göta hovrätt.
Gyllenpistol, Carl, landshövding 1693–
1695, men kunde på grund av sjukdom
endast tjänstgöra under cirka 5 månader.
Gyllenstierna, Konrad, landshövding
1674–1677, var ordförande i stora reduktionskommissionen. Under ›skånska kriget
mot Danmark 1675–1679 ledde G tillsammans med Eric Ehrenclou en allmogehär för att gå mot Ronneby, men bönderna
vände hem. Danska och holländska flottan
gick in i Kalmarsund och inför detta hot
förkunnade först biskopen och sedan G sin
avsikt att lämna staden. Detta ledde till att
G entledigades från ämbetet.

Catharina Günther Rådström. Målning
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gymnasieskola i modern form är en frivillig utbildning efter grundskolan. Den
första gymnasieskolan var Kalmar Högre
Allmänna Läroverket, ›Stagneliusskolan,
vars föregångare skildras i ›skolor och undervisning. Nästa steg i gymnasieskolornas utveckling kom 1961, när ett tekniskt
gymnasium inrättades, idag ›Lars Kaggskolan. Den följdes år 1992 av ytterligare
ett gymnasium, ›Jenny Nyströmsskolan.
Dessutom finns (2014) Axel Weüdelskolan, Skola-Arbetslivscentrum och Gymnasiesärskolan. Dessa kommunala gymnasie-

skolor åtföljs (2014) av följande friskolor:
Calmare Internationella Skola, Dag Hammarskjöld gymnasiet, Helgesbogymnasiet,
›Ingelstorpsgymnasiet, Kalmars Praktiska
Gymnasium, Plusgymnasiet, Syab Transportgymnasium, Östersjögymnasiet. Kalmarsunds gymnasieförbund redovisade
drygt 3 200 elever (2014).
gymnasiesärskolan har utbildningar
som vänder sig till dem som slutar obligatoriska särskolan. G har som särskild målsättning att förbereda eleven för ett vuxenliv med arbete, boende och fritid. En
individuell studieplan ligger till grund för
denna utbildning. Utbildningstiden är fyra
år. Varje klass består av 6–9 elever från årskurs 1-4. Gymnasiesärskolan är integrerad
i övriga gynmnasieskolor.
BB
Günther, Christopher, boktryckare. På
uppmaning av stiftets ›superintendent
Jonas ›Rhotovius etablerade sig G i Kalmar som stadens första boktryckare 1626.
Han stannade här till 1635 då han flyttade
tryckeriet till Linköping. G tryckte här ett
stort antal böcker och småskrifter av god
kvalitet och numera är mycket sällsynta.
Kalmar fick sedan ingen boktryckare förrän 1757 då Lars ›Lindeblad etablerade sig
i staden.
BB
Günther, Johan, 1950– , författare, översättare och litteraturkritiker, född i Kalmar. G debuterade 1976 med boken Dagen efter Labour Day. Den hittills största
framgången kom med den självbiografiska
boken Den lille boxaren 1980. G har översatt flera internationellt kända författare
såsom Joyce Carol Oates och Isaac Asimov.
GR
Günther Rådström, Catharina, 1951– ,
bildkonstnär och författare, född i Kalmar.
Hon är utbildad på Nyckelviksskolan på
Lidingö 1971–1972, Konstfack i Stockholm 1972–1977 och ett påbyggnadsår
på samma skolan 1977–1978. G inledde
sin konstnärliga bana som keramiker på
Konstfack men övergick senare till måleri.
Hon har deltagit i såväl separat- som samlingsutställningar bl.a. Stockholm, Kalmar
och Borgholm samt erhållit ett flertal stipendier. G har skrivit och illustrerat boken

Av sjömansblod, 1989, som handlar om
hennes barndoms stora äventyr, en båtresa
till Sydamerika med farfar J F Günther på
hans kylfartyg.
gågator föreslogs 1961 då den alltmer
ökande biltrafiken på Kvarnholmen krävde
ökad säkerhet för fotgängarna. Förslaget
nedröstades, stadsarkitekten Nils ›Carlgren
förordade istället arkader där fotgängarna
skulle vara skyddade. Förslaget återkom flera
gånger och 1970 inrättades gågator på Storgatan mellan Larmtorget och Stortorget och
senare även större delen av Kaggensgatan
och Norra Långgatan. Några gator, större delen av Larmgatan och Södra Långgatan, har
senare byggts om till gårdsgator.
IB
gästgivargårdar, eller tavernor, skulle
enligt den medeltida landslagen finnas
längs huvudvägarna och detta underströks
än mer i 1649 års lag för gästgiverier och
skjutshåll. Dessa skulle ligga 2–2 ½ mil
från varandra. I Kalmarbygden inrättades
›Ryssby, Revsudden, Örntorp, Kalmar,
›Dörby, Harby, ›Vassmolösa resp. ›Värnaby
gästgivargård. De var ålagda att varje dygn
ställa upp med fyra skjutsar med vardera
skjutsdräng, vagn eller släde och två hästar.
I Kalmar låg stadens gästgivargård på Norra Långgatan 17 fram till 1863. Då flyttade
verksamheten till ›Sociteteshuset vid Stortorget som då gick under benämningen
stadskällare. År 1879 upphörde verksamheten då gästgiveriplikten indrogs av länsstyrelsen. Staden sålde fastigheten och rörelsen och då startade Hotell le Grand, det
som senare blev ›Stadshotellet. Dessutom
fanns det en tid ett sjögästgiveri på Södra
Vallgatan 23.
BB
gästgiveritaxan för Södra Möre härad
1849 var upprättad av gästgivarna och
skulle godkännas och underskrivas av
Kungl. befallningshavanden i länet. Gästgiveristadgan upphörde 1933.
SHm
gödig är ett ord som i mitten av 1900-talet var vanligt i Kalmar och dess närhet.
Användes av ungdomar med negativ betydelse för fånig, löjlig och dum; han är
en gödig typ. I Västsverige har det däremot
en positiv betydelse och synonymt med
mycket vacker eller mycket skön; kolla vil-

ken gödig brud.

BB

Göransson, Bodil, 1944– , konstnär,
född i Helsingborg Hon var en i den
grupp konstnärer som startade ›Byteatern. G utbildades på Konstfacks linje för
grafisk formgivning och illustration. I den
lilla Byteatergruppen bidrog alla med att
skriva och bearbeta pjäser, utarbeta dekor, kostymer, dockor och i G:s fall, allt

Carl Ernst Göransson. Teckning av Eric Bojs

mer regissera. Hennes pjäs Från vaggan
till cykeln bearbetades till rimmad form av
Johan Sanne och hon gjorde själv illustrationerna. Hon har även illustrerat andra
barnböcker. Tillsammans med textilkonstnären Kicken Eriksson har G gjort flera
utställningar, bl.a. I Växtriket.
Göransson, Carl Ernst, 1886–1983,
rektor, fil.dr. Han disputerade 1911 på en
avhandling om tysk grammatik och utarbetade 1918 den tysk-svenska upplagan av
den klassiska Liliput-Wörterbuch. Samma år
utsågs G till rektor vid ›Kalmar högre allmänna läroverk och blev skolan trogen till
sin pensionering 1951. Han var politiskt
engagerad i dåvarande ›Högerpartiet och
ledamot av ›Stadsfullmäktige under många
år samt under några perioder även fullmäktiges vice ordförande. G har författat ett
flertal arbeten med Kalmaranknytning. Mer
att läsa: Pehr Edwall, Vår meste rektor, ingår i
Alla tiders Kalmar, 1993.
SL/BB

•En måltid mat för
en person med 3 rätter och brännvin, 24
skilling
•En måltid för en
person husmanskost
och brännvin, 16 skilling
•En måltid för fångar
utan brännvin, 8 skilling
•En kanna öl, 8 skilling
•En kanna gott svagdricka, 3 skilling
•Ett rum över natt
med säng och rena
lakan, 16 skilling. För
varje rum som eldas
och bebos över natt,
8 skilling
•Ett rum över natt
för fångar med ljus, 8
skilling
•En eldbrasa av björk
eller alved, 2 skilling
•En eldbrasa av torr
gran eller tall, 1 skilling 4 styver
•Ett talgljus efter 6 st
på skålpundet, 3 skilling
•En kappe korn, 9
skilling
•En kappe havre, 6
skilling
•1 listpund hårdvallshö, 16 skilling
•1 kappe finskuran
hackelse, 2 skilling 8
styver
•½ skålpund kokat
oxkött, 6 skilling
•1 ½ qvarter grynvälling, 1 skilling 4 styver
•1 qvarter ärtsoppa, 2
skilling
•¼ skålpund salt kokat fläsk, 5 skilling
Gästgiveritaxa för Södra
Möre härad 1849

Göranssons Färgeri har sitt ursprung
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Göranssons Färgeri.
Tidningsannons.

i ett färgeri som 1832 startades av Isaac
Oxelberg på Norra Långgatan 30. År 1844
övertogs rörelsen av Adolph Silverling som
1883 sålde den till J P Göransson. Sonen
Georg Göransson övertog företaget 1901
och införde Kalmars första kemtvätt samma år. Han hade praktiserat i utlandet och
kom att utvidga och modernisera rörelsen.
I bottenvåningen inrymdes en ångmaskin
och där färgades tyger och garn i stora
kopparkärl. På andra våningen fanns strykoch pressavdelningen där kvinnor med
ångstrykjärn skötte arbetet. Företaget drev
även en affär som sålde garner och gardiner samt i mindre skala tillverkades trikåer.
Sonen Björn Brändström övertog företaget
1948 och rationaliserade arbetet. År 1963
köpte Kalmar ›Sparbank fastigheten och
rev husen.
IB
Göta var en biograf som senare bytte namn
till ›Saga.

Göteborgsmagasinet. Observera vägskyltarna!
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Göta var namnet på den färja med plats för
sju personer som i 38 år trafikerade sundet
mellan Kullö och Svinö och emellanåt Ängö.
Trafiken startade 1932 med en öppen
klinkbyggd allmogebåt, byggd på ›Ekenäs
varv. Båten var utrustad med en inombordsmotor av märket Göta, vilket blev
båtens namn. Skeppare i alla år var Nina
Lundgren. Priset för resa tur och retur var
i början 25 öre och senare en krona. Under
andra världskrigets stora brist på drivmedel rodde hon båten. Svinö var vid denna
tid ett utflyktsmål för Kalmarborna där
många hade ›masonitstugor uppställda. År
1961 byggdes en gång- och cykelbro i trä
från Jutnabben till Svinö. Nina Lundgren
fortsatte köra Göta ända till 1970 trots
minskat antal passagerare.
IB
Göteborgsmagasinet har sitt ursprung
i den klädeshandel som familjen Fränkel
startade på Storgatan 29. Sonen David
Henrik ›Fränkel övertog 1913 tillsammans
med brodern firman under namnet Bröderna Fränkel & Co som senare ändrades
till Göteborgsmagasinet. Företaget övertogs 1927 av Mendel Wilensky. År 1936
revs huset och ett nytt, liknande uppfördes men i tre våningar. Försäljningen omfattade damkonfektion och manufakturer
samt en avdelning för herrkonfektion. G
upphörde 1972 och Rågårds Modehus flyttade då in.
IB

