Ii
Ideström, Axel, 1873–1959, telegraftjänsteman och författare, född i Kalmar. Han
gick i faderns fotspår och anställdes vid
Telegrafverket. Som författare debuterade
han 1901 med romanen Sarons liljor, där
han satiriserade den kristna försoningsläran. Han bedrev omfattande kulturhistoriska studier, med inriktning på religiösa
och etiska frågor, vilka han själv diskuterade i egna skrifter. Stort intresse ägnade
I för Indien, där han i bl.a. Mannen från
Java och Häxkitteln ger inblickar i de indiska religionernas fromhet och frälsning.
Fadern, telegrafkommissarie Gustav Leonard Ideström lät uppföra tegelvillan på
Slottsvägen 5.
IB
Idrottens Hus har lokaler i gamla ›Sjöbefälsskolan på Stagneliusgatan för ett 10tal föreningar som sysslar med idrott och
hälsa. Här finns även ett testlabratorium
där alla motionärer kan få hjälp med fysiologiska tester och träningsrådgivning.
Idrottsskolan är en verksamhet som
›IFK Kalmar startade 1987. Den vänder
sig till både pojkar och flickor i första
klass. Barnen får under två terminer prova
på både idrottsliga och kulturella aktiviteter i tre veckor per aktivitet. Syftet är
att ge barnen möjlighet att prova på så
många aktiviteter som möjligt och därmed hjälpa dem in i föreningslivet och till
en meningsfull fritid. Följande föreningar
är nu engagerade: ›Kalmar Tennisklubb,
›Dansklubben Spinnrockarna, ›Triangelteatern, ›Tallhagens scoutkår, ›Kalmarbygdens Fältrittklubb, ›Kalmar AIK med
handboll, ›Friskis & Svettis, ›IFK Kalmar
med fotboll och ›Kalmar Konståkningsklubb.
BB

IF Kalmar hockey, se ›Kalmar HC.
IFK Berga bildades 1933 i stadsdelen Berga i Kalmar. Från början hade föreningen
flera idrotter på programmet, bl.a. fotboll,
bordtennis och friidrott. Bandy spelades
på Bergavikens is fram till 1960-talet. Numera står endast fotboll på programmet.
Från början spelades hemmamatcherna på
Gröndal och efter att Funkaboskolan invigts 1935 användes Funkabovallen fram
till 1960-talet. Under Funkabotiden hade
föreningen sin klubblokal och sitt materialförråd i en liten stuga på den plats där
S:ta Birgittakyrkan nu ligger. På 1960-talet anlades Bergaviks Idrottsplats i kanten
av Bergaviken, och där har föreningen sin
hemmaplan. Där finns tre 11-mannaplaner
och ett flertal mindre planer samt klubbstuga och kansli. A-laget spelar i division II
(2014).
BB
IFK Kalmar bildades 1970 och har sitt
ursprung i Kalmar Godtemplares IF, som
då tillhörde logen 109, IOGT. Vid starten
bedrevs främst handboll, fotboll och gymnastik inom ›Kalmarkorpen. Fotboll har
varit föreningens huvudsakliga verksamhet, men man driver även ›Idrottssskolan.
Från början var det herrfotboll som stod på
programmet och när damfotboll tillkom
1972 var föreningen pionjär i Kalmar. Sedan 2003 är det en ren damfotbollsklubb.
A-laget spelar i division I (2014). Föreningen bedriver verksamheten på Gröndals
Idrottsplats i centrala Kalmar. I samband
med nedläggningen av F 12 år 1985 köptes nuvarande klubbhus av ›Kalmar Flygklubb och placerades på Gröndal. Byggnaden har sedan byggts om och till i flera
etapper.
BB

IFK Kalmar

205

IFK Kåremo bildades 1945 och fick
Ekebergs idrottsplats i Slakmöre som sin
arena 1952, där ett båtsmanstorp tjänade
som omklädningslokal. Nya utrymmen
tillkom 1959 i en barack, vilken 1985 ersattes med en ny byggnad. Med stöd av
TV-laget med Bengt Bedrup och Leif Loket Olsson som domare drog klubben ihop
pengar till ett nytt klubbhus, invigt 1998.
Förutom herrlag finns ungdomsverksamhet och ett flick- och damlag i samarbete
med Blomstermåla IK under beteckningen BK Stranda.
IFK Påryd bildades 1949 som efterföljare till Påryds IK, verksam från 1911. SK
Trim startades 1944 och slogs samman
med Påryds IK efter fem år. Den nya klubben tog namnet IFK Påryd. Verksamhet
bedrivs på Mörevallen, träningsplanen
Toravallen, Påryds sporthall, tennisbana
och tre motionsspår. Från början aktiverades medlemmarna med dans, idrott och
lekar. Senare följde bl.a. boxning, skidor,
handboll, bordtennis, volleyboll och triathlon. F.n. finns sektioner för fotboll, tennis och motionsgymnastik. Herrlaget spelar (2010) i division 5 sydöstra Götaland.
Dessutom finns ett antal ungdomslag.
Kända idrottsprofiler med rötter i Påryd
är bl.a. bröderna Evert och Girre Eriksson,
fotboll samt Tomas Gustavsson, triathlon.
Klubben arrangerar midsommarfest med
karnevalståg, julmarknad och driver sommartid utomhusbadet i Påryd.

Indelningsverket.
Förordning från 1600-talet.

Indelningsverket kom till 1682 och avvecklades successivt 1879–1901. Den
militära delen av det innebar att landet
indelades i rotar som fick till uppgift att
hålla försvaret med husarer, infanterister
och båtsmän. Det ersatte tidigare metod
att välja ut personer genom utskrivning
till försvaret. I Södra och Norra Möre
och på Öland fanns rotar som skulle hålla
båtsmän och i Norra Möre fanns även en
del soldatrotar, alla med torp att försörja
sig på. På generalstabens kartor betecknas
dessa med HT för husartorp, ST för soldattorp respektive BT för ›båtsmanstorp.
Ingelstorpsgymnasiet har sitt ursprung
i den lantmannaskola som 1887 startade
på ›Ebbetorps gård. Undervisningen var
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uppdelad på två år. Första skolåret gavs
eleverna en allmänbildning på folkhögskolenivå och andra året en yrkesutbildning. De hyrda lokalerna på gården blev
för små och 1902 flyttades undervisningen
till nybyggda lokaler vid Högalid i Smedby. År 1942 ändrades namnet till Högalids
lantmannaskola och den behövde tillgång
till ett skoljordbruk. År 1946 köptes ›Ingelstorps gård i Dörby socken för 325 000
kronor. Invigningen skedde 1952 men
byggandet av skolan varade i flera år. Den
gamla gårdsbyggnaden från 1800-talet
samt flyglarna fick stå kvar. Skolan bytte
namn 1963 till Ingelstorps lantbruksskola.
År 1971 kunde även elever utan praktisk
erfarenhet av jordbruk studera på I. Namnet lantbruksskola försvann och ersattes
med Ingelstorpsskolan. Sedan 2009 heter
skolan Ingelstorpsgymnasiet och drivs av
›Hushållningssällskapet. Skolan har (2013)
fyra olika utbildningar, djurvård, häst och
ridsport, lantbruk samt naturvetenskaplig
fördjupning.
IB
Ingelstorps gård ligger i Dörby socken
en mil väster om Kalmar. Arkeologiska
fynd visar att trakten har varit bebodd sedan stenåldern. Första gången Ingelstorp
nämns är i Gustav Vasas jordeböcker från
1540-talet. Gården ägdes vid mitten av
1500-talet av Halsten Bagge som var en
av Gustav Vasas förtroendemän i bygden.
Under 1600- och 1700- talen hade gården många ägare, bl.a. Kalmarborgarna
Silverlåås, Mühlenbruch och Witte. År
1725 köptes gården av majoren Johan
Carl Rothlieb, en av Karl XII:s stora krigare, som också ägde ›Barkestorp och ›Ebbetorp. Kalmarbiskopen Nicolaus ›Braun
köpte gården runt 1730. Från 1734 och
flera år framåt bodde här som gäst den tidigare prinsessan ›Dorothea av SchleswigHolstein innan hon flyttade till ›Stävlö. I
var sedan i Braunsläktens ägo till 1857 då
greve Axel Hamilton köpte gården, och
lät uppföra nuvarande corps de logi med
flyglar. Under tidigt 1900-tal skedde täta
ägarbyten till 1946 då I såldes till Södra
Kalmar läns landsting som där inrättade
en lantmannaskola, nuvarande ›Ingelstorpsgymnasiet.
IB

Ingelstorps Lantmannaskola, se Ingelstorpsgymnasiet.
ingentingen är kalmaritiska för ingenting.
innebandy spelas av Kalmar IBK, ›FCB
Kalmarsund, ›Kalmar Södra IF, ›Kalmarkorpen och även av flera andra föreningar.
Kalmar IBK grundades 1988 och är Kalmars äldsta innebandyklubb som deltar i
seriespel med dam- och herrlag.
Inner Wheel eller International Inner
Wheel grundades 1924 och är en religiöst
och politiskt oberoende världsomspännande
kvinnoorganisation med ca 100 000 medlemmar fördelade på drygt 3 500 klubbar i
över 100 länder. Sverige har ca 6 000 medlemmar i 147 klubbar indelade i 9 distrikt.
Medlem kan varje kvinna bli som har en
nära anknytning till en medlem i ›Rotary,
Inner Wheel eller Rotaract. Inner Wheels
motto är Vänskap och hjälpsamhet. I Kalmar fanns Kalmar Inner Wheelklubb grundad i oktober 1957, som upphörde efter
drygt 50 år. År 1973 grundades Kalmar
Västra Inner Wheelklubb. Vid invigningen
av Kalmar Inner Wheelklubb överlämnades
till klubben en röd ros och detta har sedan
spridit sig och blivit en internationell symbol vid högtidliga tillfällen.
BB
invandrarföreningar är Albanska kulturföreningen, Arabiska kulturföreningen,

Bosnien och Hercegovinas förening, Filippinska föreningen, Grekiska föreningen,
Invandrare För Sverige, Kalmar Kurdiska
Kulturförening och Kurdiska Ungdomsföreningen. (2012).
Irbäck, Anders, 1960– , professor, uppvuxen i Kalmar. Efter skolgång i Kalmar på
›Stagneliusskolan fortsatte han 1979 studierna vid Lunds universitet. Han blev fil.dr
1988 i teoretisk fysik med inriktning mot
elementarpartikelfysik. Sedan fortsatte han
med forskning vid universitet i Bielefeld
och vid CERN i Genève. Han återvände
1993 till Lund och verkar sedan 2003 som
professor i teoretisk fysik. Han arbetar på
institutionen för astronomi och teoretisk
fysik med inriktning mot beräkningsbiologi
och biologisk fysik. År 2013 utnämndes I

Ingelstorpsgymnasiet.
Foto Thomas Hällqvist

Inner Wheel.

Ironman Kalmar.
Foto Jan Magnusson
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Ishallen. Föregångare var
denna isbana

till ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien,
representerar där det vetenskapliga ämnesområdet fysik och är därmed en av dem
som utser Nobelpristagare i fysik.
BB
Ironman Kalmar har sitt ursprung i Kalmar Triathlon som första gången arrangerades 1994 och man tävlar i både dam- och
herrklass. I Ironmans namn arrangeras tävlingen sedan 2012. Det är en tävling i triathlon, Sveriges enda Ironman-tävling, en
del av den internationella Ironmanserien,
och också svenskt mästerskap. Sträckorna
är de officiella Ironmandistanserna, 3 860
m simning, 180,2 km cykel och 42 195
m löpning, dvs maratonsträckan. Start,
växling och mål är centralt i Kalmar. Simningen sker i anslutning till Kvarnholmen.
Cykelbanan går över Ölandsbron med en
lång sträcka på södra Öland, därefter åter
på fastlandet norrut förbi Rockneby med
vändning vid Persmåla. Löparbanan går
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centralt i Kalmar med målgång på Stortorget. Antalet anmälda deltagare 2014 var
2700. Dagen före Ironman arrangeras en
Minitriathlon som är en tiondel av sträckorna av en ordinarie triathlon.
BB
Ishallen invigdes 1962 som en konstfrusen
utomhusarena. Tidigare spolades en bana i
›Cellgraven intill fängelset. År 1981 försågs
arenan med en hallöverbyggnad, standarden
höjdes och under åren 1986 till 1991 försågs I med isolering och läktare. År 1991 invigdes ishallen med en match mellan gamla
Tre Kronor-profiler bl.a. Roland Rolle Stoltz
och Lasse Björn som mötte ett lokalt lag
från Kalmar och Nybro. År 2003 döptes I
om till Iffehallen, efter Ivar Iffe Lundqvist,
en känd hockeyprofil och polis i Kalmar.
Publikrekordet är 2 624 personer och sattes
1995 då Kalmar HC mötte Nybro IF. Ishallen ingår i Kalmar Sportcenter och byggdes
2011 till med ytterligare en bana.

