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Bb
Backman, Gaston, 1883–1964, profes-
sor, tvillingbror med Louis Backman, född 
i Rejmyre. Han blev student i Kalmar 
1901. Efter läkarutbildning verkade han 
som professor i anatomi i Riga 1920–1925, 
i Lund 1933–1948. B utgav vetenskapliga 
arbeten i anatomi och antropologi.

Backman, Louis, 1883–1965, professor, 
tvillingbror med Gaston Backman, född i 
Rejmyre. Han blev student i Kalmar 1901.
Efter läkarutbildning verkade han som 
professor i Uppsala 1925–1948. B utgav 
vetenskapliga arbeten i fysiologi och far-
makologi samt kulturhistoriska verk som 
Den religiösa dansen, 1945, och Jungfru 
Maria Nyckelpiga, 1947.

Backman, Pierre, 1892–1969, jurist och 
tidningsman, född i Kalmar, bror med 
Gaston och Louis Backman. Efter utbild-
ning verkade han som chefredaktör för 
Sydsvenska Dagbladet 1931–1934. Från 
1935 till 1952 var B bosatt i London och 
var bl.a. medarbetare i BBC:s europeiska 
sändningar under andra världskriget. Han 
var chefredaktör för Dagen 1952–1957 
och utgav reportageböcker från London 
samt kulturhistoriska skildringar från Kal-
mar: Minnen från gamla Kalmar, 1913, 
Källare och krogar i sekelskiftets Kalmar, 
1961, Skolpojksliv i Kalmar, 1962.

Backström, Monica, 1939– , glaskonstnär 
och designer, född i Stockholm. B utbilda-
des vid Konstfack i Stockholm 1959–1964 
och var glasformgivare på Kosta Boda 
glasbruk 1965–2005. B formgav en rad 
konstglas som blev storsäljare, bland annat 
svampar och ägg i glas. Från 2006 arbetar 
hon på frilansbasis och har skapat en egen 
smyckekollektion. Hon är representerad 

med glas förutom i Sverige i ett flertal eu-
ropeiska länder samt USA. B har erhållit 
flera utmärkelser bl.a Kalmar kommuns 
kulturstipendium och ett resestipendium 
1990. B har utfört ett flertal offentliga 
utsmyckningar bl.a. i Påskallaviks kyrka, 
Länssjukhuset i Kalmar 1984 och 1989 
samt Högskolan i Kalmar. SHm

Badhus, se ›varmbadhus, ›kallbadhus och 
›Simhallen.

Badmintonklubben Kvasten bildades 
1961. Verksamheten ägde då rum i den 
nybyggda Sporthallen och flyttades senare 
till en ny hall, Spelefanten, på Torsåsgatan. 
Verksamhet bedrivs med stöd av instruk-
törer för ungdomar från 10 år och uppåt. 
Klubbmedlemmar har erövrat SM-silver 
för ungdomar.

badplatser, se ›friluftsbad.

Bæhrendtz, Fabian, 1849–1920, lektor 
och kulturhistoriker, född i Sölvesborg. B 
blev fil.dr i Lund 1879 och var lektor i his-
toria och geografi samt i modersmålet vid 
Kalmar läroverk 1880–1914. Han gjorde 
betydande insatser i ›Kalmar läns forn-
minnesförenings tjänst och var under åren 

Monica Backström.
Glas från Kosta-Boda
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1884–1919 föreståndare för dess museum 
på slottet samt utgivare av föreningens års-
skrift. B skrev även ett stort antal artiklar 
med Kalmaranknytning, bl.a. Striderna om 
Kalmar 1611, och Anteckningar om Kal-
mar domkyrka. B har även gjort betydelse-
fulla arkeologiska undersökningar. IB

Bager, Brita, 1917–1998, sjuksköterska 
och översättare, född i Kalmar. Hon till-
hör släkten ›Jeansson där morfadern John 
›Jeansson var ägare till ›Kalmar Ångkvarn. 
B utbildade sig i Tyskland till sjuksköter-
ska och var medarbetare i den tyska radi-
ons propagandasändningar på svenska från 
Königsberg under andra värdskriget. Hon 
var både programledare och översättare. B 
genomförde sin skolgång i Tyskland, där 
fadern var marinattaché under Weimarre-
publiken.  

Bageriföreningen Kalmar, se ›Kalmar All-
männa Bageriförening.

bakanför är kalmaritiska för bakom. 

Balder kallades i folkmun den röda per-
sonbil som framförallt användes av brand-
chefen vid Kalmar Brandkår. Bilen hade 
fått överta namnet från en av brandkårens 
hästar med samma namn. De tre sista 
hästarna, bl.a. Balder, såldes 1926. B var 
en Ford Cabriolet modell A av årsmodell 
1931 med ekerfälgar. Den var i tjänst fram 
till 1960-talet då den såldes till en privat-
person. BB

Balkplan var namnet på en upplagsplats 
för virke av olika slag. B låg i norra delen 
av nuvarande ›Stadsparken och nyttjades 
av virkeshandlare och skeppsredare. Mar-

ken tillhörde de s.k. ›fortifikationsjordarna 
som 1862 av staten överläts till Kalmar 
stad. Då framlades planer på att ta B i an-
språk för att göra en stadspark vilket också 
gjordes senare. BB

Baltic Business School, BBS, heter idag 
Ekonomihögskolan och är en institution 
inom ›Linnéuniversitetet. Verksamheten 
bedrivs i ›Kalmar Nyckel. Ekonomistu-
derande kan välja mellan olika kandidat-
program och magisterutbildningar och på 
skolan förekommer också forskning. Bland 
program som erbjuds märks ekonompro-
grammet, marknadsföringsprogrammet, 
turismprogrammet och programmet för 
internationella affärer.

Forskningen är kopplad till de olika 
programmen och bedrivs ofta i samar-
bete med näringslivet. De internationella 
kontakterna och utbytet med lärosäten är 
betydande. Framför allt strävar man efter 
att vidga och fördjupa förbindelserna med 
länderna runt Östersjön. LLj

Banér, Claes Persson, landshövding 
1661–1664, var tidigare landshövding 
över Hälsingland, Gästrikland och Härje-
dalen. Eftersom landshövdingarnas bostad 
på slottet var föga ståndsmässig gjorde 
B en framställning om att kronan skulle 
bygga en ny på Kvarnholmen. Svaret blev 
nej, varför B byggde ett eget residens i 
kvarteret Kakelmakaren, Södra Långgatan 
79, nu kallat ›Tyghuset. B utnämndes till 
riksjägmästare 1664 och flyttade troligen 
aldrig in i huset.

Bank, Johan August, 1824–1854, ved-
gårdskarl, var den siste som avrättades i 
Kalmar. Det skedde genom halshuggning 
den 31 oktober 1854 på stadens avrätt-
ningsplats vid Sandås och en stor folkmas-
sa var församlad. Om händelsen står det 
att hans anletsdrag, förr så hemska och li-
delsefulla, lyste nu vid hans gång till det sis-
ta, blodiga målet av en stilla frid. Utan att 
binda för ögonen knäföll han. Ett hugg – och 
allt var förbi. Anledningen till detta straff 
var att han den 24 juli 1852 misshandlat 
sin hustru till döds. Han beskrevs som 
en ökänd, vild slagskämpe och den djär-
vaste av härvarande lönnkrögare. Missdå-
det aktualiserade behovet av kontrollerad 

Balder

Balkplan.
Etsning av A T Gellerstedt



43

brännvinsförsäljning i staden och den 23 
mars 1853 kunde i stadens båda tidningar, 
läsas ett upprop att bilda Kalmar Bränn-
vinsminuteringsbolag, föregångaren till 
›Systembolaget i Kalmar. August Petters-
son, känd som Lärk-August, blev den siste 
som avrättades i Södra Möre. Det skedde 
den 11 maj 1864 i Vassmolösa. BB

banker med lokalt ursprung är: ›Kalmar 
stads sparbank, ›Besparings- och Lifränte-
anstalten senare Kalmarbygdens Sparbank, 
›Filialbanken, Jordbrukarbanken, ›Kalmar 
Enskilda Bank, ›Kalmar Kreditförening, 
Kalmarbygdens Jordbrukskassa senare För-
eningsbanken och Södra Smålands Stads-
hypoteksförening från 1867.

Barchæus, Anders Gustaf, 1735–1806, 
akademiräntmästare och resenär, född i 
Västerås. Efter akademiska studier arbeta-
de han under många år som en meriterad 
ämbetsman. Han kom att värna om det 
svenska lantbrukets utveckling och genom 
understöd av bl.a. Kungl. Vetenskapsaka-
demien kunde han realisera sina resplaner. 
Under åren 1772–1775 genomreste han 
delar av mellersta och södra Sverige samt 
Pommern, överallt uppsökande de mera 
bemärkta jordbrukarna och antecknande 
deras rön och erfarenheter. En bit in i sep-
tember 1775 kom han till Kalmarbygden 
norrifrån och besökte bl.a. ›Björnö, ›Skäg-
genäs och Danska varvet, Törnerum och 
Kalmar, vidare till Öland och i början 
av oktober var han tillbaka i Kalmar. Se-
dan fortsatte han söderut med besök på 
Ljungby prästgård, ›Suntorp och ›Värna-
näs. Några dagar senare kom han till Karls-
krona. Till B:s anteckningar bilades Abra-
ham Henrik Ulfvenklous egna flera sidor 
långa berättelse om jordbruket på Björnö. 
Resan finns återgiven i Kalmar län 1959 
med titeln En studieresa genom Kalmar län 
anno 1775. BB

Barkestorp i Dörby socken är en av Kal-
martraktens äldsta gårdar och omnämn-
des redan år 1300 som Borkotorp då 
gården överläts till Kalmar ›Nunneklos-
ter i Kalmar. Bo Jonsson Grip ägde B på 
1300-talet. Godset ägdes under många år 
på 1400- och 1500-talet av släkten Kyle. 
År 1601 blev ståthållaren på Kalmar slott, 

Henrik von Kahlen, ägare. B blev 1691 
rusthåll till Smålands kavalleriregemente 
och beräknades då till 2 ½ mantal. Enligt 
Jonas Carl Linnerhielm uppfördes huvud-
byggnaden 1751. Även Adam Christian 
›Raab på ›Boo gård har ägt B. Tegelbruk 
fanns1755–1900. Teglet stämplades ofta 
BP. En ›seminstation öppnades 1946 efter 
att bönderna runt Kalmar bildat Mörebyg-
dens seminstation. Skanska köpte gården 
1965 och sålde den därefter till Kalmar 
kommun med undantag av ett område på 
13 hektar runt huvudbyggnaden. 

Barlastholmen är en del av hamnen mel-
lan Nya hamnbassängen vid Bågen och 
Ölandshamnen. Idag finns här bl.a. ›Linné-
universitetet, ›Byteatern, gästhamnsservice, 
turistbyrå, marina, butiker, hamnverkstad 
och träexportterminal. Här återfanns tidi-
gare ›Svea Oljefabrik som nedlades 1957. 
Holmen reglerades genom 1906 års stads-
plan. B utgör egentligen tre sammanvuxna 
holmar, nämligen Yttre Vedgårdsholmen, 
Barlastholmen och ›Lilla Kvarnholmen. 
Alla dessa var ursprungliga skär som ge-
nom upprepade barlastlossning vuxit till 
holmar vilka i slutet av 1600-talet bör-
jade användas för olika slags upplag. På 
1870-talet förbands området med Kvarn-
holmssidan med en bro. Stora utfyllnader 
mellan B och fastlandet har senare ut-
förts. GM

Barnahus i södra Kalmar län med säte 
i Kalmar är sedan 2013 en myndighetsö-
vergripande samverkan mellan kommu-
nerna Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, 
Mönsterås, Emmaboda och Nybro. I sam-
verkan ingår dessutom Landstinget i Kal-
mar län, Åklagarkammaren i Kalmar och 

Barkestorp, Smedby.
Mangårdsbyggnaden
Foto Tommy Håkansson
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Polismyndigheten i Kalmar län. Målgrup-
pen är barn och ungdomar upp till 17 år 
som misstänks vara utsatta för våld i nära 
relationer, sexualbrott oavsett relation el-
ler andra allvarliga brott. Socialtjänst, po-
lis, åklagare, barnkliniken och barn- och 
ungdomspsykiatrin arbetar tillsammans i 
gemensamma lokaler. Syftet är att barnet 
i en trygg och barnvänlig miljö skall vara i 
centrum för utredningsprocessen. BB

Barnens Dag arrangerades första gången 
1906 under tre dagar. B återkom sedan 
inte förrän 1935 och då var syftet att sam-
la in medel för att driva sommarkoloni-
verksamhet för behövande barn. Fören-
ingen ›Kalmar Sommarstuga byggde 1927 
en barnkolonibyggnad vid Nybrovägen i 
Färjestaden. B inbringade 1946 inte min-
dre än 53. 000 kr, vilket motsvarar drygt 
1 mkr 2014. Även barnkolonierna i ›Eke-
näs och Stora Frö fick del av de insamlade 
medlen. Evenemangen filmades under fle-
ra år på 16 mm film. Senaste inspelningen 
ägde rum år 1956. Dessa filmrullar skänk-
tes 2009 av Swedbank till Kalmar stads 

hembygdsförening. Ett huvudinslag vid B 
var ett karnevalståg, ofta med musikkår i 
spetsen, följt av gående, ridande och cyk-
lande deltagare och ekipage med allt från 
reklaminslag till ironiska kommentarer 
och inte minst en Barnens Dagsprinsessa. 
Slutstation var den plats där tivolit eller 
cirkusen fanns. Såvitt känt arrangerades B 
av Kalmar Sommarstuga och föreningen 
Kalmar Skollovskolonier under en tid. 
Det fanns också tidvis en förening Barnens 
Dag. Åren 1964–1978 arrangerades B av 
Lions klubb. GM

Barnhemmet startades 1866 av Missions-
förening inom Calmar Stads- och Slotts-
församlingar med lokaler i ›Norrgård för 
gossar mellan tre och nio år med demoi-
selle Lind som oavlönad föreståndare. År 
1872 inköptes baron Axel Raabs gård på 
Malmen, Trädgårdsgatan 16. Då Norrgård 
tillkom som uppfostringshem för gossar  
1875 ändrades inriktningen vid B och nu 
upptogs istället flickor som företrädesvis 
behöfva skydd och hjelp mot prostitutionens 
härjningar. År 1890 överlämnade Missions-
föreningen hemmet till Kalmar församling. 
B flyttades 1940 till Fabriksgatan 21 och 
övergick då i kommunal regi.

Barnavårdsnämndens i Kalmar Barnhem 
startades 1905 och fick då lokaler på Träd-
gårdsgatan 20 intill B. De kallades vanli-
gen Gamla Barnhemmet resp. Nya Barn-
hemmet. Det är oklart hur länge detta 
barnhem fanns kvar. Se ›förskola.

Barnkammaren är ett namn i folkmun 
på den inre delen av bastionen Johannes 
Rex. Här fanns förr en lekplats och nu-
mera är det en populär sommarscen för 
teaterverksamhet. 

Barnkammartrappan, eller Jordbrotrap-
pan, var en trappa som gick ifrån vallen 
vid bastionen ›Johannes Rex, även kallad 
›Barnkammaren, till ›Jordbroplan. B var 
byggd av speceri- och skeppshandlaren Pe-
ter Gustaf Sjögren med verksamhet i egen 
fastighet på Södra Vallgatan 19. Trappan 
var en genväg speciellt för alla ölänningar 
som via båtar angjorde ›Ölandsbryggan, 
en del av nuvarande Jordbroplan. Efter att 
B börjat förfalla beslöt man 1898 att riva 
den. BB

Barnhemmet.
Korsningen Trädgårdsgtan–
Lindölundsgatan

Barnens dag.
Foto Thomas Hällqvist
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Barnstugan Lilla Dammgatan tillkom 
på initiativ av Kvinnliga Diskussionsför-
eningen i Kalmar. År 1907 tillsatte en 
kommitté för att undersöka behovet av en 
arbetsstuga för skolbarn från fattiga hem 
i Kalmar. Undersökningen visade att det 
fanns minst 30 barn som skulle behöva 
den vård en arbetsstuga kunde lämna. Ar-
betsstugans uppgift var att under elever-
nas fritid sysselsätta dem med allehanda 
arbeten; flickorna med bl.a. sömnad, bast- 
och spånarbeten, vävnad och lappning 
medan pojkarna bl.a. sysslade med trä- 
och metallslöjd, borstbinderi, korgarbete, 
skomakeri och skrädderi. Medel ställdes 
till förfogande av stadsfullmäktige och en 
styrelse bildades. Verksamheten påbör-
jades vårterminen 1908 och upphörde 
1938. Elevernas arbeten såldes för att få 
medel till material. Flitiga elever kunde 
också tjäna pengar. BMS

Barometern är en dagstidning som ut-
ges i Kalmar och utkommer tillsammans 
med Oskarshamns-Tidningen varje helgfri 
dag. B grundades 1841 av Jon ›Engström 
och hade under hans tid ambitionen att 
vara en kritisk granskare av samhället, en 
barometer som skulle skildra tidens ske-
ende och opponera mot myndigheterna. 
Tidningens redaktion fanns till en början 
i ›Knapegården, Engströms gård i Ryssby 
socken. Den första tidningen var på fyra 
sidor och trycktes till en början på A F 
Wåhlins boktryckeri. Där trycktes även 
›Kalmar-Posten som började sin utgivning 
strax efter B:s start. Efter att trycksatsen 
troligen saboterats inrättade Engström ett 
eget tryckeri, J Engströms Boktryckeri på 
Proviantgatan 17. Till tryckeriet knöts bok-
tryckaren Anders Petersson. Han blev Eng-
ström trogen, med undantag av en kort pe-
riod i Vimmerby, och kom att grundlägga 
den Peterssonska tidningsdynastin. Anders 
Petersson var tillbaka i Kalmar 1845 och 
B flyttade in i den fastighet vid korsningen 
Södra Långgatan–Västra Sjögatan som Pe-
tersson då köpt och som fortfarande är B:s 
bas.

Anders Petersson blev 1852 redaktör 
för B och 1865 övertog han företaget. So-
nen Hjalmar blev nästa ägare vid mitten 
av 1870-talet. B stannade sedan i famil-
jens ägo fram till 1946. Vid bolagsstäm-

man det året framkom att tidningens 
annonsredaktör Tage Lundgren överras-
kande representerade en klar majoritet 
av aktierna. Det framkom senare att han 
var bulvan för generalkonsul Axel Ax:son 
Johnson. Dessa aktier köptes 1947 av då 
anonyma finansiärer till den nybildade 
›Stiftelsen Barometern. År 1963 köptes 
Oskarshamns-Tidningen, 1975 förvärvades 
även Smålandsposten i Växjö och Blekinge 
Läns Tidning i Karlskrona, alla ingående i 
Sydostpress AB. Tryckeriet i Kalmar lades 
ner 2002 och B trycks sedan dess i Karls-
krona. Sedan 2003 ingår B i ›Gota Media 
AB.

Carl ›Gethe var en känd redaktör för B 
vid mitten av 1860-talet innan han blev 
redaktör för konkurrenttidningen Kalmar. 
Bland kända chefredaktörer kan nämnas 
Gösta Thalén 1919–1938, följd av Hil-
ding Wibling fram 1954, Tage Forsberg till 
1972, därpå Olle Westin och 1986–2002 

Barometern.
Tidningens första nummer 
utkom 1841
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Matti Häggström. Byggnaden har under 
årens lopp om- och tillbyggts i ett flertal 
etapper. Mer att läsa: Manne Hofrén, Ba-
rometern 1841–1966, 1966. BB

Baronen Köpcenter har sitt ursprung i 
Kalmar Stormarknad, ofta förkortat KS, 
och invigdes sommaren 1964 i f.d. ›Mar-
garinfabriken Sveas industrilokaler vid 
Ölandshamnen. Efter att margarinpro-
duktionen upphört 1962 stod lokalerna 
tomma innan de tre köpmännen Åke 
Bjärklid, Lars-Göran Larson och Tage Al-
fredsson köpte fastigheten och lät iord-
ningställa den för ett flertal olika affärer 
som drevs åtskilda från varandra, Kalmars 
första galleria. Även en restaurang fanns 
i övre planet och K fick Kalmars första 
rulltrappa. Under åren togs större ytor i 
anspråk. I september 1972 såldes K till 
Gustaf de Geer och hans bolag Geerinvest 
som utvidgade verksamheten ytterligare 
och angränsande fastigheter införlivades 
i B. År 1977 bytte K namn till Baronen 
Köpcenter med namn efter ägaren baron 
Gustaf de Geer. Efter hans död fortsatte 
sonen Jan-Carl de Geer att förvalta bolaget 
Geerinvest som ägde B fram till 2011 då 
det internationella bolaget Ing Real Estate 
Investment köpte B för ca 400 mkr. BB

bastion är en del av en befästning som 
är utbyggd framför fästningens sträckval-
lar. Bastioner började användas vid fäst-
ningsbyggen från mitten av 1500-talet. 
Väster om Kalmar slott återfinns bastio-
nen ›S:t Erik anknuten till fästningsmu-
ren runt Gamla stan. ›Kalmar Fästning på 
Kvarnholmen som byggdes från mitten 
av 1600-talet, försågs med nio bastioner 
av vilka tre ännu finns kvar, i det närmaste 
oförändrade, nämligen bastionerna ›Johan-
nes Rex, ›Regeringen och ›Carolus Philip-
pus. Helt raserade är ›Ericus Rex, ›Christina 
Regina, ›Carolus Nonus Rex och ›Carolus 
Gustavus Rex. De två viktigaste bastioner-
na vid Systraströmmen, som skulle motstå 
anfall från väster, ›Gustavus Primus Rex 
och ›Gustavus Magnus Rex, är båda delvis 
bevarade.

Baumann, Agneta, 1944–2011, jazz-
sångerska, född och uppvuxen i Kalmar. 
Karriären startade i Köpenhamn och fort-
satte i Stockholm, där B som första svens-
ka kvinna satte upp ett eget band, som 
hon turnerade med även på kontinenten. 
Första skivframgången kom 1981 med I´m 
an Illusion. Efter ett uppehåll återkom 
B på jazzscenen i mitten av 1990-talet, 
uppträdde bl.a. i Kalmar och samarbetade 
med en rad svenska jazzmusiker. På CD-
serien The Finest in Jazz Ballads från Blue 
Voices representeras B med två spår under 
rubriken: The Greatest Voices of Our Time 
– Jazzladies. GM

Bechstadius, Nils, 1656–1710, stads-
klockare och cantor scholæ, född i Kalmar. 

bastion. 
Exempel ur Wilhelm Dilich–
Schäffer Peribologia 1640

Baronen Köpcenter.
Foto Thomas Hällqvist

Agneta Baumann med sitt band
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B noterade i sin dagbok historiska tilldra-
gelser av större betydelse, alla märkliga 
händelser i trakten och i landet samt några 
få från utlandet. Den stora stadsbranden i 
London 1666 och en i Ronneby 1680 om-
nämns förutom händelser under danskar-
nas framfart i kriget 1675–1679. Dagbo-
ken förvaras i original i ›Kalmar stifts- och 
gymnasiebibliotek. Sannolikt är det B som 
gett namn åt ›Kantorsporten på Kvarnhol-
men. Han dog i ›pesten av smitta från ett 
skepp, som kommit till Kalmar. Från B:s 
hem spred sig farsoten sedan snabbt över 
hela staden.

Beijer, Jacob Wilhelm, 1796–1886, hov-
stallmästare, född i Arboga. Han initierade 
en hamnanläggning i Vickleby på Öland, 
norr om Stora Frö, som via en kilome-
terlång pir gick långt ut i sundet. Detta 
skulle förenkla båtförbindelserna från 
södra Öland till Kalmar men projektet 
misslyckades. Idag är området ett natur-
reservat som bär hans namn; Beijershamn. 
Sin militära bana började han 15 år gam-
mal. B kom fyra år senare till stuteriet 
Strömsholm i Västmanland och resten av 
sitt yrkesverksamma liv kom han att ägna 
åt hästar. På grund av framstående egen-
skaper som hästkarl och sin administrativa 
förmåga utnämndes han 1831 till chef för 
det då av staten återupprättade Ottenby 
stuteri på Öland. Vid sidan av sitt arbete 
i Ottenby hade B flera uppdrag i Kalmar. 
När Kalmars första frimurarloge, se ›Fri-
murarloger, stiftades 1858 blev han dess 
första ledare. Vid Kalmar läns hushåll-
ningssällskaps delning i en förening i norr 
och en i söder blev han 1859 den första 
ordföranden i Kalmar läns södra hushåll-

ningssällskap, se ›Hushållningssällskapet. 
B var även en av grundarna av ›Kalmar En-
skilda Bank och när ›Kalmar läns fornmin-
nesförening stiftades 1871 blev han dess 
första ordförande. BB

Bellevue är ett gammalt namn på ett två-
vånings bostadshus i trä från 1789, idag 
med adress Söderportsgatan 10, den for-
na Bökelundska gården. Rådman August 
Strümpel köpte huset 1910. 

Bengtsson, Magnus, ?–1263, var på sin 
tid Kalmars mäktigaste man. Han var 
stadsfogde, lagman, storman och dessut-
om kungasläkting med Folkungaätten. Ett 
brev som han skrev till Lübeck rörande 
en arvstvist var försett med Kalmar stads 
sigill. Detta sigill är det äldsta bevarade 
›stadssigillet i Norden. I ett brev utfärdat 
till Lübeck av stadens styrelse något av 
åren 1255 eller 1261 omtalas en Kalmar-
fogde och detta är första gången en svensk 
stadsfogde omnämns i ett dokument. BB

benhus fanns på ›Gamla kyrkogården 
före 1611 och troligen sedan medeltiden. 
I huset förvarades uppgrävda människo-
ben. Det är okänt om huset brann tillsam-
mans med kyrkan vid ›Kalmarkriget 1611 
men ett benhus fanns 1627. År 1645 revs 
detta och ett nytt byggdes i det nordös-
tra hörnet av kyrkogården. Det kvarstod 
till 1777 då det revs. Åter byggdes ett nytt 
och detta placerades i kyrkogårdens nord-
västra hörn. Det var en femsidig byggnad 
som stod kvar till 1888 och blev det sista 
benhuset på den kyrkogården. BB

beredskapsarbeten, se ›nödhjälpsarbeten.

Berema BMI, se ›Atlas Copco Construc-
tion Tools.

Berg, Bengt, 1885–1967, författare, foto-
graf, filmare och naturvårdspionjär född i 
Kalmar, son till läroverksadjunkten Fabian 
Berg och Oda ›Berg. B var redan i ungdo-
men naturintresserad. Åren 1909–1913 
var han assistent vid Königs Zoologiska 
Museum i Bonn och skaffade museet fåg-
lar, bon och ägg från Sverige. Han fick där-
igenom inkomster till att ägna sig åt det 
han helst ville, nämligen dokumentera, 

Nils Bechstadius. Uppslag ur dagbok 1682



48

skriva om och fotografera den levande na-
turen. B blev en för sin tid mycket skicklig 
fotograf och skrev ett 30-tal böcker med 
djurskildringar som såldes i stora upplagor 

och översattes till 16 språk. B var också en 
skicklig naturfilmare. År 1921 köpte han 
Bokenäs i ›Halltorps socken vid Kalmar-
sundskusten där han anlade ett hjorthägn 
efter att ha arrenderat 45 hektar bokskog 
av ›Värnanäs gods. Den svenska grågås-
stammen var vid den här tiden närmast ut-
skjuten och 1927 fick B tillstånd att ta nio 
ägg av grågås vid Gotlands sydostkust och 
lät sedan en kalkonhöna ruva fram gäss-
lingarna. B lyckades på detta sätt få tillba-
ka grågåsen som häckfågel i Sverige. På lik-
nande sätt lyckades han få tillbaka viggen 
i Kalmarsund. Under en resa till Amerika 
1933 fick han se kanadagåsen och tog hem 
fyra gäss, som han planterade ut. Deras av-
komma har på gott och ont spritt sig över 
Norden, Baltikum och de Brittiska öarna. 
Örnstammarna var på 1920-talet utrot-
ningshotade i Sverige och 1924 lyckades 
B genom att intensivt bearbeta politiker 
och jaktvårdsorganisationer få havsörnen 
och kungsörnen fridlysta. B gjorde också 
jakt- och dokumentationsresor till Afrika, 
Indien, Burma och Himalaya. Han pro-
moverades 1935 till hedersdoktor vid uni-
versitet i Bonn. B köpte senare Eriksbergs 
egendom i Blekinge och anlade där norra 
Europas största vilthägn om 800 hektar. 
Mer att läsa: Ulrik Lohm, Bengt Berg – Ett 
bidrag till en bibliografi, 2008.

Berg, Oda, 1853–1931, hemslöjdskonsu-
lent, född i Broby, Skåne. B var en av pion-
järerna för hemslöjdsrörelsen i landet och 
var verksam som hemslöjdskonsulent och 
slöjdombud för ›Hushållningssällskapet 
1899–1920 och förestod dess slöjdma-
gasin. Hon belönades med Illis Quorum 
1913 och Hushållningssällskapets guld-
medalj 1920. Från 1899 kom ›Hemslöjden 
i Kalmar att förknippas med B och 1909 
grundade hon ›Hemslöjdsföreningen. Hon 
var gift med Fabian Berg och mor till 
Bengt ›Berg. AG

Berga är en stadsdel mellan Norra vägen, 
Funkabovägen och Norrliden byggd på 
mark tillhörig ›Berga by. B innehåller idag 
bl.a. villabebyggelse, flerfamiljshus i 1–7 
våningar, vattentorn, ›Berga centrum, ben-
sinstation och S:ta Birgitta kyrka. Några 
få jordbruk, bl.a. Säfströmska gården och 
Trollbacken, kompletterades i början av 

Berga by före skiftet 1772

Berga by ca 1875
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1900-talet med sommarstugor framför 
allt längs åsen där Villagatan ligger. År 
1923 började B bebyggas med egnahem 
från Borgavägen ner till Bergaviken. Här 
har bl.a. funnits bryggeri, smedja, skola, 
poststation, slakteri, väderkvarn och gelb-
gjuteri. Stig Enström gör i sin bok Kalmar 
– vikingatidens centrum gällande att Kalmar 
Birka kan ha legat här. GM

Berga by, mellan ›Skälby kungsgård och 
Krafslösa by i ›Kläckeberga, försvann ef-
terhand som staden utvidgades efter an-
dra världskriget. Det är den enda by, som 
i sin helhet tagits i anspråk för stadens ex-
pansion. Marken bebyggdes och de flesta 
mangårds- och ekonomibyggnaderna revs. 
På medeltiden fanns i byn, som hörde till 
›Kalmar landsförsamling fram till 1925, 
åtta gårdar. Bygatan började vid ›Bergagår-
den och sträckte sig norrut. På 1700-talet 
fanns där bl.a. gårdar kallade Jacobsgår-
den, Dalgrensgården och Lergöken. Den 
senare fick sitt smeknamn på grund av sin 
snickarglädje och revs först på 1940-talet. 
När stor-, en- och laga skifte genomförts 
återstod fem gårdar. Berga nr 1 blev ›Ber-

gagården och nr 2 ›Berga Bruksgård vid 
nuvarande västra delen av Lübecksvägen 
och hade mangård och ekonomibyggnader 
byggda med tegel från gårdens tegelbruk. 
Detta hade god tillgång till lera väster om 
gården, där ›Hansa city nu ligger. Ladugår-
den revs på 1950-talet och mangårdsbygg-
naden på 1970-talet. Berga nr 3 låg vid 
Kapten Carlssons väg och dess bostadshus 
är bevarat. Den minsta gården var Berga nr 
4 som kallades Knallegården. Den köptes 
1916 av Albert ›Lindeström, som startade 
Kalmar Karamell och Chokladfabrik och 
senare ›Kalmar Kreditförening. Han bygg-
de ett nytt, påkostat bostadshus, Ekelid. 
Detta hus revs på 1980-talet och ersattes i 
sen tid av ett nytt, herrgårdsliknande med 
flyglar, där det drevs omsorgsverksamhet. 
Berga nr 5 var den största gården och kall-
lades Bolagsgården, eftersom den bestod 
av tre sammanslagna gårdar. Berga nr 2 
hade sin södra gräns i Villagatan och norr 
därom byggdes ›Berga villasamhälle som 
senare utvidgades söderut till Funkabovä-
gen på ägor som hörde till Bergagården, 
Berga nr 1.

Byn hade som alla andra ett byalag, 

Berga villasamhälle.
I bildens övre kant ses
Sjöliden och Vintergatan
Flygfoto Oscar Bladh 1951

Oda Berg. 
Teckning av Ivan Hoflund
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som beslöt om gemensamma angelägen-
heter som vägunderhåll, betesfördelning 
och utarrendering av gemensamt fiske 
och jakt. I början av 1900-talet hade byn 
eget tröskverk, stenkross, sågverk och fo-
derkross drivna av lokomobil. Sågverket 
låg där Norrlidsvägen viker av från Norra 
vägen invid Berga floe, en göl, som gav 
kylvatten till sågen och tidigare innehål-
lit rudor. Försågare var båtsmannen Vim-
pel, vars torp gett namn åt stadsdelen 
Vimpeltorpet. På byns östra allmänning 
låg torpet Trollbacken invid ›Nya vatten-
tornet. Dessutom fanns tidigare ett tegel-
bruk ungefär där ›Berga Centrum nu lig-
ger. Bryggaregården, byggdes i början av 
1900-talet av en svensk-amerikanare, som 
där startade Berga svagdricksbryggeri. Sex 
trädgårdsmästerier låg också där. En vä-
derkvarn byggdes 1835 på Kvarnkullen, 
Kapten Karlssons väg 19. Den brann tro-
ligen 1915 och där etablerades ett mindre 
slakteri. Mer att läsa: Sancte Christophers 
Gilles Chroenica 1998 med tre artiklar av 
Birger Carlsson.

Berga Centrum, eller Rimsmeden efter 
kvartersnamnet, invigdes år 1975. Det är 
ett stadsdelscentrum, byggt av ›Kalmar-
hem. År 2011 förstörde en anlagd brand 
den nordöstra fjärdedelen av B. Nytt äld-
reboende, Berga Backe, stod klart 2014, 
dessutom finns i B bl.a. livsmedelsbutik 
apotek, servicebutik och pizzeria samt lo-
kaler för hälsocentral och folktandvård. 

Bergagården, tidigare Berga nr 2, var en 
av fem gårdar i gamla Berga by. B köptes 
1930 av Tyra och Ragnar L ›Jeansson. De 
bildade 1932 Stiftelsen Bergagården med 
förbehåll att få bo kvar till livets slut. 
Den mäktiga mangårdsbyggnaden, som 
om- och tillbyggdes flera gånger, låg högt 
och syntes vida omkring. Huset var känt 
för sina vackra väggmålningar, sin pam-
piga terrass och parkliknande trädgård. 
År 1955 förvärvades B av Stiftelsen Kal-
mar läns konvalescenthem och året efter 
kunde B öppnas med plats för 22 patien-
ter. Den drevs med landstingsanslag från 
1958. Fastigheten köptes senare av ett 
byggföretag och vid millennieskiftet revs 
B för att lämna plats åt framtida bebyg-
gelse. LLj

Berga industriområde sträcker sig från 
Djurängen i söder till Kläckebergavägen 
i norr och mellan Norra vägen och väg 
E22. Stadsdelen bebyggdes successivt 
med början på 1950-talet. Här uppfördes 
bl.a. lokaler för ›Östra Småland, ›Luma-
lampan, en större anläggning för Samhall 
samt industrihotell för småföretagare för-
utom bilverkstäder. Senare har tillkommit 
bl.a. Bilprovningen, ›Rubore och affärsverk-
samheter som byggmateriel, trädgårdspro-
dukter och möbler. GM

Berga Kapellgård, eller vanligen Kapell-
gården, var förr corps-de-logis till den Säf-
strömska gården. Efter att Svenska kyrkan 
tagit B i anspråk som församlingshem 
användes bottenvåningens större sal för 
gudstjänster. Lokaler fanns också för sön-
dagsskola och andra gemenskaper. På 
övervåningen bodde kyrkvaktmästaren. 
Klockringning saknades tills en klocksta-
pel uppfördes i den omgivande parken. 
När ›S:ta Birgitta kyrka stod färdig 1975 
flyttade gudstjänsterna dit. B används nu 

Bergaskolan.
Foto Thomas Hällqvist

Bergagården.
Foto Thomas Hällqvist
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för barn- och ungdomsverksamhet, hob-
byarbete, studier och expedition.

Bergakungen i Törnshallar är en folk-
saga från Högebo ägor i Mortorps socken. 
Där finns en liten bergknalle som kallas 
Törnshallar och förr i världen betraktades 
den med en viss misstänksamhet. Berget 
troddes ha invånare som kunde ofreda 
människor. En smal stig mellan byarna 
Gungärde och Lisabo gick över berget. 
En gång på 1820-talet kom en man vid 
namn Karl Anberg gående på stigen och 
då kom en liten man fram till honom och 
erbjöd fina äpplen. Här finns inga äpplen 
på kala berget, sa Arnberg men han följde 
motvilligt med. Vad som sen hände vet 
ingen men det sades att Anberg från den 
dagen var konstig i huvudet. Ända fram 
på 1870–1880-talen hände det att skol-
barn ökade på stegen när de skulle passera 
Törnshallar. BB

Bergalund är ett torp beläget vid Tyska 
vägen, byggt 1908 på mark inköpt av 
Jeanssonfamiljen. Torpet var i privat ägo 
till slutet av 1960-talet då Kalmar kom-
mun köpte det och hyrde ut till Kalmar 
Touringklubb. B kallades då allmänt för 
Knuttetorpet. Nu hyser huset ›Kalmar Ra-
dioamatörsällskap som byggt fyra radiomas-
ter på tomten.

Bergaskolan på nuvarande Drottning 
Blankas väg 3 var färdig 1926. När ›Funka-
boskolan stod färdig 1935 kom B att nytt-
jas för söndagsskola och hobbyverksamhe-
ter. Som en följd av de stora barnkullarna 
i början av 1940-talet och fortsatt nybygg-
nation i Berga villasamhälle blev det nöd-
vändigt att åter öppna B med två småsko-
leklasser. Någon barnbespisning fanns inte 
i B utan barnen fick gå till Funkaboskolan. 
Efter att ha inrymt olika verksamheter 
ändrades B till förskolan Lokomotivet. En 
större tillbyggnad gjordes 2013.  LLj

Bergaudd i stadsdelen ›Bergavik är en av 
uddarna i den flikiga kusten. På sydsidan 
mot Bergaviken uppfördes under 1920- 
och 1930-talen sommarhus. År 1921 här-
jades B av en skogsbrand. Det mest iögon-
fallande sommarhuset lät Ragnar ›Jeansson 
uppföra 1928 längst ut på udden. Detta 

hus på den då kala udden blev ett land-
märke. År 1937 byggdes huset till och blev 
permanentbostad för familjen. Skogen har 
återvänt till B och även vuxit upp på ön 
Saxen som tidigare betades av får och höll 
all trädvegetation borta. I folkmun hette ön 
inget annat än Fårön.  LLj

Berga Udds Båtklubb bildades 1972. B 
äger, underhåller och driver en liten små-
båtshamn vid Bergaudd, där också klubb-
stugan ligger. Den lilla hamnen begränsar 
antalet medlemmar, varav de flesta äger 
motorbåt.

Bergavik, stadsdel på Bergavikens norra 
sida där även ›Berga udd ingår. Den bör-
jade bebyggas i början av 1900-talet med 
sommarstugor, varav många nu är rivna 
och andra är tillbyggda. Det har även till-
kommit nya småhus. ›KFUM hade här ett 
sommarhem från 1920, nu rivet. Längre 
norrut uppförde Sven ›Jeansson sin bo-
stad Bergavik med egen hamn. Villan är 
nu ersatt av bostadsbebyggelse i 2 och 3 
våningar i kvarteret Havsörn, med namn 
efter Sven Jeanssons lustyacht. GM

Bergaviksskolan på Granvägen 25 upp-
fördes 1964 och tillbyggdes 1969. År 
2009 slogs B ihop med den intilliggande No-
vaskolan under det gemensamma namnet 
›Kalmarsundsskolan. Skolan omfattade 
förskola och grundskola årskurs 1–6.

Berga villasamhälle begränsas i söder 
av Funkabovägen, i öster av Tallhagsvägen 
och Neptunusvägen, i norr av Stora och 
Lilla Björnvägen och i väster av Borgavä-
gen och Gamla vägen.

En bit in på 1900-talet började området 
bebyggas, först med sommarvillor längs 
Villagatan, sedan söder om Sjöliden in 
på 1920-talet, se ›Kalmar Trafik- & Fast-
ighets AB. Det dröjde ett par årtionden, 
innan kommunalt vatten och avlopp fanns 
tillgängligt. Därför var det vanligt med en 
grävd brunn på tomten. Ännu i början av 
andra världskriget bredde åkrar ut sig där 
idag Venus- och Tellusvägen ligger. Gator-
na gavs namn som anknöt till astronomin 
med undantag av Villagatan, Skogs- och 
Sjöliden, som troligen var de äldsta och 
redan namngivna gatorna. Idag är B en del 
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av den betydligt större stadsdelen Berga. 
Ungefär från Lunavägen och österut ända 
ner till kusten byggdes i 1900-talets bör-
jan en rad med för tiden flotta, veranda-
försedda sommarhus i trä. Att gatan där 
husen uppfördes kom att heta Villagatan 
är därför naturligt. Många av husen är idag 
kraftigt ombyggda, vissa rivna och ersatta 
med modern bebyggelse. LLj

Berggren är en släkt som funnits i Kal-
marområdet under flera århundraden och 
gjort sig bemärkt inom flera områden, se 
även Johan Gabriel ›Berggren, Carl ›Berg-
gren resp. Jacob ›Berggren.

Berggren, AB Bröderna, välkänd klä-
desfirma grundad 1878 av bröderna Carl 
och Eberhard Berggren som parti- och de-
taljhandelsföretag med egen tillverkning 
av arbetskläder, Vasakläder. B startades 
vid korsningen Södra Långgatan–Kaggen-
sgatan men flyttades 1890 till korsning-
en Storgatan–Kaggensgatan, även kallad 
Berggrens hörna. B ombildades 1902 till 
aktiebolag med E A Ewald som VD. Han 
efterträddes av Carl Berggrens äldste son, 
Gunnar E Berggren, sedermera estländsk 
konsul, som drev firman till sin död 1945. 
Firman drevs sedan vidare av tredje gene-
rationen Berggren. Sömnads- och grossist-
verksamheterna avvecklades på 1950-ta-
let. I början på 1960-talet upphörde 
företaget, då KF förvärvade fastigheten 
och där lät uppföra ›Domus varuhus. B 
kom i viss mån att leva vidare i det nystar-
tade företaget BS-hörnan i Barometern-
huset. IB

Berggren, Carl, 1850–1900, grosshand-
lare, född i Mönsterås. Han var sonsons 
son till Johan Gabriel ›Berggren. Hans 
studier vid Kalmar läroverk fick ett tvärt 
slut när han efter sju år inte fick flytta 
upp till nästa klass. Han tog det så hårt 
att han lämnade skolan för gott. B hade 
då redan som ung gymnasist fått rätt att 
predika i ett flertal kyrkor i Kalmartrak-
ten. Efter att ha avbrutit studierna kom 
han i kontakt med en svensk-amerikansk 
professor som var i Sverige för att locka 
över ynglingar till USA för utbildning till 
präster i den svenska Augustanasynodens 
församlingar. Han valde detta och efter ett 

års studier med bl.a. en lärarbefattning i 
svenska språket fick han ett sommararbete 
några mil utanför Chicago. Här kom han 
att stanna och efter några år startade han 
i kompanjonskap med en annan svensk- 
amerikan en speceriaffär som kom att bli 
ett framgångsrikt företag. I början av 1878 
reste han hem till Sverige på besök men 
han blev kvar och sålde därför sitt ame-
rikanska företag till kompanjonen. Med 
ett bra startkapital startade han på hösten 
tillsammans med sin bror Eberhard firman 
›Bröderna Berggren. Företaget kom att bli 
en välkänd klädesfirma och fanns kvar i fa-
miljen till på 1960-talet. BB

Berggren, Jacob, 1788–1844, lektor 
och med.dr, född i Mörlunda socken i Kal-
mar län, son till fältprosten Johan Gabriel 
›Berggren. Efter skolgång på gymnasiet 
i Kalmar blev han student i Lund. Där 
fortsatte han och blev fil.mag. innan han 
ändrade bana genom att läsa medicin i 
Lund och Köpenhamn. Efter en sejour på 
Serafimerlasarettet i Stockholm kom han 
till Kalmar och verkade här som läkare 
1814–1818. Året efter utnämndes han till 
lektor i filosofi vid gymnasiet men genom 
byte med sin bror Gustaf tillträdde han 
istället lektoratet i matematik. År 1821 
blev han rektor för gymnasiet, ett uppdrag 
som då cirkulerade mellan skolans fem 
lektorer med tjänstgöring ett år i taget. 
Efter att Magnus ›Stagnelius avlidit 1829 
kom B vid biskopsvalet i andra förslags-
rummet trots att han inte var prästvigd. 
Stiftet stod utan biskop fram till 1831 då 
Anders af ›Kullberg tillträdde. Under den 
tiden handlade B stiftets angelägenheter i 
egenskap av den äldste lektorn i Kalmar. 
Ett viktigt uppdrag hade han då vid till-
komsten av en ny gymnasiebyggnad ef-
ter stadsbranden 1800, se ›stadsbränder. 
Byggnaden stod klar 1835 och var ritad 
av Carl Fredrik ›Sundvall. När bygget i det 
närmaste var klart begärde han avsked och 
flyttade till Stockholm där han åter ver-
kade som läkare. Under Erik Johan ›Stag-
nelius vistelse i staden 1821–1822 kom B 
att ingå i kretsen runt skalden. BB

Berggren, Johan Gabriel, 1743–1825, 
fältprost, född i Kalmar. Efter skolgång 
på gymnasiet i Kalmar fortsatte han till 

Jonas Berggren. 
Skulptur i Ljungby kyrka
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Uppsala där han blev student. Efter att ha 
arbetat som lärare prästvigdes han i Växjö 
och 1769 utnämndes han till bataljons-
predikant vid ›Kalmar regemente. Några 
år senare blev han regementspastor och 
slutligen fick hans fältprosts namn, heder 
och värdighet. Vid sidan av detta hade 
han flera prästbefattningar i församlingar 
runt Kalmar, bl.a. i Ålem och Madesjö. 
Han är stamfader till Berggren-släkten 
vilken i Kalmar gjorde sig känd genom 
klädesfirman ›Bröderna Berggren. Mer 
att läsa: Gunnar E Berggren, Fältprosten 
Johan Gabriel Berggren och hans ättlingar, 
1938. BB

Berggren, Jonas, 1715–1800, bildhugga-
re, född i Kristdala. Han var bildhuggarlär-
ling i Kalmar 1732–1737. B introducerades 
på inititiativ av Johan Helmich ›Roman för 
Carl Hårleman, som antog honom till stu-
dier för utländska lärare åren 1741–1743 
vid bildhuggarsalen på Stockholms slott. 
Därefter bosatte B sig på Högsrum, Fli-
seryds socken, under en tid för att sedan 
flytta till Målilla.

B verkade huvudsakligen som bildhug-
gare, men även som snickare. Idag finns ett 
trettiotal verk bevarade, äldst är en pre-
dikstol i Tveta. I Kalmartrakten återfinns 
rester av en altartavla i Halltorp, predik-
stol, altartavla och dopfunt i Ljungby samt 
predikstolar i Hossmo, Arby, Åby och Kal-
mar slottskyrka.

B:s stil var till en början förankrad i ba-
rocken, men han tillägnade sig rokokons 
stilelement och i slutet av 1770-talet 
skedde en nyorientering i klassicistisk rikt-
ning, vilken också fjärmade honom från 
det rustika i hans tidigare arbeten. B:s sena 
stil kan studeras i Kristdala kyrka. Mer att 
läsa: Manne Hofren, Kyrkobildhuggaren Jo-
nas Berggren, 1936. MÅ

Berggren, Per Gustaf, 1870–1931, fil. 
dr och författare, född i Segerstad, Värm-
land. Han verkade som adjunkt vid ›Kal-
mar Högre Allmänna läroverk under åren 
1895–1905. I Kalmar var han vid sidan om 
läraryrket tidvis verksam som medhjälpa-
re till läroverkskollegan Fabian ›Bæhren-
dtz vid utgrävningar i staden och även vid 
annan forskning. Bæhrendtz hade plane-
rat att skriva Kalmar stads historia men 

tidsbrist gjorde att projektet sköts fram. 
Istället blev det B som 1907 utgav Kal-
mar stad och dess historia och han hade då 
redan flyttat till Linköping. Boken utgavs 
1935 i omarbetad upplaga av Manne ›Ho-
frén. B har även utgivit Kalmar nunneklos-
ter, 1902, och Kalmar dominikanikerklos-
ter, 1904. År 1908 tillträdde han en tjänst 
som rektor vid samrealskolan i Strömstad. 
B tillhörde en släkt från Värmland och är 
inte befryndad med Kalmarsläkten ›Berg-
gren. BB 

Berggrens hörna kallades hörnet utan-
för ›Bröderna Berggrens klädesaffär vid 
korsningen Storgatan–Kaggensgatan, idag 
hörnet utanför ›Kvasten. Användes förr 
vanligen som träffpunktsangivelse, t.ex. vi 
träffas vid Berggrens hörna. BB

Bergh, Anders Olofsson, 1619–1679, 
officer och fortifikationsingenjör, född i 
Fässberg, Västergötland. B var en av de 
som ledde arbetena på befästningarna 
på Kvarnholmen och planeringen av den 
nya staden, delvis med hjälp av sin mor-
bror generalkvartermästaren Johan ›Wern-
skjöld. B upprättade en plan över Kvarn-
holmen, Tompter eller Platzar som äro 
efterskrevne efter N:o, assignerade i den nya 
staden Kalmar 1647 till 1654. B deltog i 
domkyrkobygget i Kalmar samt byggnads- 
och befästningsarbeten på slottsbyggnader 
i Kalmar, Borgholm och Bodekull, tidigare 
namn på Karlshamn. Åt sig och hustrun 

Berggrens hörna



54

Brita Gudmundsdotter Skuthe uppförde 
han ett elegant hus, ›Dahmska huset, på en 
dubbeltomt vid Lilla Torget, Ölandsgatan 
23. I Kalmar bodde B från 1646 fram till 
sin död 1679 men var ständigt på resande 
fot som fortifikationsofficer i fält under 
de många krigen mot Danmark. Han var 
även sysselsatt med befästningsuppdrag 
runt om i stormaktstidens Sverige.

Berghs trähus, se ›Dahmska huset.

Bergkvarabuss bildades 1981 då Gräs-
gärde buss slogs ihop med en taxirörelse 
i Bergkvara. Företaget flyttade 1987 till 
Kalmar med en av grundarna, Göran Mell-
ström, i ledningen och expanderade bl.a. 
genom att förvärva ett tyskt bussföretag 
1993, samt driva linje- och skolskjutstra-
fik i hela södra Sverige, Danmark och 
Tyskland. B infogades i koncernen Mekka 
Traffic AB, som (2014) är landets största 
privatägda bussbolag med 750 bussar och 
totalt 1 700 anställda.

Bergman Motor AB, se ›Atlas Copco 
Construction Tools.

Bergström, Tor, 1899–1962, konstnär, 
född i Ljungbyholm. B utbildades genom 
studier för Carl Wilhelmsson och vid Fre-
drikssons målarskola 1925–1926. Han 
hade sin första separatutställning 1928, 
företog studieresor till Paris och Ungern. 
Motivkretsen är främst landskap från Öst-
götaslätten och Öland. B är representerad 
i museerna i Kalmar och Karlskrona. JR
 

Bernhardinaskolan öppnade 1837 och 
skulle vara en skola, däri fattiga och värnlö-
sa flickor i staden kunde erhålla kostnadsfri 
undervisning i läsa, skriva och räkna samt 
sy, spinna och väva. B uppkallades efter 
kung Karl XIV Johans gemål Desirée som 
även hette Bernhardina och skänkte 150 
riksdaler till skolan. Skolan var till en bör-
jan inhyrd i artilleriets f.d. kasernbyggnad 
där även ›Lancasterskolan hade sina loka-
ler med vilken den till viss del delade lä-
rare. En helt egen byggnad fick B när man 
1892 flyttade in i ett nybyggt hus på nu-
varande Unionsgatan 20. B lades formellt 
ner 1937 men då hade skolan varit stängd 
sedan 1919. Skolans tillgångar överfördes 
till en fond där mindre bemedlade Kal-
marflickor kunde söka ekonomiskt bidrag 
till utbildning i kvinnlig slöjd eller annan 
för kvinnor lämpad praktisk verksamhet. 
Efter skiftande öden har B återfått sin sta-
tus som undervisningslokal. BB

Beronius, Magnus Olai, 1692–1775, 
biskop i Kalmar stift och senare ärkebis-
kop, född i Uppsala. Efter studier och 
utlandsresor blev B präst och under åren 
1745–1764 var han biskop i Kalmar stift 
innan han sistnämnda år utnämndes till 
ärkebiskop i Uppsala. Under hela sin tid i 
Kalmar var B i delo med den stridslystne 
och kvicke lektorn Johan ›Stagnel, som i 
sina skrifter har givit flera nidbilder av B. I 
egenskap av ärkebiskop var han även präs-
teståndets talman i riksdagen. Hustrun 
och barnen adlades 1760 under namnet 
Björnstjerna. Mer att läsa: Bror Olsson, 
Kalmar stifts herdaminne del 1.

Berthold är den till namnet tidigast kände 
Kalmarbon. Han var lekbroder vid ›munk-
klostret i Kalmar och i ett protokoll från 
1252 uppmanas han att flytta till motsva-
rande kloster i Skara. RS
 
Besparings- och Lifränteanstalten i 
Kalmar tillkom genom ›Hushållningssäll-
skapet och dess ordförande Adam Chris-
tian ›Raab. Den fick Kungl. Maj:ts stad-
fästelse 1855 och blev därmed den femte 
livränteanstalten i landet. Den var för-
utom en livränte- och kapitalförsäkrings-
anstalt även sparbank. Med tiden kom 
sparbanksrörelsen att bli dominerande 

Bernhardinaskolan.
Foto Thomas Hällqvist
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och 1950 ändrades namnet till Kalmar-
bygdens Sparbank. B hade från 1893 sina 
lokaler i Hushållningssällskapets lokaler 
på Larmgatan 26. År 1971 uppgick den i 
›Kalmar stads Sparbank.. BB

Betesdakyrkan, se ›Evangeliska Foster-
landsstiftelsen.

Betlehemsföreningen, se ›Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen.

Betäckta vägen är en fackterm för en 
väg i skydd bakom en fästnings yttre vall 
och dess vallgrav. Flera fanns på västra si-
dan av Systraströmmen. Rester av en finns 
ännu kvar på södra sidan av Cellgraven vid 
Fängelset. 

Bibelsällskapet, se ›Kalmar stifts bibel-
sällskap.

bibliotek har funnits i Kalmar sedan med-
eltiden. De äldsta kända inventarierna finns 
i kyrkoräkenskaperna för Bykyrkan från 
1602–1606. I ›Bykyrkans norra sidoskepp 
var ett särskilt kor, Liberitz Choren, inrett 
i två våningar. Vid en utförlig inventering 
1606 fanns 103 volymer förtecknade. De 
flesta böckerna gick förlorade i ›stadsbrän-
der i Gamla staden. I ›Kalmar stads tänke-
bok omnämns 1445 scolastuwen, skolstu-
gan, där det funnits ett bibliotek. Även på 
›Kalmar slott och klostren har det med sä-
kerhet funnits bibliotek. Superintenden-
ten Jonas ›Rhotovius grundade 1623 ett 
collegium med fyra klasser. Från kollegiets 
första år finns en del böcker bevarade bl.a. 
fem äldre musiktryck. År 1697 flyttades 
kyrkans medeltida bibliotek till den nya 
Storskolan och sammanslogs med skolans 
bok- och handskriftssamlingar. Bokbe-
ståndet utökades efterhand främst genom 
testamentariskt skänkta boksamlingar. 
Böckerna inrymdes i gymnasiebibliote-
ket. På detta sätt har ›Stifts- och gymna-
siebiblioteket uppstått. Under 1800 talets 
första hälft ökade intresset för bildande 

av läsecirklar och lånebibliotek hos olika 
sällskap. Stor vikt började under 1860-ta-
let läggas vid den allmänna folkbildningen 
och ett bibliotek upprättades på initiativ 
av O E L ›Dahm. År 1910 erhöll Kalmar 
stad genom testamente av John ›Rosén en 
boksamling som lade grunden till ›Stads-
biblioteket. IB

Bielke, Anna Eriksdotter, 1490–ca 1525, 
befälhavare på Kalmar slott, född i Söder-
köping. B var gift med riddaren och riks-
rådet Johan Månsson Natt och Dag som 
1510–1520 var ståthållare på Kalmar slott. 
Efter hans död 1520 blev hon befälhavare 
på Kalmar slott och övertog makens för-
läningar, Kalmar slott och län samt Åland. 
Hon försvarade slottet mot danskarna. 
1520. När ›Gustav Vasa efter sin fången-
skap i Danmark landsteg i Kalmar 1520 
vände han sig till sin fränka B på slottet. 
Hon mottog honom med största vänlighet 
men beklagade att hon inte kunde göra nå-
got för att hjälpa honom varför han skynd-
samt lämnade staden. SHm

Bielke, Ture Nilsson, 1548–1600, riks-
råd 1586, född på Åkerö i Sörmland. Vid 
25 års ålder blev han ståthållare på Kal-
mar slott 1573. Åren 1585–1586 deltog B 
som sändebud i fredsförhandlingarna med 
Ryssland. Han följde kung Sigismund på 
dennes första resa till Polen 1587 men föll 
då i onåd hos Johan III. Denne avsatte B 
från sina ämbeten och drog in hans för-
läningar som han återfick efter kungens 
död. B höll sig troget till Sigismund och 
undvek att delta i de riksdagar hertig Karl 
utlyst. Han återvände med Sigismund till 
Sverige 1598 och utlämnades till hertig 
Karl efter dennes seger i slaget vid Stånge-
bro. B ställdes inför rätta och avrättades 
vid Linköpings blodbad 1600. SHm

Biff à la Lindström, eller Biff Lindström, 
låter svenskt men biffen har ryskt ur-
sprung vilket rödbetorna och kaprisen 
avslöjar. Upphovsmannen Henrik Lind-
ström, 1831–1910, var född och upp-
vuxen i S:t Petersburg. Enligt traditionen 
kom han den 4 maj 1862 tillsammans 
med några vänner till Hotell Witt i Kal-
mar och där introducerade han sin biff i 
Sverige. Han ville låta dem smaka en rysk 
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rätt som han brukade äta i S:t Petersburg. 
Till bordet beställde Lindström in de in-
gredienser som behövs till biffen: skrapat 
och välhängt oxkött, finhackade rödbetor, 
potatis, ägg, kapris, salt och vitpeppar. Vid 
bordet blandade hans vänner var och en 
sin biff efter Lindströms anvisningar. Bif-
farna bars sedan ut i köket och stektes i 
smör i en het gjutjärnspanna. BB

bilfirmor har funnits i Kalmar sedan 
1920-talet. Innan dess köpte Kalmarbor-
na oftast sina bilar i storstäderna och fick 
dem servade och reparerade av verkstäder 
i Kalmar. Under en nedgångstid för ›Sief-
vert & Fornander på 1920-talet hade man 
under flera år en särskild avdelning för bil-
reparationer.
• Automax Bil AB startades 1954 av Max 
Rydberg i brodern Tors tidigare lokaler 
på Bondegatan 2 som återförsäljare för 
Fiat, Peugeot och Studebaker. År 1960 
övertogs International Harvesters lokaler 
på Erik Dahlbergs väg 31 och 1974 fick 
man även agenturen för Toyota. Året efter 
flyttades firman till Södra vägen 70 och i 
samband med tillkomsten av BMW och 
Honda köptes fastigheten Södra vägen 68. 
Toyota-agenturen gick senare över till Au-
totjänst. Sonen Max-Peter tog över 1971 
och sonsonen Magnus 2007. Firman upp-
hörde 2011.
• Autotjänst grundades 1955 av Gustaf 
Carlsson på Domaregatan 4 med försälj-
ning av Renault. Nya lokaler byggdes 1965 
på Scheelegatan 6. Då Volvo AB 1982 blev 
generalagent för Renault, övergick märket 
till Liljas Bil AB och A till att representera 
Toyota. Sonen Gilbert tog över 1976 och 
sålde 2001 till Autogruppen AB med fir-
manamnet Toyota Center Kalmar.
• Bilhuset Småland startades 1991 på 
Odalvägen 13 av Håkan Johansson, åter-
försäljare för Fiat och Alfa Romeo.
• Bilkompani Kalmar AB är återförsäljare 
för Volkswagen person- och transportbilar 
samt Audi och Skoda. Se nedan Rydbergs 
Motor och Smålands Motor.
• AB E J Carlström & Son bildades i Em-
maboda 1907 av E J Carlström och yt-
terligare två delägare med tillverkning 
av cyklar. Senare startades bilförsäljning 
av GM-bilar och på 1930-talet öppna-
des en filial på Sandåsgatan 1 i Kalmar. 

På 1950-talet fick man agenturen för 
Mercedes-Benz, Saab och Dodge. Senare 
tillkom även en filial i Färjestaden. Ca tio 
år senare öppnade generalagenten Philip-
sons egen filial i nya lokaler på Berzeli-
usgatan 1. Carlströms, nu med Egon An-
dersson som VD, blev då återförsäljare för 
BMW. Vid hans bortgång 1972 avveckla-
des firman.
• Carlströms Bil AB startades 1945 av Al-
fons Carlström på Södra vägen 68 som 
representant för GM-märkena Opel och 
Chevrolet. Firman upphörde 1965. Under 
en period sålde man ett eget cykelmärke 
– ›Cord.
• Ekelunds Bil AB startades på 1920-talet 
på Kaggensgatan 42 av Sture Ekelund un-
der namnet Motorcentrum. Sönerna Bengt 
och Lennart tog över 1936 men delade 
på sig på 1950-talet; Bengt i Kalmar med 
Ekelunds Motor, Lennart i Oskarshamn 
med Ekelunds Bil, båda som återförsäl-
jare för GM-bilar. År 1966 tog Ekelunds 
Bil över Carlströms Bil AB:s GM-agentur 
i hyrda lokaler på Unionsgatan 20 för att 
1976 bygga egna på Engelska vägen 2, där 
Lennarts son Mats blev platschef och se-
nare ägare.
• Finnvedens Lastvagnar AB är ett Jönkö-
pingsbaserat bolag med filial på Verkstads-
gatan 38. Det bildades 1997 och är åter-
försäljare för Volvo lastvagnar.
• Holmgrens Bil AB är ett Jönköpingsba-
serat bolag, som säljer på Dragonvägen 1 
BMW, år 2014 övertaget från Autogrup-
pen, och på Franska vägen 1 Hyundai och 
Nissan, båda märkena övertagna 2014 från 
Johanssons Bil resp. Kalmar Bilcentrum.
• JL-Bilar AB startades på Engelska vä-
gen 6 av Lars-Olof Andersson och Jörgen 
Svensson 1977. Återförsäljare för Seat 
blev man 1995 och för Suzuki 2011.
• Johanssons Bil AB, ett Oskarshamnsba-
serat företag, som under sin tid i Kalmar 
på Franska vägen 1 sålde Mazda och se-
dermera Hyundai. År 2014 såldes Kalmar-
filialen till Holmgrens Bil AB.
• Kalmar Bilcentrum AB startades 1991 av 
Nils-Göran Nilsson genom köp av Philipsons 
på Berzeliusgatan 1 etablerade Kalmarfilial 
och med fortsatt representation av Mer-
cedes-Benz och Nissan. Det sistnämnda 
övergick 2014 till Holmgrens Bil AB. År 
2002 tog sonen Mikael över och utökade 



57

med Kia. År 2014 såldes bolaget med 
oförändrat firmanamn till Småländska Bil 
AB, Växjö.
• Kalmar Bil- och Traktoraffärs ursprung 
var det Malmöbaserade Amerikanska Mo-
torimporten, som 1922 etablerade filial på 
Esplanaden 33 med försäljning av Ford. 
Firmanamnet ändrades så småningom, 
först till Kalmar Automobil Import, sedan 
till Kalmar Bil- och Traktoraffär med för-
utom Ford personbilar även Fordson trak-
torer på programmet. Från 1932 leddes 
firman av Otto Åberg. År 1945 invigdes 
en ny anläggning på Norra vägen 77, vil-
ken sedermera övertogs av Liljas Bil AB. 
Företaget har sedan genomgått ett flertal 
ägarbyten och ägs sedan 1985 av Råbergs 
Bil AB.
• Liljas Bil AB grundades i Borgholm 1927 
av Gösta Lilja med försäljning av GM-bi-
lar och i Mörbylånga 1930 av Volvo-bilar. 
Till Kalmar och Proviantgatan 26 kom fir-
man 1936 och då för Opel. År 1949 läm-
nade Lilja GM och övertog istället Nore 
Johnssons Volvo-agentur. Året därpå upp-
fördes en ny anläggning på Norra vägen 
77–79, vars grannfastighet, som tidigare 
hyst Kalmar Bil- och Traktoraffär, senare 
övertogs. Filialer i Nybro, Emmaboda och 
Bergkvara tillkom efterhand. Liljas i Borg-
holm var länge ett separat bolag men in-
förlivades på 1980-talet med kalmarbola-
get, som sedan 1951 hade drivits av sonen 
Sven, varefter det såldes till Anders Berg-
man 1981. Renault tillkom 1982. Under 
1990-talet övertog Finnvedens Lastvagnar 
Liljas lastvagnsavdelning och Ingemar An-
dersson personvagnsdelen. År 2011 köpte 
Liljas agenturen för Volvo personvagnar i 
Växjö. Försäljningsavdelningen i Kalmar, 
som nu även säljer Dacia och Land Rover, 
flyttade 2013 in i delar av f.d. ›Volvo Kal-
marverken.
• Porsche Center Kalmar startades 2002 
av Christos Zatrazemis med försäljning 
av begagnade bilar i firma Top Cars. År 
2004 byggdes nya lokaler på Södra vägen 
64 och några år senare fick man Porsche-
agenturen.
• Rydbergs Lastbilar AB, se nedan Ryd-
bergs Motor AB.
• Bilfirma Nils Rydberg startades 1959 på 
Storgatan 68 av Nils Erik Rydberg, all-
tid kallad Pelle, en tredje broder i famil-

jen Rydberg. Representationen bestod av 
BMC-bilar, framförallt Austin, Morris och 
MG samt Jaguar. Försäljningsavdelningen 
flyttade 1963 till Esplanaden 33. Sonen 
Staffan övertog 1977 firman, som då byt-
te namn till Rydbergs Bil & MC AB som 
återförsäljare för Chrysler, Dodge och Fiat 
samt Yamaha och Kawasaki motorcyklar. 
Verksamheten upphörde 1996.
• Rydbergs Motor AB grundades 1934 av 
Tor Rydberg på Bondegatan 2 som Kal-
mar Nya Bilverkstad med bl.a. servicekon-
trakt för Chryslerkoncernen. Under andra 
världskriget tillverkades och marknadsför-
des gengasaggregatet ›Regel, konstruerat 
och patenterat av Tors far Erik Rydberg. 
Efter kriget erhöll man auktorisation för 
Fiat, Peugeot, Morris, Wolseley och Riley 
personbilar samt International lastbilar. År 
1948 byggdes ny verkstad på Södra vägen 
72 och året därpå erhölls agenturerna för 
Scania-Vabis, numera Scania, Volkswagen 
med service flera år på Esplanaden 33, 
Porsche samt Willys Overland-Jeep. Filia-
ler etablerades efterhand i Färjestaden och 
Nybro. År 1963 uppfördes en lastbilsan-
läggning på Strömsbergsvägen 2–4, vilken 
blev ett dotterbolag till Rydbergs Motor 
under namnet Rydbergs Lastbilar AB. 
Man erhöll Audi-agenturen 1976 samt 
Skoda 1995 i dotterbolaget Prag Auto AB. 
År 1977 övertog Tor Rydbergs barn Gun-
nel, Lars och Håkan företaget, som de drev 
till 2003, då lastbilsbolaget såldes till Tho-
mas Tagheim och Mikael Johansson och 
personbilsbolagen till Smålands Motor AB 
under namnet Bilkompani Kalmar AB.
• Råbergs Bil AB är ett Karlskronabaserat 

Bilfirmor.
Kalmar Automobil Import 
på Esplanaden 33
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företag, grundat 1931 av Sigurd Råberg 
som Fordåterförsäljare och 1963 övertaget 
av Kurt Klasson. Det etablerades i Kalmar 
1985 och drivs av ägaren Magnus Klasson.
• Smålands Motor AB startades 1964 av Ar-
nold Karlsson, 1972 övertaget av dottern 
Kätie Linde, genom att ta över Saab-agen-
turen från Saab-Ana som sedan 1950-talet 
hade sålt märket i fastigheten Södra vägen 
70, vilken dessförinnan hade hyst Kalmar 
Bilförmedling med amerikanska bilmär-
ken på programmet. År 1971 togs i bruk 
nybyggda lokaler på Trångsundsvägen 4, 
där 1994 även Peugeot började säljas. År 
1995 övertogs Ekelunds Bil på Engelska 
vägen 2, dit man 2012 överförde Peugeot, 
som där idag (2014) tillsammans med 
Opel, Subaru, Honda och Mitsubishi ut-
gör sortimentet. Därutöver ingår i bolaget 
Bilkompani Kalmar AB.
• Strömbergs Bil AB startades 1973 av 
Mats Strömberg på Strömsbergsvägen 6 
med agentur för Citroën. År 2011 såldes 
firman till Dahn Sturesson. Service för 
märket utförs av Larsson Bil i samma fast-
ighet.
• Toyota Center Kalmar ägs och drivs av 
Glen Möllesand och Gunnar Gruwer på 
Scheelegatan 6, vilka vid starten 2001 tog 

över Toyota-agenturen och lokalerna från 
Autotjänst. GRg

Binga Golf i Hossmo socken är en 9-håls 
golfbana av korthålskaraktär belägen på 
mark tillhörande ›Stora Binga gård. Banan 
byggdes under åren 2003–2004 och är en 
pay-and-play-bana vilket innebär att man 
får spela utan att behöva vara medlem i 
någon golfklubb. BB

bingla är ett kalmaritiskt uttryck för att 
hoppa mellan isflak, samma som riks-
svenskans jumpa. Förr fanns även uttryck-
et bälga med samma betydelse. BB

biografer har i Kalmar funnits sedan 1906, 
då biografen Göta startades i ett gårdshus i 
Papenhagens trädgård vid Södra vägen, un-
gefär där biografen ›Saga nu ligger. Senare 
samma år tillkom Teaterbiografen i Kalmar 
Teater. Den flyttades sen till IOGT-lokalen 
på Strömgatan 12 och fick namnet Kalmar-
biografen. Regina öppnade 1912 på Norra 
Långgatan 13 men ändrade senare namn 
till ›Skandia. Larmgatan var länge stadens 
biogata, och Palladium var Svensk Filmin-
dustris premiärbio som öppnades år 1919 
vid korsningen Norra Långgatan–Larmga-
tan. Vid en ombyggnad 1928 blev salongen 
rikt dekorerad med tak- och väggmålningar 
av konstnären Einar ›Forseth. På Larmgatan 
42 öppnades ›Centrum 1930 och på sam-
ma gata, nr 6, låg även ›Grand från år 1939. 
Centrum byggdes så småningom om så att 
där rymdes två salonger. Biostaden i köp-
centret Baronen öppnade 1995 med tre sa-
longer och konkurrerade ut de kvarvarande 
så när som Sagabiografen vid Södra vägen 
12. GM

Biorama var en biograf som senare blev 
biografen ›Saga.

Biostaden i Kalmar invigdes 1995 och 
är en multibiograf med fem salonger. B är 
belägen i ›Baronen på det övre planet. Ini-
tiativtagare var Ove Sjöros. B har fem sa-
longer med totalt 564 platser i storlek från 
221 till 49. B ägs idag av Svenska Bio som 
har över 30 anläggningar i landet med mer 
än 100 salonger. Se även ›biografer. BB

Birka, den svenska vikingatida ort som 

Biostaden.
Foto Thomas Hällqvist
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anlades i slutet av 700-talet och som be-
boddes till slutet av 900-talet, har av Gus-
taf Volmar ›Sylvander förlagts till Björke-
näs, ca 6 km norr om Kalmar. Han gjorde 
på 1840-talet forskningar om detta på 
plats vilket resulterade i hans latinska av-
handling De situ Bircæ oppidi antiqui dis-
putatio, tryckt i Kalmar 1849. I sitt verk 
›Kalmar stads och slotts historia har han 
redovisat sina teorier i en hel bok, del 
II:1. I modern tid har Stig Enström anslu-
tit sig till denna tanke men förlagt B till 
Bergaplatån, ett område som sträcker sig 
från gravfälten vid ›Djurängsbackarna via 
dagens ›Berga centrum bort mot ›Nya vat-
tentornet och ›Norrliden. Dessa teorier 
redovisas i hans bok Kalmar, vikingatidens 
centrum, 2007.

biskopar fanns inte i Kalmar stift till en 
början utan det var en superintendent som 
styrde stiftet, sedan 1603 avsöndrat från 
Linköpings stift. Karl XI upphöjde emel-
lertid superintendenturen i Kalmar stift 
till biskopsdöme den 5 april 1678. Den 
förste biskopen blev Henning Schütte. BB

Bjarnegård, Gustaf, 1907–1990, kyrko-
herde och kyrkomusiker, född i Kalmar. 
Innan han blev kyrkoherde i Åby försam-
ling, 1952–1977, bedrev han kyrkomusi-
kaliska studier för Daniel Olsson. B har 
skrivit kyrkomusik i form av sånger, hym-

ner, kantater och orgelverk. Han är känd 
för sina bearbetningar av dalakoraler och 
utgav 1973 sånger för blandad kör ur Mo-
ses och Lambsens wisor från 1717.

Bjälkmannastenen var ett äggformat 
8 m högt stenblock beläget 300 m norr 
om ›Mortorps kyrka. Den 2 m breda spet-
sen stod på andra stenar strax ovanför 
markytan och B var 5 m bred på mitten. 
Enligt sagan hade en öländsk jättekvinna 
med sitt strumpeband slungat stenen mot 
Mortorps kyrka men missat. B såldes av 
markägaren till en stenhuggare som åren 
1907–1908 högg sönder den. Flera bygg-
nader i Kalmar, bl.a. ›Handelsbankshuset, 
vilar på solid grund från denna sten. LL

Björck, Erland, 1877–1956, kyrkoherde, 
född i Härnösand. Han var kyrkoherde i 
Kalmar 1916, blev hovpredikant 1917 och 
kontraktsprost i Norra Möre 1922. När 
›Kalmar stift upphörde 1915 blev B den 
förste kyrkoherden i Kalmar. Han tog ini-
tiativ till byggandet av församlingshemmet 
›Lyckhem. B ansågs vara en stor förkunnare, 
hade lätt att improvisera men förberedde 
ändå sina predikningar väl. Hans resliga ge-
stalt och imponerande stämma kom till sin 
rätt i domkyrkan. B har skrivit Ur Kalmar 
församlings krönika 1926. AG
 
Björkenäs är en stadsdel till större delen 
på halvön B söder om Kläckebergaviken 
och norr om Krafslösaviken. Nu är B be-
byggd med villor och med badplats mot 
Krafslösaviken. B har en lång historia med 
skeppsbyggeri på 1500-talet, se ›Björkenäs 
skeppsgård. Rester finns av en pestkyr-
kogård. Första sommarbostaden byggdes 
1912 och sedan kom det att dröja ytterli-
gare några årtionden innan fortsatt som-
marbebyggelse följde. B stadsplanelades 
1985 och därefter följde ny bebyggelse av 
villor för permanentboende. Även många 
tidigare sommarbostäder byggdes om och 
till för permanentboende. GM

Björkenäs skeppsgård tillkom på ›Gus-
tav Vasas tid med påskyndan av hertig 
Erik, sedermera ›Erik XIV, under hans tid 
på Kalmar slott. Vid slottet fanns redan 
då ett mindre skeppsvarv men ›Kättilen, 
den medeltida hamnen, var för grund för 

Biskopslängd Kalmar stift

1603–1678  Superintendenter
1555–1568  Petrus Caroli Gothus,  
1603–1606  ›Nicolaus Petri
1607–1617  Johannes Petri ›Ungius
1619–1626  Jonas Birgeri ›Rhotovius
1627–1650 Nicolaus ›Eschilli
1650–1656  Samuel Nicolai ›Enander
1656–1660  Petrus Andreae ›Schomerus
1660–1678 Henning ›Schütte 
1678–1913 Biskopar
1678–1713 Henning Schütte
1711–1729  Nicolaus ›Braun
1731–1744  Herman ›Schröder
1746–1764  Magnus Olai ›Beronius
1766–1789  Carl Gustaf ›Schröder
1790–1807  Martin Georg ›Wallenstråle
1808–1829  Magnus ›Stagnelius 
1831–1851  Anders Carlsson af ›Kullberg
1852–1875  Paul ›Genberg
1878–1900  Pehr ›Sjöbring
1901–1913  Henry William ›Totti

Biskopslängd i 
Kalmar domkyrka
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att tillåta större fartygsbyggen. På halv-
ön Björkenäs norr om staden fann man 
en lämplig plats med bra vattendjup på 
södra sidan. Föreståndare på varvet under 
1560-talet var Siffred Jönsson, känd som 
Ölands hövitsman. Det finns en uppgift 
som berättar att vid den tiden var arbets-
styrkan 138 personer, varav 10 skeppstim-
mermän, 24 unga timmermän, 5 sågare, 
18 unga sågare, 3 smeder, 6 oxekörare, 5 
repslagare, 4 kokare, 2 kockar, 2 svarvare 
samt 2 segelmakare. Dessutom arbetade 
många öländska båtsmän som timmermän 
och man hade flera sågar i Kalmarområ-
det. Skeppsbyggmästaren Hogerd Ols-
son, som varit med att bygga ›Elephanten 
i Stockholm, flyttade hit 1559 och ledde 
arbetet att bygga kravellen ›Sankte Erik 
som stod färdig 1564. Samma år var det 
ännu större skeppet ›Mars färdigt att segla 
upp till Stockholm för att bestyckas och 
bemannas. Sankte Erik tjänade fram till 
1585 då hon höggs upp medan Mars en-
dast fick 20 dagar till havs efter att hon 
satts i drift. Hon exploderade efter strid 
med den dansk-lybska flottan vid Ölands 
norra udde under nordiska sjuårskriget. B 
hade i uppdrag att reparera det svårt ska-
dade fartyget Elephanten. Det misslycka-
des och fartyget sjönk utanför Svartö.

Efter ytterligare några års krig slöts fred 
i Stettin 1570 och genom den gick B in 
i en lugnare period. Från 1578 och 20 år 
framåt finns inga varvshandlingar beva-
rade. Varvet fortsatte troligen med civil 
verksamhet. Från åren 1599–1609 finns 
det åter räkenskaper från varvet, då under 
beteckningen Kronovarv. Det mest kända 
skeppet från denna tid är Smålands Le-
jon med 55 kanoner. Varvsverksamheten 
ansågs mycket viktig i den tidens Kalmar 
och ståthållaren på slottet hade som sin 
närmaste man en gårdskapten som var 
B:s skeppsbyggmästare. Den siste skepps-
byggmästaren var Henrik Hybertsson och 
efter att ha flyttat till Stockholm blev det 
han som ledde bygget av regalskeppet 
Vasa. Under ›Kalmarkriget 1611 härjades 
B hårt.

År 1678, under pågående krig, flytta-
des huvudstationen för svenska flottan 
från Dalarö till Kalmar. Vinterläggningen 
av fartygen under flottans förläggning till 
Kalmar ordnades runt kusten. Norr om 

Kalmar lades 48 skepp upp, de största vid 
Björkenäs och de mindre vid Jutnabben. 
Efter detta hade B tjänat ut som skepps-
gård. Ytterst få spår av skeppsgården finns 
kvar.  BB

Björkman Hansson, Hans, 1739–1805, 
organist, född i Arboga. Han verkade som 
domkyrkoorganist och musiklärare i Kal-
mar 1759–1772. Under den tiden hade 
han tonsättaren Pehr ›Frigel som elev. Ef-
ter att ha deltagit i förberedelserna inför 
Gustav III:s kröning anställdes han året 
efter vid Gustav III:s opera där han upp-
trädde för sista gången 1803. Från 1773 
och tjugo år framåt var han dessutom in-
spektor vid kronospinnhuset på Långhol-
men. Under åren 1794–1796 levde han i 
Hagby socken där han innehade ›Holms-
kvarn. Därefter flyttade han till Västervik 
där han avled. BB

Björkman, Liss-Eric, 1913–1998, härads-
hövding, lokalhistorisk forskare och förfat-
tare, född i Kalmar. B var under åren 1962–
1968 häradshövding i Södra Möre domsaga, 
därefter lagman i Möre och Ölands tings-
rätt fram till pensioneringen 1978. Under 
åren 1968–1985 var B ålderman i Sancte 
Christophers gille. Han skrev bl.a. Kalmar 
från forntid till nutid, 1988. Bibliografi finns 
i Sancte Christophers gilleskrönika nr 37 år 
1993. SHm

Björkudden är en stadsdel söder om Krafs-
lösaviken med villabebyggelse till största 
delen på halvön B. Omkring 1900 bygg-
des det första huset här. På 1930-talet bör-
jade B bebyggas med sommarstugor. En 
byggnadsplan fastställdes 1962 och tio år 
senare reviderades den så att permanent 
bebyggelse tilläts. En mindre bro leder ut 
till Svartö. GM

Björneman, William, före 1922 Peters-
son, 1895–1965, friidrottare och direktör, 
född i Sandby socken, Öland. Han började 
sin friidrottsbana i Kalmar IS som längd-
hoppare och blev känd under namnet 
Kalmar-Petersson. Senare tävlade han för 
IFK Malmö respektive IFK Norrköping. 
B vann guld i längdhopp med 7,15 m vid 
OS i Antwerpen 1920 samt brons i stafett 
4 x 100 m. Han var svensk mästare i längd William Björneman 
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1918–1920 samt 1924 och hans person-
liga rekord var 7,39 m. B var ledamot av 
Riksidrottsförbundets överstyrelse och vice 
sekreterare i Internationella idrottsförbun-
det, nu IAAF. B var VD i Scan, Malmö, 
1941–1962. Efter pensioneringen återvän-
de han till Kalmar.  BB

Björnö är en större gård i Åby socken. B 
omnämns första gången 1346 och blev 
tidigt storgård. På gården finns dock inga 
dokumenterade medeltida byggnader, 
möjligen kan källaren under manbyggna-
den utgöra resterna av ett medeltida hus. 
År 1609 blev Björnö säteri. Den nuvarande 
huvudbyggnaden, som uppfördes 1850, är 
ett stort trähus i enkel empirestil med två 
våningar under lågt valmat tak. Byggna-
den ritades och uppfördes av greve Carl 
Otto ›Posse, en av dåtidens stora godsägare 
i trakten. En flygelbyggnad i karolinsk stil 
uppfördes ca 1770. Till gårdsanläggningen 
hör flera ålderdomliga ekonomibyggnader 
uppförda i såväl korsvirkesstil som i skiftes-
verk, bl.a. smedja och våghus från omkring 
1770, stall och ridhus från 1815 och ett 
orangeri från 1858. De agrara lämning-
arna består av vällagda stenmurar och en 
allé som leder till gården. I ekhagmarken 
sydväst om gården finns två rektangulära 
stensättningar, troligen från järnåldern. På 
1700-talet fanns vid Björnö flera binäring-
ar till jordbruket, bl.a. tre väderkvarnar, två 
sågkvarnar, vattenkvarn, skeppsvarv, salt-
sjuderi samt en tjär- och kolugn. Sydost om 
herrgården finns resterna av ett tegelbruk. 
Under åren 1904 till 1924 var Statens 
remontdepå förlagd till Björnö. Se även 
›Henrik Ulfvenklou och AB J ›Bruun. Lst

Björnöallén är 3,2 km och går mellan 
›Björnö och ›Svartingstorp i ›Åby socken 
med ett kort avbrott väster omväg E22. 
Den är en av landets längsta alléer och 
har ett högt bevarandevärde. Vägen är 
kantad av ek och andra lövträd såsom 
kastanj, lönn, lind, alm, klibbal och björk 
ingår. Den äldsta kända eken kallas ›Riks-
rådseken. Allén är troligen anlagd under 
1700-talet. Vägen uppvisar ett stort antal 
kulturhistoriska värden som är typiska för 
äldre vägmiljöer: stenmurar, alléer, sten-
valvbro och milstolpe. Ellen Key besökte 
ofta sin morfar Carl Otto ›Posse och hon 

skriver Det var med hjärtklappning av läng-
tan vi åkte uppför den långa allén till Björnö, 
en allé, som genom stenmurar skildes från de 
härliga ekängar, vilka till en längd av 1/4 
mil sträckte sig å ömse sidor om vägen. På 
ett ställe vidgades muren till en halvcirkel, 
vilken omslöt platsen för ett jätteträd, den 
s.k. riksrådseken, enligt sägnen planterad 
av en ägare till godset, som innehaft riks-
rådsvärdigheten och Hon citerar vidare En 
resande engelsman vände då allén slutade. 
Ty stället kan omöjligt vara så vackert, som 
uppfartsvägen, menade han.  BB

Björnögraven, se ›Wulfklouska gravka-
pellet.

Björnö naturreservat, Åby socken, är en 
del av ett större herrgårdspräglat odlings-
landskap kring ›Björnö gård norr om Kal-
mar. Reservatets kärnområde, en halvö vid 
Kalmarsund, utgörs av hagmarker bevux-
na med gamla, vidkroniga ekar. Ekhagmar-
kerna inom den östra delen av reservatet 
hävdas genom bete med nötkreatur. Bland 
de vanligaste växtarterna märks gullviva, 
ängsviol, knippfryle, Adam och Eva, svin-
rot, bockrot, blåsuga, mandelblomma, stor 
blåklocka, liten blåklocka, sommarfibbla, 
tjärblomster, höstfibbla, vårbrodd, darrgräs, 
gökärt, stagg och ängsvädd. I den sydöstra 
delen övergår hagmarkerna mot Rafshags-
viken i öppna och välbetade havsstrand-
ängar. På strandängarna finns uppstickande 

Björnö. Foto GM

Björnö naturreservat
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moränholmar av varierande storlek som är 
bevuxna med ek. På den största holmen 
växer ett blandbestånd av ek, tall och björk. 
Inom denna del finns ett rikt inslag av håle-
kar. Området hyser som helhet en rik fauna 
och flora med inslag av många ovanliga ar-
ter, framförallt skalbaggar och lavar. Lst

Black Bumbles, poporkester från Kalmar, 
började som Les Vagabonds och var ett väl-
känt popband under några år på 1960-talet. 
Bandet släppte tre singlar 1965 och 1966 
på Midnight Sun Records. B kom tvåa i en 
poptävling kallad Smålandsmästerskapen 
som hölls i Nybro 1965. Shaking Baby från 
debutsingeln släpptes 1965 och skrevs av 
bandets Inge Petersson, nu Slottner, elbas, 
och Per-Olof Blomqvist, sång och gitarr. 
Två andra låtar är versioner av Louis Arm-
strongs Ol´ Man Mose och Corrina, Cor-
rina. B har återförenats i ett par konserter 
på 2000-talet.

Blanka av Namur, ?–1363, drottning, född 
i Frankrike. Hon gifte sig 1335 med den 
svenska kungen Magnus Eriksson. B är för-
knippad med Kalmar slott eftersom hennes 
och Magnus Erikssons son Erik, då kung av 
Sverige, avled på slottet 1369. Samtidigt 
dog Eriks hustru Beatrix och parets ende 
son. Rimkrönikorna berättade att det var 
drottning B som förgiftat dem. Sentida 
historiker tror emellertid att de tre drabba-
des av pesten. Barnvisan Rida, rida ranka, 
hästen heter Blanka handlar om drottning 
B men skrevs först i slutet av 1800-talet av 
Hans Henric Hallbäck.

blarra är i Kalmartrakten synonymt med 
pladdra eller prata strunt.

Bleckasken var namnet i folkmun på den 
plåtbyggnad på ›Skeppsbron som låg i för-
längningen av hamnmagasinen. B byggdes 
1887 för att fungera som transitmagasin. 
Staden hade 1874 fått transitupplagsrätt, 
en rätt som innebar att hamnen fungerade 
som omlastningsplats av importerat gods 
för vidare transport inom landet. B finns 
inte längre men i vinkel mot den står en 
liknande byggnad, uppförd ca 1910. BB

Blidogården var en gård innanför muren 
i Gamla staden under 1400- och 1500-ta-
let. Under fredstid förvarade och trimma-
de man blidor, de stora kastmaskiner som 
slungade stenar in bland fienden. B hade 
även en bana där de vapenföra männen 
kunde träna armborstskytte.  SHm

bloa är i Kalmartrakten synonymt med 
blöda och användes ofta av barn och ung-
dom men är numera sällsynt; han bloar.

Blockmakargården låg strax intill Kvarn-
holmens norra befästningsmur och som 
en fond i Västra Sjögatans slut. Tomten 
uppläts 1824 med tomträtt till Magnus 
Gudmunssun ›Fröberg. Blockmakaren C 
O Thernström flyttade in 1858. Han till-
verkade block till skutor, borrade även hål 
i stockar, som blev vattenpumpar. Huset 
stod kvar till 1938, då sonen Arvid tvinga-
des sälja det för rivning det efter dom i 
Högsta Domstolen. Västra Sjögatan be-
hövde förlängas, eftersom Kvarnholmen 
utvidgades norrut och i synnerhet när 
Fredriksskansbron hade byggts, Erik Dahl-
bergs väg anlagts och läroverket stod fär-
digt. GM

Blodhakkonahuset var en byggnad i 
norra delen av hamnområdet innanför 
muren i ›Gamla stan. Det användes av sta-
dens slaktare under 1400- och 1500-talen 
som styckningsplats och för köttförsälj-
ning. Hakkona kommer av ordet hökare, 
köpman. SHm

Blomberg, Emil, 1862–1942, fotograf, 
född i Stockholm. B kom till Kalmar 1885 
och fick då anställning hos fotografen 
John Nilsson som hade ateljé på Nybro-
gatan 1. Senare var B en tid anställd hos 
fotografen Herman Sandberg innan han 

Blockmakargården
låg mitt i dagens Västra 
Sjögata strax norr om Fis-
kargatan
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startade eget på Storgatan 35. Hans son 
Walter Blomberg kom att fortsätta rörel-
sen. På 1970-talet övertog Kalmar kom-
mun närmare 5 000 negativ efter B och 
hans son Walter och dessa är idag en stor 
kulturskatt. Genom B:s bilder finns många 
gamla numera försvunna Kalmarbyggna-
der och -miljöer bevarade för eftervärlden 
och ett stort antal av bilderna har blivit 
klassiker. BB

Blomberg, Walter, 1906–1974, fotograf, 
född i Kalmar. B verkade som fotograf i 
staden fram till 1966. Han gick i faderns, 
Emil ›Blomberg, fotspår och skola. B hade 
sin ateljé på Proviantgatan och hans beva-
rade bilder handlar i huvudsak om hän-
delser och miljöer i Kalmar. Redan som 
15-åring gjorde sig B känd som fotograf 
med de krav som dåtidens teknik ställde. 
I likhet med fadern ägnade sig B också åt 
att besöka arbetsplatser och skolor för att 
ta gruppbilder.  LLj

Blomqvists tunnbinderi startades på 
Smålandsgatan 1 av Nils Gustav Blom-
qvist som 1905 flyttade det till ett gårds-
hus på sin fastighet, Baggensgatan 12 på 
Ängö. Verkstaden var inredd med en eld-
stad där träet till tunnorna värmdes upp 
för att kunna böjas. På övervåningen fanns 
ett virkesupplag, en såg och en svarv. B 
hade som mest 10–12 tunnbindare och 
hantlangare som tillverkade bl.a. tunnor, 
spannar, byttor och ölkaggar för våta va-
ror. Storsäljare till mejerier var smördritt-
lar i vilka smör exporterades till England. 
B övertogs av sonen Albert Blomqvist som 
drev företaget till 1968. Verkstadsutrust-
ningen skänktes då till Kalmar läns muse-
um. Därefter har byggnaden använts som 
lagerlokal. Lokalerna har senare övertagits 
av ›Ängö Kvartersbryggeri. IB

Blåkulla var ett namn i folkmun på den 
stora fastigheten på Sparregatan 13, i hör-
net mot Hammarskjöldsgatan på Ängö. 
Namnet är från den tid då husets fasad var 
himmelsblå. B är byggt av N. J. ›Anders-
son & Son under åren 1907–1908 efter 
ritningar av arkitekten Sven ›Rosman. I 
hörnan har det funnits många olika affä-
rer. Kalmars första Konsumbutik öppnade 
här 1922. Utmed Hammarskjöldsgatan 

har dessutom vid olika tider funnits sybe-
hörsaffär, mjölkaffär samt cigarraffär. BB

Boberg, Carl, 1859–1940, författare och 
predikant, född i Mönsterås. Han gav ut ett 
flertal böcker med dikter och lovsånger. Mest 
känd är psalmen O, store Gud som skrevs ef-
ter ett åskoväder på Oknö sommaren 1885 
till en svensk folkvisemelodi. Den har blivit 
en av världens mest spridda andliga sånger. 
Särskilt känd blev sången genom evangelis-
ten Billy Graham och genom Elvis Presleys 
sjufaldiga inspelningar av den. B blev 1881 
predikant i den lokala missionsföreningen 
i Mönsterås, senare redaktör vid tidningen 
Sanningsvittnet och var åren 1912–1931 
representant för Kalmar södra län i Första 
kammaren. B flyttade till Kalmar 1935 
och bosatte sig vid Bremerlyckan. BB

Bockskärs skärgård är belägen mellan 
norra kommungränsen och ›Skäggenäs. 
Det kustnära området, som är grundare än 
6 m, domineras av ackumulationsbottnar 

Blomqvists tunnbinderi.
Baggensgatan 12

Blåkulla. Sparregatan13
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i en zon närmast strandlinjen. Det är ett 
viktigt uppväxtområde för olika fiskarter. 
Abborre, gädda, sik och sill har både upp-
växt- och lekområde här medan ålen an-
vänder platsen som uppväxtområde och 
vandringsstråk. Även lax och havsöring 
har vandringsstråk här. Ön Bockskär är av 
riksintresse för naturvården. KKn

Bo gård, förr Boo gård, i Dörby socken 
omnämns redan 1539 som kunglig för-
valtningsgård. Bland ägarna kan nämnas
borgmästaren Mathias Robeck och riks-
dagsmannen Anders Danielsson Swebi-
lius. Under Christian Raabs ägo inrättades 
1846 länets första lantbruksskola av svär-
sonen Hjalmar ›Kylberg, som så småning-
om flyttade den till ›Ryssbylund. År 1879 
brann den dåvarande huvudbyggnaden. 
Ägaren, kapten P A Olsson, lät uppföra 
det nuvarande corps-de-logiet i italiensk 
villastil. ›Boholmarna hörde förr till går-
dens ägor, därav namnet på stadsdelen.

Boholmarna är en villatätort sydväst om 
centrum med 325 invånare (2013). B ligger 
på en rad vägförbundna holmar; Kungshol-

men, Gåsholmen, Fredagsön, Svanhalsen, 
Trollön och Styrsö jamte en fastlandsdel, 
Sjöslätten. Holmarna tillhörde ursprung-
ligen ›Bo gård i Dörby socken. I en bygg-
nadsplan från 1939 gavs möjlighet till 
sommarstugebebyggelse. Detaljplanerna 
tillåter nu permanentbebyggelse. De flesta 
husen är om- och tillbyggda till helårsbo-
städer, många med strandtomt.

Bojs, Eric, tidigare Petersson, 1903–1992, 
seminarielärare, född i Tingsås, Väckelsång. 
Han kom till Kalmar som folkskollärare 
1940, blev seminarielärare vid Rostads 
folkskollärarseminarium 1947, Radio-
tjänsts ombud i Kalmar från 1947 och 
var ledamot av stadsfullmäktige 1948–
1960. Mest känd blev B som muntlig 

berättare vid tusentals församlings- och 
hembygdsaftnar där han med sitt snabba 
pennor illustrerade sina berättelser om 
driftiga och originella smålänningar. B 
utgav för undervisning en lång serie med 
arbetsmaterial i form av kartor och ar-
betsblad i historia och geografi 1932. B il-
lustrerade en trafiklärobok för folkskolan 
1939. Den småländska hembygden blev 
motiv för B:s ritstift och akvarellfärger. 
Han utgav i samarbete med skribenter 
som Hilding Wibling, Bertil Norlander 
och Pehr Edwall illustrerade berättelser 
och skildringar från Småland, inte minst 
från B:s egen hembygd i Väckelsång och 
Tingsryd. Med sitt utpräglade småländska 
idiom blev han som Radiotjänsts ombud i 

Eric Bojs. Bokomslag

Bo gård.
Foto Thomas Hällqvist

Boholmarna. Tätort
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Kalmar en välkänd röst i etern och rappor-
terade varje julafton i 37 år. I vissa varuhus 
och offentliga miljöer både i Kalmar och 
annorstädes i Småland utförde han monu-
mentalmålningar. Böcker som B illustrerat: 
Hövdingar och annat gott folk i Kalmar län 
1948, Smålänningar, 1951, Min hembygds 
kyrka 1975, Strövtåg med penna och ritstift 
1981 och Smålandsblandning 1984. JW

Bokenäs naturreservat, Halltorps sock-
en, ligger nära kusten strax norr om ›Nä-
set på en svagt blockig mark och består av 
både näringsfattig och näringsrik bokskog. 
I bokbeståndet finns också inslag av bland 
annat enstaka ekar, björkar och aspar och 
längs stranden al, björk, vide och slån. På 
grund av den starka beskuggningen un-
der sommaren är fältskiktet relativt spar-
samt. I den mer näringsfattiga delen kan 
man se arter som kruståtel, ekorrbär och 
väggmossa. Under vår och försommar, då 
vegetationen är mer frodig, kan man i de 
mer näringsrika delarna bland annat se 
vitsippa, skogsbingel, stinksyska, lundgröe, 
harsyra, violer, liljekonvalj, björnbär och 
hässlebrodd. Reservatet ingår i ett större 
område för naturvården och kulturmin-
nesvården samt är ›Natura 2000-område. 

Bombardier, se Kalmar Verkstads AB.

Bonde, Karl Knutsson, 1408–1470, riks-
föreståndare 1438–1440, kung av Sverige 
1448–1457, 1464–1465 och 1467–1470 
samt som Karl I kung av Norge 1449–1450. 
Han gav upphov till det släktnätverk som 
bekämpade Kalmarunionen och vars med-
lemmar var riksföreståndaren Sten Sture 
d.ä., Svante Nilsson, Sten Sten Sture d.y. 
och ›Gustav Vasa. K var ägare till Fågelvik i 

Tjust. I unga år gjorde K långa utrikesresor 
och lärde sig främmande språk och stude-
rade krigskonst. Karlskrönikan tillkom på 
hans initiativ och ger en bild av en folk-
kär och rättrådig monark som kämpade 
mot ondskefulla och svekfulla utlänningar. 
Hans politiska motståndare ger dock en an-
nan bild. SHm

bondekooperativ, se ›Kalmar Lantmän, 
›Kalmar läns slakterier resp. ›mejeriet.

bordtennis har spelats i flera föreningar 
i Kalmar sedan slutet på 1920-talet. ›Kal-
mar BTK är den mest kända, framförallt 
för sina framgångar under de år då J-O 
›Waldner spelade här. Andra klubbar som 
har eller har haft bordtennis på program-
met: ›BTK Alabastern, ›BTK Enig, ›IFK 
Berga, ›IFK Påryd, ›Kalmar AIK, ›Kalmar 
Södra och ›Trekantens IF . GM

Borgarebeväpningen var Kalmar bor-
gerskaps bidrag till stadens försvar. Bor-
garna hade sedan gammalt skyldighet att 
delta i vapenövningar och bildade två 
kompanier med fotfolk, senare fanns även 
en avdelning kavalleri. Lifkompaniet be-
stod av affärsmän och andra kompaniet 
av hantverkare. B:s fanor finns på ›Kalmar 
läns museum. Lifkompaniets fana är av 
vitt siden med kungliga kronor i hörnen 
och mitt på duken riksvapnet. Därunder 
syns Kalmars vapen och årtalet 1743 samt 
i nedre kanten texten Capt. C. v. Seltzen. 
Fend:r P. Löngren. Hantverkarkompaniets 
fana är av grått siden och försedd med 
målade emblem, Adolf Fredriks krönta 
namnchiffer och årtalet 1764 samt en del 
latinska inskriptioner. Nederst kan läsas 
Tillhör Hantverkscoumpagniet. Officerare 
valdes på allmän rådstuga och kallades 
Stadens Höfitsmän. Borgarebeväpningen 
upphörde under 1800-talet. SHm

Borgebacke, se ›Kläckeberga socken.

Borgerskapets äldste tillkom 1619 då 
Gustav II Adolf i en ny stadga för städer-
nas administration föreslog att borgerska-
pet skulle utse ett antal betrodda borgare 
vilka skulle representera borgerskapet in-
för ›magistraten. Under 1700-talet stärk-
tes B:s position då de fick egen förvaltning 
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och fattade efterhand beslut om taxering 
och skatteuppbörd. Under 1700-talets se-
nare hälft fungerade de alltmer som full-
mäktige i staden och var tillsammans med 
magistraten det högsta beslutande orga-
net. Genom skapandet av drätselkamma-
ren 1862 fick stadens styrelse, magistraten, 
och B ett gemensamt förvaltningsorgan 
och då försvann B som politisk kraft.

borgmästare var ursprungligen feodal-
herrarnas befälhavare på en borg som låg i 
en stad och som även ansvarade för skydd 
av stadens invånare. Titeln kom ursprung-
ligen från Tysklands burgmeister. Genom 
1862 års förordning om kommunstyrelse 
i stad upphörde det kommunala borg-
mästareämbetet. Titeln fanns i Sverige till 
1970, men avsåg då en domartjänst; borg-
mästaren hade domarkompetens och var 
ordförande i stadens magistrat och råd-
husrätt. Se även ›stadens styre resp. Sune 
›Hellroth.  SHm

Borgmästaren 5 på Ölandsgatan 27 vid 
Lilla torget hade kapten Johan Douglies 
som lagfaren ägare av tomten 1663. Ännu 
1712 var tomten obebyggd. Byggnadens 
klassicistiska fasad är från 1890, då troli-
gen också frontespisen på husets övre del 
tillkom. Fönstrens oregelbundna placering 
tyder på att det är två sammanbyggda hus 
som ligger på 1 ½ tomt enligt den äldsta 
tomtindelningen. En av de tidiga ägarna 
var Sofia Amalia Mühlenbruch som 1767 
ärvt fastigheten av föräldrarna. De ägde 
även grannhuset. B är byggnadsminne.

Borgwall, Manne, 1884–1958, journa-
list, född i Borgholm. Efter studentexa-
men i Kalmar och studier vid Barlochin-
stitutet 1917 anställdes han som redaktör 
på ›Kalmar Läns Tidning. Han är känd för 
böckerna Från flydda tiders Kalmar, 1944 
och Kalmar i minnets skimmer, 1954.

bostadsföretag med mer omfattande hy-
resverksamhet startade i början av 1900-ta-
let. Bland de första kan nämnas ›Hyresbos-
täder i Kalmar AB, ›HSB, ›Riksbyggen och 
kommunägda ›Kalmarhem. Dessutom till-
kom ›byggföretag med större bestånd av 
egna bostäder, som ›Sulcus, N. J. ›Anders-
son & Son, ›CA Fastigheter, ›Byggnadsfirma 
Ivar Glebe, Helmer Nilsson, Yngve Lind-
ström och Arne Löfkvist. Under efterkrigs-
tidens stora bostadsproduktion fram till 
mitten av 1970-talet fördelade kommunen 
bostadsmark, som man själv ägde, till i för-
sta hand Kalmarhem, Riksbyggen och HSB 
och endast i mindre omfattning till privata 
bostadsföretag. Under de senaste årtion-
dena har det tillkommit ett flertal externa 
aktörer.

Bottorp, hamn och lotsstation i Ljungby 
socken. Den var en av flera småhamnar utmed 
Kalmarsund. B omnämns 1676 i samband 
med danskarnas härjningar i Kalmarsund. 
Kronolänsmannen Nils Ström i Vassmolösa 
samlade häradsallmogen till bygdens försvar 
och drev tillbaka danskarna. För sin energiska 
och väl förda ledning av försvaret blev Ström 
utnämnd till häradshövding och senare adlad 
under namnet Ehrenström. Invid hamnen 
anlade J F Carlsund ett skeppsvarv, där han 
byggde en rad båtar runt 1850. Lotsstatio-
nen var i bruk 1863–1910. Till stationens 
område hörde även ›Hagbyhamn strax söder 
om. Storhetstiden var i slutet av 1800-talet. 
Hamnens betydelse avtog när ›Kalmar–Tors-
ås Järnväg börjat sin verksamhet 1899. Last-
trafiken upphörde 1920 och yrkesfiske före-
kom fram till 1970-talet.  BB

bowling började spelas i Kalmar 1962 
när ›Sporthallen stod klar. Kalmar AIK BK 
bildades då som en bowlingsektion inom 
Kalmar AIK och blev en fristående fören-
ing år 2000 för bowlare i alla åldrar. BK 
Cahoot BK Kalmar-Käglan startades 1985 
som en damklubb och har utvidgats till att 

Borgmästaren 5.
Lilla Torget
FotoThomas Hällqvist
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ta emot bowlare av båda könen och i alla 
åldrar. Dessutom spelas bowling i ›Bow-
lingklubben Crown, Bowlingklubben Kal-
markäglan och Kalmarkorpen.

Bowlingklubben Cahoot bildades av 
ungdomar i slutet av 1970-talet och spe-
lade i högsta serien i början av 1980-talet. 
Klubbens mest kände bowlare var lands-
lagsspelaren Per Jonsson som var med och 
tog VM-guld i 5-mannalag 1987.

Bowlingklubben Crown bildades 1972 
och bröts då ut ur ›Kalmar Sportklubb. B 
är numera enbart en klubb för kvinnor i 
alla åldrar med ett lag i division I, Småland 
(2014). Den hade tidigare bowling för 
både herrar och damer på programmet.

Bragemjöd, se ›Förbundet Brage N 3.

Brandstationen, se ›brandväsen.

brandväsen organiserades på medeltiden 
med stöd av stadslagen, som föreskrev att 
staden skulle delas in i fyra fjärdingar led-
da av fjärdingshövdingar. Varje gård skulle 
ha vissa brandredskap. Brandvaktskarlar 
anställdes så småningom. År 1781 kom 
nya regler för brandväsendet, som även 
de byggde på borgarnas insatser. En ny 
brandordning för Kalmar kom 1830 med 
utförliga bestämmelser om bl.a. varsam-
het med eld, sotning, brandsyn, bevak-
ning, utrustning och bevakning genom 

tornvakt och brandvakt. Efter att Växjö 
drabbats av en förödande stadsbrand 1838 
sammanträdde Sällskapet ›ÅM i Kalmar 
för att dryfta frågan om ett organiserat 
brandväsen i staden. En kommitté tillsat-
tes för att utarbeta ett förslag till frivillig 
brandkår. Förslaget godkändes året efter 
och underställdes länsstyrelsen och Kungl. 
Maj:t för prövning. Därefter såg ÅM till 
att reglementet effektuerades och en fri-
villig brandkår startades med 150 med-
lemmar och bl.a. 2 lättare slangsprutor. 
Nattpatrullering med brandvakt förekom 
under en stor del av 1800-talet och från 
1874 fram till 1903 fanns det kommunala 
nattväktare för skydd mot eld och brand 
och tjuvnad. En brandstation, se ›Gamla 

brandväsen.
Brandstationen 2014
Södra Kanalgatan
Foto Thomas Hällqvist

brandväsen.
Brandstationen som ny-
byggd ca 1905
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brandstationen, för 4 sprutor och ett upp-
fordringsverk fanns från 1867 vid Stortor-
get i det lilla huset väster om Rådhuset. 
Alla arbetsföra män mellan 18 och 55 år 
hade plikt att ställa upp när det brann. 
Ett slangtorn restes på rådhusgården och 
brandstationen flyttades 1887 till ›Råd-
husannexet mot Södra Långgatan.

Försäkringsbolagen började i slutet av 
1800-talet ställa krav på att en perma-
nent brandkår skulle inrättas. Vattenför-
sörjningen vid bränder gav problem ef-
tersom vatten togs från gatubrunnar och 
från Kalmarsund, men när vattentornet, 
se ›Gamla vattentornet, stod klart 1900 
ordnades en rad brandposter. År 1905 
kom en ny brandordning. Året därpå togs 
den nya brandstationen vid Södra Ka-
nalgatan i bruk, ritad av stadsingenjören 
Ivan Björkman med fasader av arkitekten 
Agi ›Lindegren. Där fick den första fasta 
brandkåren sin bas med 12 anställda och 
ett antal hästar. Den första brandbilen 
kom till kåren 1916 och den sista hästen 
försvann 1926. Brandstationen byggdes 
till 1985 med Maciej Górski som arkitekt. 
Utanför staden sköttes brandförsvaret 
helt av frivilliga brandkårer fram till kom-

munsammanläggningen 1971. Kårer med 
deltidsanställda brandmän finns ännu kvar 
i Påryd, Rockneby och Voxtorp. Brand-
stationer har funnits i Läckeby, Smedby, 
Ljungbyholm, Trekanten, Halltorp samt 
Skällby i Arby socken. GM

Brate, Mats, 1961– , konstnär, född i 
Lycksele. Han utbildade sig på Konstfack 
1990–1995 och är bosatt i Ljungbyholm. 
År 2001 erhöll han Uddenberg-Nordings-
ka stiftelsens konstnärsbelöning och 1996 
Konstnärsnämndens arbetsstipendium. B 
har utfört offentliga utsmyckningar bl.a. 
i Rinkabyholmsskolan, Hanemålaskolan i 
Nybro och i Konstens Hus i Skogsby, Öland. 
Den belgiske tecknaren Hergé, som skapat 
seriefiguren Tintin, har utgjort en inspira-
tionskälla för konstnären. JRm

Braun, Nicolaus, 1658–1729, biskop, född 
i Fagerhult socken, Kalmar län, bror till 
Lars ›Braunersköld. Efter studier i Kalmar 
och Uppsala blev han fil.mag. 1685. B var 
informator åt Claes Bonde och var honom 
följaktig på en studieresa runt i Europa 
1688–1691. Han prästvigdes 1691 och två 
år senare utnämndes han till kyrkoherde 
i Madesjö, och blev riksdagsman samma 
år. B utnämndes till biskop i Kalmar stift 
1711. Han promoverades vid drottning 
Ulrika Eleonoras kröning 1719 till teol.dr 
och erhöll då adelskap för sin familj under 
namnet Braunerhjelm.  BB

Braunersköld, Lars, 1657–1729, läkare, 
professor, född i Ålem, bror till Nicolaus 
›Braun. Efter studier i Kalmar och Upp-
sala blev B fil.mag. 1685 och promovera-
des till med.dr i Utrecht, Nederländerna 
1689. B var läkare i flottan 1690, lektor i 
Kalmar 1692 och utnämndes till medicine 
professor i Åbo 1693 och Dorpat 1698. 
Under kriget med Ryssland 1703 tjänst-
gjorde B som fältläkare i Kurland. År 1710 
återvände B till Sverige och blev då amira-
litetsläkare i Karlskrona med titeln arkia-
ter. Han adlades samma år under namnet 
Braunersköld. B har ett namn såsom en av 
de mera framstående personligheterna i 
Sveriges äldre läkarhistoria. BB 

Braw, Christian, 1948– , teolog och för-
fattare, född i Härnösand. B prästvigdes i 

Brehmerska gården.
Södra Långgatan 36



69

Växjö och tjänstgjorde i Halltorp 1972–
1980. År 1985 disputerade han på en av-
handling om Johann Arndt. Åbo Akademi 
utnämnde honom till docent 1994. Vid 
sidan om sin prästgärning verkar B som 
författare och deltar även i kulturdebat-
ten. F J Nordstedt är en pseudonym som 
B har använt. I hans bibliografi återfinns 
romaner, teologiska skrifter, böcker om 
ledarskap, lyrik, essäer och en psalmbok, 
Vårvintersång.

Brehmerska gården ligger på Södra Lång-
gatan 36 och uppfördes 1665 för rådman-
nen Jürgen Brehmer. Kvarteret skonades 
vid stadsbranden 1765 och det nuvarande 
huset uppfördes strax därpå. Huset är ett 
tvåvånings putsat timmerhus med en en-
kel klassicistiskt utformad fasad. År 1857 
köpte boktryckaren Otto Westin huset 
och började trycka tidningar vilket pågick i 
över hundra år. ›Kalmar Läns Tidning över-
tog 1893 lokalerna och installerade 1937 
en helt ny tryckpress. Den öppna gården 
blev tryckhall och övertäcktes med tak. 
Brehmerska gården är byggnadsminne.

Breitholtz, Ernst G, 1905–1991, dispo-
nent och konsul, född i Hultsfred. B kom 
till Kalmar 1943 som chef för AGA och 
kvarstod i den befattningen till sin pensio-
nering 1970. Han var mycket aktiv i ›Ro-
tary, medlem i Kalmar Rotaryklubb 1947 
och distriktsguvernör under en period. 
Under åren 1971–1972 var han president i 
Rotary International, dvs. den högsta inter-
nationella posten för då närmare 1 miljon 
medlemmar och 58 länder besöktes. Hans 
valspråk som världspresident var Good 
Will Begins With You. Efter presidentpe-
rioden fortsatte B med många internatio-
nella insatser för Rotary International och 
hans sista stora uppdrag var att 1989 åter-
inviga Warszawa Rotaryklubb, den första i 
dåvarande östblocket. En utställning över 
hans verksamhet inom Rotaryrörelsen ar-
rangerades på Kalmar slott 1988. Mer att 
läsa: Ernst G Breitholtz, Resor i Rotary, i 
Årsskriften Kalmar län 1989. BB

Bremer, Nils Persson ägnade sig åt han-
del och skeppsfart i slutet av 1600-talet. 
Han ägde huset i hörnet av Södra Lång-
gatan och Kaggensgatan. Se ›Nils Bremers 

gård. År 1668 skänkte han 3 000 tegelste-
nar till domkyrkobygget. 

Bremerlyckan, stadsdel intill Gamla stan 
mellan Södra vägen och Kungsgatan, har 
troligen namn efter någon av de många 
tyskar med namnet Bremer som bodde 
i Kalmar under 1600-talet. Kvarteren är 
bebyggda enligt stadsplan från 1876 av C 
H ›Öhnell, den först fastställda planen i 
Kalmar. I början av 1900-talet uppfördes 
på B stora hyreshus i slutna kvarter med 
fyra våningar och många stora paradvå-
ningar för officerare vid Kalmar rege-
mente som förväntades bli lokaliserat till 
Kalmar. Så blev det inte utan regementet 
förlades till Eksjö. Vid Vegagatan låg i bör-
jan av 1900-talet Schuwerts handelsträd-
gård. ›Hospitalet eller Gamla lasarettet 
vid Södra vägen ligger i stadsdelen. GM

bridge spelas i organiserad form i bl.a. 
›Kalmarsunds BK, ›Lilla Sällskapet, PRO 
och SPF. Utbildning och tävlingar bedrivs 
i ›Bridgens Hus på Varvsholmen.

Bridgeblandning skapades 1965 av bl.a. 
Åke Kristiansson på ›Chokladfabriken, 
dåvarande Nordchoklad, och är en godis-
blandning av olika dragerade praliner. B 
följde med i sortimentet när Nordchoklad 
köptes upp av först Candelia och sedan 
Cloetta. Den säljs såväl i påse som lösvikt 
i hela Norden. Bridge Orginal består av 
chokladdragerade hasselnötter, russin och 
puffat vete, choklad- och sockerdragérade 
mandlar, skumdragéer, vita sockerdrage-
rade chokladlinser samt lakritspinnar och 

Bremerlyckan
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mintkulor. År 2013 ändrades blandningen 
med mer mjölkchoklad, nya färger och 
med en ny design på påsen.

Bridgens hus öppnade i december 2006 
och tillkom på initiativ av Johan Claes-
son. Lokalerna finns i en av ›Kalmar Varvs 
gamla byggnader. Idag är det en gemensam 
samlingsplats för bridgespelare i Kalmar-
bygden och spellokal för ›Kalmarsunds 
Bridgeklubb, ›Lilla Sällskapet och ›Kalmar 
Dambridge.  

Brofästet är en hotell- och konferens-
anläggning med lokaler i ›Kalmar Nyckel 
och namnet B antyder platsens läge nära 
›Ölandsbron. Till B hör restaurang, bistro 
och café. Inte sällan används B synonymt 
med ›Kalmar Nyckel. 

Broslätt är en stadsdel mellan Södra vä-
gen, Siljeströms väg och Falkenbergsområ-
det. Här låg ›Folkets Park från år 1900 på 
den tidigare lantgården Lindsberg. Delar 
av bebyggelsen hör till den tidiga egna-
hemsbebyggelsen. Broslätt är ett mycket 
gammalt namn och känt sedan 1429. B 
har varit en del av Broby forna bondby. 
År 1546 bytte Gustav Vasa till sig en tred-
jedel av Broslätt, och jorden lades under 
Skälby Kungsgård. Av Johan III skänktes 
Broslättsjorden till församlingen såsom 
lönejord för stadens kyrkoherde. År 1924 
köpte Kalmar stad marken som planlades 
till egnahemstomter, som började bebyg-
gas runt 1938. GM

Brottsofferjouren i södra Kalmar län, 
BOJ, med säte i Kalmar, bildades 1988 
och omfattar Kalmar, Nybro, Emmaboda, 
Torsås, Borgholm och Mörbylånga kom-
muner. B drivs av volontärer och har som 
mål att med hjälp av stödpersoner, vitt-
nesstöd och brottsofferassistent lämna 
stöd och hjälp till brottsoffer och vittnen. 
Avsikten är att genom olika åtgärder kom-
plettera samhällets skyddsnät för brotts-
drabbade. Föreningen engagerar sig också 
i brottsrelaterade frågor och verkar för 
brottsförebyggande åtgärder. B är ansluten 
till Brottsofferjourernas Riksförbund. BB

Brudhoppet kallas den del av ›Ljungbyån 
i Hossmo socken som tangerar vägen mel-
lan Hossmo och Ljungbyholm. En sägen 
förmäler att en brud på väg till kyrkan 
för att, mot sin vilja, ingå äktenskap hop-
pade ner i Ljungbyån och drunknade. Vid 
denna plats rinner Ljungbyån norrut på en 
kortare sträcka och det åvatten som rinner 
norrut ansågs förr ha magiska krafter. Ing-
en har kunnat styrka denna historia men i 
folkmun lever sägnen vidare. BB

brunnar fanns bl.a. i Slottet och i ›Gamla 
staden under medeltiden. Därefter gräv-
des nya när Kvarnholmen bebyggdes i 
slutet av 1600-talet, ofta i gatukorsningar. 
På kartor redovisas brunnar på följande 
platser: Larmtorget, Stortorget och Lilla 
Torget samt i korsningarna Storgatan-
Proviantgatan, Storgatan–Landshövding-
egatan, Östra Sjögatan–Norra Långgatan, 
Västra Sjögatan–Södra Långgatan, Larm-

AB J Bruun.
magasin på Vedgårdsholmen
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gatan–Ölandsgatan. Krusenstiernska träd-
gårdens brunn med sitt stora djup, 14,5 
m, är sannolikt medeltida. På Malmen är 
Nygatsbrunnen från slutet av 1800-talet 
känd. Bryggerierna grävde egna brunn-
nar på Kvarnholmen, men de gav ofta då-
ligt vatten, varför vatten hämtades bl.a. i 
›Norrdal mittemot ›Norrgård och ›Slotts-
brunnen. Privata brunnar fanns på tomt-
mark. Före vattenverkets tillkomst 1900 
hade staden sjutton allmänna brunnar för-
delade med tre på Ängö, sju på Kvarnhol-
men, fyra på Malmen, en i Gamla stan, en 
på Södra vägen samt en på Barlastholmen 
där fartygen hämtade vatten. Den låg där 
Oljefabriken senare byggdes. Situationen 
ändrades när vattentornet byggdes 1900. 
Se ›vattenförsörjning. IB

Bruun, AB J, har sitt ursprung i det 
spannmålsföretag, som startades 1871 av 
Johan Bruun med magasin på ›Vedgårds-
holmen. Hela holmen härjades av en stor-
brand 1877 och magasinen samt en torkria 
innehållande flera tusen tunnor spannmål 
förstördes. Firman exporterade bl.a. havre, 
bark, hudar och skinn. Dess import bestod 
av handelsgödseln guano och foderkakor 
för lantbruket samt sand, lera och soda till 
glasbruken. Ett stort bostads- och kontors-
hus, ›Bruunska huset, uppfördes 1881 på 
Södra Långgatan 10, där kontoret så små-
ningom flyttade in och fanns kvar fram 
till 1973. På 1880-talet inköptes ›Björnö 
egendom. Två år efter Johan Bruuns död 
1903 ombildades företaget till aktiebolag 
och det första i en rad filialkontor öpp-
nades i Västervik. Senare följde sådana i 
Gamleby, Oskarshamn, Mönsterås, Berg-
kvara, Eksjö, Vetlanda, Tranås, Jönköping, 
Växjö, Karlskrona, Tidaholm, Vimmerby, 
Mörbylånga och Borgholm. Grundarens 
son, Tage Bruun, tillträdde som VD 1927 
efter studier i England och Tyskland och 
efterträddes 1956 av sonen Rolf Bruun. 
I Kalmar byggdes 1937 en kraftfoderfa-
brik på Vedgårdsholmen följd av en silo 
på Tjärhovet för hantering av löscement 
från Degerhamn. Foderfabriker byggdes 
på Tjärhovet 1961 och 1968. Magasin, 
verkstäder, silos och foderfabriker byggdes 
ut efterhand vid några av filialkontoren. B 
hanterade huvudsakligen produkter och 
maskiner för jordbrukets behov samt ke-

mikalier och byggvaror. Antalet anställda 
var 343 personer 1968 och företaget tog 
1959 emot ca 500 fartyg i Kalmar hamn. 
År 1973 köpte Svenska Lantmännens Riks-
förbund företaget och B uppgick i ›Kalmar 
Lantmän. Byggmaterialförsäljningen över-
togs av Byggma AB.  GM

Bruun, Helge, 1897–1978, fil.dr och do-
cent, född i Kalmar. Efter studier i Upp-
sala disputerade han där 1932 följt av 
en tjänst som docent i botanik. År 1938 
tillträdde han som lektor i Strängnäs. Han 
ägnade floran kring Kalmar och särskilt 
kring sommarbostaden på Björnö gods 
stort intresse. B uppmärksammade särskilt 
stadens flora av förvildade och kvarståen-
de arter. Det bevarade materialet omfattar 
drygt 2 400 ark.

Bruunska huset vid korsningen Södra 
Långgatan–Kaggensgatan har namn efter 
familjen Bruun som på 1840–talet ägde 
fastigheten. Det ursprungliga huset hade 
adress Kaggensgatan 7 och var byggt med 
liggande timmer i fasaden och troligen 
uppfört efter stadsbranden 1765. Det nu-
varande Bruunska huset uppfördes i två 
etapper 1881 i tidstypisk nyrenässansstil 
med John ›Löfmark som arkitekt. IB

Bruunska villan på Esplanaden 5 stod 
klar 1911. Den ritades av arkitekt Sven 
›Rosman för Tage och Karin Bruun. De 
unika välvda glasrutorna i burspråken till-
verkades av Orrefors Glasbruk genom att 

Bruunska villan.
Esplanaden 5 
Foto Thomas Hällqvist
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stora glascylindrar klipptes upp och lades 
ut på välvda stålplåtar. Huset används nu-
mera av ›Linnéuniversitetet. BB

bryggerier är kända i Kalmar sedan med-
eltiden, liksom till dessa knutna tunnbin-
derier. Bryggare blev ett ämbete 1643 
med en särskild ålderman och nämns som 
skrå 1660. Under 1600-talet anges 16 per-
soner vara bryggare. År 1794 anges antalet 
bryggare till 13 jämte två anställda. Bryg-
garskrået fanns kvar till 1829. Vid slutet 
av 1800-talet fanns det 10–15 bryggare 
jämte mältare. Möjligheterna att distribu-
era produkterna med järnväg och sedan 
bil förbättrade näringens förutsättningar 
liksom tillgången till gott vatten när vat-
tentornet stod klart 1900. Tillverkningen 
blev mindre hantverksmässig och mer in-
dustriell när ›Kalmar Bryggeri och ›Bryg-
geriet Nordstjernan grundades. Mindre 
bryggerier för öl, svagdricka, mineral-
vatten och läskedrycker fanns länge, bl.a. 
ett på Sandås och ett i Berga by, Kalmar 
Mineralvattenfabrik, vattenfabrikerna Ägir 
och Koncentra och även i samhällen och byar 
utanför staden. Se resp. socken. Mer att läsa: 
Manne Hofrén, Bryggare och bryggerier i 
Kalmar, 1947.  GM

Bryggeriet Nordstjernan, Östra Sjögatan 
3, grundades 1864 av vinhandlaren och käl-

larmästaren C F Enbom. Det övertogs 1882 
av bryggaren Odd Landtblom, som efter 6 
år sålde det till Axel Åhman, 1840–1915, 
tidigare arrendator av bryggeriet Gambri-
nus i Arboga. Till en början lagrades ölet i 
källarna på Kalmar slott och vatten hämta-
des på Norrdal, mittemot Norrgård, efter-
som vattnet på Kvarnholmen var av dålig 
kvalitet. När vattentornet stod klart 1900 
vågade Åhman bygga ut bryggeriet till en 
mönsteranläggning med eget kyltorn, som 
än idag är synligt från Lilla Torget samt 
med egna lagerkällare. Arvingarna ombil-
dade företaget till aktiebolag med äldste 
sonen Stefan som disponent. N var ett av 
stadens två största bryggerier. Det andra 
var ›Kalmar Bryggeri AB. Båda köptes 1933 
av Stockholms Bryggerier. N drevs fram 
till 1938. Med Ivar Petersson som arkitekt 
byggdes småningom hela bryggeriet inklu-
sive istorn om till bostäder. Hela kvarteret 
är förklarat som byggnadsminne. Projek-
tet belönades med ett Europa Nostra-pris 
1984. Mer att läsa: Manne Hofrén, Bryg-
gare och bryggerier i Kalmar, 1947. UBr

Bryngelsson, Peter, 1955– , musiker och 
författare, född i Vetlanda. B växte upp i 
Kalmar och var med och bildade ›Ragna-
rök samt har varit medlem i flera band, 
bl.a. Kung Tung och Urban Turban. Han 
har komponerat filmmusik samt skrivit om 
filmmusik, Det komponerade miraklet 2006, 
samt Tystnader, utgiven 2013.

Brütte, Gerda, 1886–1984, hemslöjds-
chef, född i Tumbo, Södermanland. Famil-
jen flyttade till Kvarnlyckan i Arby och 
senare till Kalmar. B förkovrade sig inom 
hemslöjd och bokföring och anställdes 
i ›Hushållningssällskapets Slöjdmagasin 
av magasinets föreståndare, Oda ›Berg. B 
kom att spela en stor roll vid grundandet 
av Kalmar Läns Hemslöjdsförening, och 
hon efterträdde Berg som föreståndare för 
Hemslöjden i Kalmar. Hon satt även i sty-
relsen för Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund. B var en erkänt god ledare 
för ›Hemslöjden och låg bakom att Kalmar 
Hemslöjd var först i landet med att etable-
ra samarbete med konstnärer som ritade 
mönster. År 1922 stod familjen Brüttes 
hem, ›Wallgården, färdigt vid Odengatan 7, 
ritat av stadsarkitekten J Fred. Olson.  AG

Bryggeriet Nordstjernan.
Östra Sjögatan 3
Foto Hans Marklund

Gerda Brütte
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Bråkenhielm, Anita, landshövding 1996–
2002, läkare, riksdagsledamot och tidigare 
landshövding i Kristianstads län 1990–
1996. Delar av länsstyrelsens verksamhet 
flyttades under hennes tid till Regionför-
bundet Kalmar län. Södra Ölands odlings-
landskap blev världsarv under hennes tid.
 
bräckt vatten eller brackvatten är vatten 
som är för salt för att kallas sötvatten men 
har för litet salt för att kallas havsvatten. 
Östersjön är världens största innanhav med 
bräckt vatten. ›Kalmarsunds vatten har en 
salthalt på ca 7 promille jämfört med väst-
kustens 30. 

bränder av större omfattning förekom of-
tast i samband med krig eller åskväder. Se 
även ›stadsbränder i Gamla staden, ›stads-
bränder på Kvarnholmen, ›Ångkvarns-
branden, ›storbränder och ›skogsbränder. 

Brändtorpet är en stadsdel mellan Bränd-
torpsvägen, Norra vägen och Ölandsleden 
in mot Tallhagen. Namnet efter torpet 
Brändtorpet under Skälby, som låg på nu-
varande Styrmansgatan 7–11. I sydvästra 
hörnet av B ligger Röda Grind, där staden 
slutade och Skälby Kungsgård tog vid. B 
började bebyggas när ›Getingen blev full-
byggd omkring 1935. Ett litet lokalt af-
färscentrum fanns vid Brändtorpstorget. 
Kalmar landsförsamling byggde Skälby-
skolan 1882. År 1951 flyttade scouterna 
ett äldre hus, ›Dingos hus, från bryggeri-
tomten Storgatan–Proviantgatan till Sjö-
mansgatan. GM

Bröderna Berggren, se ›Berggren, AB 
Bröderna. 

Bröderna Carlsunds varv, se ›Kolboda 
varv.

Bröderna Olssons Byggvaror är Hall-
torps största industri. Ursprunget var en 
liten såg med snickeriverksamhet i Lyck-
eström, startad på 1880-talet av Karl 
Olsson och sedan övertagen av två söner. 
Vattenkraften ifrån fallet drev inte bara 
såg och snickerimaskiner utan även en 
mjölkvarn. Anläggningen brann 1934 och 
återuppbyggdes, nu med en ångmaskin 
som kraftkälla. Vattenturbiner svarade för 

elström till belysning. År 1946 flyttades 
verksamheten till Halltorp och fick nam-
net Halltorps Träindustri. Av inköpt tim-
mer sågades och hyvlades virke och tillver-
kades snickerier samt specialinredningar. 
Företaget såldes i slutet av 1980-talet och 
etablerade då även verksamhet i Färjesta-
den och därpå i Kalmar.
 
Bröderna Sandgrens Trätoffelfabrik 
AB, se Sandgrens Trätoffelfabrik.

BTK Alabastern startade 1970 i en ung-
domsgård i kvarteret Alabastern, Oxha-
gen, och upphörde 1995. Klubben satsade 
på bordtennis för ungdomar och nådde 
som bäst en lagtitel för juniorer i Småland.

BTK Enig bildades 1951 i Läckeby och 
har endast haft bordtennis på program-
met, från 1983 i sin egen bordtennishall. 
På ungdomssidan har klubben haft stora 
framgångar med bronsplatser 1989 i lag-
SM för pojkar 13 år och 1991 i lag-SM för 
flickor 13 år. Herrlaget har spelat i högsta 
serien åren 1998–2003 och nu (2014) i 
div I Södra. Under 1950-talet arrangerade 
BTK Enig tillsammans med övriga Läcke-
by logdanser i Örntorp. Sedan 1989 ar-
rangerar B en familjetävling, Enigspelen, i 
Borgholm sommartid. Denna tävling har 
vuxit ut till en av de största tävlingarna i 
landet. GJd

Bundi, Peter, ?–1684, konterfejare, må-
lare och förgyllare verksam i Kalmar från 
omkring 1630 till 1672 då han sade upp 
sitt burskap på grund av hög ålder. B fick 
1659 uppdraget att måla gatunamnsskyl-
tarna på Kvarnholmen, vilka är de första 
kända i landet. B var produktiv och flera 
dekorationer är kända bl.a. på Kalmar 
Slott samt ett antal kyrkomålningar varav 
en i Ålems kyrka. Många är övermålade 
och flera som tillskrivs honom är osigne-
rade. IB

busstrafik, se ›Kalmar omnibussförening.

Butler, Kerstin, 1923– , textilkonstnär. 
Hon utbildades vid Konstfack i Stockholm 
1942–1947. Därpå fick B anställning vid 
Hemslöjden, först i Växjö, sedan i Sundsvall 
och slutligen i Kalmar, det senare under åren 
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1961–1969. Hon började därefter en kar-
riär som fri konstnär. Hennes produktion 
bestod av inredningstextilier, mattor, bl.a. 
till Tingshuset i Kalmar och Algutsboda 
kyrka samt vävnader och kyrkliga textilier 
som mässhakar. En sådan återfinns i ›He-
liga Korsets kyrka i Kalmar. B var en av de 
konstnärer som tilldelades Kalmar kom-
muns kulturpris första gången det delades 
ut 1969. GM

bygdegårdar finns i Arby, Bjursnäs, Böle, 
Fagerhult, Kåremo, Läckeby, Mortorp, Påryd, 
Skammelstorp, Slakmöre och Tvärskog. De 
är oftast föreningsägda samlingslokaler. Se 
även ›Folkets Hus.

byggföretag med mer omfattande verk-
samhet etablerades vid 1900-talets början. 
Tidigt ute var ›Skånska Cementgjuteriet 
AB år 1906, Byggnadsfirman N J ›Anders-
son & Son och ›Claesson & Anderzén, se 
CA Fastigheter. Efter andra världskriget 
ökade byggandet av bostäder eftersom 
industrin i tätorterna växte kraftigt och 
inflyttningen från landsbygden ökade vä-
sentligt. Flera nationellt verksamma bygg-
företag byggde då upp organisationer även 
i Kalmar under det s.k. miljonprogram-
mets tid, 1965–1975, då det i landet skulle 
produceras 1 miljon bostäder under tio år. 
Dessutom startade driftiga byggare egna 
företag som både åtog sig entreprenader 
i allmänhet och byggde hyreshus, som de 
själva avsåg att äga och förvalta. Utöver 
tidigare uppräknade kan nämnas byggare 

som Ivar ›Glebe, Yngve Lindström, Hel-
mer Nilsson, Arne ›Löfkvist och andra. 
Följande större företag är (2014) verk-
samma: Byggnadsfirma Ivar Glebe, Hansa 
Bygg AB, JSB, KV Bygg AB, Mörebyggen 
AB, NCC AB, Peab och ›Skanska.

Byggnadsfirma Ivar Glebe startades 
1945 av byggnadsingenjören Ivar ›Glebe, 
sedan 1972 under namnet Byggnadsfri-
man Ivar Glebe AB. Firmans huvudsakliga 
arbetsområden är Kalmar kommun och 
Öland. På 1980-talet köpte bolaget maga-
sinen vid Skeppsbron och de byggdes om 
till affärer och kontor. Ivar Glebe övertog 
1950 Tvärskogs Snickerifabrik där alla 
slags byggnadssnickerier framställdes. Vid 
den tiden införlivades även John Eklövs 
Kalkindustri i Grönhögen. Dessa två dot-
terföretag är numera avvecklade.
Firmans fastighetsinnehav, med början 

på 1940-talet, utvecklades på 1980-talet 
och har utökats successivt. I företaget in-
går även Glebes Fastighets AB som är kon-
cernens moderföretag för bl.a. Fastighets 
AB Halvstöten, Ivar Glebe Fastighetsbo-
lag samt Peter Glebe m.fl. AB. I dag tillhör 
företaget ett av de större fastighetsbola-
gen i Kalmar kommun. Byggmästare Peter 
Glebe tilldelades 2012 års byggnadsvårds-
pris av ›Länsförsäkringar. IB

Byggnadsfirma N. J. Andersson & Son, 
se ›Andersson & Son, Byggnadsfirma N. J.

Byggnadsgillet, se ›Sydöstra Sveriges Bygg-
nadsgille.

byggnadsminnen ingår i vårt lands kul-
turmiljö som en nationell angelägenhet 
att skydda och vårda. En byggnadsmin-
nesförklaring är det starkaste lagskydd en 
kulturhistoriskt värdefull byggnad, park, 
trädgård eller anläggning kan få. Byggnads-
minnen regleras av Kulturminneslagen. 
Byggnadsminnesförklaring kan begäras av 
vem som helst. Länsstyrelsen utreder om 
objektet uppfyller lagens kulturhistoriska 
kriterier. Om ansökan bifalls upprättas 
ett dokument med skyddsföreskrifter för 
byggnadsminnet.

Länsstyrelsen har tillsynsansvar och an-
svarar för att skyddsföreskrifterna efter-
levs. De skall skydda mot olämpliga för-

Byggnadsfirma
Ivar Glebe.
Huvudkontor, Skeppsbron
Foto Thomas Hällqvist
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ändringar föranledda av kortsiktiga behov 
och garantera att byggnadsminnena be-
varas i så orört skick som möjligt. Bygg-
nadsminnesförklaringarna syftar också till 
att få till stånd ett nära samarbete mellan 
ägarna till byggnadsminnena och företrä-
dare för kulturminnesvården. Ägare till 
byggnadsminnen har därför rätt till gratis 
rådgivning och kan få byggnadsvårdsbi-
drag genom Länsstyrelsen. Se beskrivning 
av resp. byggnad.                                  BB

   Förteckning över byggnadsminnen
Appeltofftska huset Stortorget 32
Berghs trähus Ölandsgatan 25
Borgmästaren 5 Ölandsgatan 27
Bremerska gården Södra Långgatan 36
Bryggeriet Nordstjernan Östra Sjögatan 3
Castenska gården Storgatan 20
Dahmska huset Ölandsgatan 23
Domprostgården Ölandsgatan 24
Ebbetorps gård 
Ekska gården Södra Långgatan 34
Gamla apoteket Södra Långgatan 16
Gamla brandstationen Stortorgat 38
Gamla komministergården S:a Långgatan 38
Grimskär
Handelsbanken Kaggensgatan 18
Hantverkshuset Kaggensgatan 3
Henriksgården 
Hillska gården Kaggensgatan 1
Höglundska husen Ölandsgatan 37-39
Joen Sylvesters gård Kaggensgatan 9
Kalmar slott
Kalmar teater
Klapphuset
Kreugerska huset Norra Långgatan 51
Krusenstiernska gården
Kullzénska gården Kaggensgatan 26
Ljungby sockenmagasin
Mühlenbruchska huset Östra Sjögatan 1
Nelsonska fastigheten Östra Sjögatan 16
Per Knutssons gård Kaggensgatan 6-8
Posthuset Sveaplan
Repslagaren 9 Norra Långgatan 90
Residenset, Västra Sjögatan 3
Riksbankshuset Södra Långgatan 2
Rosenlundska huset Södra Långgatan 40
Ryssbylunds gård
Rådhuset Stortorget 32
Rådmannen 6 Stortorget 36
Sahlstenska gården Kaggensgatan 4
Sjöfartsmuseet Södra Långgatan 81
Skeppshandeln Kaggensgatan 2
Snöbergska gården Stortorgat 34
Stadshuset Östra Sjögatan 18
Stortorget
Tyggården Södra Långgatan 77
Villa Hertha Storgatan 72
Villa Skansen Gustav Vasagatan 9
Wahlbomska huset Västra Sjögatan 4 

byggnadsordning för staden Calmar 
fastställdes 1830 och undertecknades av 
Karl XIV Johan. I den reglerades bl.a. hur 
nya kvarter och tomter skulle inrättas, vad 
som skulle gälla för nya byggnader och 
reparationer, för gator och gatuunderhåll, 
för förseelser och brott mot B och hur till-
syn skulle ske. Publika byggnader skulle 
byggas i sten och ritningar över dem skul-
le prövas och fastställas av Kungl. Maj:t. 
Den byggande ålades att vid facaden åt 
allmän gata noga iakttaga en tjenlig fens-
ter- och port-indelning, samt att vid Torg och 
andra allmänna platser husens facader i 
möjligaste måtto göras lika. Höjden på trä-
hus fick inte göras större än två våningar 
jämte källare och vind. Sådana hus skall 
ligga minst tre qwarter från granntomten 
dvs. 45 cm, se ›pråmma. Trappor fick inte 
skjuta ut mer än två alnar i gatan. B måna-
de om brandskyddet. Avträden, svinhus, 
stall och fähus fick anläggas på vissa vill-
kor. Magistraten skulle ha överinseendet 
över författningens efterlevnad. Utdömda 
böter mot B skulle delas mellan angivaren 
och brandkassan.

I slutet av 1860-talet upprättade sta-
den ett nytt förslag till byggnadsordning, 
som underkändes av Kungl. Maj:t, omar-
betades och godkändes 1869. Av intresse 
är att där stadgas att byggnadsnämnd 
skall finnas och en sådan började arbeta 
Först 1870. Detta fyra år innan staten i 
sin landsomfattande byggnadsstadga från 
1874 föreskrev att byggnadsnämnd skall 
finnas. Vidare sades att nämnden skall för-
vara kopior av godkända ritningar. Sådana 
saknas dock i kommunens arkiv av okänd 
anledning. Nybyggda trähus och korsvir-
keshus skulle kalkrappas inom tre år. Nu 
ökades avståndet till tomtgräns till två fot, 
dvs. 60 cm. Alla hus vid gata eller allmän 
plats skulle orneras såsom boningshus efter 
godkänd ritning. Trappor av trä till gata för-
bjöds och befintliga skulle tas bort inom 
tio år och de flesta ›fritrapporna försvann. 
Utan särskild tillåtelse fick hus mot gata 
eller allmän plats inte ha vit eller svart 
färg. Avträdeshus med gödselgrop skulle 
finnas. Svinstior omnämndes liksom sten-
kolsupplag. Tändsticksfabriker och andra 
vådliga inrättningar fick inte ligga närma-
re bebyggda tomter är 500 fot, dvs. 150 
m. Fastighetsägare skulle underhålla och 
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rengöra gatans halva bredd. 
Denna byggnadsordning gällde tills en 

stadsplanelag trädde i kraft 1907. GM

Bykyrkan, även kallad Storkyrkan eller 
S:t Nicolai kyrka, var helgad åt S:t Ni-
colaus av Myra, sjöfartens skyddshelgon. 
Den uppfördes i den medeltida staden un-
der 1200-talets första hälft. På 1300-talet 
byggdes den ut så att den blev femskep-
pig och fick ett avskilt kor. De yttre sido-
skeppen upptogs av kapell, varav sju var 
namngivna: Petri och Pauli kapell, ett på 
den södra och ett på den norra sidan, S:t 
Antonii kapell, S:t Erasmi kapell, Vår Frus 
kapell, S:ta Maria kapell och Själakapellet. 
Dessutom fanns en serie altare ägnade åt 
olika helgon. B hade två torn med höga 
spiror och var 75 m lång och 38 m bred. 
Kyrkans vind uthyrdes för diverse profana 
ändamål, bl.a. för förvaring av segel till 
skeppen i hamnen. Kyrkan var uppförd i 
öländsk kalksten på en gråstensgrund. B 
var lika stor som Storkyrkan i Stockholm 
och därmed en av Sveriges största. Helge-
domens förnämsta evenemang torde ha 
varit kröningen 1397, då ›Erik av Pom-
mern kröntes till kung över Sverige, Nor-
ge och Danmark i anslutning till att ›Kal-
marunionen kom till stånd. Under slutet 
av 1500- och början av 1600-talet drab-
bades staden av krig. När danskarna anföll 
1611, se ›Kalmarkriget, förstördes B och 
endast yttermurarna stod kvar. Kyrkan re-
noverades senare och var klar för att inre-
das men skadades vid stadsbranden 1647. 
B iståndsattes åter och ett klocktorn av 
trä byggdes över huvudvalvet och försågs 
med en altan där stadsmusikanterna dag-
ligen utförde musik. Slutligen sprängdes B 
av militära skäl 1678 för att den inte skulle 
kunna utgöra skydd för presumtiva anfal-

lare i framtiden. Innan kyrkan förstördes 
flyttades predikstolen till ›domkyrkan på 
Kvarnholmen som vid denna tid i det när-
maste var klar att tas i bruk.  SHm

Byteatern med hemvist i Kalmar är läns-
teater i Kalmar län. B producerar scenkonst 
för barn, ungdom och vuxna med verksam-
hetsområde i sydostlänen och övriga Sve-
rige. Ursprunget till B skapades 1971 ge-
nom samarbete mellan fyra bildkonstnärer 
i Stockholm, Ann ›Granhammer, Bodil ›Gö-
ransson, Anders ›Lönn och Gunilla ›Pantzar. 
Anders Lönn ägde galeasen S/M Helene, 
som efter ombyggnad kunde fungera som 
teater, biograf och bokkafé. Med stöd av ett 
statligt stipendium kunde gruppen göra en 
turné längs svenska kuster. Förutom filmer 
gavs pjäsen Sagan om pojken och senare 
Kockjungman sökes med S/M Helene som 
udda spelplats. Magnus ›Lönn anslöt senare 
till gruppen. 

År 1974 blev Kalmar gruppens bas och 
med namnet Byteatern. Efterhand växte te-
atern bl.a. med musiker, fler skådespelare, 
tekniker och administratörer. Ekonomiskt 
stöds B av Kalmar kommun, Regionför-
bundet och staten. Egen lokal, Hamn-
scenen, stod klar 1982 efter ombyggnad 
av ›Oljefabriken på Barlastholmen. En 
tillbyggnad skedde 1992. I teaterns upp-
sättningar möts teater, dans, mim, nycirkus, 
masker, dockor, projektion samt berättar-
teater. B spelar på uppdrag av Regionför-
bundet i Kalmar län och Statens Kultur-
råd. B sätter upp 3–4 pjäser årligen, varav 
flera för barn och ungdom. Ofta är pjäser-
na nyskrivna men även klassiker sätts upp 
i nya bearbetningar. B har erhållit Prix De 
Assitej, ›Kalmar kommuns kulturpris lik-
som landstingets, Teaterkritikernas barn-
teaterpris samt Aftonbladets kulturpris. 

Byttan.
T v foto Blomberg 1933
T h foto Thomas Hällqvist 
2014

Bykyrkan.
Modell i Kalmar Slott
Foto Thomas Hällqvist
därunder rekonstruktion av 
kyrkans plan på minnessten på 
Gamla kyrkogården
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kra, Torsås, Gullabo och Vissefjärda fanns 
inte mindre än 801 båtsmansrusthåll med 
tillhörande båtsmän och torp. På äldre ge-
neralstabskartor markeras båtsmanstorp 
med BT. GM

Bååth-Holmberg, Cecilia, 1857–1920, 
författare, född i Malmö 1857. Hon var 
verksam vid Tärna folkhögskola utanför 
Sala samt iniativtagare till Mors dag i Sve-
rige. B utgav flera sångsamlingar och skrev 
en rad biografier och kulturhistoriska ar-
beten, däribland Vid slott och sund, 1919, 
som handlar om Kalmar.  

Bååth, Maja, 1883–1984, teckningslä-
rare och konstnär född i Västra Ingelstad 
i Skåne. B studerade vid Högre Konstin-
dustriella skolan i Stockholm 1902–1906 
och bosatte sig senare i Kalmar, där hon 
under mer än 40 år lärare var lärare vid 
Rostads Folkskoleseminarium. B bodde 
och målade i Eriksöre under somrarna på 
1930- och 1940-talen, mest blomsterstil-
leben men även landskap i Vicklebysko-
lans anda. B är representerad i Kalmar 
konstmuseum. JRm

Bäckebo var en del av ›Åby socken fram 
till 1733 då den bildade egen socken och 
församling efter att tidigare varit kapell-
församling. År 1879 överfördes flera byar 
från ›Ryssby socken till B, se ›Rumpan. 
Fram till 1944 var B annexförsamling till 
Åby men blev 1945 eget pastorat. Från 
1962 var B moderförsamling i pastoratet 
Bäckebo och Kråksmåla och från 1995 in-
går även Kristvalla. Kommunalt tillhör B 
numera Nybro kommun. BB

Bäckerström, Emerentia Brita Maria, 
född Hoppenstedt, 1745–1817, dynamisk 
kvinna och donator, född på ›Kölby gård i 
Ljungby socken. Efter fadern Baltzar Ge-
org Hoppenstedts död blev det till stor del 
äldsta dottern Emerentia, då 17 år, som 
fick överta familjeansvaret. Vid 25 års ål-
der gifte hon sig med prosten Anders Bäck-
erström i hemförsamlingen Ljungby. Hon 
var en duktig företagare och en god eko-
nomi kunde byggas upp genom att hon väl 
förvaltade fädernearvet. Genom arv kom 
hon dessutom i besittning av stora egen-
domar och bruk i norra delen av Kalmar 

Teatern har blivit utvald att delta i Svens-
ka Teaterbiennalen tre gånger och Svenska 
Dansbiennalen en gång. En särskilt min-
nesvärd och prisad uppsättning är Den 
flygande geparden. Mer att läsa: Äventyret 
Byteatern, 1996. UBx

Byttan är från början ett namn i folkmun 
på den tvåvånings sommarrestaurang som 
uppfördes i ›Stadsparken 1881 och då 
kallades Stadsparkspaviljongen. Den var 
åttakantig och hade en viss likhet med 
en smörbytta, därav namnet. Stadspar-
ken hade invigts 1880 och året efter stod 
B färdig. Byggnaden var liksom Stadspar-
ken en donation till Kalmar stad av Johan 
›Jeansson. Den var ritad av parkens an-
läggare, stadsgartnern August ›Ericsson. 
I början var byggnaden öppen på båda 
våningarna med en central inbyggnad 
och 1894 inglasades de öppna delarna. 
En välkänd restauratör i början var Olof 
›Olsson, vanligen kallad Pin-Olle. Från 
1893 och innehades B av Emelie Nilsson, 
senare gift med Thomas Hansen som då 
fortsatte rörelsen. År 1921 övertog bror-
sonen Carl ›Albien restaurangen och 1939 
ansågs byggnaden vara i så dåligt skick att 
den revs. En ny mycket modern byggnad, 
ritad av arkitekt Sven Ivar ›Lind, ersatte 
den gamla och öppnades 1940. Förebild 
till den nya byggnaden var de skisser Lind 
gjort till en vinterträdgård i Ivar ›Kreu-
gers tvåvåningslägenhet i Paris 1930 vil-
ken dock aldrig kom att byggas. I folkmun 
kom även den nya restaurangbyggnaden 
att kallas B men dess officiella namn var 
Stadsparkens Restaurang eller Stadsparks-
restaurangen. Sedan 1980-talet är det of-
ficiella namnet på byggnaden Byttan. År 
2008 genomfördes en större ombyggnad i 
samband med tillkomsten av ett nytt ›Kal-
mar konstmuseum. BB

båtsmanstorp var en följd av att ›indel-
ningsverket inrättades. När svenska flottan 
förlades till Karlskrona beordrades många 
båtsmän att flytta till sydöstra Sverige, 
bl.a. från Finland. De fick förutom en li-
ten lön försörja sig på sina båtsmanstorp, 
tjänstgjorde och övades periodvis vid flot-
tan i Karlskrona. I Södra Möre härad som 
utanför Kalmar kommun även omfattar 
socknarna Sankt Sigfrid, Madesjö, Söderå-

Cecilia Bååth-Holmberg
Bokomslag
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län såsom Helgerums gods och järngruva, 
Ankarsrums bruk, Gladhammars gruvor, 
Mörtfors kopparverk, Tovehults järnbruk 
och Sundsholms säteri. Hon ägde även ett 
flertal fartyg i Kalmar och var delägare i 
›Lovers Alunbruk. B instiftade tillsammans 
med sin man en sockenmagasinsinrättning 
som 1804 resulterade i ›Ljungby socken-
magasin. Hela sitt liv bodde hon på ›Kölby 
gård. BB

bälga, se ›bingla.

Böck, Edwin, 1956– , svensk skulptör, 
född i Bruchsal i Baden-Würtemberg, 
Tyskland. B utbildade sig först till inredare 
och studerade därpå skulptur i Tyskland 
och Schweiz 1982–1986. Efter att ha ver-
kat som keramiker och scenograf flyttade 
han 1991 till Halltorp. Bland B:s verk kan 
nämnas Sju hav, 2003, i diabas vid ham-
nen i Kalmar, Rooms of Dialogs, 2005, ett 
monument i Kaliningrads Zoo till minne 
av stadens 750-årsjubileum och Pandoras 
ask, 2007, som han och Lars Fager vann 
SM i snöskulptur i Kiruna med. För sina 
snöskulpturer har B vunnit flera interna-
tionella priser.

Bökenbergs glasbruk i Germundslycke, 
Halltorps socken, var Smålands näst äldsta 
glashytta och anlades någon gång mellan 
1621 och 1623 av Johan Glawe, troligen 
holländare. Här tillverkades främst föns-

terglas till Stockholm, men även dricksglas, 
flaskor och sköna alster. Råmaterialet var 
sand och pottaska. Bok gav den bästa pott-
askan och boken växte i dåtidens Sverige 
bara i södra Småland. År 1624 utfärdade 
Gustaf II Adolf frälseköpsbrev till Glawe 
på kronans gårdar Germundslycke, Vin-
terbo, Prästlycke, Uttersbo och Håknabo. 
Kungamaktens välvilja mot det nyanlagda 
glasbruket var synnerligen stor och Glawe 
erhöll senare även av drottning Kristina 
ett flertal gårdar i donation, vars skogar 
användes till att framställa pottaska. Detta 
är det äldsta pottaskebränneri som kunnat 
påvisats i Sverige. Donationerna indrogs 
senare av landshövding Konrad ›Falken-
berg som lät arrestera Glawe för att han 
inte uppfyllt kraven. Driften nedlades 
någon gång mellan 1641 och 1643 och 
Glawe dog 1644. Även i grannbyn Präst-
lycke fanns en hytta som ingick i verksam-
heten. LL

Böök, Fredrik, 1883–1961, litteratur-
forskare, professor och författare, född 
i Kristianstad. B var ledamot av Svenska 
akademien och professor i litteraturhis-
toria. Ett av hans stora verk är en mo-
nografi om Erik Johan ›Stagnelius. B har 
även utgivit Samlade skrifter av Erik Johan 
Stagnelius, 1911–1919, vilken 1955 ut-
kom i en helt ny upplaga. Han skildrade 
sitt samtida Sverige i flera reseskildringar. 
I boken Resa i Sverige, 1924, återger han 
sitt första besök i Kalmar och dess natur-
sköna omgivningar i ett romantiskt skim-
mer. Vi sutto på slottsvallen i månskenet; 
drillsnäppornas visslingar gåvo liv åt skym-
ningen, som sänkte sig över strandängarna; 
valnötsträden brusade för kvällsbrisen, och 
de svärmande paren drogo sig längre in i de 
täta lövskuggorna. Det var något sydländskt 
i det varma mörkret, och trots stillheten var 
det överallt liv och rörelse i det fördolda; en 
sådan kväll kunde ingen gå till vila. JW

Edwin Böck.
Skulptur vid Stagneliusga-
tan 
Foto Thomas Hällqvist


